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Az új szenzibilitás politikai tényez ővé 
vált. Ez az eredmény, amely a jelenkori 
társadalmak történetében mindenképpen 
fordulatot kell jelentsen, megköveteli, 
hogy a kritikai elmélet az új tényállást 
fogalmai közé besorolja, és mérlegelje 
jelentőségét a szabad társadalom felépíté-
sénél. Egy ilyen társadalom létrejötte fel-
tételezi a fennálló társadalmak minden 
területen letért teljesítményeit, különösen 
tudományos és technikai eredményelt. 
Amint ezeknek már nem a kizsákmányo-
lás érdekeit kell szolgálniuk, felhasznál-
hatjuk őket a nyomor és a szegénység 
teljes leküzdésére. Nyilvánvaló, hogy ez 
az irányváltoztatás a kapitalista világban 
a forradalmat alárendelné a szellemi és 
anyagi termelésnek. Ez az elképzelés vég-
zetesen elhamarkodottnak tűnne, ha nem 
volna nyilvánvaló, hogy a szabadság 
transzcendentáló lehet őségeinek ismerete 
a tudat és a fantázia hajtóerejévé kell 
váljon a változás •előkészítése céljából. 

Az új szenzibilitás, amely az életösztö-
nök győzéhnét fejezi ki a bűn és az erő-
szak felett, társaldalmi méretekben támo-
gatna a nyomor és igazságtalanság leküz-
désére irányцló létszükségletet és elős•egí-
tenó az életszinvonal további emelkedését. 
Az életösztönök racionális kifejezést (szub-
lі.mációt) nyernének a különböző  termelési 
ágakban és az ágak közötti társadalmilag 
szükséges munkaidő  tervezésében és így 
a célok és választási lehetőségek elsőbbsé-
gét bételeznék, nemcsak a termék tartal-
mát, hanem formáját illetőleg is. A sza-
baddá valt öntudat támogatná egy olyan 
tudomány es technika kifejlődését, ame-
lyek szabadon felfedezhetik és megvaló-
síthatják ezen cél érdekében a dolgok és 
az emberek lehetőségсiit az élet védelmére 
és élvezetére, kihasználva az anyag és a 
forma játéklehetőségeit. Így a technika a 
művészethez közelítene, a művészet pedig 
a valóság átalakításához: érvényét vesz-
tené a képzelet és az értelem, a maga-
sabbrendű  és alacsonyábbrendű  képessé-
gek, a költői és a tudományos gondolko-
dás közötti ellentét. Megjelenne egy új 
valóságelv, amelyben esztétikai éthosszá 
egyesülne az új szenaibilitás és a deszubli-
mált tudományos gondolkodás. 

Az „esztétikai" fogalma mindkét értel-
mében: „érzékekre vonatkozó" ill. a „m ű-
vészetre vonatkozó" — arra szolgálhatna.  

az íjj szenzibilitás 
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hogy a szabadsag világában az alkotófo-
lyamat nцnőségét kifejezze. A. művészet 
ismertetőjegyeit átvevő  technika a szub-
jektív s.zenzibilitást objektív formává, va-
lósággá változtatná. Ez a szenzibilitás 
lenne jellemzője minden olyan férfinak 
és nőnek, akinek többé nem kell szégyen-
keznie, ami rt legyőzte szégyenérzetét és 
megtanulta, hogy ne azonosítsa magát ha-
mis elődeivel, akik eltűrték és elfelej-
tették Auschwitzét és Vietnamot, a viilági 
és egyházi inkvizíciók és kihallgatások 
kínzókamráit, a gettókat lés a konszernek 
monumentális templomait, és akik ennek 
a valóságnak magasabb kultúráját imád-
tak. Ha majd a férfiak es n ők ettől az 
azonosulástól megszabadulva gondolkoz-
nak és cselekszenek, akkor elszakad a 
lánc, amely az apákat és fiúkat nemze-
dékről nemzedékre egymáshoz kötötte. 
Ezzel még nem szüntetik meg az emberi-
ség elleni bűnöket, de lagalább szabadon 
megakadályozhatják állandó ismétlődésü-
ket. Megvan a lehetőségük, hogy elérjék 
azt a pontot, ahonnan nincs többé vissza-
térés a maíltba. Ez pedig akkor követke-
zik be, amikor megszűnnek az okok, ame-
lyek az emberiség történetét az uralkodás 
és a szolgaság történetévé tették. Ezek az 
okok gazdasági-politikai jellegűek, mivel 
azonban az emberek szükségleteinek és 
ösztđneinek kialakításában is részt vettek, 
pusztán gazdasági és politikai változások 
nem fogják történelmi folyamatosságukat 
megszakítani, kivéve, ha olyan emberek 
fogják a változásokat véghezиinni, akik 
fiziológiailag és psziichológiailag képesek 
a dolgokat és saját magukat  is  az erőszak 
és a kizsákmányolás összefüggéséb ől ki-
szakítva át иlni. 

Éppen ezért az új szenzibilitás gyakor-
lattá vált: az er őszak és kizsákmányolás 
elleni harcban jön létre, az élet lényegi-
leg új formáiért folytatott harcban; 1mpli-
k_álja a fennálló rendszer •erkölcsének és 
kultúrájának tagadását; magáénak vallja 
egy olyan társadalom kialakításának jogát, 
amelyben megvalósul a nyomor és sze-
génység megszüntetése és amelyben lét-
formává válik az érzéki, a játékos, a ké-
nyelmes élet, sőt magának a társadalom-
nak is ez adja meg formáját. 

Az esztétikum mint a szabad társadalom 
lÉhetséges formája a fejl ődés azon fokán 
jelenik meg, ahol adottak a hiányok le- 
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küzdéséhez szükséges szellemei és anyagi 
források; ahol a hajdani progiiessziv el-
nyomás regresszívvé változik; ahol össze-
omlik az esztétikad értékeket (és az eszté-
tikai igazságot) monopolizáló, a valóságtól 
elszakadt „magasabb" kultúra és deszub-
1 mált, „alacsonyabb", destruktív formák-
ban jelentkezik újra; ahol a fiatalok gy ű-
lölködése nevetésben és dalban oldódik fel 
és ,egybemossa a barikádat és .  táncpar-
kettet, a szerelmei játékot és a h ősiességet. 
lrppígy kezdik ki a fiatalok a szocialista 
táborban uralkodó esprit de sér иeux-t: 
miniszoknyával a központilag irányított 
divatot, rock'n roll-lat a szovjet realiz-
must. Vajon annak hangsúlyozása, hogy a 
szocialista társadalom könnyеd és játékos 
is lehet, sőt az kell legyen, mert ezek a 
tulajdonságok a szabadsághoz lényegileg 
hozzátartoznak; vajon a fantázia és ѕzегti -
ségében való bizalom, az új erkölcs és 
kultúra követelése — vajon mindez a ha-
talmas tekintély-eeni lázadas jelent-e 
új dinnenziájú és irányú radikális válto-
zást, a radikális változás új hordozóinak 
megjelenését, új" elképzelést a mostani 
társadalmaktól minőségileg különböző  szo-
ciaцΡzmusról? Van-e valami az esztétikai 
dimenzióban, amely alapvet ően rokon a 
szabadsággal, méghozzá nemcsak annak 
szublimált kulturális (művészi) formájá-
ban, hanem deszublimált politikai fоnun - 
jóban is, olyannyira, hagy az esztétikum 
társadalmi termelőerővé válhat, a terme 
lése. technika egyik tényezőjévé, olyan lég-
körré, amelyben az anyagi és szellemi 
szüksegletek kibontakozhatnak? 

Az esztétikai elemzések •évszázadokon 
keresztül a szép fogalma köré csoporto-
sultak. Elegendő-e ez a fogalom az eszté-
tikai ethosz létrejöttéhez, amely az eszté-
tikum •és a politikum közös nevez ője le-
het? 
A szép mint a vágy tárgya az alapvet đ  

ösztönökhöz, Eroszhoz és Thanatoszhoz 
áll közel. A mítosz összeköti a két ellen-
felet, az örömet és a borzalmat. A szép-
ség hatalma megzabolázza és megbénítja 
az erőszakot. A szép Meduza kővé változ-
tatja a rátekintőt. A „kékfürtű" Poszeidón 
„lágy mezőn, tavaszillatú virágok között" 
egyesül vele.') Meduzát Perszeusz lefejezi, 
s megcsonkított testeb ől ugrik ki Pegazus, 
a szárnyas ló, a kбІtбi képzelet szimbólu-
ma, amely kifejezi a szépnek, isteninek 
és költődnek rokonságát, de egyben a szép 
és a szubшmálatlan kéj rokonságát is. A 
klasszikus esztétika, amely kitartott az ér-
zékiség, képzelet és értelem szépségben 
való harmonikus egyesülése mellett, egy-
ben állította, hogy a szép objektív (onto-
lógiai) jellegű  abban a fórmájában, amely-
ben ember és természet visszatalál önma-
gahoz: a beteljesülésben. Kant azt kérde-
zi, vajon nincs-e titkos kapcsolat a 
szépség és a tökéletesség között z) Nietz-
sche megjegyzi: „A szép tükröz ődése a Lo-
gikusnak, azaz a logika törvényed a Szép 
törvényeinek tárgyát képezik."$) A művész 
számára a szép jelenti az ellentétek le-
győzését „kényszer nélkül, az er őszak fe-
leslegessé válásával." A szépnek „biológi-
ai értéke" van, abban az értelemben, hogy 
hasznos, jótékony, termékeny.') Ezen tu-
lajdonságad révén az •esztétikai dimenzió 
a szabad társadalom számára egyfajta 
zsinármertékül szolgálhat. Az olyan világ, 
melyben az emberi kapcsolatok többé 
nem a piac közvetítésével jönnek létre és 
nem versenyszerű  kizsákmányoláson vagy 
megfélemlítésen alapszanak, megköveteli 
egy újfajta ібгzёКіnуsбg kifejlődését, 
amelyben nyoma sincs az elnyomott tár-
sadalmak kielégületlenségének; feltételezi 
a valóság azon formái és tulajdonságai 
iránta fogékonyragot, amelyeket eddig 
csak esztétikai fantázia tudott létrehozni. 
Mert az esztétikai szükségleteknek sajátos 
társadalmi tartalmuk van: kifejezik az 
emberi szervezet, szellem és test teljesség-
re való vágyát. Ez a vágy csak harcban 
teljesülhet be, azon intézmények elleni 
harcban, amelyek működésükkel ezeket 
az igényeket tagadják és megsértik. Az  

esztétikai szükségletek társadalmi tartal-
ma azonnal nyilvánvaló lesz, mihelyt a 
legelemibb kielégítésükre irányuló törek-
vés nagyobb szabású csoportos akcióban 
fejeződdk ki. Ezek az akciók egyre inkább 
a kapitalista erkölcs és intézmények 
megsemmisítését célozzák kezdve a la-
kónegyedek jobb tervezéséért folytatott 
ártalmatlan mozgalmon, folytatva a lárma 
és szemét elleni hatékonyabb védelem 
követelesével, az autók •egész várasrészek-
ből való kitiltásának, a természet védel-
mének, teljes városátépítésnek és a szü-
letésszabályozásnak követelésével. A re-
formok mennyisége akkor csapna át a ra-
dikális változás minőségébe, ha jelentős 
mértékben meg "tudná gyengíteni a gaz-
dasági, politikai és kulturális nyomost és 
azokat a hatalmi csoportokat, amelyeknek 
eredendő  érdeke a hasznothajtó kereske-
delem világának megőrzése. 

Az esztétikai erkölcs a puritanizmus 
ellentéte. Nem ragaszkodik mereven ah-
hoz, hogy mindennap fürödjenek vagy 
tusoljanak olyan emberek, akiknek tiszto-
gatási műveletei mások rendszeres kínzá-
sát, lemészárlását •és megmérgezését is 
magukban foglalják; nem követeli maka-
csul, hogy tiszta ruhában járjanak olyan 
emberek, akik hivatásuknál fogva piszkos 
üzletekkel vannak kapcsolatban. De ki-
tart amellett, hogy tisztítsák meg a föl-
det attól a nagyon is materiális termv -
szetű  mocsoktól, amelyet a kapitalista 
szellem termelt — és tisztítsák meg magá-
tól a szellemtől is. 1šs kitart amellett is, 
hogy a szabadság szükségszer űség, s min-
den elnyomás tűrhetetlen, kivéve azt, 
amely az élet védelmére és javítására 
szolgál. 

Amikor Kant harmadik Kritikájában 
majdnem elmosta a szenzibilitás és a kép- 
zelet közötti határokat, felismerte, :milyen 
mértékág termékenyek az érzékszervek a 
szabadság képeinek létrehozásában. A 
képzelet ezek szerint az érzékekt ől függ, 
amelyek a tapasztalati anyagot szállítják. 
Az érzékek által formált adatokat, azaz a 
tárgyakat és viszonyokat a képzelet át-
változtatja és megteremti beil őlük a sza-
badság birodalmát. Igy a képzelet szabad-
ságának az érzékeik rendje szab határt, 
nemcsak tiszta formái ( a tér és az id ő) 
által, hanem empirikus tartalma révén is, 
amely mint transіcendálandó tárgyi vi-
1ag meghatározó tényező  marad a transz-
cendenciában. Megteremtheti a képzelet a 
valóságnak bármily szép vagy magasztos, 
örömteli vagy ijesztő  képét, egy sincs köz-
tük, amely ne az érzéki tapasztalatból 
származna. A képzelet szabadságát azon- 
ban nemcsak a felfogóképesség korlátoz-
za, hanem — az organikus struktúra má-
sik .pólusán — az ember racionális ké-
pessége, az értelem is. Az új vilagról és 
az új életformákról alkotott legmerészebb 
elképzeléseket is olyan fogalmak és olyan 
logika irányítják, amelyek a gondolkodás 
fej.lődése folyamán nemzedékr ől nemze-
dékre kialakultak. Mindkét oldalon, .az 
érzékelés és az érteleim oldalán is, a tör-
ténelem belejátszik a képzel őerő  terгné-
keibe, mert az érzékek világa történeti, 
és az 'értel•em ennek a történeti világnak 
fogalmi" áthatolásával és interpretációjával 
bizonyítja apagát. 

Az osztálytársadalmak rendje és szerve-
zeti struktúrája, amelyek az emberi érzé-
kelést és értelmet •Кialakították, rányom-
ták bélyegeiket a képzelet szabads "agára is. 
A tiszta és az alkalmazott tudományok-
ban ellenőrzött szerepet játszottak, a köl-
tészetben, prozában és a művészetekben 
viszont autonóm módon jelentkeztek. A 
fantázia erejét elnyomták egyrészt az inst-
rumentális értelem parancsai, másrészt 
az ezen értelem megvalósítása által meg-
csonkított •érzéki tapasztalat parancsai: a 
fantázia szabadsága .abban á11t, :hogy az 
elnyomás általános keretei között megva-
lósuljon, azaz a valóságot átalakítsa; 
ezen a határon túl a fantázia szerepe a 
társadalmi erkölcs tabuinak megsértése 
volt, egyet jelentett a perverzióval és  

rombolással. A nagy történelmi forradal-
mak idején rövid távra felszabadult a 
képzelet ds és részt vehetett az új társa-
dalmi erkölcs és a szabadság új intézmé-
nyeineik megtervezésében, később aztán 
feláldozták a telj ,esítőképesebb értelem 
követelményeinek. Ha most, az ifjú értel-
mliség lázadásában a fantázia joga és 
igazsága politikai cselekmény követelésé-
vé válik, ha elterjednek a szürrealista 
tiltakozási 'és tagadási formák, akkor ez 
a látszólag jelentéktelen fejl ődés a hely-
zet alapvető  megváltozását fogja jelenteni. 
A politikai tiltakozás totálissá lesz .és 
olyan dimenzióba nyúlik bele, amely _ ko-
rábban mint •esztétikai dimenzió lényegé-
ben apolitikus volt. Ebben a dimenzióban 
éppen az organikus mozzanatokat akti-
vizálja az emberi érzékiséget, amely fel-
lázad az értelem elnyomása ellen és meg-
teremti a képzelet érzéki hatalmát. Az 
olyan politikai ákció, amely új erkölcs és 
új felfogóképesség — mint a társadalmi 
változás előfeltételei és eredményei —
alapján áll, olyan fokon jelenik meg, ahol 
teljesen regresszívvé válik az a represszív 
racionalizmus, amely az ipari társadalom 
eredményeit létrehozta — és amely csak 
annyiban racionális, amennyiben a felsza-
badulást meggátolni igyekszik. A represz-
szív értelem birodalma (és hatalma) he-
lyéről kilátás nyílik az érzékiség és az ér-
telem új viszonyára, azaz az érzékiség és 
a radikális tudat harmóniájára; ezek a 
racionális képességek alkalmasak arra, 
hagy a szabadság objektív (anyagi) felté-
teleit, valóságos határait és l еhetőségeit 
kivizsgálják és meghatározzák. Így az ér-
zékiséget az uralkodás racionalizmusától 
megszabadítva a képzelet irányítaná, 
amely közvetítőként lép fel a racionális 
képességek 'és az érzéki szükségletek kö-
zött. A Kant-féle Kritikákat átható nagy-
szerű  koncepció szétfeszнti azt a filozófiai 
keretet, amelybe szerz ője belekényszerí-
tette. Az érzékiséget és értelmet egyesít ő  
képzelőerő  akkor lesz produktív, ha gya-
korlativá válik, ha belőle lesz a valóság 
rekonstrukciójának vezető  ereje; egy 
olyan rekonstrukciónak, amelyet a „gaya 
scienza", a tudomány és technika segítsé-
gével hajtanak végre, — s ez a tudomány 
és ez a technika nem áll többé a rombo-
lás és a kizsákmányolás szolgálatában, 
hanem szabadon áll a fantázia felszaba-
dító követelményei elébe. A világ racioná-
lfls átalakítása olyan valósághoz vezethet-
ne, amelyet az emberi esztétikai öntu-
dat formált. Ez a világ oly mértékben 
(szószerint!) képes lenne átfogni és magá-
ba olvasztani az emberi képességeket és 
vágyakat, hogy azok a természet objek-
tív determinizanusának részeként jelennek 
meg, mintegy a természeti eredetű  okság 
és a szabadságból eredő  okság egybeesé-
siként. Ezt a gondolatot tette meg André 
Breton a szürrealista elmélkedés közép- 
pontjává: az általa alkotott „hasard ób-
ječtіf" fogalma azt a csomópontot jelenti, 
amelyen .két oksági lánc találkozik és az 
eseményt létrehozza. 5) 

Az esztétikai univerzum az az élettér, 
amelytől a szabadság szükségessége és a 
szabadságra való képesség függ; szüksé-
ge van rájuk, hogy felszabadíthassa őket. 
Olyan környezetben, amelyet agresszív 
impulzusok jellenseznek, ezek a képes-
ségek nem fejlődhetnek ki, és nem is kép-
zelhеtők el pusztán az új társadalmi in-
tézmény-rendszer eredményeként. Csak a 
környezet kollektív termelésének gya-
korlatából származhatnak, olyan anyagi-
kszelleгni környezet rpegteremtéséb ől, 
amelyben az ember nem-agresszív, eroti-
kus és receptív hajlamai — a szabadság-
-tudattal egyetértésben — ember és ter-
mészet kibékítésére törekszenek. A tár-
sadalomnak iilyen célból való újjaépítése-
kor az egész valóság olyan formát öltene, 
amely az új célt kifejezi. Ennek a formá-
nak lényegileg esztétikai min ősége mű-
alkotás rangjára emelné magát a formát; 
ha azonban a forrna a társadalmi terme-
lés folyamatából származna, akkor a m ű- 
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vészet megváltoztatná saját társadalmi 
helyét és szerepét: az anyagi és kulturá-
lis átalakulás termelőerejévé válna. Mint 
ilyen, integrális tényezője lenne a minő-
ség megfovтбn бsának •és a dolgok „megje-
lenésének", a valóságnak, az életforaf б-
nak. Ez .egyben a művészet megszűnését 
jelentené: az ііѕztбtіkuлі  és a valóság, kü-
lönválásának végét, de ugyanakkor az 
üzlet és a szépség, a kizsákmányolás és az 
öröm kommerciáles összefonódásának vé-
gét is. A művészet visszanyerné eredeti 
„technikai" miellékjelentéseenek egyikét: 
az elkészítés művészete (lásd szakácsmű-
vészet!), a dolgok kultiválásának művé-
szete, azáltal, hogy megformáljuk őket 
anélkül, hogy anyagukat vagy az érzéki-
séget megsértenénk. Mindez a forma gy ő-
zelmét jelentené, is formáét mint a lét 
egyik szükségszerűségét, az ízlés, vonzó-
dás stb. szubjektív játékformáin túl 16-
tező  általánosét. Kant szerint léteznek az 
érzékiségnek a priori formái, amelyek 
minden е  nlber számára közösek. Csak a 
tér és az idő  léteznének? Vagy van talán 
egy anyagibb alkotó forma is, amely pri-
mér nnođon különbséget tesz szép •és csú-
nya, јб  és rossz közötts) — egy, a (felfo-
góképességük révén produktív) érzékek 
által minden racionalizálástól lés ideoló-
giától függetlenül megejtett válásztás, 
amely különbséget tesz az érzékeket .sér-
tő  és az érzékeket kielégítő  dolgok között? 
Ebben az esetben az ízlés, hasonl бΡság és 
vonzódás nagy variáciás skálája a fogé-
konyság, az érzéki tapasztalás „eredeti" dif-
ferenciálódásává lenne, olyan alapformává, 
amelyre az alakító, gátló és represszív 
erők az egyén érdekeinek és a társadalmi 
helyzetndk megfelelőem hatnak. 

Az ilyen átalakítást megtervező  és irá-
nyitó új szenzibilitás és új tudat új nyel-
vet is megkövetel (nyelvet tágabb érte-
lemben véve, szavak, képek, gesztusok rés 
hangok együttesét értve alatta), amellyel 
ajz új ,;értékeket" meghatározza és közve-
títi. Allítólag azon lehet lemérni, mennyi-
re hoz minőségileg új társadalmi feltéte-
leket és viszonyokat egy forradalom, 
hogy mennyire fejlődik ki új nyelv: az 
uralkodás folyamatosságának megszakítá-
sa együtt kell járjon szбhasználatának el-
törlésével. Az a szürrealista elmélet, 
amely szerint a költő  a totalis nonkon-
forrnista, a költői nyelvben véli megtalál-
ni a forradalom szemantikai elemeit: 
„Car le poéta... ne peut plus étre recon-
nu comrne tel s'il ne s'oppose par un non-
-conformisme total au monde ou il vit. Il 
se dresse contre tous, y compris les révo-
lutionnaires qui, se pla ~ant sur le terrain 
de la seule .politique, arbitrairement esolee 
par lá de 1' ensemble du mouvement cul-
turel — préconisent la soumission de la 
culture á 1' accomplssement de la révo-
lution sociale." 7) 

Ez a szürrealista elmélet nem sokban 
tér el a materalista következtetésekt ől, 
de tiltakozik az anyagi és a kulturális 
mozgalom szétválasztása ellen, mivel ez-
által a kulturális mozgalom háttérbe szo-
rul és •ez a forradalom felszabadító leihe-
tőségein:ek részleges vagy teljes tagadásá-
hoz vezet. Amíg ezek a lehet őségek be 
nem kerülnek az anyagi mozgalomba, 
addig szürrealisták, azaz valóság-felettiek 
és a magát költői nyelven kifejező  költői 
fantázia termékei; addig nem tekinthet őik 
eszköz-nyelvnek a forradalom szolgálatá-
ban. 

Úgy tűnik, hogy a tiltakozó 'és felszaba-
dító dalok és versek mindig vagy túl ké-
sőn vagy túl korán jelennek meg, vagy 
emlékezés vagy álmodozás formájában. 
Idejük nem a jelen, iigazságuk a reményke-
désben van, a tényekről való lemondás-
ban. A költészet világa és  a politika vi-
lága között olyan óriási a távolság, a köl-
tői igazságot és a fantázia racionalitását 
olyan bonyolult kapcsolatok kötik össze, 
hogy a kettő  közti távolság eltörlése a 
költészet számára végzetesnek t űnik. 
Semmiféle olyan történelmi változást nem 
tudunk elképzelni a kulturális és a forra- 

dalmi mozgalom viszonyában, amely a 
hétköznapi nyelv és a költői nyelv között 
tátongó szakadékot áthidalni és a köznapa 
nyelv uralmát megdönte пΡi képes lenne. 
igy tűnik, 'hogy a költői nyelv ereje és 
igazsága más-létében, transzcendenciáj• б-
ban rejlik. Mindennek ellenére a fennálló 
rend radikális tagadása és az új tudat 
közvetítése egy sajátos nyelv kialakulásá-
tól függ, mivel minden addigi közvetít ő  
eszközt az egydimenvЈiójú társadalom tart 
monopalhatalmában és dönt érvényessé-
géről. Nyilvánvaló, hogy „anyagát" tekint-
ve a tagadás nyelve azonos a helyeslésé-
vel — minden forradalom után újból  be-
bizonyosodik a nyelvi folyamatosság. Ez 
talán azért volt eddig szükségszer ű, mert 
a forradalmak ellenére is megmaradt az 
uralom folytonossága. Id őközben azonban 
a vád •és felszabadítás nyelve, amely még 
szókincsében azonos volt .az uralkodók és 
szóvivőik nyelvével, a valóságos forradal-
rnl harcokban saját jelentésre és érvé-
nyességre tett szert és végül a mozgalmak 
is átformálták a fennálló társadalmakat. 
A szabadság, igazságosság és іеgуеnlбѕёg 
szбkincse, amellyel .gyakran éltek és visz-
szaéltek, ilymбdon nemcsak új értelmet, 
hanem új valóságot is kapott — azt a va-
lóságat, amely a 17. és 18. század forra-
dalmaiból származott és amely a szabad-
ság, igazságosság és egyenlőség kevésbé 
korlátozott farmáihoz vezetett. 

Ma már radikállisabb a szakítás a fenn-
álló rend nyelvi világával; a tiltakozás 
legharciasabb fогибsinál ez a szavak je-
lentésének módszeres elferdítéséig foko-
zódik. Ismert jelenség, hogy a szub-lkultu-
rális csoportok úgy fejlesztik ki saját 
nyelvieket, hogy az ártalmatlan hétközna-
pi kommunikációs kifej•ezéseket szöveg-
környezetükből kiszakítják és olyan tár-
gyak vagy cselekvések jelölésére használ-
ják, amelyeket a fennálló rend tabuknak 
tekint. Ilyen kifejezések a hippi-sz іibkul-
túrában a „trip", ,;grass", „pot", „add" 
stb. 7a  Még ;ennél is sokkal szubverzívebb 
nyelvi struktúrát mutat a „black mili-
tants"-ok beszédanódja: itt már rendsze-
res nyelvi lázadásról van  szó, amely szét-
zúzza azt az ideológiai összefüggést, 
amelyben a szavakat meghatározzák és 
használják, és ellentétes kontextusba 
kényszeríti őket, mintegy az ,egyezményes 
jelentés tagadásaként 8) A „Feketék" át-
veszik a nyugati kultúra legszublimáltabb, 
legfinomkodбbb kifejezéseit és deszubli-
málják, majd új jelentéssel látják el őket. 
Jó példa erre a „lélek" („soul") szó sor-
sa: Platon óta állandó jelzője a „hófehér" 
és jelenti mindazt, ami az emberben alap-
vetően emberi és halhatatlan; a fennálló 
uralmi rendszer nyelvhasználatában azon-
ban kínosan giccses és hamis csengés ű  
lett. A „Feketék” deszublimálták és így 
vonult be a néger kultúrába a négerek 
egymásnak „lelki testvérei" („soul brot-
hers"); a lélek fekete, er őszakos és orgiasz-
tikus, •már nem Beethoven és S ćhubert 
zenéjében jelenik meg, hanem a „lelki 
táplálékban” („soul food"): a blues, jazz 
és a rock'n roll  forró ritmusaiban. Hason-
ló módon jár el az ismert harci jelszó: 
„ami fekete, az szép" („black is b•eauti-
ful"), amikor a hagyományos kultúra egy 
másik fontos fogalmát új tartalommal 
tölti meg azáltal, hogy szinnbolikus érté-
két ellenkezőjére fordítja és az ellen-szín-
nel, a sötétséggel, a mágikus tabuk kísér-
teties világával kapcsolja össze. Az eszté-
tikai szférának a politikaiba való betörése 
megmutatkozik a bőség-kapitalizmus tár-
sadalma elleni lázadás másik pólusán is, 
a nonkonformista fiatalok esetében. Itt is 
megtalálható a szavak értelmének ellen-
kezőjére fordítása, amelyet néha a nyílt 
ellentmondásig visznek: a rend őröknek 
virágot osztogatnak (a „virághatalom" —
„flower power” —újrahatározza és ta-
gadja az „erőszak” szót); vagy :gondoljunk 
a protest-songok erotikus dühére, a hisz-
szú hajviselet •és az engedelmes tisztaság-
gal meg nem fertőzött test érzékiségére. 

Ennek az új szenzibilitásnak politikai 

megnyilvánulásai elárulják, milyen mély-
ről jön a lázadás, az elnyomás folyama-
tosságának megtörési kísérlete. Azt bizo-
nyítják, hogy a társadalom képes erősen 
rányomni bélyegét az összes tapasztalat-
ra, a szervezet és környezete közötti 
egész anyagcserére. A pszichológia terü-
letén túl a szenzibilitás követelnényei tör-
ténelmindk mutatkoznak: az érzékek által 
észlelt és velük szembenálló tárgyak sa-
játos fejlődési fok és társadalmi berendez-
kedés termékei; másrészt az érzékek tár-
gyukhoz vannak hozzárendelve. Ez a tör-
ténelmi kölcsönhatás még az els ődleges 
érzéki benyomásokat is befolyásolja: a 
fanálló társadalmi rend minden tagjára 
ugyanazt az •érzékelési közeget kényszerítú 
rá, és minden egyéni vagy osztály-szabta 
perspektíva-, horizont- és háttérki lönbseg 
ellenére azonos tapasztalati világot teremt 
mindenki számára. Következesképpen az 
agresszió ,és a kizsák mбnyolás folyamatos-
sagának megtörése szakítást jelentene az 
erre a világra beállított érzékeléssel is. 
A maii láza:dok új dolgokat •és új módon 
akarnak látni, hallani és érezni; a félsza-
badítást összekötik az érzékelés szokásos 
és szabályozott anódjának megszűntetésé-
vel. A kábítószeres „utazás" („trip") azt 
is magába foglalja, hogy a társadalom  61-
tal kiformált egyйniseg — ha mestersége-
sem és rövid időre is — felbomlik. Ez a 
mesterséges és „privát" felszabadítás el-
torzult formában anticipálja a társadalmi 
felszabadításnak azt a követelményét, 
hagy a forradalom egyben iaz érzékelés 
forradalma is kell legyen, ennek kell kí-
sérnie a társadalom anyagi és szellemi .át-
alakítását és ennek keh létrehoznia az új 
környező  világot. 
A „pszichodelikus” keresés igazság-

-magja talán reppen ennek az új öntudat-
nak, az érzékelési rn бΡd szükségszerű  for-
radalmának a tudata. Persze, ennek meg-
hamisítása történik akkor, ha a kábító-
szeres mámor nemcsak a fennálló rend-
szer értelmétől •és racionalitásától szakít el 
időlegesen, hanem attól a másik raciona-
litástól is, amelynek célja éppen a fenn-
61ó rendszer megváltoztatása; ha az érzé-
keket nemcsak a fennásó rend követel-
ményeitől tesszük ftiggetlenné, hanem a 
felszabadítás követelményeit ől is. Ez a 
szándékosan el nem kötelezett mestersé-
ges paradicsom annak a társadalomnak a 
keretein belil jön létre, amelyet a társa-
dalomból kivonulók maguk mögött hagy-
nak, s ezért továbbra is érvényesek rájuk 
e társadalom törvényei, amely bünteti is 
őket. A társadalom radikális átalakítása 
azonban a's újfajta érzékelésnek újfajta 
racionalizmussal való szövetségét 1mpli-• 
kálja. A fantázia akkor válik termékeny-
nyé, ha közvetít egyrészt az érzékelés, 
másrészt az elméleti és gyakorlati értelem 
között, és a képességek összhangjában 
(amelyet Kant a szabadsag jelének te-
kintett) vezeti a társadalom átalakítását. 
A m űvészetnek mindig is hasonló szö-
vetsбg volt egyik alapvető  jellemvonása, 
de ennek realizálása megakadt azon a 
ponton, amelyen a művészet összeegyez-
tethetetlenné vált volna az alapvet ő  in-
tézményekkel és társadalmi viszonyokkal. 
Az anyagi kultúra, a valóság elmaradt 
az előretörő  értelem és fantázia mögött, 
és az irrealitás, fikció, kiagyaltság szere- ' 
pére ikárhoztatta ezeket. A m űvészet így 
nem válhatott a valóság átalakításának 
eszközévé, az érzékeket elnyomták, a ta-
pasztalatot megcsonkították. Mégis, a rep-
resszív értelena elleni lázadás, amely az 
újfajta érzékeléshez az esztétikum erejét 
is hozzáadta, utobbinak a művészetben 
játszott szerepét is radikálisan átalakítot-
ta: a művészet értéke és funkciója lénye-
ges változásokon megy keresztül. Ezek 
a változások •érintik a művészet igenlő  
szerepet (amelynek segítségével a művé-
szet kiles a „status quo"-val megbékél-
ni), valamint a szublimáció fokát (amely 
szembeszegül a valósag realizálásával, 
azaz a művészet ítélkező  mamentumával,) 



A művészet ezen tulajdonságai elleni til-
takozás, az első  világháború előtt az egész 
művészeti szférában elterjedt és fokozódó 
erősséggel ina is tart; hangot és képet 
kölcsönöz a művészet negatív erejének és 
a művészet deszublimálására irányuló 
tendenciáknak. 

A mai művészet feltörése (az én szó-
használatoínban „művészet" mindig magá-
ban foglalja az irodalmat, képz ő művésze-
tet és zenét) többet jelent, mint egy stí-
lusnak egy másikkal való hagyományos 
felváltását. A tárgynélküli, absztrakt fes-
tészet és szobrászat, a tudat-áram regény 
és a fornnalista irodalom, a dodekafon ze-
ne, blues és jazz nem csupán új érzéke-
lési anódokat jelentenek, amelyek a régi-
eket átalakítják és elmélyítik, hanem fel-
bamlasztják a régi érzékelési struktúrát, 
hogy helyet csináljanak — minek is? A 
művészet új tárgya még nem „adot", a 
regi viszont lehetetlenül hamissá vált. Az 
illúziótól, utánzástól és harmóniától a va-
lósághoz kell eljutni, de a valóság még 
nin, „adott"; mindenesetre nem azonos a 
„realizmus" tárgyával. A valóságot fel 
kell fedezni és meg kell teremteni. Az ér-
zékeknek meg kell tanulniuk, hogy a dol-
gdkat többé ne annak a rendnek és tör-
vénynek közegében lássák, amely őket is 
kialakította; szét kell rombolni az érzé-
kelésünket rendező  rossz funkcionaliz-
must. 

Az új művészet kezdettől fogva ra-
gaszkodik radikális önállóságahoz, megha 
ez feszült konfliktusokba sodorja is a 
bolsevista forradalom fejlődésével vagy 
az ennek hatására fellángolt egyéb forra-
dalmi mozgalmakkal. A művészet idegen 
marad a forradalmi gyakorlattól, mert a 
művész elkötelezettje a formának: a for-
ma a művészet saját valósága, a „dolog 
maga". B. Eichenbaum, a neves orosz 
„formalista" írja: „La notion de fonni a 
obtenu un sins nouveau, elli n'est plus 
une enveloppe, mais une intégrité dyna-
aniqu•e  it  concréte qui a un contenu  in  
elli-¢réme, hors de toute corrélation. "0) 

. A forma a művész] észlepés terméke, 
áttör azon az öntudatlan és „hamis" „au-
tomatizmuson", túlzott begyakorlottságon, 
amely minden gyakorlatnak sajátja (a 
forradalmi gyakorlaté is) és amely a köz-
vetlen, de . társadalmilag irányított ta-
pasztalat autamatiтдnusa, az érzékelés 
felszabadításának eflensége. A m űvészi 
észleléstől elvárják, hogy elpusztítsa ezt a 
közvetlenséget, amely valójában történelmi 
termék: a tapasztalati közeget az embe-
rekre mindig a fennálló társadalmi rend 
kényszeríti rá, s az lassan önelégült, zárt, 
,.automatikus" rendszerré válik „Ainsi la 
vie disparalt, se transformant en un niem. 
L' automatisation avale les objets, les ha-
bits, Les meubies, la fenne  it  la peur de 
la guerre." 10  

Ha azt akarjuk, •hogy ezt a pusztító Lét-
formát ne egy másik hasonlóképpen pusz-
tító forma váltsa fal, akkor az emberek-
nek meg kell tanulniuk, hogyan fejlesz-
szék ki magukban az új szenzibilitást: 
„Et voilá que pour rendre la sensation de 
la vie, pour sentir les objets, pour épro-
uver que la pierre est de pierre, il existe 
ce que l'on appelle .l'art. Le  but  de fart, 
cent de donner une sensation de l'objet 

' comme vision  it  non pas com:me reconn-
aissanoe; le procédé dia fart •est le procédé 
de singularisation des objets  it  le procédé 
qul consiste á obscurcir la forma á aug-
menter la diffiсulté  it  la durée de la per-
cepton. L'acte de perception en art est 
une fin en soi  it  doit étre prolongé; 
l'art est un mover d'éprouver le devenir 
de l'objet; ce qui est déјd „devenu", r'im-
porte pas pour l,art' :11) 

Azért utaltam a forma]nstákra, mert 
szerintem jellemző, hagy a művészet át-
alakító képességét olyan iskola hangsú-
lyozza, amely ragas гJkodik ahhoz, hogy a 
művészi érzékelés öncél, s a forma egyen-
lő  a tartalommal. A művészet éppen a for-
ma miatt transzcendentálja az adott va-
láságot, a meglévő  valóságban a maglévő  

valóság ellen dolgozik. Ez a transzcendáló 
mozzanat a :művészetnek, a művészi di-
menziónak belső  tulajdonsága. A művé-
szet megváltoztatja a tapasztalatot, f ъl-
közben annak tárgyait szóban, hangban 
és képben rekonstruálja. Miért? Nyil-
vánvaló, hogy a művészet „nyelve" olyan 
tárgуiasságot közvetít, amely a szokásos 
nyelvvel és szokásos tapasztalattal nem 
közelíthető  meg. Ez a követelmény tör 
magának éppen utat a mai művészetben. 

A arai kultúrának ez a radikáлs, „erő-
szakos" valóságátalakító tevékenysége 
azt jelzi, hogy a lázadás nem ilyen vagy 
olyan meghatározott stílus ellen irányul, 
hanem a „stílus" mint olyan ellen;  a mű-
vészet művészi formája ellen, a művészet 
hagyamányos jelentése ellen. 

Az első  világháború idén kitört nagy 
művészi forradalom adta meg a jelet a 
kezdésre. „Nemet mondunk a nagy száza-
doknalk [ ... ]. Embertársaink gúnyos cso-
dálkozástól kísérve olyan ösvényen mé-
gyünk, amely útnak is alig látszik és azt 
mondjuk: ez az eгnberiség fejlđdésének 
fő  útja". 12) 

A harc „Európa illuzion đsztikus művé-
szete"lg ellen irányui: a művészetnek sza-
kítania kell az illúziókkal, mert megvál-
tozott a valósághoz való viszonya is; a 
valóság fogékonnyá vált a művészet átala- 
kító tevékenysége iránt, s őt függő  vi-
szonyba kerйlt vele. A háború után ki-
tört forradalmak — a levertek és elárul-
tak Fis — megbélyegezték az olyan való-
ságot, amely a művészetből illúziót csi-
nált és amennyiben a rég] művészet ill -
zió volt („szebb látszat"), az úi művészet 
ant]-művészetnek nyilvánítja magát. Az 
illuzioniisztikus művészet naivul átvette 
ábrázolásmódjában a fешn lló tulajdon-
viszonyokról való elképzeléseket; nem ké-
telkedett abban, hogy a világ dologiassága 
az embernek van  alávetve. A művészet-
nek szakítania kell ezzel az eldologiasko-
dással, vá alnia kill a festett vagy model-
lált megismerési kritika szerepét; egy új, 
a Newton-félét felváltó optikára kell tá-
maszkodjon, s az Milyen művészet majd 
megfelel annak az „embertípusnak, amely 
tőlünk különbözik" 14  

A művészeten belül kitört anti-művé-
szet azóta már számos ismert formában 
mutatkozott meg: a szintaxis szétrombo-
lásában, szavak és mondatok elváltózta-
tásában, a köznyelvnek az irodalomba va-
ló robbanásšzerű  betörésében, partitúra 
nélküli kompozíc]óКban és mindenféle le-
hetséges hangszerre 'és nem-hangszerre írt 
szonátákban. És még]s, ez az egész for-
mától-megfosztás maga is forma: az anti-
művészet művészet maradt, annak tekin-
tik és annak is adják el. 

A mővészet vad forradalma rövidélet ű  
sokk volt, amelyet gyorsan felszívtak a 
kiállítótermek, lakások, hangversenyter-
inek, egyszöval a piac, és amely hasznos 
építnnények homlokzatát és előcsarnokát 
díszíti. A művészet szándékának ellenke 
zőjére változása a művészet önrcnegs•emmi- 
sítését jelenti, s ez az önmegs еПmn]sítés 
a művészetnek szerkezeti bens ő  tulajdon-
sága. Báгmülyen igenlő, bármennyire „re-
alista” is a műalkotás, a ¢nővész olyan 
formába öntötte, amely nem része az ál-
tala ábrázolt és átélt valóságnak. Minél 
művészibb egy műalkotás, annál kevésbé 
valóságos: a regény nem riport, a csend-
élet nem él és még a pop-art konzervdo-
boz se az üzlet polcán foglal helyet. A 
művészet formájánál fogva ellenáll an-
nak a fáradozásnak, hogy kiküszöböljék 
a művészetnek egy „második valóságba" 
való távozását és a termékeny fantázia 
igazságát az elsđdleges valóságba transz-
ponálják. 

Ami a művészi formát illeti, még egy 
pillantást kell vetnünk arra a filozófiai 
hagyományra, amely a műelemzést a 
„szép" fogalma köré csoportosította (da-
colva azzal a ténnyel, hogy a művészet 
jó része egyáltalán nem szép). A szépet 
erkölcsi és kognitív „értékként" értel-
mezték, mint kalokagathiá-t. Mit értet- 

tik ezeken a metaforákon: a szép .az esz-
me érzéki képe; az igazság útja a szép-
ség birodalmán vezet keresztül? 

Az esztétika az érzékelésben gyökere-
zik. Ami szép, az eíőbb érzéki, az érzé-
kekre hat, a szublimálatlan ösztönök tár-
gya. Mégis úgy tűnik, hogy a szép fél-
úton foglal helyet a szublimált és szubli-
málatlan célok között. A szépség nem 16-
nyegi, ,,szerves" ismertet őjele a szexuális 
vágy közvetlen tárgyának (s őt akár el is 
rettentheti a szublimálatlan ösztönt), el-
lenkező  végletként pedig egy matemati-
kai tételt például csak igen absztrakt, át-
vitt értelemben lehet szépnek nevezni. 
Úgy tűnik, hogy a „szép" különböző  je-
lentései a  forma  fogalmában egyesülnek. 

Az esztétikai formában a tartalom a 
téma elrendezése révén olyan állapotot ér 
el, amelyben a téma, „az anyag" közvet-
len, még le nem győzött erői engedelme-
sen elrendeződnek. A forma a rendetlen-
ség, erőszak és szenvedés tagadása, még 
akkor is, ha ő  maga rendetlenséget, er ő-
szakot és szenvedést mutat. A m űvészet 
eme győzelmét azáltal éri el, hogy a tar-
talmat aláveti az autonóm követelmé-
nyekkel rendelkező  esztétikai rendnek. 
A műalkotás maga jelöli ki saját hatá-
rait és céljait, az elemeket saját törvé-
nyei szerint hozza egymással összhangba: 
a- tragédia, regény, szonáta, festmény 
„formájában". A tartalom ezáltal válto-
záson megy keresztül: jelentést (értelmet) 
kap, amely a tartalom . elemeit transz-
cendentálja és ez a transzcendáló struk-
túra jelenti a szépnek mint művész] igaz-
ságnak megjelenését: Azzal, ahogyan a 
tragédia Ödipusz és a város sorsát elme-
séli, az események sorrendjét kijelöli, a 
ki nem mondottat hallhatóvá teszi, a tra-
gédia „formája" a darab végével a bor-
zalomnak is véget vet: a pusztítást meg-
szünteti, a vakot látóvá, az elviselhe-
tetlent elviselhetővé és érthetővé teszi, a 
hamisat, véletlent, rosszat alárendeli a 
„költői igazságnak". Ez a ;szó jellemző  a 
művészet belső  kétértelműségére: vádol-
ni a meglévőt és a vádat az esztétikai 
formában (a szenvedést, b űnt megszüntet-
ve) „megsemmisíteni". Ez a „megszünte-
tő", kibékítő  erб  a forrna réven rejlik a 
művészetben. 

A művészet kibékít ő  ereje még a nem- 
-iUuzionisztikus anti-művészet legradiká-
lisabb jelenségeiből is árad. Ezek is mű-
alkotások: festmények, szobrok, zenem ű-
vek, versek, és mint ilyenek, saját formá-
val és renddel bírnak, megvan a saját 
keretük (mégha láthatatlan is), saját te-
rük, saját kezdetük és végük. A m űvé-
szet esztétikai szükségszer űsége kiszorítja 
a valóság szörnyű  szükségszerűségét, 
szublimálja annak örömét és fájdalmát; 
a természet (és az emberi természet) vak 
szenvedései és kegyetlensége célt és ér-
telmet nyernek, „költői igazsággá" válnak. 
A vádat megszűntetik; ennek a rendnek 
még a művészet legextrémebb művészi 
tagadása — a gúny, szidalom és csúfoló-
dás — is aláveti magát. 

A rend helyreállításával a forma való-
ban eléri a katarzist; a valóságos öröm és 
rémület megtisztul. Az eredmény azon-
ban csak illuzórikus, hamis és fiktív: a 
művészet, nem lépi túl a műalkotás kere-
teit, a valósagban zavartalanul folytatódik 
a félelem és a kudarcok sorozata (éppúgy, 
mint a lélekben lejátszódó .rövid katarzis 
után). Ez talán a legdöntőbb megnyilvá-
nulása belső  ellentmondásának és önmeg-
semmisítésének: az anyag felett aratott, a 
létet kielégítő  győzelem, a tárgy átalakí-
tása nem valóságos, mint ahogy nem va-
lóságos az érzékelés forradalma sem. A 
művészetnek ez a „helyettesít ő" jellege 
mindig újra felveti jogosultságána гk kér-
dését is: vajon érdemes volt-e létrehozni 
a Parthenont akár egyetlen rabszolga 
szenvedésének árán is? Lehet Auschwitz 
után még verseket írni? A kérdésnek a 
következőt lehet ellene szegezni: ha a va-
lóságos szörnyűség totálissá növekszik és 
meggátolja a politikai akciókat, hol em-
lékezhetne az ember a lázadásra és an- 
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nak elidegeníthetetlen céljaira, ha nem a 
radikális fantáziában, a realitásról való 
lemóndásban? Vagy ma még ezek a ké-
pek és megvalósításuk az illuzionisztikus 
művészet területére tartoznak? 

Utaltunk azon feltételek történelmi le-
hetőségére, amelyek között az esztétikum 
társadalmi termel őerővé válhat és mint 
ilyen a művészet megvalósításával annak 
„végét" jelenthetné. Ezeknek a feltételek-
nek körvonalai ma csak a fejlett ipari 
társadalmak negatívumaiban lelhet ők fel. 
Olyan társadalmakról van itt szó, ame-
lyeknek teljesítőképessége egyenesen pro-
vokálja a képzeletet. Bármilyen ér-
zékelést óhajt is kifejleszteni, bármi-
lyen formát kölcsönöz is a dolgok-
nak, bármilyen látomást próbál iis köz-
vetíteni a képzelet, a tapasztalat ra-
dikális megváltoztatása hatalmában áll 
azoknak az erőknek, amelyek szörnyű  ta-
lálékonysággal szervezik saját képmásuk 
szerint a világot, miközben a megcsonkí-
tott tapasztalatot egyre átfogóbbá és haté-
konyabbá teszik. 

A társadalom alapjához kötött terme-
lőerők mindenesetre ellene dolgoznak en-
nek az előretörő  tagadásnak. Az adott va-
lóság keretei között persze hatékonyan 
meg lehet fékezni a technikában és tudo-
mányban rejlő  felszabadító erőket: az em-
beri magatartásformák megtervezése és 
kiszámított irányítása, értéktelen áruk és 
luxus-vacakok könnyelmű  feltalálása, a 
tartósság és a pusztulás határaival való kí-
sérletezgetés — mindezek a szükségszerű-
ség legyőzését jelentik a kizsákmányolás 
érdekében, de ugyanakkor a szükségszer űn 
való uralkodás fejlődését is. A kizsákmá-
Ilyolás szolgálatából elbocsátott fantázia a 
tudomány eredményeire támaszkodva ere-
jét a tapasztalat és a tapasztalati világ 
radikális újraalakítására fordíthatná. Igy 
megváltozna az esztétikum történelmi to-
posza is: a környezet átalakításában, a 
társadalom műtermékké alakításában lel-
né meg önkifejezését. Ez az „utópiszti-
kus" cél (mint a szabadság fejl ődésének 
minden foka) egy, a felszabadítás 
elérhető  szintjén kitörő  forradalomtól 
függ. Más szóval, az átalakítás csak 
oly módon képzelhető  el, hogy a sza-
bad emberek (vagy inkább olyan em-
berek, akik gyakorlatilag elértek önma-
guk felszabadításához) életüket egymással 
szolidárisan rendezik be és olyan világot 
építenek fel, amelyben a létért folyó küz-
delem elveszti csúf, agresszív vonásait. A 
szabadság formája nemcsak az önkor-
mányzat és önkifejezés, hanem sokkal in-
kább olyan célok kitűzése és megvalósí-
tása, amelyek a földi életet fokozzák, vé-
dik és békéssé teszik. És ez az autonómia 
nemcsak a termelési módban és termelé-
si viszonyokban jutna kifejez ődésre, ha-
nem az emberek közötti individuális vi-
szonyokban is, az emberek beszédében és 
hallgatásában, mozdulataikban és pillan-
tásaikban, érzékel ő  képességük, szerelmük 
és gyűlöletük új formáiban is. A szépség 
a szabadság lényeges jellemvonása lenne 
így: 

A fennálló kultúra elleni mai lázadók 
azonban lázadnak az e kultúrában meglé-
vő  szépség ellen is, annak túlságosan szub-
limált, a valóságtól elszakadt, pedáns és 
harmonizáló formái ellen. Törekvésük a 
hagyományos kultúra tagadásaként, mód-
szeres deszublimálásként jelentkezik. Leg-
erősebb nyomás talán azoktól a társadal-
mi csoportoktól ered, amelyek mindeddig 
kívülrekedtek a magasabb kultúra körén, 
annak igenlő , szublimáló és igazságtev ő  
mágiáján, akik ennek a kultúrának ár-
nyékában éltek és áldozatai voltak annak 
a hatalmi szerkezetnek, amely e kultúra 
alapjául szolgált. ik most e kultúra vég-
sőkig kifinomult „szférák zenéjével" a sa-
ját zenéjüket szegezik szembe, a lázadó 
áldozat minden dacával, gy űlöletével és 
örömével, újrafogalmazva saját embersé-
güket uraikkal szemben. A fehér kultú-
rába betörő  néger zene elrettent ően való-
sítja meg a „Barátaim, csak ezeket a han-
gokat ne!" felkiáltást; a vonakodás most 
annak a kórusnak szól, amely örömdalt 
énekel, holott ez a dal az őt éneklők kul- 

túrájában már semmissé vált. Thomas 
Mann írja a Doktor Faustus-ban: „Vissza 
akaróm venni a kilencedik szimfóniát". 
Az elnyomottak romboló, disszonáns, pa-
naszos és kiáltó ritmusai, amelyek a „fe-
kete kontinensen" és a nélkülözés és rab-
szolgaság „lent, délen"-jén születtek, visz-
szavonják a kilencedik szimfóniát és a 
művészetnek ijeszt ően közvetlen , deszub-
limált, érzéki formát kölcsönöznek, amely 
felrázza a testet és a benne anyaggá vált 
lelket. A néger zene eredetileg az elnyo-
mottak zenéje, amelyben nyilvánvalóvá 
válik, mennyire osztályhoz kötött volt a 
magasabb kultúra, szublimációjával és 
fennkölt szépségével együtt. A néger ze-
ne (valamint avantgardista fehér tovább-
fejlesztései) és a túlzott b őség társadalma 
elleni lázadás között fennálló rokonság 
bizonyságot tesz a kultúra fokozódó de-
szublimálódásáról. 

Ami most történik, még csak az egysze-
rű, elementáris tagadás, az antitézis, a 
közvetlen megtagadás, pozíciója. Ez a de-
szublimálás túllép a hagyományos, illusi-
onisztikus művészeten, de nem gy őzi azt 
le: ennek igazságai és igényei érvényesek 
maradnak a lázadás mellett, azzal egyide-
jűleg, ugyanazon adott társadalom kere-
tei között. Igy aztán a lázadó zene, iro-
dalom és művészet termékeit a piac fá-
radság nélkül felszívja és megszelídíti. 
Ahhoz, hogy ez a művészet magához tér-
jen, fel kellene hagynia ábrázolásmódjá-
nak nyers közvetlenségével, túlzott direkt-
ségével, amellyel a tiltakozásban egyben 
fel is idézi a politika és üzlet megszokott 
világát, s ezzel együtt a kudarccal való 
gyámoltalan viszonyát és időleges meg-
szabadulását. Nem éppen ez a szakítás 
volt egykor a radikális művészet kitűzött 
célja? Az elidegenítésr ől (amely még a 
nagy illuzionista művészetben is jelentős 
szerepet játszott) való lemondás élét ve-
szi a mai művészet radikalizmusának. A 
Living Theater épp azért mond es ődött, 
mert él, mert közvetlenül azonosíthatjuk 
magunkat a színészdkkel és átélhetjük 
titkos szimpátiáinkat és antipátiáinkat. A 
színház nem lép túl ezen a meghittségen, 
a „déjá vu"-n, hanem inkább megerősíti. 
Akárcsak a mind gondosabban megszerve-
zett happeningek, vagy az egyre piacké-
pesebb pop-art — ez a tevékenységi kör 
csak csalóka közösséget tud létrehozni a 
társadalmon belül. 

Még hátra van a feladat, hogy megtalál-
juk azokat a „közvetítő  elemeket" — azaz 
győzelmet arassunk a közvetlen meghitt-
ségen —, amelyek a lázadó művészet sok-
féle formájából társadalmi méret ű  felsza-
badító erőt (tehát romboló er őt) teremte-
nek. Ezek belső  tulajdonságaivá válnának 
a munka, szórakozás, gondolkodás, visel-
kedés különböző  formáinak, annak a 
technikának és természeti környezetnek, 
amelyek a szocializmus esztétikai ethoszát 
kifejezésre juttatnák. Csak így veszíthe-
ti el a művészet a fantázia, szépség és 
álmodozás feletti er őszakos uralmát. Ilyen 
lehet a jövő ; a jövő  azonban betör a je-
lenbe: a mai deszublimáló, antjm űvészet 
a maga tagadásával anticipálja azt a fej-
lődési fokot, amelyen a társadalom ter-
melési kapacitása a művészet alkotóké-
pességéhez és a művészi világ építése a 
való világ átépítéséhez kezd hasonlatossá 
válni, megvalósítva a felszabadító művé-
szet és felszabadító technológia szövetsé-
gét. Ennek az anticipációnak segítségével 
a kultúra mai rendezetlen, nyers, bohócos 
művészi deszublimálása a radikális poli-
tikai taktika egyik lényeges elemét hord-
ja magában: a kifejl ődő  romboló erőket. 

JEGYZETEK 

■ A Die neue SensibilitZt c. fejezet a szerzđ  
Versuch über die Befreiung című  kötetébđl 
fordítottuk. 

Hésziodosz: Theogónia. Sámtliche Werke, 
Bremen o. J. s. 15. 
Kant, Handschriftlicher Nachlass (Akade-
mieausgabe ), S. 622. 
Nietzsche , Werke, Bd. IX , Stuttgart 1921, S. 
185. 

Uo. Bd. XVI, Stuttgart 1911, S. 230.  

L. a Nadja-ban: „Voici des rencontres qu'ex-
plique mai le simple recours á la coinci-
dence,  it  qui , comme les rencontres de fart, 
productrices de beauté , engendrent un émoi 
qui para?t bien le signe d'une finalité ob-
jective, ou, du moins, la marque d'un sins 
dint nous ne sommes pas les seuls créate-
urs. Cette finalité, ce sins, supposent, dans 
le réel, un ordre qui soit leur source. Quel 
ordre, distinct de l'ordre de la causalité quo-
tidienne , nous est done ici signifié?" 
„Eléfordul a dolgoknak olyan egybeesése, 
amelyet egyszerű  véletlennel nemigen le-
het megmagyarázni , és amely —akárcsak a 
művészet — felkavar bennünket. Objektív 
célszerűséget látszik magában hordozni, 
vagy legalábbis olyan értelmet , amelyet nem 
csupán az ember vetít bele. Ez acélszer űség, 
értelem feltételez egyfajta rendet, amely 
egyben forrása is. Ez a rend különbözik a 
hétköznapi okságtól — de akkor micsoda?" 
(Ferdinand Alquié, Philosophie du surré-
alisme, Paris 1955, S. 141.) 
Kant esztétikai elmélete itt is a leghaladóbb 
elképzelésekhez vezet: a szépnek mint az 
erkölcsösnek „szimbólumához". 
„A költő  nem költđ  többé, ha nem tanúsít 
tökéletes nonkonformizmust az őt körül-
vevő  világgal szemben. Szembe kell álljon 
mindenkivel , a forradalmárokkal is, akik a 
politika szűk területére húzódva önkénye-
sen kizárják magukat a kulturális mozga-
lom egészéb đl és a kultúrát alá akarják 
vetni a társadalmi forradalom véghezvitelé-
nek". (Benjamin Péret, Le Déshonneur des 
poétes, Paris 1965, S. 65. Megírás ideje: 1943.) 

7a) Szleng-kifejezések : grass" és „pot" eny-
hébb kábítószert jelentenek (marihuánát), 
„acid" LSD-t; „trip" a kábítószer hatásá-
nak időtartama. (A ford. megj.) 
Ebben az összefüggésben — a fennálló rend 
nyelvi világának módszeres kiforgatásában 
— kell néznünk a fekete és fehér radikáli-
sok nyelvébđl ismert „obszcenitásokat" is. 
A fennálló hatalom szóbeli és írásbeli meg-
nyilvánulásaiban nincs helye „obszcenitá-
soknak"; ha tehát ilyenek jelennek meg 
benne, akkor csalóka ideológiai nyelvezetük 
felbomlik és definíciói érvénytelenné vál-
nak. Ezt a funkciót csak a Nagy Tiltakozás 
politikai összefüggésében tölthetik be az ob-
szcenitások. Ha például a legmagasabb szö-
vetségi vagy állami hivatalnokokat nem X 
elnöknek vagy Y kormányzónak nevezik, 
hanem X disznónak vagy Y disznónak és ha 
választási beszédeik tartalmát „röf, röf" 
formájában adják vissza , akkor ezek a sér-
tések eltűntetik fejük fölül a közhivatalno-
kok és a közérdeket szem el đtt tartó veze-
tők dicsfényét. Ui megjelölésük azzá változ-
tatja đket , amik voltak mindig is a radi-
kálisok szemében. Vagy ha Odipusz ki-
mondhatatlan bűnével vádolják őket, akkor 
saját erkölcsi mércéjük szerint vádlottak: a 
rend, amelyet er őszakkal kényszerítenek ki, 
saját bűntudatukból származik . A saját any-
jukkal háltak, anélkül hogy apjukat meg-
ölték volna : ez kevésbé elítélendő  mint 
бdipusz bűne, de megvetendőbb annál. A 
radikálisok politikai nyelvében módszeresei 
használt obszcenitások „ alapvetđ  tettek", 
amelyekkel az embereket és dolgokat új 
nevekkel látják el és elveszik t őlük a hamis 
és álszent régieket, amelyeket az átkeresz-
telt szemények a rendszerért és a rend-
szerben oly büszkén viseltek. Es ha 
ez 	az átkeresztelés a szexuális szfé- 
rát idézi fel, ez egybeesik a kultú-
ra deszublimálásának nagy találmányával, 
amely a radikálisok számára a felszabadítás 
létfontosságú aspektusát képviseli. 

9)A forma fogalma új jelentést nyert, nem 
puszta burok többé, hanem dinamikus és 
konkrét teljesség, amely minden vonatko-
zástól függetlenül, magában hordja tartal-
mát". (B. Eichenbaum, Théorie de la litté-
rature. Textes des Formalistes Busses, Paris 
1965, S. 44.) 
L. Sklovski,  I.  m. S. 83.: „Az élet így eltű-
nik, semmivé válik. Az automatizáció el-
nyeli a tárgyakat, a ruhákat, a bútorokat, 
a nđket és a háborútól való félelmet". 
Uo.: „Az a valami, amit művészetnek ne-
vezünk, épp arra szolgál, hogy általa érez-
zük az életet, érzékeljük a tárgyakat, meg-
bizonyosodjunk arról. hogy a k ő  kőből van. 
A művészet célja, hogy a tárgyakat nem 
ismeretként, hanem vízióként közvetítse; a 
művészet úgy jár el, hogy különösnek tün-
teti fel a tárgyat, elhományosítja formáját, 
hogy ezzel is növelje az érzékelés nehéz-
ségeit. A művészetben az érzékelés öncél 
és minél jobban meg kell hosszabbítani; a 
művészet segítségével átérezzük a tárgy ii-
vőjét — „múltja" érdektelen a művészet 
számára". 
Franz Marc , Der blaue Beiter (1914), a Ma-
nifeste , Manifeste 1905-1933 c. kiadványban 
Dresden 1956, S. 56. 
Raoul Hausmann , Die Kunst und die Zeit 
(1919), uo. S. 186. 
Do., S. 188. 
Bármilyen utópisztikus is ez a látomás, elég 
valóságosnak tűnt ahhoz, hogy az Ecole 
des Beaux Arts harcos hallgatóit 1968 má-
jusában tettekre lelkesítse. Olyan tudat ki-
alakítását követelték, amely „a minden 
egyedben benne lakozó alkotásvágyat" úgy 
irányítja, hogy a „művészi munka" és a 
művész" csupán „ezen tevékenység mo-

mentumává" váljon — éppen. ezt bénítja 
meg minden olyan rendszer , amely az em-
bert és a munkát abszolutizálja (Quelle uni-
versité? Quelle société?  I.  c., S. 123). 
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Marcuse egyik legújabb munkájában, a 
Versuch über die Befreiungl-ban utópi-
ájának esztétikai dimenzióját , az új szen-
zibilitás kérdését veszi részletes elemzés 
alá. Ezeket a problémákat meg-megcsшan-
totta már korábbi műveiben is, de ezúttal 
rendszerezte , tematizálta őket. 

Nem térhetünk ki e fogalom és a többi 
marcusei fogalom viszonyának részletes 
elemzésére . Csak a viszonyok főbb voná-
saira hívnánk fel a figyelmet , hogy ezál-
tal rámutassunk a marcusei „új szenzibi-
litás" erényeire és hibáira. 

Marcuse műveinek kritikusai megegyez-
nek abban , hogy e filozófus két központi 
kategóriája az utópia és kritika. Nagyon 
természetes , hogy az új szenzibilitás fo-
galma is ehhez a két alapkategóriához 
kapcsolódik legszorosabban. 

Marcuse „kritikai társadalomelmélete" Az 
egydimenziós ember c. munkájában csú-
csosodik ki. Megfigyelhetjük , hogy ebben 
a művében Marcuse nem is annyira gaz-
dasági, hanem technológiai kérdésekkel 
foglalkozik. Szerinte az új technológia 
szervezi meg annak a racionalizmusnak az 
alapját , amely feltételezi az egydimenzi-
ós ideológiát és magatartásformát . E tech-
nológiában fedezi fel Marcuse azt a „for-
rást", amely megteremti a tudományos 
fizikalizmus instrumentalizmusát a társa-
dalmi létben . Ez aztán kizár minden olyan 
fogalmat , amely nem függ össze azokkal 
a műveletekkel , melyeket az új technoló-
gia szelleme diktál . Marcuse elemzéseiben 
arra is rámutat, hogy ez a technológiai 
ideológia annyira agresszív , hogy még az 
ember legbensőségesebb , legintimebb meg-
nyilatkozásait is magához simítja és insti-
tucionalizálja . A technológiai ideológia 
lesz azután a modern totalitarizmus alap-
köve : s bár a totalitarizmus megengedhet 
magának bizonyos politikai pluralizmust, 
lényegében „integrális pluralizmusról" van  
szó, mert egy ideológiai alapja van min-
den „ágnak": ez pedig a racionalizált tech-
nológiai világkép instrumentalizmusa. To-
talitarizmus terror nélkül , demokrácia 
mint a domináció legeredményesebb for-
mája — ezek a mechanizmusok jellemzik 
a társadalmi rend intézményeit . A végső-
kig racionalizált technológiai ideológia, 
mint a termelés , az irányítás , a tervezés 
és a gazdaság „idegközpontja ", s az ezzel 
a technológiával járó , ennek függvénye-
ként számon tartott jóléti társadalom 
megteremti a konformista ész birodalmát, 
amelyben a termelés növekedése nemhogy 
kielégítené az igényeket , hanem növeli 
őket, s ezzel együtt az ember még inkább 
rabja lesz szükségleteinek , aminek ered-
ményeként könnyebben válik a manipulá-
ció tárgyává . Mindezek által a társadalom 
a maga megszervezett és racionális plura-
Іitásaival olyan rendszert hoz létre, 
amelyben minden lázadás irracionális, gyö-
kértelen . Marcuse azt bizonyítja, hogy a 
lázadás valójában nem irracionális, ha-
nem ez a mechanizmus „festi át" azzá; a 
lázadás történelmileg nagyon is racionális, 
csak nem illeszkedhet be a megszervezett 
társadalom keretei közé , tehát múlhatat-
lanul irracionálissá „válik", hisz itt már 
jelen van a megszervezett ellenszegülés: a 
kritika. Mindezt azért vázoltam fel, hogy. 

végei lászló 

a későbbiek folyamán érthet ő  legyen az, 
hogy miért is szán Marcuse a fantáziának 
olyan nagy szerepet az új szenzibilitás 
tárgyalásakor , és miért is számít arra, 
hogy a „fantázia hatalma " által a techno-
lógiai észnek radikális transzformáción 
kell átmennie. 

Marcuse másдk központi kategóriája az 
utópia. Amikor 1968-ban részt vett a Kor-
čulai Filozófiai Iskola munkájában, egyik 
felszólalásában külön hangsúlyozta, hogy 
Ernst Bloch műve, a Geist der Utopie 
nemcsak személyesen reá volt nagy ha-
tással , hanem az egész jelenkori filozó-
fiára. S valóban , az utópia olyan fogalom 
lett , amely egyre nagyobb teret hódít a 
mai baloldali filozófiában , s ez a kategó-
ria egyre nagyobb szerepet játszik a Bloch 
köré csoportosuló marxista filozófusok 
munkájában . Hogyan lehetséges az, tesz-
szük fel a kérdést , hogy a marxisták az 
utópiáért szállnak síkra, amikor közismert 
dolog, hogy maga Marx a legélesebben 
elítélte az utópikus irányzatokat , Engels 
pedig a szocialista , 'kommunista gondolat 
fejlődését éppen abban látta , hogy el-
hagyja a gondolkodás utópikus formáit, 
tartalmát , és tudományos tartalmat épít 
fel magának . Hogyan lehetséges akkor az, 
hogy a mai marxista filozófia meg akarja 
világítani az utat a tudománytól az utópi-
áig, tehát megfordított viszony jön létre? 

Bloch filozófiájának legjobb ismerői 
szerint az ilyen szembeállítás pusztán for-
mális lehet csak . Marx azért támadta a 
korabeli utópistákat , mert az adott való-
ságot diametrálisan szembeállították az 
utópiával , a kritika tárgya tehát els ősor-
ban az utópia és az adott valóság antago-
nisztikus viszonya volt . Vagyis: az utópis-
ták az adott valósággal egy ideális utó-
piát állítottak szembe, holott hiányoztak 
a láncszemek , amelyek a jelent összekö-
tötték volna a jövővel , hiányzott az utó-
pia ontológiai megalapozottsága, amely 
által az utópia a jelenbenY is egzisztálha-
tott volna . Ezek az utópiák tehát kife-
jezetten literáris eszmék voltak. Bloch 
hangsúlyozza , hogy konkrét utópiájának 
ehhez nincs semmi köze , konkrét , utópi-
ájának elsődleges célja, hogy az adott va-
lóság kritikáját nyújtsa oly módon, hogy 
az újnak meglegyen a módszeres orga-
nonja, hogy ez az új .több legyen , mint az 
ötéves terv, de ne vesszen el a „végső  cél" 
ködében sem. S Bloch gondolatait nem-
csak a II. Internacionálé szelleme, hanem 
a sztálini pozitivizmus szelleme is mélysé-
gesen aktualizálta . Marcuse is sokat me-
rít ebből a folyamból , s tegyük hozzá, 
Marcuse koncepciója néhány részletben 
hasonlít a Történelem és osztályöntudat 
Lukácsának koncepciójához : bizonyos 
messianizmus mindkét tendenciában fellel-
hető . Most nem tárgyalom , hogy ez törté-
nelmileg mennyire igazolt, és mi a szere-
pe, inkább a különbségre hívnám fel a 
figyelmet . Lukács az új totalitást a mun-
kásosztály osztályöntudatában látta meg-
valósulni ; a totalitásnak ez az igénye 
Marcusenál is megvan , de az osztály egy-
séges definícioјaig már nem jutott el, el-
sősorban azért, mert „vegyíteni " akarta 
a dialektikát és a fenomenológiát , aminek 
eredményeként az osztály fogalmát csak  

parcialitásokban tudta meglátni. Innen 
származik nem egészen történelmi kate-
góriája: a „direkt akció ", amely új mun-
kájában az új szenzibilitás hordozója, vagy 
legalábbis kezdeményezője. 

Véleményem szerint a Versuch über die 
Befreiung c. munkában sokkal inkább az 
utópia fogalmának , mint a kritika fogal-
mának tisztázatlansága bukkan fel, ami 
aztán lehet ővé teszi Marcuse gondolata-
inak többféle , sokszor igen sekélyes in-
terpretációját . Mert amíg Marcuse a kri-
tika területén marad , addig igen árnyal-
tan mutatja be azokat a represszív er ő-
ket, amelyek lehetetlenné teszik az ész 
teljes realizálását, és helyette annak egy-
oldalú megvalósítását kényszerítik az em-
berre . S kritikájában helyesen mutat rá 
arra, hogy a tradicionális , konzervatív esz-
tétikai szenzibilitás csak formálisan tud-
ja felfogni az újat. Szerintem ezt a szimp-
tómát bizonyítja az a tény is, hogy az 
avantgarde eredményei csak „formális 
erényükkel" jutnak be pl. a művészet, 
vagy az irodalom történetébe ; a tradicio-
nális hierarchikus szemlélet nem képes 
arra , hogy az „újuló embert" felfogja, tör-
ténelmi struktúráiba csak annak formá-
1is megnyilatkozásait építi be. Továbbá: 
Marcuse arra is rámutat , hogy az új tö-
rekvések még csak részlegesek, nemcsak 
hogy egy etapról van szó, hanem ma még 
ennek az etapnak is csak részleteit lát-
hatjuk. 

A megvalósulás teljességének sejteté-
sekor Marcuse elmélete néhány tekintet-
ben hézagosnak nevezhet ő. Az egydimen-
ziós ember-ben már megvillantotta ennek 
a „folyamatnak" gyönge pontjait megálla-
pítván: „A kritikai társadalomelmélet 
nem rendelkezik olyan fogalmakkal, ame-
lyek áthidalhatnák a jelen és a jöv ő  kö-
zött fennálló űrt. Mivel semmit sem ígér-
het, és nem mutathat fel eredményt, ezért 
negatív marad . Ily módon lesz hű  azokhoz. 
akik remény nélkül áldozták és áldozzák 
fel életüket a nagy tagadás érdekében ..." 
Marcuse utópiájának egyik eléggé homá-
lyos pontja, hogy a „terelésre irányított 
ész" — amelynek fő  dimenziója a techno-
lógia , a gazdaság és a politika — miként 
tud új minőséget szerezni , vagyis az ész 
instrumentalizmusa hogyan szabadul meg 
ettől a történelmi dimenziójától és hogyan 
szerez új minőséget , hogyan revelálja az 
esztétikai -erotikus stb. dimenziókat. A 
kérdés első  részére még elfogadható a 
kapott válasz. Marcuse elismeri a forra-
dalmak lehetőségét , sót a „pedagógiai 
diktatúrát" is a a fejlődés szerves részé-
nek tekinti , de az igazi probléma akkor 
bukkan fel , amikor elfogadjuk ama meg-
állapítását , amelyet különösképpen a Die 
Gesellschaftslehre des sowjetischen Mar-
xismus c. munkájában hangsúlyozott: az 
utópia megvalósításához nem elegend ő  a 
termelőeszközök köztulajdonba tétele, a 
magántulajdon megszüntetése stb., mind-
ezek a nélkülözhetetlen intézkedések még 
nem szüntetik meg a technológiai-racio-
nális ész dominációját az emberi életben, 
a társadalmi lét megszervezésében, az in-
tézmények és szervezetek felállításában. 
Véleményem szerint az „utópia, amely a 
jelenben él" önmagában szintén nem ele- 

az utópia esztétikai dimenziója 
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gendő, hogy előidézze az ész eme radiká-
lis transzformációját. S ez az a pont, ahol 
az „új szenzibilitás" kérdése különböz ő-
képpen vetődik fel és egyes eseteikben 
problematikus is. 

Marcuse az új szenzibilitás történelmi 
példáját a diákmozgalmakban s annak pa-
roláiban, valamint a meg nem szervezett 
munkásosztály magatartásformáiban ta-
lálja meg. A „clirekt akciб" a történelmi 
példákat szimbolizálja. Távol áll tőlem, 
hogy lebecsüljem a „direkt akció" jelen-
tőségét, sőt az a véleményem, hogy a „di-
rekt akciókat", a dogmatikus marxizmus 
hatására, még nem is értékelik kell ő  mér-
tékben. De az is bizonyos, hogy a „direkt 
akciók" társadalmi tartalma sok esetben 
semleges, vagy pedig egészen marginá1 іs. 
Marcuse éppen a fenomenológia hatására 
nem veszi észre a „direkt akciók" közötti 
minőségi szintkülönbséget. Ebből kifolyó-
l іg Marcusera hivatkoznak a „direkt ak-
ciók" eszméjénak ama hordozói is, akik-
nek akicói társadalmi-történelmi szem-
pontból semlegesek vagy marginálisak, 
ennélfogva számunkra az új szenzibili-
tás" is formális mivoltában Vet ődik fel. 

Az is bizonyos azonban, hogy Marcu-
se koncepciójának megvannak a reális 
alapjai — főleg a jelenlegi esztétikai fo-
galmak bírálatában. Nagy erénye, hogy az 
esztétikai fogalmaikat a mindennapi élet 
szempontjából vizsgálja, mert nyilvánvá-
ló, hogy e fogalom konzervatív akadé-
miai értelmezése nem tud lépést tartani 
a korral és csak efemér módon veszi ész-
re a kor szépségeit, a kor kezének igazi 
műalkotásait. De éppen Marcuse elméle-
téből kifolyólag kellene kritikusan nézni 
a mai törekvéseket. Marcuse igen megért ő  
a jelenlegi törekvésekkel szemben s nem 
veszi észre; hogy ezeknek a törekvéseknek 
nagy része ugyanannak a technológiai ész-
nek szellemében fogant, amelynek szelle-
mében jön létre az egész egydimenziós 
gondolkozás. Mert bár azt állítja, hogy az 
új szenzibilitás korkérdés, s ennek meg-
van az alapja, mert a mai valóság fogé-
kony lett az újra, argumentációját töre-
dékesnek érezzük. Végiggondolva Az egy-
dimenziós emberben nyújtott kritikáját, 
e kritika logikájából egészen természete-
sen következik az is, hogy a jelenkori m ű-
vészeteik nagy része szintén a technológiai 
ész eredményeként jött létre, és nem az 
új szenzibilitás integrálta a valóságot, ha-
nem ellenkezőleg, a technológiai ész tor-
zította el az új szenzibilitást. Ezt a tézist 
igazolja a modern művészet technicizmu-
sa, formalizmusa, elfordulása azoktól az eti-
kai problémáktól, amelyeknek Marcuse 
nagy jelentőséget tulajdonít esztétikai utó-
piájának felvázolásakor. A formalista 
irányzatok a műalkotásban s a gom-
bamódra szaporodó tudományos-pozi-
tivista törekvések a kritériumok fel-
állításában mind azt jelzik, hogy az 
új szenzibilitás, amelyre Marcuse hív-
ta fel a figyelmünket, sokkal el őbb in-
tegrálódik a rendszerbe mint ahogy ezt 
Marcuse elgondolta. Véleményem szerint 
Marcuse gondolatainak meghamisítását 
nemcsak a „bürokraták", „a technológiai 
ész" képviselői végzik, hanem azok is akik 
Marcuse gondolatait kritikátlanul veszik  

át. Erre a veszélyre hívta fel figyelmün-
ket a hetvenéves Marcuse tiszteletére ki-
adott tanulmánykötet el őszava. Habermas 
a kötetbe gyűjtött írások megválogatása-
kor kritikusan viszonyult Marcuse gon-
dolataihoz. Habermas azzal indokolta meg 
szempontját, hogy csak így lehet Marcuse 
gondolatait megmenteni a kritikátlan bál-
ványozóktól, s gondolatainak autentikus 
továbbgondolását is csak a kritikai viszo-
nyulás biztosítja. Ezt a szempontot , kell 
érvényesíteni az „új szenzibilitás" meg-
ítélésekor is. Nem elegendő  ismételgetni, 
hogy az új szenzibilitás politikai tényez ő-
vé vált s ezzel remélni, hogy majd a ré-
givel diszkréten, vagy pedig ignoranciával 
szembeforduló forma csakugyan „politi-
kai tényező" lesz, s vele együtt megválto-
zik majd a társadalom tradicionális meg-
szervezettsége, megszűnik a technológiai 
ész dominációja stb. Ha el akarjuk kerülni 
azt az idealista szempontot, amely sze-
rint az új szenzibilitás majdnem a semmi-
ből; a megérzésb ől fakad, akkor elemzés 
alá kell vénni a „direkt akciót", amely 
hordozója lehet az újnak. 

Marcuse munkáját5  az egyetemista 
mozgalmak ideje alatt írta. Nagyon 
természetes, hogy abban a pillanat-
ban a „direkt akciók" realitása sok-
kal inkább előtérben volt, mint ma. 
Az egyetemista mozgalmak szinte pla-
netánis tünetek voltak és követelmé-
nyeik, amelyek a társadalom radikális 
megváltoztatását célozták mély egységben 
voltak az esztétikai transzformáció igé-
nyeivel. A „fantázia uralmának biztosí-
tása" szerves egységben volt az adott tár-
sadalom totális tagadásával. A történelem 
azonban azt bizonyította, hogy Marcuse 
„történelmi kalkulációja" sok tekintetben 
optimista volt. Ez nem jelenti azt, hogy 
nézetei helytelenek, hisz tagadhatatlan, 
hogy esztétikai utópiájában sok olyan vo-
nás van, amely a mai korban egy új rene-
szánszra, egy új teljességre hívja fel fi-
gyelmünket. Marcuse egyik korábbi mun-
kájában, az Über die philosophischen 
Grundlagen des wirtschaftswissenschaftli-
chen Arbeitsbegriffs 6-ben felvetette ennek 
a kérdésnek egyik mélyebb vetületét. A 
munka fogalmának meghatározásákor bí-
rálta az akkori elméletek részlegességét, 
hafigsúlyozta, hogy a munka meghatáro-
zása)kor nemcsak a javak szükségessége, a 
produkció, a termelés, a gazdasági össze-
tevő  a fontos, hanem a munka viszonya az 
emberhez. Visszatért Hegelhez, aki a mun-
kában nem tevékenységet, hanem tettet 
látott, melynek keretében az önmagáért 
való lét kilép önmagából, s ezzel a folya-
mattal párhuzamosan vissza is tér önma-
gába, átadva a munkát önmagának mint 
„szubsztanciát". Marcuse ezekután Marxra 
hivatkozik, aki a munka eltárgyiasító jel-
legéгбl beszél, átveszi tőle azt a nézetet, 
miszerint a munkát mint célszerű  tevé-
kenységet kell felfogni (történelmi tevé-
kenységet!) — tehát nemcsak tett-jelleg-
gel bír —, de ez acélszerű  tevékenység 
nem „kívülálló dolog" hanem a munka fo-
lyamatának része, s nem a munka maga. 
Ez a megkülönböztetés lényeges, mert le-
hetővé teszi azt, hogy Marcuse a munká-
ban acélszerű  tevékenység eleme mellett  

más elemeket is figyelembe vehessen. 
Marcuse így megállapíthatja a munka on-
tológiai jellegét, és kifejti, hogy a munka 
és a játék dialektikus viszonyban vannak, 
a társadalmi lét ontológiájában. A játék 
és a munka merev, antagonisztikus szem-
beállítása a játék megjelenését olyan 
szükségszerűségtől tenné függővé, amely 
csak a munka megszüntetése után jönne 
létre. Ez természetesen történelmi indo-
kok miatt is tarthatatlan, hisz a játék a 
történelem eddigi tartalma alatt is léte-
zett, sokszor mint előkészület a munkára, 
sokszor pedig a munka utáni pihenést stb. 
jelentette. Az antagonisztikus szemlélet a 
játékot puszta technicizmusban szeretné 
észrevenni, vagy pedig egy elvonatkozta-
tott utópiában. A játék ontológikus felfo-
gása, melynek alapján a játék dialektikus 
viszonyban van a munkával, pontosabban 
meghatározhatja Marcuse elméletét az új 
szenzibilitás létrejöttér ől. Már Arisztote-
lész is fontos szerepet biztosított a filozófi-
ában a fantáziának. Ezt a vonalat veszi 
fel Marcuse, amikor a fantázia hatalmá-
ról beszél. De ez a hatalom nem következ-
het a semmiből, és nem is következhet 
egy antagonisztikusan felfogott játék —
muka viszonyból. A fantázia akkor kap-
hat nagyobb szerepet, ha a játékot való-
ban úgy fogjuk fel, hogy az dialektikus 
viszonyban van a munkával. Ennek alap-
ján feltételezzük, hogy a technológiai ész 
dominációja, bár ma még nagyméretű , 
mégis kitermeli a vele párhuzamosan, de 
homályban levő  esztétikai erotikus ész 
számára is a talajt, az új szenzibilitás el-
mélete tehát a munka és a játék onto-
lógikus felfogásában is gyökerezhet, és 
nem csak a „direkt akciókban", bár a „di-
rekt akciók" valamelyest katalizátorként 
is szerepelhetnek. 
Az új szenzibiІtás kérdése tehát mé-

lyen a munka transzformációiban rejlik. 
Еppen ezért nem győzöm hangsúlyozni, 
hogy Marcusenak az új szenzibilitásról 
vallott elméletét nem lehet afféle mo-
dern „géprombolásnak" felfogni. Ezzel 
csupán a modern művészetek ama irány-
zatára biztosítanánk elméletet, amelyben 
a technológiai ész dominál. S ez ellentét-
ben áll Marcuse koncepcióival. Marcuse 
éppen a technológiai ész ellen szólal fel, 
de nem az irracionalizmus, és a formaliz-
mus nevében, hanem az ész forradalma 
nevében. Éppen ezért lehet termékeny a 
Marcuse gondolataival folytatott dialógus: 
megvilágíthatjuk általa a konzervatív —
romantikus, az irracionális, de a techno-
krata esztétikai koncepciók dominációjá-
nak okait is. 

Herbert Marcuse: Versuch über die Befrei-
ung, suhrkamp Verlag, 1969. 
Carstvo slobode i carstvo nužnosti. Jedno 
preispitivanje. Praxis, 1969. 2/3. 
Die Gesellschaftslehre des 	sowjetischen 
Marxismus, Luchterhand, 1969 . Lásd:  122-
136. o. 

Versuch über die Befreiung, Lásd a soli-
daritgt c. fejezetet. 
i. m. melybđl a Die neue Sensibilitiit c. fe-
jezetet e számunkban közöljük. 
Kultur und Gesellschaft 2., suhrkamp Ver-
lag, 1968. 7. o. 
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böndör $1: eső  lesz, fórum, újvidék, 1970 

ajz üres e1(5tt 

pod0lszki јо ;?sef 

egy létra támasztva irdatlan falhoz 
barna fűben heverő  rozsdás gyertya-
tartó odébb az üres 

Íme a „kétségbeesés " vázlatának egyik 
tipikusan böndöri megjelenítése. a szo-
rongó , de higgadt élménykép az apoka-
lipszis közvetlen közelében . Mert Böndör 
nem vérbő  költő , számára idegen a láza-
dás vagy a rémület, hangja egyformán 
rezignált , színtelen , fakó s a hangerőssé- 
get jelző  görbe is csak alig észrevehető  
rezdüléseket mutat . A tétlenség , a kicsiny-
ség, a tehetetlenség és a bizonytalanság e 
költészet alappillérei ; nincs szenzáció a 
versélményben , csak apró mozzanatok, a 
kiürülő  világ cseprő  részletképei rögzí-
tődnek sajátosan elmosódva , konkrét je-
lentéseiktől megfosztódva. 

Fáradtan 
lecsukódó szemed 
két súlyos kapu; 
egyenletesen 
távolodik 
a szempilláidra 
kikötött világ. 
A homlokcsont mögött 
lelassul 
egy 
ne- 
héz 
sze- 
kér...  

S az ilyen képek Böndör kifejezési alap-
eszközei , bár nem a szemléltetést szolgál-
ják, csak érzékeltetnek . Ezért hiába keres-
nénk áttételes vagy szimbolikus tartalma-
kat a sorok között, a Böndör -verseknek 
nincs ilyen dimenziójuk , a létra, az irdat-
lan szürke fal, a gyertyatartó akárcsak 
a tussal kihúzott nap, vagy a szárnytalan 
bogarak inkább egy elszegényed ő  s ön-
nön elszegényedését , romlását tzhetetlen 
szorongással figyelő  világ véletlen fosz-
lányai , mint hitelesítői , vagy tipizálásra 
törekvő  jellegzetességei . Mert odébb az 
üres, így meghatározott nével ővel , kétség-
bevonhatatlanul , s ez az egyetlen szilárd 
pont . Minden más esetleges és jelentékte-
len, csupán hangulatkelt ő , világérzést hor-
dozó illusztratív eszköz. Talán éppen ezért 
nem is változatos, szürke és szelíden ko-
mor a képskála, mondhatnánk szegényes 
is. 
Röviden : biztatóan szokatlan hangvétel ű  
kötet az Eső  lesz a jugoszláviai magyar 
költészetben. Érdemes felfigyelni rá és 
nyomon követni , sikerülni fog-e az elha-
gyott terület megtermékenyítése és meg-
hódítása az üres nyomasztó árnyékában. 
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„Nincs oly kicsiség, mely ne volna 
belul гő l kelleténél nagyobb .. 
(Babits) 

Két véglet („végletek kínja"), két pólus 
köré gyűlnek В3 ndör versei: a szívdobba-
nás és a tárgz/ilágásság köгé. Am már az 
első  olvasás, áttekintés után is szemmel- 
láitható, kiilönösen szigaríuan szerlkeszt гitt 
kötetében (Es ő  Lesz, 1970), ahol már csak 
agy-egy vers néhány soros anegosuszaan-
Lása utal :az első  ¢pólusra, 'hogy a távdl-
ság közötti к  aninјimáIis, hagy néha fed&k 
egylmást, hogy mind a ket pólus egyetlen 
ргdh1áma felé sugárőz: .a vers nrdbkmája 
felé. 

A vers pnablémál6a a vers prób1emája. 
de az exn!ber és .a világ vrbblémáiává is 
twd nőni — sokszor .a .kdltők tragikus 
erőfeszitéseinek köszönve, іs јКszіг  a köl-
tőktőd . füge~зlenül, sőt sokszor magától 
a varstől is függitЈleničl, hiszen a vers 
lakációiát nem isnieibetiiik ;pontosan (:a 
bíиvápatak wtjárál sem њwdun!k sokat, sok-
szor anigg .azt sem, hol ömldk a tengerbe, 
сsak .azt éšzleljük, hogy a tenger észre-
vétlenül anegváltazott) ... Böndör nem 
értekezik verseiben ,a .kdltészet lényegé-
rőt, illetve nem ,esgzézIk, de saját !ködté-
szeténsk v161t lényegét a lehet ő  leamere-
dekdbb úton iközelítí meg, manír, fakír-
teatnalitáis n.elkül, nagyon is 161 tudva, 
két kavákő  közül cs'ihóládilk ki, két szó 
között já гtszбd k le minden: ,egyszerűen 
elébünk rakta (kis fürtökbe csomósodott 
szavait, - medydíkben ailáhdl kétségtelenül 
mag fеКatéц&. Azt .hiszem nem téve-
dünk, ha azt állítjuk, hogy itt is a (klaisz-
szikus vers nagy dilemmáiról van  szó, 
mint грéIdául a forma, vagy 'az írás-cse- 
lekvés; _ 

„papírra rajzolt nozdulatavm" s ,a többi. 
A szívdabbandš idején: )уnizag, ad, őntu-
datlanul cselekszik. гdialdг  a ,tárgіјilágos- 
ság korában: el vesz, zsugorít, kondenzál, 
minden deaneztelenedilk, ;a іkёІtб  nem• dalol 
már, csak szól, szavakat mond, néhány 
szót .ismétel, variál, avéhán у  szálkássá sú-
rolt kopott szót ipároztat, azaz egyfajta 
öntudatasodás tanúi vagyunk. Persze ez 
az öntudatosads meglehet a szívdobba-
nás felvetette kérdések tárgyidagogabb 
megfogalmazása csupán rés ezek szerint 
a 'két pólus kiarnelése csak .az áttekint-
hetőséget segíti elő  — tehát ha túlhaiszol-
juh e verseket, -az csakis a mj hilbánikból 
történhet majd. 

Kezdetben néhány nagy szívdobbanás 
fisok 'szó); .a éköltő  papírra veti ,;érzéseinek 
minden dadogó hangjegyét". Tinikus in-
dítás. Különösen felénk tipikus, ahol csak 
az utobbi időben indult néhány költ ő  azon-
nal felrakott іѕійгбьегеґ idеzёѕеККеl. Ezek 
az első  versek .friss bbszólamúságukkal 
leptdk meg bennünket. Világa egy úi 
mesevilagot sejtetett: villámokkal, ózon-
dús levegővel, színes IdIzdkkel. már amint 
az lenni szokott. De figyeljük meg már 
az egyik ilyen első  versét, A ,szerencse-
játékos dalán hogyan indátia: 
,;hüs reggeli erők ezek a percek 
mághщoltó felszabadulást sejtetők". 

Az erőre, a máglyára úgy 1á.tszi'k csak 
azéot volt szükség. bo!gv legyen :mit h ű-
teni, oltani, a máelyaaltás :gesztusa már 
pontisin a végső  üszkösödésre utal, tar-
talmarwa az egész ikés őbbd frograsnot: 
a hűtést, .az oltást, 'a rövidülést — 'a tel-
ies láhűtést, (befagyasztást, a Ikibltást, az 
elfogyatkozást, az elszámolást: 
a megszállt 

fehér területekről 
az egész későbbi redukciót. 

tolnai ®ttö 

A rövid vers 

Az első  korszabin látja magát, figyeli 
az izmok, .a vers-tüdő  muлká.iát, habár, 
amint mondtam, lényegélben mára kétely 
kora ez is, csak itt- m:indenndk ellenére 
dalod. Későlab +tudja magát, kés őbb a m ii-
dennek ellenére lesz a dal, :nem is dal, 
a .veгs szilánk. 

Időrendben következő  verseiben,at-
menetinek tűnő  leegyszarűsöd'és 'kezdődik. 
Ez araég nem kapás, nem гјsuaarítás. Hang-
ja •egy-két szálból sadrádik, kételye alig 
éGzrevelhetően fokazádik, de araég mindig 
a teremtés évszakábaл  vagyunk: 
„eső  lesz 
rég repültek a kis szívek il? лen •alacson~,an 
dobbanásukat hallom"; 	. 
ez araég. mindig .az  az úi mesevilág, itt 
аюјég mindig kifelé f(ilel, a kinti világ 
dbbbanásait keresi vers- гadarjával. Mert 
ha a költőnek ;ikerül valami összefügig őt 
elkapni a világból, valami ösšzefüggőt 
közölni róla, .akkor .a világ, Ikülönös mó- 
don, mindiig mesevilággá lesz. ÍT•gy látszik, 
már maga a tény, bogy valami van, léte-
zik, asodаu záanika megy. Az angyal egy 
optikai játékkal leszúri•a .a semmi sár-
kányáit. (Kezdetben ,optikainak nevezhet ő  
opeгáciákat végez, kés őbb dog&ad:ahat —
a rövidülés Logikai folyamat —, de mire 
ez tudatosodik költőnknél, - s egymás 
méЈл é írja .a kettőt, araár egyikben sem 
hisz, egyenlőslélgialet rtesz közéjük, .a vers 
tulajdonképpen már nem is létezik, csak 
egy kulissza maradt, ;amit a гeridező  hol 
előtéxlbe tál; hol felhasbgat, hol újrafest, 
majdnem minidig feketével: ' 
„Sötét lesz. i јгžaka. 
Fekete verskulissza. 
Gondolatszabad kaloda. 
i' IАNYVÁLTOZTATf1S A MAGASBA. 
Legfelül vagy legalul? 
Op.tžka vagn/ logika.") 

Sain•os átmeneti korszakának e lengi  
is megszakad, a költő  jsmét :görcsbe rán-
dul, !beszéde, ez a falta beszéde: 
„eső  lesz 
rég repültek a kis szívek žlven alacsonyan 
dobbanásukat hallom", 
nem tud — mily 'kár! — fennsíkká lenni. 
A költő  a lehető  :legröviddbib i,dő  alatt 
elveszti szüzességét, szenvedélye szenese- 
dik: 
„egész mondatok égnek e1". 

Egy pillanatra Wittgensteinra gondo-
lunk •és örömmel feltétélezzilk, biztosan 
az álmondatok égnek él, de csók egy pil-
lanatra, mert késó1bb, akármennyire  is  
vonzó lenne a párhuzam, nem követhet ő , 
mivel a Wittgensteinnél annyira lénye-
ges mondat Böndörnél megszűnőben van. 
De időzziink a бg itt, hiszen az egész 
mondatok, a teljes lélegzetvétžl: a beszéd 
az, anvi a fiatal költőknél olyan fontos. 
Mert !ki tud egész mondatokban. teljes 
tüdővel beszélni — •akármit is! — a világ-
ról? 

Miéit e ragaszkadiás. lelkesedés a fiatal 
költő  minden gesztusa, megmozdulása, 
fej lбdiбsszakaszoсSkája Iránt? Miért ko- 
mblyan venni minden rezdii!lés•t, minden 
leía t hetűt? Talán .azért mert a fiatal köl-
tđ  szánлunkra még mindig az ,a képernyő . 
amin valami jelet várunk a világtál, , a 
világról: a semmi iеlét. A ;képerny ő  sötét, 
mint az üres sejtviasz, de mi ülünk előt-
te és várjuk a 'képmosvsa megcsillanását, 
hogy azután e cuillanásrál .az egészre, 
a centrumra következtethessiink, még 
akkor is, 'ha egyesek szerint már nem 
létezik a centrum, ha a centrumok már 
darabokra is hullottak; várjuk, hogy va-
lami me(g oppa:ntsa a ,;semmi ágát" ... 

Böndör akármelyik kis darabját, (kurta 
dalát vizsgáljuk a kérdések, a lényeget 
érintő  kérdések megegyeznék: 
„az értelem-szálka 
amit felsebzett 
amit felvérzett." 

Erősen lo'ka'lizált, minimális felületi 
nyomokat hagyó beavatkozások, afféle 
prábaszú гбsdk, amiket nem is érzekeliink, 
de magtöгténhet az is, hogy vérzést idéz-
nek el'ő, vagy pillanatok alatt beállp ha-
16К . 

Közelítsünk, mivel kis dasabokrál, egy-
egy pontról van :szó, csak forgás (körül-
írás), vagy érintés lehet. 

A 'Tárgyilagos versek (e cím alá soro-
lom kötéte két axtolsó ciklusát) mottója: 
„mennél rövidebb 
mennél keqtjetlenebb". 
Nem is mottó ez, i Кбbb .a $öndór-vers 
ideális modellja. Tehát: rövidség és ke-
gyetlenség. 

A sorrendet felcserélve mondhatјuk, 
hagy a keg-vetlenság іdlsősarban a máig-
lyá.k, a mámorok ellen irányul, mintha 
csak meghallgatta utalna .Ibiderlin Egy 
ifjú költőhöz című  :versének tanácsát: 
„S . •mámorod gyűdöl~d!", pontosabban e 

kegyetlenség csakis önmaga ellen („hiba-
keresőm acélmutatóra rám meredt ke-
gyetlen"), ;technikája, nyelve, ellen 
јránуul, .techrdkáiávad. nyélvéval, ersé-
vel szemben nyiilиánul meg, s így vesz: 
kegуetlenül rövžd: tárgіažlagos. A tárayd-
lagosság az :érzelem kizárása, de Böndör- 
nyél a -tárgyak .kizárása is. A szavak tár-
gyiasulnak, lesznek konkrétakká. 
. Az úgynevezett rövidség a modern köl-
tészet, a modern gondolkodás lényegéig 
hatoló j гdlenség (egy új npidtlka talán_ köz-
ponti anűfaJl nt fogja targyalni, mivel 
a  modem  költészet hosszú vers-, eposz-
szomja is elsősodlban a •rövid verset defi-
n: бáјa), amely mint minden, ami a lénye-
get érinti, •a kezdetekig nyúlik vissza, 
a már említett Wittgensteinon, Нбiderli-
nen keresztül a haikuig, a zené hallga-
tásáig: a mindenekelőtti ošendig, mert 
a költészet az ős-csend köldökzsinorja, 
az őscsendé, amibe később azelet szüle-
tése, a vulkánok bóri korszákát is túl-
wеgnerizáv.a belerobbant. A (keleti 11lo-
záfia, a hallgatás említése nagy tévedés 
lenne, .ha nem' hangsúlyoznánk, C>ogy 
a kegyetlenség csak a hallgatás. az  el-
hal1gatás felé vezet ő  útra váló :eltökblt, 
határozott hefordulds. A (gong .már meg-
repedt, többé maid nem szól: de e ver-
sekben mélg a megrapedés érdes hangja 
hallatszik, a hallgatás, a némaság még 
csak ,дegszállt fehér ,tertiilet", a könyv 
fehérgége, nem pedig a fehérség maga. 
Talán .a ,következő  lépés, illetve nem-
D érés már meg is hozza e fehérséget. A 
buddhista kanternplació utolsó fázisában 
alpгбs gоiК  nyomulnak előterbe, az apró-
ságok (fű, bogár) dоиdnalnák, az apró-
ságok „infra-lbenyomásai". A Tárgy тlagos 
versek •apróságai a szavak, a valamiféle-
kбpen mindig a költészetгe vonatkozta-
tott infra-szavak. 

A rövidség itechnikai Кёгdбѕ , de féma 
Is,  a 'kétely médinлna, tehát .a vers külső  
és belső  sikiain is központi helyet foglal 
el. A vers rövldiilésével, fizikai rövidü-
ilésével majdnem mindig a .reflexivitás 
fokazádása járt együtt. Az öt soros kínai 
vers hrom sorosra való rövidülése a 
japán hankulban a reflexivitás, a filozó-
fikusság vбgső  formára találását jelenti. 

Hölderlin A kurta dal (Die Kürze) című  
vemsélbsі  a sors és a dal ,közösségével 
magyarázza .a rövidülést, a berekesztett-
séget. A sors-dal tudatosodása meghiip 
notizálja, megbénítja a verset, a szavak 
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átlátszókká lesznek és csak azért vannak, 
hogy átlássunk rajtuk. E funkció betöl-
tésére pedjg minjвх4л is szó is elég. Bön-
dör leginkálbb két-tát szóvaa é пizékelteti 
a vers viperaharapását. 

Sahönlbergék zenéiéről íja Adorno, 
hogy ott, a tedbnika minden taktusban 
mint probléma prezeаta1 dyk. 
„Papír. Hirdetés. Lehetetlenséd', 
hangzik Böndör egy sora. Mikrb-téh вlek 
ezek a versek is, nagyobb ,anyag aforisz-
tikus zsugorítása, suritése. persze minden 
kerekség nёlkii. Aforizma-cserepek. Já1 
megfigyelhető, ahogy szinte lefejezi ver-
seit, kis tételeit. A vers: afarizrna-tartó, 
vagy még az sem, csumán az aforizma-
tomó fantom •fáiidalm'a. 

Böndör kapcsán іmёgѕегn beszélhetünk 
precizitásról, vontosságróa. vagy ha igen, 
az a keleti fest&k, kardivívók gesztusai-
nak precizitása, montbssága. A teljes ké-
tely korálban a pontos megoldásba vetett 
hitnek is meg keli szűnnie. Marad leg-
feliidJblb a pontos találat. Kül ёnben a 
beatek hоsszú versére és a rövid versre 
is egyfoгmán vonatkozik .a ahakesneare-i 
„szavak, szavak, szavak". Van egy mo-
mentuma a rövidségnek, ami kissé meg- 
köпnyfti munkánkát. Ez a rövidség végs ő  
kérdése: a forma. Meggубzőflésünk, hogy 
az eddig írott verseknél mindenütt a 
farnnáért folyik a harc, talán a 'k вkrét-
és kénverseknél leginkálbb. 
„A kétPly a formához vezet", mondja 
Valért'. 

A rövid vers kö1tőiе  úgy hiszi, az utol-
só atomiban magot a formát találja meg. 

Kassák a szabad verset a 1Cn. јeg for-
má9anak nevezi: „ez a fonnia soha nini 
a nnibri jelentkezik, hanem mondaniva-
lóról" mondanivalóra a vízió nsziahikчlis 
ás fizikális egyтontba szorítása ... szüli 
meg." Хassák szavai pontкΡrsan érдékelte-
ti'k a rövidüiés mechanizmusát is. 

G. Benn ismert előadósálban (A líra 
pгobTémá: , 1951) több helyen is foglalko-
zik ezzel a kérdéssel és megáTlavítja: „a 
nyugati költészetet még mindiig .a forma 
gondolata tartja egybe". .Szerinte az abszt-
rakt, az atonális, a szürrealisztikus, öni 
még hazzátehetjiik, a konkrét, mind a 
fonт  a törvénye. 
A rövidség: forma; 
Nézzük hogyan játszódik le ez a folya-
mat, a forma kikristályosodása Böndör-
aiél. 
„Állítólag ez a hel?ј  ez a tér 
négy vonallal elhatárolt meghatározott", 
írja egyik !korai versében. Legtöbbször 
képzőművészeti, grafikai vonatkozású ter-
minusokat, szavakat használ; most is Ma-
lélvicset juttatva eszünkbe. Ilyen egy-
szerűnek mondható, de a képet jofbban 
kiélesítő, Böndör szánváтa igen fontos 
irányba kiélesítő, áttételt használ, amikor 
a költészetről 'beszél. 

Egy negatív teret kreál, egy nem-teret, 
egy állítólag-teret, ami, negative igaz, de 
mégis megszületett, elhatárolódott, meg-
határozádott, hogy azután verseinek ezt 
az alapiját (a szívdobbanás mеgfeleláje), 
alap-nélgyzetét, nem-alapját bonthassa: 
„a tér állandóan változó 
vonalakkal betűt kel meg nem határoz-
ható". 

Így, eltűntetve, valahol a , ;látásaiatti 
ban" egy éles négyzet tisztul ki: a véres: 
a semmi ránk vetíttetése: az, amit a 
se жni kifényképez belőlünk. Böndör te= 
hát"csak mikro-keretet idob (a versszakok, 
a szarvak közötti tér iá sokszor ilyen sze-
repet játszik): ha nem áldunk elébe, "le- 

hullik, megszűnik: akkor pedig csak egy 
.alibi maród, mámmint asz, hogy rossznak 
minősítsük 'a verset. 

A vers: végtelen. Bunössag-állapot, en-
nék ,az állapatnak az állandó nyitva tar-
tása, mert fia egy szót, vagy százat ínunk 
le, már akkor is végtelenül nagy. végte-
lenül sok bűnt követtünk el: „szavak, 
szavak, szavak". 

A vers elgyenes vonal", mondja ugyan-
ezt saját nyelvén Böndöт. Tehát négy-
zete csak apti'kai csalás, játék eredménye; 
optika vagy (logfka — láttuk mindegy. 

Sziszü lhоszi helyzetében még egy lé-
vést tesz. Az egyenes vonalon, a végte-
lenen fixáld vrábál valamit. Ha sikerül, 
akkor elérte könyörtelen rövidségének 
végső  célját. 

Adva van a vers-vonal. A vonal von-
tokbál áll. Böndör az egyforma pontok 
közül, isrnét (grafikai effektussal, fixál 
egyet: 

„Olo-mtpont a végtelenen ". 
A végtelen és az ólam szó metszi egy-
mást. Az elhatárolás sikerült. Mondtuk, 
Ilyenkor a költđ  úgy hiszi. .az utblsó 
atomban (két szó) a formát találna meg. 

Forma-e a vont? 
Mi a vont a .költészetben? •(A képvers 

nem ennek a pontnak a kinagyítása?) 

Böndör vonalai, pontjai, gesztusai, a 
lapan fesstők. kamdvívók vonalaival. pont-
јa$vaL gesztusaival rokoníthatók. Mintha 
Tétezésében lenne megkérd őjelezve: 
..viszkiiinat nincs", 
csapkodnia kall. Az бnzъkeny naníroson 
a finom ecset egy-egy vbntna, vonala, 
ahogy Szuzuki írja, nem a héját és a he-
gyet ábrázolják. hanem a vont a ¢Hadár, 
a vonal a hegy; a vonal a roppant teret, 
a pont, 'a kör pedig az id đ  örökkévaiósá-
gát sejteti. . 

Böndör álompontja a végtelenen a fenti 
nem-négyzethez hasonlóan nem-vontként 
szúr •szemünk alá, szár a „látásalattiiba", 
— a látásalattiból". E pontot eentnum-
vágynak nevezném. Egyedül ebben van 
a rövidség etikussága. Megfigyelhetjük, 
a moт~dulás, a cselekvés szükségességének 
tudata kiválik, tisztán .különült el. Akci-
ánkгiak a térképen kellene lejátszódnia; 
a térkép: nem-vers: 
„A térkérgen 
nem látni keskenyed ő  
árnyékunk 
bietűinket 

Semmгit." 

Kezdetben volt egy mozdulat, ami ta-
tán a versbe vetett rbmantikus hittel azo-
nosítható: 
„Csak egvet mozdultunk". 
De csak azért, hogy meggyőződhessen: 
„Nincs indulás". 
Az eцhibázott első  mozdulat az ered ője 
kegyetlen redukciójának. A vers: 

„ZЕTLENET{ HINTAJA". 

A kiválasztódás, lecsavádás vegyi fo-
lyamata j.áitszádi'k le, néhány szó kivá-
lasztódik, kis csamáКba, fürtökbe, ólom-
csöppelĐbe áll össze. A pontról nincs ki-
lendülés, a szó abszolíit börtönié lett: 
— „szajseb-szó" 

„szó kotrógép" 
„szó-karantén" 

Két-két szó és semmi töibfb. 

„ARANYPOR-ZAJ" 

Ez a semmi :jele. 

„MARAD AZ ELHATAROZAS" 

Itt be kellene fejeznünk. de ez az utol-
só sor már AT1endített ibennižnket. +lehet, 
hogy éappen vissza a szívdoibbanáshаz, ami 
a kegyetlen rediwkció .után szintem nem-
szivdobbanás. 
Mintha ezek a versek nnégis az eső  

ialatát hóznák, mert amikor a szárazság-
tól kigyullad a fű, ,porrá omlik a szikla, 
az eget k mlelve azt szoktuk mondani: 

ESđ  LESZ 

Eső  lesz. mily szép cími: 
„Eső  fasz 
rég reрйltek a 'kis szívek ikren alacsonyan 
dobbanásukat hallom". 

Es maid a „bwzával bevetett :perc-zá-
tony" kizöldül, kizöldül mert költőnk 
a maga móidján következetes еn végig-
mént egy úton, levonva a végkövetkez- 
tetést: 
„A magból csak mag nő , csontok". 

Van Göndörnek egy verse, a Kincs-égre 
meredő  'ének, amely igazolni látszik e 
túlságosan is szivdobolgtató befejezést: 
„nincs sxegénv anyának pólyára pénze 
az ablakon kevély t h'ök benéz 
pasa lehet avagv bég 

férceli az ég szélét 
(ki mag-magában mélilen kutat 
gondolataival másokat untat) 

ha nincs kincs és pénz 
36  lesz a méh-méz 

HOLNAP KIVÁLOGATOM 
MI TETSZIK A VILAGBOL 

A két befejező  sor •a legbeszédesebb 
az egész kötetben. Afféle gyerekvers vé-
gén található, tehát elfodaghatjuk mint 
aluitentikus megnyilatkozást. Holnap (a 
ma az a vers) különbséget fog tenni .a Vi-
lág dolgai között. Es milyen kritériumok 
alapján fog válogatni, külörnbséget ten-
ni? Első  villantásra ez a magatartás gye-
rekesnek tűnik, de a tetszik — nini tet-
szik az ízlésváltozás гa, radikális ízlés-
változásra hívják fel figyelmünket, a tu-
datos elhatározks felé tendáló tünetekre. 
Tudjuk, a fiatalok más-ízlésükkel máris 
sok mindent megváltoztattak ezen a vi- 
tágón... 

KérdezzWk: ugyan mi fog majd tetszeni 
költőnknek a világból? 

Kérdezzük: és ri lesz annak a sorsa, 
ami nini fog neki tetszeni? 

Halász Gábor A líra halála című  esz-
szejében (1926) hasonló kérdéssel foglal-
kozik: 
„Tör.ténelma korszakokat legédesebben az 
ízlésformák különbözősége választ el. 
A világnézeti változásokkal eavüttjár az 
ízlés átalakulása; kettős hatásuk teszi az-
után aehetđvé a nyersebb és érőszakosabb 
politikai változásokat." . 

Böndör kegyetlenül rövid, tángyilagbs 
versei, magjai már e tisztítátűzben forog-
nak, abban a tűzben, amelyről félbeha-
gyott Babits-іnottó гLk második fele is be-
szél 
;Nincs oly kicsiség; mely ne volna be- .  
lülről 'kelleténél nagyobb, ne rejtene mély 
tragikumot. A .kis méh a méznek és gvi-
loknak bogara, sírva tör a légen át. A 
csalogány az erdő  fájó szíve, énekévet fel 
szeretné gyújtani az erd őt:" 



 
Minden képmutatás nélkül; a legőszin-

tébben vallom: örültem, amikor Böndör 
Pál versei —Eső  lesz megjelentek 
a Symposion sorozat — néhányunk szá- 
mára még mindig a legtöbb izgalommal, 
szorongással várt — kiadványai között. 
đriiltem, mert évek óta nem látott napvi-
lágot nálunk fiatal költő  önálló kötete, 
ami, ha figyelembe vesszük, hogy vers-
írókban — költőt nem mernék írni min-
den esetben _ valóban nem szűkölkö-
dünk, akkor érthetetlen is, hanyagság is. 
Bppen ezért — minden öröm mellett —
kiváló alkalom Böndör könyve, hogy ne 
csak róla, hanem közvetve a fiatal és 
legfiatalabb költőink verseszményéről, 
költészetigényéről is szót ejtsünk. 

 
Induló költőink, költőigéreteink = ez 

nem kérkedés, inkább csak jóleső  érzés 
megállapítani — valamiképpen szinte ki-
vétel nélkül kötődnek a Symposionhoz, 
mind az egykori Ifjúság-beli mel Іéklet-
hez, mind pedig a folyóirathoz. Vagy úgy; 
hogy mellőle, hozzánőve indultak (Utasi 
Mária, Podolszki József, Raffai Ferenc, 
Bőrcsök László, Fülöp Gábor), vagy úgy 
hogy időközben kerültek közelebb a lap-
hoz, ismerték fel a Symposion fémjelezte 
emberi, értelmiségi, költői törekvésekben 
a saját vagy a sajátjukéhoz közel álló, 
rokoni célokat, eszményeket (Szombathy 
Bálint). Szükségszerű  kölcsönösség. Egyik 
oldalról. mert a Symposion semmiképpen 
sem lehet az, ami jelentkézését, szerepét 
indulásától jellemzi, ha a fiatalok idegen-
nek, akadémikusan bezártnak, arisztok-
ratikusan pózolónak éreznék, másfel ől pe-
dig irodalmunkban és szellemiségünk-
ben félreérthetetlenül elsősorban épp a 
Symposion jelenti a legfrissebb hagyo-
mányt, amely a fiatal irodalmárok, ér-
telmiségiek számára nonkonformizmusá-
val, elkötelezettségével, korszérű  szenzi-
bilitásával a legvonzóbb lehet. 

Ha már hagyományként említettem a 
Symposion közel egy évtizedes jelenlétét 
szellemi, irodalmi világunkban, nem 
érdektelen legalább érinteni jelentkezése 
körülményeit, mindenekel őtt azért, mert 
ez szorosan hozzátartozik fiatal költ őink 
verseléséről, szellemiségéről, Böndör köl-
tészetéről következő  reflexiókhoz is. 

 
Irodalomtörténeti és irodalompolitikai 

tény, hogy néhány évi szünet, pangás, 
némaság után irodalmunk legújabb ma-
gáratalálása, kiteljesedése és ezzel együtt 
könyvkiadásunk fellendülése az ötvenes 
évek végétől számítódik. Az a pezsgés, 
amely a jugoszláv, szellemi életben ész-
lelhető  némi késéssel elkerülhetetlenül 
éreztette hatását a vajdasági magyar iro-
dalomban is. Hullámai nyomán íróink, 
kritikusaink közül felszabadultabban szól-
hattak azok, akikben régóta ott élt az 
európai szellemiség igénye, vágya (B. 
Szabó György, Bori Imre), s rátaláltak 
saját. hangjukra azok, akik jelentkezé-
sükkel még csak mesterségbeli tehetsé-
güket előlegezték, de ,szellemiségükben 
igazodtak a vajdasági méretekhez (Ma-
jor Nándor, Pap József ... ezen a szá-
lon messzire juthatnánk, egészen Gál 

gerold 1ászló 

kö~yvkrit.ika 
szűkséges - 
vargabetűvel 
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 Lászlóig talán, de most nem ez a cé-
lunk). S emellett a kedvez ő  klíma hatá-
sára fiatalok is jelentkeztek szép szám-
mal, elsősorban az Ifjúság irodalmi ro-
vatában, melyet Fehér Ferenc szerkesz-
tett. 

Természetesen balgaság lenne azt hin- 
ni, hogy a változás varázsütésre, akadá-
lyok nélkül történt. Még az önzetlenül 
segítő-tфmogató lapok, írók, szerkesztők, 
részéről is megfigyelhető  a szükségesnél 
nagyobb óvatosság. A 'vajdasági fiatal 
írók 1958-ban tartott találkozóján amel-
lett, hogy irodalmunknak a sematiz-
mus, az irányítottság nyűge alól való fel-
szabadulásra hívta. fel a figyelmet a be-
számoló helyett írt sorok nem mulaszt-
ják el megjegyezni: „Veszélyes divatos-
kodás és póz ütötté fel fejét a fiatalok 
írásaiban•: a modern  ember életérzésé-
vel való tetszelgés". S amennyi ebben a 
figyelmeztetésben a mértéktartó jószán-
dék, talán annyi annak a hiedelemnek is 
a súlya, hagyománya, hogy ITT lehetet-
lenség — nem kell? csak tetszelgés 
lehet a modern ember életérzésér ől írni. 
Aminek vagy az a szomorú tapasztalat az 
alapja, hogy világunk, környezetünk 
messze van attól, ami a korszer űség mér-
céjével mérhető, vagy pedig az, hogy 
minden kitárulkozás egyúttal a helyi sa-
játosságok elvesztésének veszélyével is jár. 
Оvatosságban, de főleg ellenállásban 

nem volt hiány. 
Éppen ezért jelent ős az a kísérlet, 

amely a faltörés elszántságával és koc- 
kázatával indította útjára a fiatalok kö-
zül azokat, akik úgy érezték, nem tud-
nak kibékülni,' megbarátkozni a rájuk 
váró középszerűséggel. A költészet szem-
pontjából pedig különös jelentőséggel bír 
az a tény, hogy tíz évvel ezel őtt éppen a 
fiatal költők vállalták a „faltörés'.' nem 
is hálás, nem is könnyű  szerepét az ön-
nön értékeivel magát méricskél ő  és di-
csőítő, erősen provinciális ízű  irodalmi 
közéletünkben. Alkotótevékenységük ér-
telmét, eréjét és hitelét a revíziót, a 
túllépést sürget ő  tagadás adta meg, és 
ez vált új ars poeticánk lényegévé. 
„Bírálóink egyaránt kifogásolják ver-

seinket, novelláinkat, tanulmányainkat, 
kritikáinkat, mert semmiben sem hason-
lítunk rájuk, s ezt nem tudják megbo-
csátani" —írta Eretnek emendáció cím ű  
írásában Bányai János 1963-ban, amikor 
már egyrészt a szükségszerűség mind szé-
lesebb körű  felismerésének, másrészt vi-
szont a semmiképp sem negálható tö-
megesség hatására. többé kevésbé polgár-
jogot vívott ki magának irodalmunkban 
a Symposion . fémjelezte „új hullám". A 
Magyar Tanszék megnyitásával, Sinkó 
Ervin és B. Szabó György biztatása, pél-
dája mellett formálódott egy új, modern 
szenzibilitású irodalom, terebélyesedett ki 
a mozgalom. S nyilván a tömegesség is 
nagyon fontos érv volt, de a szellemi 
csatát, amely ízlésbeli csata is volt, el-
sősorban azzal döntötték a maguk ja-
vára, hogy a stúdiumbeli alapok mellett 
világnézetük is volt. Ez nem csak abból 
állt, hogy tagadtak; hanem abból is, hogy 
újat, szellemileg izgalmasat, id őszerűen 
igazat kínáltak. Nem egyszerre, hanem 
fokozatosan, ahogy érlelődött bennük. 

Nem beszélhetünk, töretlen, egyenes vo-
nalú pályákról. Az újat, a mást sokszor 
— főleg eleinte — csak formájában ér-
zékeltették. Nyilván paradoxonként hang-
zik, de tény, hogy _az „új" irodalom új-
szerűsége, vagy súlyosabb kifejezéssel 
forradalmisága, mindenekelőtt külsősé-
gekben nyilvánult meg. Legalábbis a 
kezdeti szakaszban, majd id ővel helyre-
állt a kívánt, a szükséges egyensúly 
„külső" és „belsб" között. Ha ma azt 
mondhatjuk, hogy néhány év alatt —
főleg az Ifjúság mellékleteként önállóan 
szerkesztett Symposion megjelenését ől —
„beértek" a . fiatalok (nem felesleges ta-
lán emlékeztetni az utóbbi évek pályá-
zatainak eredményeire), akkor nem hall-
gathatjuk el azt sem, hogy ebben leg-
nagyobb része az indulás energiájának, 
az állandóan újratöltődő, felfrissülni, ak-
tualizálódni tudó tagadásból n őtt szelle-
miségnek volt. A „beérés" legjelent ősebb 
állomásai kötetek borítólapjai közé ke-
rültek (Tolnai Ottó: Homorú versek, Si-
rálymellcsont, Agyonvert csipke, Do-
monkos István: Rátka, s Tolnaival ki-
adott közös kötet: Valóban mi lesz ve-
lünk, Fehér Kálmán: Akvárium, Száz 
panasz, és végül, noha időrend szerint 
elsőnek kellene lennie Koncz István: At- 
értékelés). 

 

 

A kritikához bevezetőnek eddig leírt 
— szükséges — vargabetű  Böndör Pál, az 
általában a Symposion els ő  nemzedéke 
után jelentkező  fiatal költőink verseihez, 
világképéhez három, a továbbiakban igen 
lényeges momentumot kínál. Az egyik, 
hogy időközben megváltozott az ellenál-
lás közege és természete. A nyilvános tá-
madások helyét a sokkal hatásosabbnak 
bizonyuló elhallgatás, csendes, de rom-
boló közöny, vagy pedig a csalóka elis-
merés váltotta fel. S mi tagadás, f őleg 
időről időre — mintha meg is szédítené, 
elbizonytalanítaná még a legjobbakat is. 
Szerencsére eddig mindig akadt néhány 
fiatal vagy újabb szellemi, irodalompoli-
tikai, társadalmi jelenség, fordulat, s ide-
jekorán „helyrepofozta a tévelygőket", új 
energiával töltötte meg az „ ősforrást". A 
másik momentum, hogy a kezdeti — ak-
kor is csak „kívülről" látszó — bezárkó 
zás vádja teljesen elévült: kiterebélyese-
dett a Symposion munkatáršainak tá-
bora. A harmadik —ezúttal számunkra 
talán a leglényegesebb — mozzanat vi-
szont a már előbb említett. „faltörés" el-
kerülhetetlen következménye: a „robba-
nás", mégha szellemi .robbanás is, utána 
vákuum keletkezik s ez a vákuum azo-
kat is felszippantja, akik saját erejükb ől 
talán képtelenek lettek volna felzárkózni. 
Ha tehát az évjáratokként jelentkező  fia-
talok sikerében, magáratalálásában a 
Symposionnak szintén része volt, ugyan-
akkor azonban evidens, hogy megtorpa-
násaikba, elbizonytalanosodásaikba, elké-
nyelmesedéseikbe is belejátszott, s ma is 
belejátszik a Symposion iránti ellenállás 
természetének módosulása, látszólagos el-
tűnése, ami a felszínes szemlél ődő  szá-
mára a problémamentes szabad tér csa-
lóka délibábjának látszatát kelthette és 
keltheti. A tehetség és a szellemi érett- 
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ség inerciája alapján néhányan felisrner-
ték, hogy az önkifejezés egyetlen lehet-
séges útja semmiképpen sem a vak kö-
vetés, utánzás , hanem az önállósulás le-
het. Mégha — ahogy Illyés Gyula írja 
— a „rosszul érzem , de legalább én ér-
zem magam" ára szükséges is ehhez. 
Néhányan új utak lehet őségeit kutatva 
találtak rá arra , ami részint eredeti is, és 
pillanatnyilag új is irodalmunkban. Po-
dolszki versskáláján megcsillant az id ő-
szerű  társadalmi felelősségérzet, Szom-
bathy Bálinttal a legújabb nyugat-euró-
pai költészeti és képzőművészeti törekvé-
sekkel párosul a legjobb Symposion ha-
gyomány , Utasi Mária nőies zártságú fo-
kozott érzékisége szükségszerűen feloldó-
dott , átalakult a valóságélmény hatására, 
a Fülöp Gábornál jelentkez ő  már-már fö-
lényes mesterségbeli tudás , a könnyed, 
játékos formai bravúrba olykor egy-egy 
groteszk fricskát bújtat. 

S Böndör? 

5. 
Vitathatatlanul tehetséges , de kevésbé 

izgalmas . Talán túlságosan is zárt , steril 
költészet az övé. Nem tehetetlenségb ől, 
hanem alkatilag zárt , ösztönösen béna; 
„perc zátony"-on keresi , mutatja csak be 
világa dimenzióit. . 

A könyv, amely közelsem azonos érté-
kű  és súlyú verseket foglal magába, leg-
szembetűnőbb és legáltalánosabb, leg-
egyetemesebb ismérve bizonyos elveszett-
ség, bizonytalanságérzet: 

„... és az ösvények sehová nem vezetnek 
megkérnélek hát valamire 
mert nem lehet 
nem lehet ezt tovább kibírni" 

— olvashatjuk Három lépés az ősz című  
versében . S ez a „vésžkijárat . nincs" han-
gulat több versében felfedezhet ő. A Pil-
lanat című  például az utolsó vers ki-
égettségével hat: 

„... mindennek vége lesz 
a bizonytalanság hűvös vermeiben 
a bonyolult jelek megismerésével 
de lehet csak ott kezdődik 
zuhog a pillanat". 

Ennél kevésbé sejtelmesen , misztikusan 
jelenik meg ez az érzés a Három cím ű  
költemény befejez ő  soraiban: 

„ez a három: 
feltöltődünk és kiürülünk 
meg nem határozható időközökben 
kérdezem bennem a világ 
vagy rideg idegen 
nem látom ebből a pontból 
időtlen szigetemr ől". 

A „rideg idegen " világ reakciója lehet a 
Szomorú című  vers néhány sora: 

„futnál már 
a homokbuckákon át 
el csak el 
el". 

Az idézetek alapján nem nehéz meg-
állapítani , Böndör egyfajta világfájdalom 
érző  poétája . Csak akkor állunk megol-
datlan feladat el őtt, ha ennek az érzés-
nek, hangulatnak az indítékait kellene 
kimutatni, megkeresni. A „megfejtéshez" 
nem visz közelebb a két kifejezetten ars 
poetica szándékú vers, a Mindenekel őtt és 
az Olompont a végtelenen sem. S őt a 
Mindenekelőtt zárórésze mintha ellentét-
ben is lenne , dacolna a kötet nagyrészé-
ből felénk áradó bizonytalansággal, el-
veszettséggel. 

„... a gondolatok épületei csak 
(pillanatokig állnak 

a tér állandóan változó 
vonalakkal betűkkel meg nem határozható 
f estékkel kottákkal elő  nem 

(varázsolható 
minden művészi kísérlet a lehetetlenre 

(vállalkozó 
és minden m ű  dicsérete az igazat 

(gyalázó 
és minden m űvész az élet el őtt 

(megalázkodó 
sej ünnepét üli az ellentét: 
lelkünk kívánja mégis a verset a zenét 
s papírra vetem érzéseim minden dadogó 

(hangjegyét 
minden leírt szóval tagadom magam 

(egyszerű  létét" 

Némileg többet mondhatna az alom-
pont a végtelenen című  vers. De annak 
ellenére , hogy kezdő  sorai utalhatnak egy 
szellemileg sötét tartomány „körvonalai-
ra", mégis megfoghatatlan sejtelmességgel 
folyik szét, mosódik el a már-már elő-
bukkanó bizonyosság: 

„Kinyíló ablakok a sötétnek peremére, 
ahol a magból csak mag nő, csontok. 
Aláhulló sötét. Sikoltozik a távolság. 

Kifogyhatatlan szél hamuzza az utat. 

Faszögeket dobok a mocsár jegére, 
az ólomszem ű  madarak lebuknak." 
Ebben a versben találhatók az egész 

válogatás számomra legszebb , gondolati-
lag önálló világot , véleményt hordozó so-
rai is: 

„A vers egyenes vonal. 
Szabad kézzel húzott. 
Végtelen." 

Ezekből eltűnik a lépten nyomon kísért ő  
s mégis kissé alaptalannak érzett keser-
gés, málabú . Ebben a három sorban már 
benne van Böndör kötetzáró legjobb, tel-
jes leépítettséggel készült verseinek tö-
mörsége , egyszerűsége , eхpresszivitása. A 
Tárgyilagos versekre és részint a Benyúlni 
a kirakatokba című  ciklus néhány darab-
jára gondolok . Ugyanakkor a kötetzáró 
Mi? című  vers utolsó két sorával együtt 
— Valami oka csak lehet / e kínos érzés-
nek — visszakérdez Böndör költészetére is. 
A felelet nem a legmegnyugtatóbb, nem 
lehet egyértelmű  Böndör Pál verseit ille-
tően. ÍTgy tetszik , hiányzik vagy legalább-
is sovány az az élmény , amely egy egye-
temes elveszettség , fájdalomérzés tartó-
váza lehetne . Sőt talán az élmény mellett 

az önálló világképpel — világnézettel? —
is baj van , hiányzik, kialakulatlan? ]pp 
ezért nem tudnék egyetérteni Vajda Gá-
bor véleményével , mely szerint Böndör 
verseiben „kiteljesedett " a tagadás, amely 
a Symposion-mozgalom költőinél csak „le-
hetőségként" villant fel. Böndör semmi-
esetre sem „lázadó" költő , ahogy Vajda 
írja. O csak megá]Јapítja, hogy „nem 
történik semmi", ezt a semmit lesz űkíti, 
leredukálja a legparányibb mikrovilágra, 
s ott sterilizálja. Еvekkel ezelőtt a Sympo-
sion-mozgalom credója volt a „megmozdí-
tani valamit" elv, amely néhány év alatt 
formájában változott , de nem tűnt el, nem 
tűnhetett el, mert enélkül nemcsak Sym-
posion-mozgalom és Symposion-költő  
nincs, de a költészet is nyomorék , vérte-
len. Vajda Böndör módszerével éppen el-
lenkező  irányba halad . Egyrészt egy cik-
lust nagyít ki , sebből — amely valóban 
a könyv legértékesebb , legjobb verseit tar-
talmazza — vonja le következtetéseit, töb-
bek között azt is, hogy bizonyos szempont-
ból „Böndör könyve a Symposion-sorozat 
legegységesebb kötete". Ez képtelenség, 
hiszen csak egy, esetleg két rövid ciklus-
ról mondható ez el . Elfeledkezik arról, 
hogy az Eső  lesz legtöbb darabjában —
főleg a hosszabb versekben — a költői 
fegyelem sem hibátlan , az egymást kö-
vető  sorok gondolatisága fellazul , (pl. Há-
rom lépés az ősz első  részében ), nem egy-
szer úgy érezzük , a költő  nem érzi a 
szavak súlyát , jelentését , expresszív szán-
dékkal készülő  szókapcsolatai pedig oly- 
kor esetlegesek („árnyalt tájékozatlan-
ság”, „a gondolatok a feleslegest pontoz-
zák", „gondoltszabad kaloda" ), erőltetet-
tek. 

Böndör — könyve tanusítja — minden-
képpen tehetséges költ ő, de arra is példa 
lehet ez a kötet, hogy a cselekvésre kész-
tető  ellenállás hiánya, vagy az önállósulás 
elementáris szükségletének nem teljes ér-
vényű  felismerése , féleredményeknek, lel-
ki, gondolati eseménytelenségnek, mozdu-
latlanságnak , látszólagos lázadásnak le-
het igen könnyen , biztonságosnak , tetsze-
tősnek tűnő  melegágya. 

6. 
Újra elolvastam , amit írtam . Nem vol-

tam túl kemény ? Lehetséges . Ami iga-
zolhat : kezdők esetében a nyílt, egyenes 
bírálat — ha keményebb is — mindig 
hasznosabb a feltétel nélküli dicséretnél, 
az erények egyoldalú felnagyításánál. 
Többször felmerült bennem : esetleg téve-
dek? Ez sem lehetetlen . Tévedésemet min-
denekelőtt Böndör Pál javíthatja ki. Ta-
lán már a második kötetével. 

Az sem elképzelhetetlen, hogy válasz-
cikk is érkezik erre a kritikára. A most 
még ismeretlen vitapartnernek els ősorban 
azt ajánlanám figyelmébe , hogy feltétle-
nül foglalkozzon azzal , ami legfiatalabb 
költőink sajátja, s azzzal is ami verseik-
ben nem több utánérzésnél, meg azzal, 
hogy mennyire tudták abszorbeálni és to-
vább fejleszteni — ez nagyon fontos: to-
vább fejleszteni = a majd egy évtizedes, 
legjobb Symposion hagyományt . Ez lehet-
ne egy egészséges vita alapja, amely iro-
dalmunk fejlődése szempontjából is nyil-
ván a leggyümölcsözőbb lenne. 
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1. 
A virtuóz művész játszik, korlátlan sza-

badsága van a nyelvvel szemben. A já-
ték fogalmát Weöressel kapcsolatban csak 
annak arisztotelészi értelmezésében hasz-
nálhatjuk. A virtuozitást fel kell cserél-
ni a „változás" kifejezéssel. Egyetlenegy 
hullámzás, átalakulás ez a költészet. Egyik 
vers a másikat semmisíti meg, hogy egy 
harmadikban újrateremt ődjön. A rombo-
lás és teremtés ugyanegy pontban helyez-
kedik el. 

Hol vannak a határai ennek a költészet-
nek? 

Időbeli határai nincsenek. A Semmitől 
a Semmiig húzódik a határ, a nem-léte-
zéstől az újbóli nem-létezésig. A közbe-
eső  létezés felmérése a vers. Mélységében 
még nehezebb őt korlátok közé szorítani. 
Gyakran a Semmi alá megy a vers, a 
változatlan öröklét alá, a képzelt várostól 
az üres papírig terjed, a hallgatásig, a 
megdermedésig; weöresi terminussal élve 
a „teljes időbe", melyet nevezhetnénk tel-
jes időtlenségnek is. 

„Szállj le önmagad mélyére, mint egy 
kútba; s ahogy a határolt lét mélyén meg-
találod a határtalan talajvizet: változó 
egyéniséged alatt megtalálod a váltózat-
lan létezést." (A teljesség felé). 

A határok legteljesebbike ez a határta-
lanság. 

Hogyan értelmezzük ezt? 
„Túl a téren, időn és minden kápráza-

ton: a lét és nem-lét ugyanaz... Az em-
bernek nem léte, hanem külön-léte sz űnik 
meg." (u. a.) Ez az életszemlélet, mely 
Weöres szavaival „több mint világnézet 
és kevesebb mint vallás", határozza meg a 
weöresi verset. Ennek az életszemlélet-
nek a központjában nem az ember áll és 
nem a világ, mindkettő, vagy egyik sem, 
hanem „valami, mely ' változatlan" és 
„Mindennek lényege ez a változatlan." (A 
teljesség felé) Ez a változatlan a vízszin-
tes és függőleges kiterjedésben egyaránt 
megfoghatatlan létezés. 

Elembertelenedett költészetr ől beszélnek 
Weöres lírájával kapcsolatban, s ez a 
weöresi költészet lényegének meg nem 
értését jelenti. Azt mondani erre a költé-
szetre, hogy embertelen, ugyanazt jelenti, 
mintha az ellenkezőjét állítanám.. Nem 
emberi és nem embertelen. A költ őnek 
nem szándéka, hogy valamelyik legyen a 
kettő  közül. A költészet, mint minden 
alkotó munka, emberi megnyilatkozás. Az 
viszont, hogy az adott költészet közép-
pontjában az ember áll, vagy más, . nem 
kell eleve szintbeli, esztétikai különbsé-
get jelentsen. A világmindenségben a köl-
tđ  helye és egy ember helye is csak re-
lációkban, viszonyítási pontokként, a vál-
tozás atomjaiként képzelhet ő  el és soha-
sem központként. 

Elembertelenedni azt jelenti, nem tudni 
szeretetr ől. A weöresi költészetben a sze-
retet magasabb fokú, nem ember—ember 
iránti istálló-meleg szeretet, ez az eléve 
létező, a mindem iránt kiterjedő, a jézusi 
szeretet, a megértésb ől, felfogásból eredő . 
„Akik közelebb jönnek hozzád, azokra 
több essék fényedb ől és melegedből, mint 
akiknek nincs szükségük terád." (A tel-
jesség felé) Ebben az állandó körbenfor-
gásként, változásként felfogott létezésben 
ez az egyetlen elfogadható értelmezése a 
szeretetnek; a jóságnak. Egy olyan cso-
mópont ez- amely tovább bontható és 
atomjaiban ott rejt őzik a parányi ember 
— érzés. 

A formai határtalanság, a virtuozitás en-
nek az életszemléletnek küls ő  megjelenési 
formájaként is elképzelhető ; a szonett, a 
szabad vers, a ballada, a népdal—minia-
tűrök, az eposzi művek, a ritmikai gya-
korlatokként felfogott zenei fogantatású 
versek mintegy küls ő  formái a felismert 
változásnak; a formák tudatos változta-
tása a belső  lényeg bizonyítására szolgál, 
s a maga strukturális megszervezettségé-
ben belső  hordozója is ennek az életszem-
lélétnek. 

danyi magdolna 

a „néma zene" 
megközelítése 

„A művészet korlátlan; és a művész 
mégis g á t a k között alkot. Gátjait els ő-
sorban az egyéni a  1k  a t szabja meg, 
melyben csak elliülöníthető  terrénumokra 
irányuló képességek és vonzalmak rejle-
nek" —írja fiatalkori tanulmányában, a 
„Vers születésé"-ben. Az a határtalanság, 
mellyel jellemezni próbáljuk ezt a költé-
szetet, egyúttal tehát önmaga határa is. 
A költő  életszemlélete, alkata, egyéni ké-
pességei, gondolkodás módja önmagában 
megteremtheti a határtalanság, a teljesség 
képzetét, de ez a határtalanság minden-
kor a költő  határai között mozog. Nem a 
nyelvvel való viaskodásra gondolok, ha-
nem az anyaggal valóra. A költ ő  anyaga 
lehet az általa tapasztalt küls ő  világ, le-
het az átélt, amikor a küls ő  belsővé mó- . 
dosul, és lehet a bensőben kitermelt gon-
dolati világ, mely egyrészt a tapasztalatból 
és az átélt belső  világból indítja gyöke-
reit, másrészt gyökértelen, teljesen új va-
lami, ami a külső  és belső  világra egy-
aránt rákényszeríti a maga törvényeit, 
s ez történik Weöresnél is. 

Magvában itellektuális ez a költészet. 
Weöres modernségé nem egyszer űen a 

modern kor felismeréséb ől ered, nem ab-
ból, hogy verseiben megteremt ődik ennek 
a kornak a hangulata, ember — ember-
hez, ember — világhoz való viszonya (ha-
bár ez is beletartozik ebbe a költészetbe); 
újszerűségének lényege az az átértékel đ  
képesség, mely mindenre kiterjed. Új di-
menziókban lát, időtlenül gondolkodik: 

„Élj kívül az időn, amennyire lehet." 
(Rongyszőnyeg, 7) 

Az idő-felfogás és id ő-érzékelés fontos 
átlója költészetének. Az élet, mint a 
„szemlélődés ideje" tudatosul, s ezen be-
lül az emberi ésszel felfogható és tapasz-
talható idő  hármas tagoltsága (múlt, jelen, 
jövő) új értelmet nyer. Az id ő, amely 
megjelenik a versben, az állandó jelen, 
az örök pillanat, mely mindent magába 
foglal, a Megtörténtet és a Megtörtén-
hetőt. 

„A múlt se pihen: 
új percek méreg-csöppjeiben 
elomolva őrzi részét." 

(Harmadik szimfónia) 

A létezés a jelen-idő, a létezést meg-
elđző  nem-létezés talán a múlt, a létezés 
utáni nem-létezés a jöv ő . 
Weöres a Vers születésében azt írja, 

„a sok meditálás szervesen hozzátartozik 
az alkotómunka természetéhez." A tudatos 
költő  programja ez, ami nem jelenti azt, 
hogy minden verse tudatos alkotómunka 
eredménye; nem komponál, nem szer-
keszt minden esetben tudatosan, de min-
den alkalommal a kialakított, a létező  tu-
dat hozza létre a verset. Gyakran egy 
olyan belső  folyamat előzi meg a vers 
születését, melyet nem követhetünk végig; 
megszületett egy pillanatban, ezt nevez-
hetjük hangulatnak, ihletnek, de a kész 
vers szervesen beilleszkedik a szerkezet-
be, része, atomja annak, s a többihez vi-
szonyítva helye és szerepe, részfunkciója 
nagyon fontos az Egész megértésénél. A 
legegyszerűbb, legáttetsz őbb, legјбtéko-
sabbnak hitt dalocska, ha megszüntetjük 
izolált létét, kapoccsá válik, elmozdul. 
Egy-egy nagyob verse szintézisre emlé-
keztet, a részenként felismert mozgások 
összegezésére. A rövid, négysoros verscik-
lusokat rendszerint egy-egy hosszú vers 
követi; a vázlatból kifejlik a kép. A zenei 
tanulmányokként felfogott formajátékok  

önmagukban is értékesek, de igazi jelen-
tőségük csak a szintézis után tudatosul 
bennünk. 

„A dombon túl 
valamit elrejt a látóhatár. 
Ezt a valamit jeleníti meg 
a festő  és a nézőgyerekek. 
Mert nézni csak gyerekszemmel lehet. 
Mert látni egyáltalán sehogyse lehet" 

(Scholz Erik képeire) 

„A dombon túli valami", amit „nézni 
csak gyerekszemmel lehet", de „látni 
egyáltalán sehogyse lehet", ez az Isme-
retlen, Megfoghatatlan a költ ő  anyaga. 
Ezt jeleníti meg. Ha a létezés egyetlen 
állandó változás, mozgás a nem-létézés fe-
lé, ha a határtalanságot és végtelenséget 
fogadjuk el állandó mértéknek, ha tud-
juk, hogy az embernek a halállal csupán 
külön-léte, s nem-léte szűnik meg, 
úgy fel kell fedeznünk a végtelent és ha-
tártalant minden változóban, akkor min-
den atom egyúttal változó, átalakuló is, 
ugyanakkor része az örök-létnek. Akkor 
fenáll, bár látni nem lehet, s nézni is 
csak a gyermeki képzel őerővel lehetséges, 
a belső  harmónia és egység a földi lét 
minden megnyilvánulása és az örök-lét 
mozgása között. Ezt a bels ő  harmóniát 
kutatja a költ ő, s ahol tetten éri, ott a 
teljesség szólal meg a versben. 

„Megszólal a kimondhatatlan, 
de nem mondhatja ki önmagát" 

(Négy korál) 

A szó önmagában nem elegendő  ahhoz, 
hogy feltárulkozzon ez az Ismeretlen. A 
szó kötött, megfogható és megfogható dol-
gokat rögzít. Szükség van a dallamra, 
mely kötetlenebb, „húrokon suhanó". A 
zeneiség, a hangokban bennerejl ő  akuszti-
kai hatás nem mellékfunkció, nem külső  
réteg a versben, ahogyan a halandzsa 
nyelv megteremtése is megdöbbent ő  kí-
sérlet az Ismeretlen kimondására. 

A forma- és tartalomkeresés együvé tar-
tozik Weöres költészetében. Nem a tar-
talomnak keres adekvát formát, a költ ő  
intellektuális anyaga nem formába önt-
hető  tartalom. A gondolkodó felismeri, 
hogy gondolatának tárgya és lényege nem 
fogható át egyetlenegy lokikai láncolattal 
sem, gondolatának megismételhetetlen 
egyediségének kell megnyilatkoznia, s ez 
a megnyilatkozás önmagában forma és 
tartalom. „. . .  Most végre megtaláltam a 
csak versben közölhető  tartalmat, mely a 
formától el nem választható, a gondolatok 
nem az értelem rendje szerint, hanem az 
értelemre mintegy merőlegesen jelennek 
meg. A verssorok az értelmüket nem ön-
magukban hordják, hanem az általuk szug-
gerált asszociációkban; az összefüggés nem 
az értelem-láncban, hanem a gondolatok 
egymásravillanásában és a hangulati egy-
ségben rejlik" — írja 1943 júliusában 
keltezett levelében. 

2. 
A NÉMA ZENE azon Weöres-versek 

közé tartozik, melyeket elđre jelzett né-
hány rövidebb kompozíció, tudatosan kom-
ponált mű, bonyolult szerkezet; a ver-
set egyszeri és megismételhetetlen tör-
vényszerűségek alakítják. 

A vers megközelítésénél a ránk gyako-
rolt hatás három összetev őjéről tudunk. 
Maguk a nyomdatechnikai eszközök, .a 
grafikai jelek, a betűk betűcsoportok 
szokatlan elrendezése érzelmi reakciókat 
vált ki belőlünk, még mielőtt olvasnánk 
a verset. Ezeknek figuratív, képszer ű  el-
rendezése szabad asszociációkra ad lehe-
tőséget. Ez a vizuális hatás. A verset ol-
vasva, még mielőtt tudatosítnánk a képek 
tartalmát, a hangokban rejl ő, tudatosan 
felfokozott zenei hatás egy újabb szin-
ten hat ránk: ez a vers akusztikai hatása. 
„Nem fontos, értik-e, de az idegek bor-
zongjanak, mint a kifeszített húr a szél- 
ben ...": e szándék megvalósításának jel- 
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legzetes példája a vers. A gondolati hatást 
a vers, a képek tartalmi felfogása ered- 
ményezi. A három dimenziós szerkesztési 
elv szerint létrejött versben a képszer űség, 
a zeneiség és gondolatiság együttes hor-
dozói a vers esztétikumának. 

Első  kapcsolatunk a verssel a szemen 
keresztül történik. Madarak szállnak. A 
madarak néma röpte és a cím között ösz-
szefüggés van. A vers szerkezetét- vizs-
gálva az egy-egy vizuális alakzatban el-
rendeződő  hangcsoportokat önálló szer-
kezeti egységekké különíthetjük el. Ezen 
elv alapján 12 nagyobb egységet külön-
böztetünk meg a versben. Ezeket a szer-
kezeti egységeket nehéz egymástól elvá-
lasztani. A vers egy ismeretlen naprend-
szerre emlékeztet bennünket, ahol a szó-
csoportok különálló égitestek, állandó 
mozgásban vannak, bonyolult körpályákat 
írnak le, miközben önmaguk körül is mo-
zognak, s ez az összmozgás annyira egy-
séges és megbonthatatlan, hogy a vers 
szerkezeti egységekre való feldarabolása 
már-már kierőszakoltnak tűnne, ha az ön-
álló szerkezeti egységek szócsoportjai kö-
zött . nem találnánk kitöltetlen részeket; 
ha a papíron vizuálisan érzékelhet ő  szü-
netek, s maga az állandóan változó ma-
dár képe nem figyelmeztetne bennünket: 
A különálló szerkezeti egységek a szálló 
madár körvonalainak alakjában helyez-
kednek el, majd egész madárraj képzete 
jelentkezik bennünk, ereszked ő, meg-
dermedő  madarakka válnak a sorok, hogy 
a vers végén az elszálló madár egyenes 
irányú röptét lássuk ki a versb ől. A ma-
dár vizuálisan megjelenő  képe, szemmel 
követhető  mozgása a legteljesebb össz 
hangban van azzal a mozgással, amit a 
hangcsoportok zenei elv szerinti elren-
dezése és a szócsoportok gondolati elemei 
is közvetítenek. A vers a befogadóban 
mint egy madár mozgása jelenik meg, a 
vers alakulását összefüggésbe hozza a ma-
dár mozgásának irányával, mintegy az 
határozza meg a verset. A befogadónak 
ez az élménye az olvasás folyamán még 
jóbban kiteljesedik, megvilágosodik a ví-
ziószerűen megjelenő, szemidegekbe rob-
banó madár titkos, ismeretlen röpte, ér-
telmet nyer ez a mozgó madártest, s a 
hangok csillogó, majd elfeketülő, elkomo-
ruló dallamossága a madár sorsára, jel-
képesen „tollának" változó színeire emlé-
keztet bennünket. A „madár" utolsó me- 
tamorfózisa az, amikor áttételesen nem 
madárként tudatosítjuk, hanem csupán 
madárhoz hasonló törékenyen szárnyaló 
valamire gondolunk. A versben megje-
lenő  madár képe a versen belül egyre 
egyértelműbbé válik, a vers maga lesz 
madárrá. 
Az első  szerkezeti egységben kirajzolö-

dik a magányos madár képe. A szavak 
(hangcsoportok) önmagukban megálló köl-
tői képek, melyek nem képeznek szoros 
nyelvi egységet, gondolati és akusztikai 
asszociáció folytán kerülnek közel egymás-
hoz, de nem veszítik el függetlenségüket. 
A négy első  hangcsoport közötti viszony 
meghatározatlan, összekapcsolásuk logi-
kailag többféleképpen variálható.) hajdan 
érzđ  — az ős hamva, — függőleges irá-
nyú elmozdulás; hajdan az ős érző  hamva 
— vízszintes irányú elmozdulás). A „haj-
dan" és „érző", valamint „az ős" és a 
„hamva" hangcsoportok közti logikai ösz-
szefüggés ellenére (a képen a madár két 
szárnyát alkotják) szövegbeli helyük fel-
cserélhető  lenne, ha a négy szó elrende-
zése egyben a zenei kompozíció elvsze-
rűségét is nem hordozná magában. 

	

hajdan 	 az ős 

	

érző 	 hamva 
jácintkő  kehelyben 

megfeketülten 
magányos madár 

A „hajdan" és a „hamva" hangcsoport 
között alliteráció van. Az „érz ő" és „az 
ős" szavak „ző" hangjai nem tiszta rímet 
alkotnak.. A harmadik sorban a „jácint-
kő" költői neologizmus, a jáćint törékeny 
ségének és a kő  merevségének összekap- 

csolása belső  harcot idéz, s ez a harc a 
kő, a mozdulatlanság javára d ől el, ezt 
jelzi a „kehelybezáródás" és „elfeketülés" 
gondolata. 
A II. szerkezeti egység egy vonatkozó 

névmással kapcsolódik az I. szerkezeti 
egység utolsó sorához: 'A madár kifejezés 
többé nem jelenik meg a versben, még két 
alkalommal (a 4. és 9. szerkezeti egység-
ben) történik konkrét utalás rá;"egyszer 
személyes névmás, majd helyhatározó ér-
tékű  vonatkozó névmás alakjában, a 
többi szerkezeti egységben az egyesszám 
harmadik személye utal rá. A II. szerke-
zeti egységben vizuálisan megjelenő  ma-
dár mozgását a hangcsoportok egymás alá 
helyezésével jelzi, majd újra a madártest 
körvonalai rajzolódnak ki. A vonatkozó 
névmás után következő  két ige egyér-
telműen a madár mozgására utal. II. 
szerkezeti egység első  közlésegységének 
szavai nyelvtanilag szabályos mondatot al-
kotnak. A képen a madár törzsét képez ő , 
nyelvtanilag alárendelő  mellékmondat-
ként szereplő  harmadik sor egyszerre utal 
a madár valódi jelentésére és valami más 
ra is. Megjelenik az Ismeretlen a versben, 
egy rejtett mozgás. A madár szárnyait 
alkotó újabb négy hangcsoport újra kü 
lönféleképpen variálhata helyzetben kap 
csolódhat egymáshoz, függ őleges irányban 
elmozdulva a négy hangcsoport egy hely-
határozós — jelz ős — birtokos jelzői szin-
tagmasort alkot, s beékel ődik a harmadik 
sorba. Igy lesz ismét elmozdíthatatlanul 
egyetlen-egy madártestté a kép, de aszó 
már nem a madárrról beszél, ezt igazolja 
a negyedik sor, ahol az ige többes szám, 
első  személybe kerül. A gondolat és a 
kép közti kapcsolat jelképessé lesz, a gon-
dolat önállósul. A tudat visszavillan az 
előző  sorokra, az egész vers átértékel ődik. 
Egy belső  mozgás jelenik meg; az alászál-
lás s a harc a végs ő  egymásratalálásért, 
a harmónia megteremtéséért történik. 

A III. szerkezeti egység egy különálló 
gondolatból áll, fontosságát és robbanás-
szerű  szenvedélyességét grafikailag érzé-
kelteti (nagy betűvel szedett sor), de egy 
más síkon erre utal az „ó" indulatszó és a sor 
végére ki nem tett, de odaérezhet ő  felki-
áltójel. A megszólítás magára a mozgásra, 
az alászálló gondolatra vonatkozik.) „0 
TÉRJ VISSZA"). 
A IV. szerkezeti egységet két közlés 

egységre bonthatjuk fel; két kép rajzoló-
dik ki a grafikai jelek elrendezésével, a 
levegőben megdermedő  madáré, majd az 
elszálló madár-test képe. 
Az első  közlésegység két kisebb egység-

re különíthető  el: a madár törzsét képez ő  
és a madár két szárnyát alkotó költ ői 
képek csoportjára. Az els ő  kisebb egység 
nyelvtanilag egy szabályosan megszerkesz-
tett egyszerű  bővített mondat. 

Ö 
lóg 

szétroncsoltan égi szövevényben 

Harmincegy hangból áll a kép, s a han-
gok szinte matematikai pontossággal ki-
számított egyensúly-képlet alapján helyez-
kednek el a térben. Akusztikailag a hang-
csoportok olvasási sorrendje változna. Az 
„ő" hangra felel a „lóg" hangcsoport „ó" 
hangja, ehhez közvetlenül kötődik az „égi 
hangcsoport ,,g" hangjával, s a „szétron-
csoltan" módhatározót és a „szövevény-
ben" helyhatározót alliteráció köti össze. 
A két hangcsoport között a tartalmi el-
lentét és a hangzásbeli hasonlóság disz-
harmóniája feszül, s ezt az ellentétet a 
függőlegesen egymás alá helyezett három 
rövid, egymáshoz szorosan kötődő  hang-

csoport állandósítja. A felszíni mozdulat-
lanság és a mélyben feler ősödő  mozgások 
együttes jelenléte a Változatlanság és a 
Változás együttvalóságának filozofikus fel-
ismerését jelenti. 
Az első  közlésegység második részében 

a képi egyensúly mozdulatlansága felbom 
lik, a változás vizuálisan is érzékelhet ővé 
lesz: Az öröklét mozdulatlanságából, vál 
tozatlanságából a létezés bels ő  mozgások 
tól terhes köreibe jutunk. A madár két  

szárnyának vonalait képez ő  két gondolat 
külön áll, egymáshoz nem közelít. 

fénylő 
	

sötét 
keretbe 	az Én 	szegélyén 
zárulva 	 robbanó 

A három ellentétpár között a fehér papír 
térségében izoláltan elhelyezked ő  „az 

azaz a tudót teremt kapcsolatot. Az 
Én-re vonatkozik mindkét gondolatsor, „az 
Én" szintaktikai viszonyban áll a IV. szer-
kezeti egység els ő  sorával, a madárra 
utaló „ő" személyes névmással (đ  az Én). 
A madár végső  metamorfózisához érke-
zünk, a szövegben félreérthetetlenné vá-
lik amadár—lényeg emberi—lényeggé va-
ló átalakulása. A két gondolatsor két szi-
tuációt teremt meg, a mozdulatlanságba, 
keretbe zárulását és a lázadás szituációját. 
A ket ellentétes helyzet közötti válaszúton 
áll „az Én". 

A második közlésegységben a totális 16-
za~lás, a mindent megsemmisítés víziója 
jelenik meg. A költői képek szerkesztési 
módja expresszionista jegyeket hordoz. A 
„megsemmisíteni a jelen napokban egy 
végzetes órán mindent és semmit" — köl-
tői kép egyetlen igéjének infinitivusa a 
személytelenséget, a kozmikus térbe hato-
lást, á totális rombolás szándékát tükrözi. 
A költői kép a szavak csillagrendszeréből 
épül fel. A szó maga egy kép; de1 . a . 
komplex képet nem nevezhetjük a képek 
egységének, a szemlélés pillanatában a 
komplex kép a létezés-világ egy csillag-
képét mutatja de ez a csillagkép a szem-
lélés következő  pillanatában már nem 
ugyanaz. 
Az V. szerkezeti egységben, a nyelvta-

nilag egy többszörösen összetett mondaton 
belül kisebb összefüggő  egységeket teremt-
hetünk, amennyiben a szavak mozaikját 
más elrendezésben állítjuk fel, s a külön-
álló részegységeket képez ő  szóképek kö-
zött újra fennáll a szintaktikai viszony; 
egy-egy szó minden más szóval össze-
köthető  anélkül, hogy megbontanánk a 
komplex kép egységét. 

kiáltás 
a mi zűrzavarunk 	veri fel a völgyet 

csengőkkel örvényes 	dobokkal 
és elhal 

köntöseit csillag 
vetkőzve 

a mélyben 

A szavak különféle módon való egymás-
mellé helyezése esetén az új egységekben 
a szavak nyelvtani funkciója változik. (A 
„kiáltás" szó szerepel alanyként, állít-
mányként; a „csillag" szó alanyként, ál-
lítmányként, jelz őként, állítmányi értel-
mezőként.) A teljes költői kép a létezést 
örökíti meg a szemlélés idejének egyik 
pillanatában. A szavak szabad mozgása a 
létezésen belüli számtalan irányban elmoz-
duló és számtalan alakban megtestesül ő  
létjelenségeket idézi. 

„A világot, mely észnek idegenség, 
bármeddig hántsd: mind őneki fátyla; 
és végs ő, királynői díszruhája 
a meztelenség." 

(Rongyszőnyeg, 143.) 

Az anyag költ ői megvalósulásának két 
alakzata áll előttünk. A két versrészlet 
összehasonlítása esetén még inkább tuda-
tosul az elemzett vers személytelensége. 
Itt nem a költő  szól anyagáról, maga az 
anyag szólal meg. 
A VI. szerkezeti egységben megnyilat-

kozó gondolat merőleges az  V.  szerkezeti 
egység gondolati anyagára. Az „élj kí-
vül az időn" pillanata következik be, s az 
időn- és téren kívüliség ez id őtlen idősza 
kában, a „magasságban", a tudat felméri 
azt az időt és közeget, melyb ől kiemel-
kedett. 

a magasságban egyedülvaló fogsoron 
kerek pillátlan épségben örökös 
nézésen függ töretlen állkapócs malmában 

a jövendő  a buja emésztés vermében 
előre gyalázott 	has homályában 

ékessége 	csatorna szégyenében 



1Š 

	

mégis 
	

irgalmazz ha lehet 
a ragaszkodó 

legörnyedt vének 
összegyűlnek kaparnak 
mi volt az árkokban 

Ezt a szerkezeti egységet négy közlésegy-
ségre osztjuk fel, a Szerkezeti egység els ő  
sora („a magasságban egyedülvaló  fog-

soron”) egyformán beletartozik az első  ha-
rom közlésegységbe. Az els ő  közlésegység 
a többszörösen összetett mondatként fel-
fogott komplex kép egyik tagmondata, a 
„mégis" kötőszóval közvetlenül kapcsoló-
dik a harmadik közlésegység utolsó sorá-
hoz (irgalmazz ha lehet) és a negyedik 
közlésegység egészéhez („a ragaszkodó... 
az árkokban"). A létezés utáni lét gondo-
latába („jövendő  ékessége") beékelődik az 
ezt megelőző  halál (előre gyalázott) gon-
dolata. Az „előre gyalázott ékesség" jelzős 
szerkezet, ahol a jelz ő  és a jelzett szó kö 
zötti fogalmi e'lentétből ered a kép fe-
szültsége. A második közlésegység költ ői 
képe három-három szótagú szóból áll, a 
szavak lépcsőzetesen egymás alatt helyez-
kednek el, az els ő  közlésegység felé köze-
ledve apapír síkján. Ez a kép a komplex 
kép magvát alkotja, ezt vizuálisan is ér-
zékelhetjük. A kép egy egyes számú har-
madik személyű  kijelentő  mondatból áll, 
a mondat alanya egy f őnevesült mellék-
név, állítmánya névszói állítmány (mellék-
névi). A főrészekhez járul egy melléknév-
ből képzett állapot határozós b ővítmény. 
A mondat állítmánya és határozója a moz-
dulatlanság élményét teremtik meg. Úgy 
fogalmilag, mint akusztikailag azonosít-
ható a két szó. Az alany f őnevesült mel-
léknév, melléknévi alakjában az emberre, 
növényzetre s más létjelenségekre vonat-
kozhatott; ebben a szövegkörnyezetben 
úgy foghatjuk fel, mint egy mozgó testet, 
mely kiszakadt a földi időből s az időtlen 
létezés állapotába jutott. A harmadik köz-
lésegységben a naturalista h űséggel meg-
jelenített ember élet, az egzisztenciális 
emberi lét négy helyhatározós szerkezet ű  
képben jelenik meg. A halállal való vias-
kodás utolsó földi pillanatait idézi a kö-
vetkezđ  közlésegyšég. A mozgás élmé-
nyét itt az igék teremtik meg. Nem csak 
az állítmány igei eredetű  mindhárom eset-
ben (összegyűlnek, kaparnak, mi volt), ha-
nem az alanyhoz tartozó két jelz ő  is (ra-
gaszkodó — jelenidejű  melléknévi igenév, 
legörnyedt — múlt idej ű  melléknévi ige-
név). 

A VII. szerkezeti egység tizenöt egymás-
tól különálló szóval felel a VI. szerkezeti 
egységben megfogalmazott kérdésre. A 
szavak között nincs értelmi kapcsolat. A 
tudat egymástól elszigetelt szó-csillagok-
ként látja mindazt, ami ott (az árkokban 
— életben) összefügg đ, megbonthatatlan 
egységet alkotott. A szavak közötti össze-
függés a hangok zenei egybecsengése és a 
szavaknak térben elfoglalt helye alapján 
ismerhető  fel (A „Nap”-hoz legközelebb 
eső  szavak az „anya" és a „lomb". Az 
anyai jóság és a lomb-hűség az a két szó, 
mely a legtöbb melegséget sugározza ki 
magából.) 
A versnek újabb nagy egységéhez ju-

tottunk el. Újra megjelenik a madár képe, 
tört szárnyú madár alászálló röptét vél-
jük felfedezni a képben. A tört szárnyú 
madár és az alászálló mozdulat képe két 
önálló egységként különíthető  el. 

ahol a teljes éjszaka 
homályos 	 hullámaiban 

	

csillagai 	 felmosdatván 
olvasók 	 ama boldog arcot 

ébreszti 
a gyászolót 

ölében 
akiben a tetem virraszt 	örökkön 
abban eloldja tüzes kerekét 

a leterült Adonis 
és alágördül 

a hegyekre 
a tengerekre 

a föld alá 
és tovább ahol  

Az átalakulás fölött érzett ős béke, har-
mónia di'..3ala csendül ki a sorok dina-
mikájából. Egy irracionális, ismeretlen, 
ésszel felfoghatatlan világ képe teremt ő-
dik meg; a „teljes idő" és a „végtelen tér” 
kozmikus határtalanságának gondolata 
jelenik meg a versben. A költő  világlátá-
sának felső  határa ez a határtalanság. A 
„teljes idő"-be és a „végtelen tér"-be ér-
kezés ősi célja a határoltságból, a kisza-
bott élet—időből való megszabadulás, ki-
emelkedés volt. A létezés előtti és a lé-
tezés utáni egységes, isteni világ hőse 
Adonis, aki szerelmi vágyát két istennővel 
elégítette ki a görög mitológia szerint, az 
ő  végtelenül szabad mozgása hegyeken, 
tengereken, a határtalan téren keresztül 
a mitikus múlt és a kozmikus jöv ő  idézé-
se, amikor , kiszakadva a földi—id őből és 
térből, újra megszületik ez az egység. 
Megvalósul az a rend, melyet a Grádicsok 
éneke, csillag explicite is kifejez: 

fekete égen 
egy percet megformál a tompa fény 
sötéten áradnak a fák 
lombban messzi tenger énekel 
a szél függönybe döfi homlokát 

zárt perceden kívül 
csillagod elragad 

a kerten átfolyik a végtelen 

A IX. szerkezeti egység bonyolult gon-
dolati anyaga összetett szerkezetet hoz 
létre. Három közlésegységb ől áll, a má-
sodik és harmadik egymással párhuzamos 
szerkezetű , mindkettő  közvetlenül kötődik 
az első  közlésegységhez. A VIII. és IX. 
szerkezeti egységet nyelvtanilag egy ösz-
szetett mondatként fogjuk fel, ahol a több-
szörösen összetett f őmondat a VIII. szer-
kezeti egység, s ennek többszörösen össze- 
tett alárendelt mellékmondata a IX. szer-
kezeti egység. A két szerkezeti egység szo-
ros nyelvtani egységét élesen megbontja a 
gondolati ellentét. Míg az előző  nagy egy- 
ségben a gondolat—mozgás iránya a földi 
időből, térből a teljes—idő  és végtelen-
tér felé haladt, itt a kozmikus határtalan-
ságból érkezik a gondolat; mozgásiránya 
ellentétes. „Zsoltár kezd ődik" azért a „lá-
tatlan tiszta világért", mely a költ ő  gon-
dolatvilágában él; .. amely Atlantisz-
ként süllyedt a mélybe, a világ valamikor 
kozmikus boldogságának egy pillanatá-
ban, amikor az ember boldog egységben 
élt a világgal, önfeledt paradicsoma „re-
dőtlen szerelmébe" merülve." (Bori Imre: 
A látomások költészete) A szerelem pilla-
nata az az egyetlen pillanat, mely id őtlen, 
amikor a „tört én" feloldódhat a világ-
ban, egyesül azzal, s nem érzi a maga 
izolált ember-létét, amikor létrejön a tel-
jes egység két emberlélek között. 

zsoltár kezd ődik újból 
a látatlan tiszta világért 

mely nem az évekkel süllyedt habokba 
a redőtlen szerelmi korszakért ami 

folyton elsötétült 
Igy szülte a tört ént a világtalant 
s a törzs nem is meri egymásban 

feloldani többé 
a semmib ől éle- 	sen kiált a 

mélybt merült 

A külön kiemelt kép a közlésegység 
komplex-képében elrejtve, annak mélyé-
ben rejtőzött („Atlantisz elsüllyedt mikor 
történt nem ismeri senki"). Az igék múlt 
idejű  alakja, ellentétben az előző  szerke-
zeti egységek igéinek jelen idej ű  alakjá-
val, épp úgy a régmúltat, az „elsüllyedt" 
boldog időt idézi, mint a harmadik közlés-
egységben megjelen ő  mitikus hősök, Atlasz 
és Nimród. A második és harmadik közlés-
egységben két egymáshoz nagyon hasonló, 
kísérteties látomás bontakozik ki. Ha egy-
más mellé helyezzük a két költ ői képet, a 
költő  végtelenül gazdag képteremt ő  erejé-
ről szerzünk bizonyságot. Ugyanaz a két-
ségbeesett, iránynélküli mozgás uralja el 
mindkét képet. Egy szédületes iramú kör-
forgás jön létre a képeken belül; a gon-
dolat láncszemei szorosan egymásba ka-
paszkodnak, s ez a két párhuzamos, egy- 

mozgás a végtelen felé 

megindul végzetes útján 
leoltott lámpással 
hóna alatt fejével 

szárnyas szelleme nélkiil 
sárkányok tetemén 

az é10 	a holt 

A ,kбpterem цtő  v іrtuozitas legérettebb 
példája ez. A két egymással azonos han-
gulatú és gondolatú, de egymással nem 
érintkező  kép vízszintes irányban történő  
elmozdulásuk esetén egy egységes hatal-
mas komplex képet alkot. A két kép 
szintéziséb ől keletkezik egy harmadik, 
végtelenül összetett költői kép, ahol az 
eddig különálló mozgások egy új, a régiek-
kel megegyező, de még intenzívebb kör-
mozgást alkotnak. 
A X. szerkezeti egységben a gondolatot 

végtelen tiszta csendesség veszi körül. 
Egy latin mondat választja el az el őző  
szerkezeti egységben felerősödött, szédü-
letes iramú mozgásoktól, s most a csend-
ben, a gondolat éteri tisztaságában „meg-
szólal Atlantis elfeledt hangja", az em-
beri lélekben létrejön a bels ő  harmónia. 

A XI. szerkezeti egység szövege telje-
sen „értelmetlen". Atlantis hangja ez, az 
elsüllyedt állam lakói szólnak boldogsá-
gukról. Nem értjük, de hallgatjuk zené-
jét a hangoknak, az értelmetlen szavak-
ból végtelen dallamosság csendül ki 
(„sciy chmallachái woof eonghei scu 
elxnácothoa ..."). 
Az utolsó szerkezeti egység egyetlen 

šorból áll. „ig örvény forog örvény 
foMINDEN VISSZATÉR örvény forog". A 
megállíthatatlan körmozgás, az állandó 
változás élményének jegyét viselik itt ma-
gukon a szavak; egy hatalmas körpálya 
gondolatnyi szakaszát képezi ez á sor. A 
vers itt nem fejeződik be, hanem újra= 
kezdődik. 

3. 
Weöres Sándor egyetlen versét elemez-

tük, s a költő  egyetlenegy versének meg-
közelítése nem jogosít fel bennünket ál-
talános kővetkeztetésekre egész költészetét 
illetően, habár a vers kiválasztása tudatos 
volt; benne a költ ő  világlátásának szinte 
tételszerű  megnyilatkozását láttuk (ameny-
nyiben helytálló a „tétel" kifejezés). A 
vers anyaga az az életszemlélet és világ-
felfogás, mely ha nem is ennyire sűrítet-
ten, de minden Weöres-versben a vers 
lényegeként jelentkezik. A weöresi vers-
nek soha sem tartalma, minden alkalom-
mal anyaga van, s ez az intellektuális 
anyag egy életfilozófia, a gondolkodás-
rendszerbe illesztett világkép, a földi-lét 
és a határtalan létezés közti végs ő  össze-
függések, rejtett mozgások felkutatása, A 
költő  nem a felszínt énekli, a weöresi táj-
kép, életkép nem a valóságos létjelensé-
gek reális arcát mutatja; másrészt elrej-
tett marad a bels ő  világ is, a gondolat 
hideg világa . hozza létre a verset. Nem 
racionális költészet ez, ezért alkalmazhat-
tuk a „tétel" kifejezést a Néma zene gon-
dolatiságával kapcsolatban csak megszi-
gorítottan. Nem a világmindenség és em-
ber-lét gondolati feldolgozásáról van szó, 
hanem arról, hogy egy gondolati világ lesz 
emberivé. A költő  képteremtő  erejének 
érett példája a wers. A kép nem forma a 
gondolat -megnyilatkozásához, nem a gon-
dolat lesz költői képpé, a kép és a képi 
jelentés teljes azonosságára törekszik a 
költő  „A szó kergeti jelentését.” (Egyso-
rosok és más aforizmák), s nem fordítva. 

IRODALOM: 

Egybegyűjtött írások I—II. 
1970. 

látomások költészete, (Esz -
Fбrum, Novi Sad). 
Párizs, 7-8. szám, II. évf. 

másról nem tudó 
halad. 

magára maradt 
mind f eszeseb b 
idó-gyűrűkben 
sebesen forogva 
ketté bomolva 

hogy senki se tudja 
melyik 

a gyászos a gyászolt 

' Weöres Sándor: 

Magvető , Budapest, 
' Bori Imre: A 

mék és látomások, 
'Magyar  Műhely, 
(1964 márc.) 
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Mais que is création slit nécessaire n' entraíne 
pas qu'eiie slit possible 
Camus 

A blues lehetetlen... Ez persze nem döbbenetes és nem mu-
tat tnagádia felé, ha a blues csak egy alternatíva. De a blues 
egy olyan történelmi és kulturális keresztmetszetben születik, 
amikor ez az elgyedúli lehetőség. hajnaltól estig a gyapotültet-
vényeken olyan munkában, melynek egy humánus szenzibilitás 
számára csak egyetlen értelme • van:  a ritmus; amikor a saját 
értelmezésünkben vett emberi megnyilvánulásnak csak egyetlen 
módja van : a hang — akkor az eagyedüli tehet őság a blues. Ez 
a zene nem lázadás ás nem gy őzelem-álom, nincsen kitösás, csak 
koncentrikus körök; álnnodozás, melyben nincsen diadal, fel-
szaІbadulás, .nem lehet elvenni a király 1anyat, nincsen bosszú, 
nem lehet ІгеІрі 1sІі. nem nуtбk aneg a 7лkla, nem lehet hinni, 
hogy 'kincs .van mögötte. A szalbadsбgmítoszbk •бs a csodák is 
Afrikáiban maradtak, itt más mítoszok ás csodák számára van 
csak hely, melyeket más tbirtokol. Ezért a blues id őszerűtlen 
humanizmus. Egy humanizmus, mely lehetetlen, és élppen ezéгt 
szorosan ka гpcsoládik azokhoz, akik teremtik, forradásnyom nél-
kül egyesül az alkotóval. A lehetséges az mám nn бsá .is, csak 
a lehetetlent lelhet teljesen kisajátítani. 

A blues nem forradalom. Egyetlenegy zsarnokságot kdpes 
csak megszüntetni: a csendét. 

Ajkkor a legvakmerőbb, amikor a hangban, az egyedüli léte-
zbben bízva és erősödve, ihanggá lényegit mindent, a zsarnok-
ságot, szenvedést, kilátástalanságot, és e bértelen egyenl őség 
lidéгcfényбben nn gcsĐlan a hőstеtt lohetбsége. De ekkor sem 
kéipes elszakadni annak tudata, hogy ezért az álamért is vissza 
kell térni egy másik világba, egy olyan kultúrába, ahol értünk 
vannak a mítoszok. 

„Túlordítom a bajt . 
ha hazaérek 
túlordítom a bajt 
ha hazaérik..." 

A blues légterében állandó elektromos töltés az Isten-prob-
:éana. A bit talán összefogbatná az ú!j kultúrába+n össze іfüggás-
telenül szátlperdülő  napokat, visszaaldva •a valami felé tartó ás 
a hátunik mögött múlttá ősszeáilб  idő  'kgpzebét. A blues meg-
feszülé гsilg kinyújtott kéz a hit fвlé,, az afrikai orális — auditív 
kultúra logiikáјбá аn gyökerező  kísérlet. Egy ős-afrikai mondás 
szerint: „A lélek nem szálll te ének nélkül." 

Ez a logika tár vissza az új mcluhani értelemben vett glóbá-
lk falú, ismét oгális és nem vizuális, linearis 'kultúгбббban, a 
Sáriga Tengeralattjáró filozófiájában ipáidéul, mely szerinat „P'ep-
perlandet úgy nem ta1alhathd ing, hogy utána nézel. Ennék 
az országnak utána keli hallgatni." 

A blues a legistenfél őbb magatartás. fiút v an  azon az isten-
tisztelésen, hogy: van Isten és imádom; mint •ahogy a kiganesz-
szébbaraendbb ateizmus is túl van azon a tételen, hogy: nincs 
Isten. A :legdacosab(b és legkonzekvensebb •ateizmus — ezt Dosz-
tojevszkij éгi el néhol — azt is kimondja, hogy ha van Isten, 
akkor sem ro nddom. 

A blues világában van Isten, de nem Lehet imádni. 
Ez a tehetetlenség nemcsak az afrikai telt  'is  :kultúra tehe-

tetiensége a XIX ás XX •századbeli Amerikáiban. Benne var. 
Mersaultban is, aki kémtelen intenzív és nagy történesek szint-
iére eljutni, mint amilyen a szerelem, vagy az anyja ,halála. 
Benne van  a tömeg-, és agyasztókultiíra emberében, aki el őtt 
szertefoszlanak olyan, sokáig távoli szentélyiben őrzött dolgok, 
mint a művészet, vagy játék, vagy szabadság; pontosan árkor, 
amikor már ő  maga  is  feléjük nyúlhat. 

A 1Vlarcuse által definiált tiii szenzilbilitássat együtt születik 
meg egy új rezignaltság is. Ennek .talán vegytiszta ;példáját 
láttam egy quakr összejövetelen. Aaniko г  belgptean :a teaplom-
ba, mély csend volt araár, nem tudtaara, 1aoogy valami folyamat-
ban ,van, vagy araág várakozunk. Nem volt bltám, a ipadsorok 
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egymással voltak szembeállítva, az emberek egyurnás felé far-
dulva. Oldalt egy cseréipkályhán friss orgona. Aztán egyszerre 
beszélni kezdett egy negyvenev körül asszony. Nem is vettem 
észre, mikór állt fel. .,A magánytól való félelemr ől akarok 
beszélni" — mondta. Aztán !kisvártatva folytatta csukott eze-
unekkel: „Van nemcsak a maganytól, hanem az érinbkezést ől, 
a találkozástál való félelem is. Mind -a kett ő  nagy félelem, és 
sokszor ott tülök a kettő  Кdzött." 

Nem tántorog, feszül, szakad.... ül. 

 

A bluesban és a bluesból nincsen kitörés. Csak sziget körtil 
keringő  .á,ramlás, ingamozgás, úalbb és újaibb bizonyítékai ugyan -
annak a tételnek. A csúcspontok nem 'gótikus, felihőkbe szakító 
ékek, hanem huzaltekercsbe zárt felha] гnozádó feszültség. 

A blues nerm, a tragédia születése. hanem a tragédia meg-
b zonцosaddsa. 

A :zene feszültségéhez ingyen indukátor araég egy várakozás. 
A kitörés abszurdirtása nem semmisíti meg a kitörés,.+kiszakadás 
várását. Ilyesvalami •történik a szokvanyos értelemben vett, 
cselekmиry nélküli új próza olvasásánál is. Az időrendi törté-
nésen nevelkedett olvasó a szöveget egy állandó várakozassal 
kíséri 'végig, mely támaszt keresve m еgseitćзsé transzformáló-
dik, és egy új dimenzióиal (felreértéssel?) b ővíti a próza köze-
gét. 

A IКпrforgásban nincsenek revelációk, rádöbbenések, új esz-
mék, új szavak. De  •a vissza-visszatér ő, felújuló рanaszhullá-
mak védett helyen tisztára mosnak régi szavakat, visszaadva 
az értekaüket. Ezért ki lehet mondani a legegyszerübben: 

„Szeretem a kedvesem 
de ő  nem szeret engem" 
vagy: 
Nem akarok Vietnámba menni.. . 

E szarvak természetes egyensúlyban vannak. Nincs körülöt-
tük hatalmas ,tér:kuipola, melyb ől kiszivattyúzták a leveg őt és 
ahol nemcsak hogy megd ől az egyensúly, de megszűnik az. 
egvensúly fogalma is; mint Pinter Gbndnokában, az elementá-
risan egyszerű  megállaр táso:k. igazságok 'körül („szükségem van  
egy ár jó cipőre, hogy elmehessek Sidcup-ba ..."; „ ... a stadi-
onok körül szükség van emberekre ..."). A blues nem egy ihlet-
adta merész szemszögből való közeledés az élethez, a fájdalom-
hoz — a 'blues állapot. 

Proust szerint az eszmeék csak .pótanyagai a 'bánatoknak .. . 

A lassan forgó egyenesek, melyek összekötik a lázadás vá-
gyát és •a ,lázadás siratását, a kilátástalanság két végpontját: 
a Кélségbeeséšt és a kényelmet — egy-egy kör sugarai. A kö-
zéppont marad a inózdulatlanság. 

A vágy és a !siratás, ,a kétségbeesés ,ég annak kényelme, hogy 
semmit sem lelhet tenni vagy változtatni, nem szakadhatnak el 
egymástól. 

Nincsen linгбгis égymásután következés, minden lépés előre 
egyszersmind visstiatér s. 

Az idő  azánasizl az ara lomjával. 
A blues kísérlet az 1db megsemmiisítésére. Ha nincs meg-

válts, ha az elmúló napok ireirхi közbeéső  út legalább, ha az 
idő  nem halasd, csak tart, csak maga a:z:id ő  ellen lehet fordulni. 

A parizsi kommün első  napjaiban a forradalmárok szétzúzták 
az érákat. De 'a ыues nem hozhat új időt a szétzúzott helyébe. 
Ezért csak önmaga semmisülhet. meg. Valahogy úgy, mint ahogy 
Bach, Mozart, Haydn vagy más klasszikus zenéje, a hallgatók 
nagy іt sze .számára ma • már - csak tiszta, nyugodt, :pihentet ő  
zene, dбtszatra elsimulnak az örvények, -indulatok, a blues egy-
re több .ember szá гnára a kék ftist.. ábszint, bárhangulat szim-
bóluma 

A blues lehetetlen. 
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A FIGURALITÁS MAI VÁLTOZATAI, 
úJ EXPRESSZIONIZMUS 
ЁS úJSZURREALIZMUS , 

„Az ubánzásnak mint a művészet cél-
jának, túlságosan szűk felfogása az oka 
minden félreértésnek, ami napjainkig elő-
fordul. Abban -a hitben, hogy az ember 
nem képes másra, csak többé-kevésbé 
szerencsésen . reprodukálni azt a képet, 
mely megragadta, a fest ők túlságosan is 
engedékenyek voltak modelljeik шegvá-
lasztásában.--Hiba volt azt gondolni, hogy 
a modellt a külső  világból kell választa-
ni és az is, hogy csak a küls ő  világból lehet 
vála ztani. Bizonyos, hogy az emberi érzé-
kenység a „vulgárisabb" megjelenésű  tárgyat 
is fel tudja ruházni valami korábban nem 
látott előkelőséggel" írta Breton 1928-
ban LE SURRÉALISNlE ET LA PEINTIJ-
RE című  tanulmányában, melyben a 
sztixrea]lzuius problémáival foglalkozik, és 
kifejti, hogy a plasztikus műálkotás csak 
belső  modell segítségével teremt ődhet új-
já. A szürrealista festészet (a szürrealiz-
mus általában) egy olyan világot tart el-
képzelhetőnek, .amelyben az alkotó em-
ber megtalálja . a csodálatosat, „olyan 
lelki birodalmat, melyben minden nehéz-
séget és tilalmat, minden komplexust le-
oldhat magáгбP". Ez az irány az új, az 
ismeretlen, tehát az eddig át nem élt, 
még nem tapasztalt felé vezet. 

Az új figuralitás teljesebb felfogása vé-
gett állítjuk szembe annak jelen törek-
véseit a szürrealista f gurális kifejezés 
problémájával, másrészt azért, mert az 
újszürrealizmust az új figuralibás egyik 
ága a szürrealista hagyomány alkalmazá-
sával alakította ki. A réigi és az új tö-
rekvések kontrasztos összehasonlítása, 
megvilágvtása teszi lehetővé azok helyes 
megkülönböztetését. 

Ha visszatekintünk a kozehnúltba, lát-
hatjuk, hogy a vizuális tapasztalat által 
felismert tények interpretálásában az 
absztrakt kepzőművészet nem tért el lé-
nyegesen a figuratívtól — a szó szűkebb 
értelmében —, inkább tágabb teret adott 
az újabb felfedezéseknek azon a terüle-
teken, melyekre a vizuális tapasztalat ad 
felfedezési lehetőséget, de amelyek ilyen 
úton fel nem ismerhetők, noha léteznek a 
természetben vagy az emberben. Ez a tö-
rеkvés a kozmikus mozgás, az _ anyag-
struktúra, a természeti, kozmikus tör-
vények, mozdulatok, ritmusok — nálunk 
Torok Sándor képein — tanulmányozását 
vette nagyító alá. 

A bretoni megfogalmazás és a fenti cél-
kitűzés ellentétbe kerül az új figuralitás 
általános irányvonalával (kivételt talá-
lunk), amely az emberi lét problémáját 
igyekszik megközelíteni. Ezt az újból fel-
ismert célkitűzést szociológiai, szociográ-
fiai és gazdasági szempontból egyaránt 
meg kellene hatásozni. 

Szakítva az absztrakcióval és az újabb 
realista törekvésekkel; a természeti je-
lenségekikel és az egyénileg rögzített él-
mények rendhagyó mivoltval, az általá-
nos nézetekkel, ugyanakkor felhasználva 
azok egyes eredményeit, az új figuralitás 
mozgalma a jelenben akar hatni, az em-
beri társadalom sokoldalú tényez őjévé 
akar válni. A mozgalom alkotói az egyéni 
értékrendszerek és célok mell őzésével 
olyan platform létesítéséért szállnak síkra, 
melynek segítségével a társadalmi moz-
galmak mgglátásában és magyarázásában 
minőségileg új kategória jön létre. Je-
lentkezik az új . szenzibi-litás, az új etikai 
és esztétikai értekrendszer után való tö-
rekvés. 

Az utóbbi évek politikai változásai, a 
gazdaslági fejlődés, másrészt a szociális 
problémák, a háború veszélye meváltoz-
tatták a társadalmi feltételék és viszo-
nytik &szhatá бt. A dinamikus életmód 
olyképpen angazsálta a művészeket, 
hogy azok fellázadtak, spontánul ellensze-
gültek a kor pszichológiai és erkölcsi be- 

sz®mbathy bálint 

képzőművészeti matiné 

— JEGYZETEK A IV. JUGOSZLÁV 
KÉPZőMОJVÉSZETI TRIENNÁLÉR6L — 
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hatásáдak. Ebben a harcban az emberek 
egy hányada önnön egzisztenciájáért vív- 
ja a küzdelmet. 

Az új figuralitáis mozgalnáхa jellemzđ , 
hogy a már meglevő, az általánosan ismert 
tényekre hívja fel a figyelmet, 'kizárva 
minden egyéni „félremagyarázást", „új-
rateremtést"; acél érdekében felhasznál-
ja a propagandatermékek és kommuni-
kációs eszközök széles skáláját is. Egyes 
töre'kиések az anyagi tapasztaláson kívül 
első  lények és tárgyak létrehozását tűzték 

célul. 
Az új figuralikás általános megneve-

zés, törekvései különböző  stílusmegoldá-
sokban érvényesülnek, melyek egy része 
a közvétlen múlt stílusmegoldásaihoz ve-
zeti eredetét. A modern képzőművészet 
két nagy irányzata, az expresszionizmus 
éLS a szürrealizmus hagyományaira épült 
stílusmegoldások a legáltalánosabbak, 
azonban a „kész tárgyak" alkalmazása 
folytán a dadaizmus is érezteti hatását. 

A fiatal alkotói nemzedék tehát nem 
stílust, hanem egy világnézetet teremtett 
meg az új figurautós általános mozgal-
mában. 

A valamikori expresszionizmus váDtoza-
tai új formákká alakultak át. A jelen moz-
galom az expresszionizmus azon szabály-
szerűségére épül, mely a statikus viszo-
nyok logikájának kötelékeivel való sza-
kítást hirdette meg. 

Belgrádban az új figurautóst Radomir 
Reljić  affirmálta. Figuratív szimbólumai-
val szukcessziós megoldáshoz jut, vagy-
is udódláshoz, egymá9ra következtetéshez, 
melynek segítségével a gondolati és al-
kotói folyamat meseszerиen valósul meg; 
tárgyról-tárgyra következtetünk. Relji ć  
terv nélkül alkot (éppen a szukcessziós 
megoldásból kifolyólag), alakjait gyerekes 
еgyszerűséggel teremti meg. Ez az alko-
tói mód azt eredményezi, hogy a művész-
szel együtt a néző  is tapasztalja az alko-
tói folyamatot, részt vesz annak megval б . 
sításában. 

Az expresszionizmus ćs a n°,realizmus 
eđyféle kapcs,lata új töre кvés` jelöl: 
egyesek „kész tárgyakat" viszne к  aikot~ -
saikba, hogy közvetlen kapcsolatot hozza-
nak létre a néző  —realitás, vaia._ii.rt a 
mű  — néző  —realitás relációján. Az al-
kotó azokat a tárgyakat alkalmazza, me-
lyek körülveszik, melyek környezetébe и  
vannak: Gabrijel Stupica képeket, újság-
kivágásokat, csipkefoltokat épít képeibe, 
hogy kihangsúlyozza esztétikai értéküket, 
j elentđségüket. 

Az új figuralitás külön ágát 'képviselik 
azok a művek, amelyek Stupica alkotá-
saihoz hasonlóan a tömegkommunikációs 
eszközök elemeire épülnek. Az említett 
elemek fellhasználása lehetővé teszi a prob-
lémák 'konkrét megfogalmazásért, közért-
hetővé tételét, és mindenképpen szélesebb 
tömegbázisra alapoznak. Ennek illusztrá-
lására alkalmas Dragoš Kalaji ć  CSEH-
sZLOVAKIA 1968 — DANE KOŠANOV-
NAK és DRAGOŠ KALAJIC MAŠI ČNAK, 
ŠEJKANAK Ёѕ  RELJIČNEK EURÓPA 
EGYЕSiЈ I ЕŠÉRÓL BES•Z1 L című  két 
nagy méretű  olajfestтnénye. Színmegol-
dásban mindkét kép a színes televízióra 
enged asszociálni (még a fekete keret is), 
raster megoldású, árnyalataiban és me-
revségig tiszta felületeiben átlátszó, ha-
tásában megdöbbent ő. A foto,- plakát- és 
filmművészet eredményeinek felhasználá-
sával Kalajić  a napi sajtó eseményeit 
ko¢nmentáflja. CSEHSZLOVÁKIA 1968... 
című  alkotásán megjelenik .a nukleáris 
rabbanás visszataszító, vakító fénye, 
amely a ridegségb đl, a világűrből tör elđ . 
Ilyen megoldással a fantasztikus filmek-
ben szoktunk találkozni. Ezt az angazsált 
művészetet Olaszonszágban tiltakozó —
protestáló művészetnek nevezték el. 

A szürrealizmus hagyományaira ala-
pozott művészet er ősen fantasztikus te-
matikájú és hangulatú, ahol a fantaszti-
kum arra szolgál, hogy mély emberi prob- 

lémá'kat vessen fel anélkül, hogy megol-
dást keresne. Csak a következПіényekхe 
mutat rá. Alkotásain a halál, a pesszimis-
ta életérzés uralkodik. Ebben a kategóri-
ában Vladimir Veličković  kísérletei az el-
múlás pillanatért rögzítik. Kifejezési esz-
közeiben a naturalizmus fénypépez ő  mód-
szerét alkalmazza: foszló hús, végtagok, 
belek, csontok, vér: a vesztőhelyen va-
gyunk. Veličković  jól kezeli a 'kamerát, a 
szubjektív beállítást és a hintázást szíve-
sen veszi igénybe. 

Az új figurautós ezen a szemlén válto-
zatos stílusösszetételben szerepel és a kép-
zőművészeti-technikai megoldások soroza-
tát tartalmazza a hagyományostól a leg-
újabb törekvésekig. 

ABSZTRAKT MОVЁSZET 
~S úJ MЕRTANISЧG 

A háború utáni fejlődésben az absztrakt 
képzőművészet szakított els őnek a múlt-
tal, annak patetikus hangjával és konzer-
vatív szenzibilitásával; reakció volt ez a 
iszocrealizmusrla. A modern u övészete-
kért vívott harcot szintén az absztrakt 
festészet térhódítása jelentette. 

Lubarda 1951-es belgrádi és az EXAT 
51 csoport zágrábi kiállítása jelölte azokat 
az utakat, melyeken a kísérletek elindul-
tak. Az egyik irányzat a lírai absztrakció 
felé hajlott, hogy végül is az informelbe 
és a tasizmusba torkolljon, míg a zág-
rábi törekvések középpontjába a geomet-
riai absztrakció (kés đbb új mértaniság) 
került. 

A hagyományos festészetben a rajz, aszín, a 
kompozíció a tárgy szolgálatában állnak,  

az absztrakt festészetben viszont felsza-
badulnak, függetlenítik magukat, és az 
embert szolgálják. Az absztrakció a világ-
hoz való viszonyulást és szemlélésének 
módjárt változtatta míg, azonban nem az 
embertelenség kifejezőjeként, hanem egy 
újfajta humanitás jegyében, amikor nem 
az embernek és környezetének magasz-
talása a fontos, hanem éppen a kritikus 
hozzáállás. 

Míg a festmény tájat ábrázolt, csak 
szemlélője volt a tájnak, közte és a táj 
között nem volt semmilyen kapcsolat. 
Az absztrakt festmény viszont kitölti ezt 
a teret, maga is a világ alkotó eleme 
lesz: kérdez, kutat, a dolgok mélyébe vág. 
A kép lehet egy szűkszavú, irányító jel-
legű  mondat, a mondatot nekünk kell 
folytatnunk és befejeznünk. Ezek az alko-
tások meditációra késztetnek, de lehet-
séges, hogy csak a formára hívják fel a 
figyelmet. 

Míg régebben az absztrakt képzđmű-
vészet eszmét, mozgalmat védett, ma már 
egyéni kísérletekre korlátozódik. Á 
pesszimista világlátás és életérzés ma-
gányt, elidegenedést teremt; a m űvész 
számára új és egyéni filozófiát hoz lét-
re, amely művészetében jut kifejezésre. 
Az alkotó igyekszik megszabadulni a je -

len és valóság kötelékeit ől, törvényeitđl, 
bogy újjá alakított vagy független, ere-
deti világaiban keressen menedéket. A 
többi irányzattól eltér ően az absztrakt 
képzőművészet inkább filozófia, amely 
felölei a művészet természetét. 

Az absztrakt képzőművészet egyik 
irányzatával, az akció-festészettel rokon 
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torsizmus Pollock eszméinek európai itér-
hódításával talált követ őkre. Lényege a 
véletlen, az ésszerű  ellenőrzéstől való el-
szakadás, a tudat alatti automatikus fes-
tészet megvalósítása a festék vászonra 
spriccelésével, felkenésével, rádobálásá-
val, ráöntözésével. A kiállítás anyagában 
Ferdinand Kulmer és Đorđe Ivačković  kö-
zeliti meg legjobban ezt az irányzatot. 
Képeiken a mozgás a mélyből tör a fe-
lületre. Ivačković  a festéket széles ívben, 
energikus mozdulattal kezeli, bizonyos .te-
kintetben a fouvistákra emlékeztet. Az 
informel festészetben a mozgás a felület-
ről hatol a mélybe. 

Az informel köréből egy új irányzat 
nőtt ki, amely szakítva a struktúrával és 
az anyaggal, szimbolikus jeleket alkal-
maz. A cél, hogy a kép szervezett ér-
telmet kapjon. A szimbólumok és a je-
lek ,a .hiányzó tárgy hangulatát térem ik 
meg. Ez a törekvés egy új ikonográfiai 
módszert hozott létre; a fon bor egy pri-
mitív vallás alligráfiai jelei vannak be-
vésve; másutt az olyan általános jel lett 
honos; mint a négyzet és a kör. 

A geometrikus absztrakció az EXAT 51 
avantgarde kísérletez ő  csoport vívmánya. 
Ez a művészet a törvényszerííségek, sza-
bályok; a 'szigorú harmónia és rend mű-
vészete. Külsóleg mértani jelek jellemzik, 
belső  törekvélse a tiszta esztétikai viszo-
nyok magteremtése, a véletlenek kikerü-
lése, minden olyan nyom eltörlése, amely 
valamilyen módon az alkotói egyéni-. 
cégre emlékeztet. Olyan általános kifeje 
zési lehetőségek megternvtésén munkálko- 
dik, amely a közósség számárra is köny-
nyen hozzáférhet ő. „A művé zet' számára 
új és hatalmas lehetőségek tárülnak fel, 
ha a művészi ábrázolástbizonyos formák 
szabályožzák. Ahol ezt az. ábrázolásmódot 
alkalmazzák, ott a jelenségek világa már 
nem foglalja ,el az első  — vagy éppenség-
gel az egyetlen — helyet. A jelenségek 
világának el kell tűrnie, ahogy a művész 
alakít rajta, átrendezi.. . A világban 
levő  dolgok — gyakran érthet ő  módon — 
csupán a fantázia és a lélek nyersanyagá-
vá lesznek. Ennek az átalakításnak až az 
oka, hogy a művész bizalmatlan a ter-
mészet iránt, mely nem foglal magába 
mindent, bjzalmatlan az esetleges és 
mulandó' dolgok iránt, xfielyekben van va-
lami 'kínzó. Ebben a művészi eljárvásban 
az is kifejezésre jut, hogy a művész sze-
reti a törvényt es a rendet; a dolgok bel-
ső  összefüggéseit és leglényegesebb voná-
sait akarja tanillmányozni; azért lelkese-
dik, ami korlátlan és időtlen. (Heinrich 
Lützeler) 

Az absztrakt képzőművészet lehetősé-
gei nagyok, de ami a jövőt illeti, figye-
lembe kell vennünk kifejezési eszközei-
nek korlátoltságát és egysíkúságát. Kan-
dinszkij ezt így fogalmazta meg: „Kizá-
rólag tisztán absztrakt formákkal nem tud 
a művészek гΡ~anapság , boldogulni." Jelle- 
génél fogva ez a művészet nem alakítja a 
társadalmat, ám nem is ábrazolja, mert 
témai a társadalmon túli világban talál 
hatók. . 

РЁNY ÉS ÉLMÉNY 

I. élményem 	 . 
A fekete függönyt félre kellett húznom, 
hogy egy másik . helyiségbe léphessek, 
amelyről nem tudtam, mit rejteget. A vi-
lágosságról bejutva szemem megvakult a 
sötétségben, amikor jobbra néztem, zu-
hanni kezdtem a hideg kékséget árasztó, 
több mint két méter magas oszlopok kö-
zött. Ez az érzés olyan volt, mint egy jól-
eső  álom, és fokozni igyekeztem azzal, 
hogy felidéztem magamban a Led Zeppe-
lin egyik underground számát, amely a 
repülés -érzetét keltette.. Űgy éreztem, 
hogy az oszlopok távolodnak és közeled-_ 
nek. Ami nagyon meglepett: kéken lát-
tam mindent, azaz az oszlopokon kívül 
nem láttam semmit. A fény képes volt 
megváltoztatni a teret, kihangsúlyozta és 

nagyabbá tette. Gyorsan kisiettem, hogy 
az oszlopok rám ne dőljenek. 
II. élményem 
Mikor a helyiségbe léptem, azonnal elka-
pott a közeli fénynyaláb. Itt a fal színes 
volt, de állandóan változott, attól függő- 
en, nvkénit mozdult a középen elhelyezett 
világító forgótest. A fényt az 
égők előtt levő  lyukacsos henger 
színek szerint. kategorizálta. A falon 
ez körök és sávok. alakjában volt látható 
és állandóan örvénylett. A színek szám-
talan összetételbe vegyültek. Ahogy erő-
sen a fénynyalábokra összpontosítottam 
figyelmemet, úgy éreztem; hogy a helyi-
séggel együtt forgok a középen elhelyezett 
fényforrás körül. Ekkor a fényforráshoz 
léptem, hogy ne forogjak többé: ha nem 
mozdulok el az ürességből, menthetetlenül 
elszédülök. 

I. élптiényem: Ljerka Šibenik: Fekete 
ambientus 

II , élményém: Novak Koloman: 
Fényambientus 

Az ,új törekvések" második nemzetk ő- 
zi kiállításán alakult ki az irányzatkon-
cepciója (Zágráb; Velence, Leverkusen, 
1963-64). A későbbi bemutatók anyaga 
egy sor új keletű  problémát vetett fel, 
mint a 'ter átalakításának kategorizálá-
sát is többek között. Az. új törekvések har-
madik kiállításán találkozhattunk m űvé- 
szetünkben először átalakított terekkel, 
környezettel. , Allan . Kaprow 1958-ban 
fogaiamazta meg: „A m űvéšzi kifejezés 
azon formája, amely valamilyen teret 
(vagy kühső  teret) tölt ki, és a szemlél đt 
körülveszi, az össz elképzelhet ő  anyag fel-. 
használásával teremthet ő  meg, beleértve a 
hangot, a fényt és az illatot." 

Az új törekvések egyik fő  feladata és 
célkitűzése a szemlélő  aktivizálása. Ez kü-
lönféle technikai vívmányok felhasználá-
sával válik lehetővé. Ljerka Šibenik nagy-
szerűen valósította meg azt a törekvé- 
sét, hogy kapesolatot . teremtsen a tárgy 
— tér — néző  reláción. Mesterségesén 
létrehozott sötétséggel meghatározatlan 
térdimenziókat kapott ;  a 'teret félelmetesen 
érzékelhetővé tette, tárgyait pedig ibo-
lyántúli sugarakkal bombázta le. 

Á fénydinamikai művek esetében — de 
az új törekvésekben általában — nem 
lényeges, hogy ki az alkotó. Az elektroni-
kus számológépeknél, fénydinamikai ké-
szülékeknél a technika szerepe az els đdle-
ges. A mai technika fejlettségi foka lehe-
tővé teszi, hagy bárki kísérleteket végez-
zen ezeken a területekén. Az újkonstruk-
tivizmust és az abból kiágazó irányzatokat 
személytelen művészet gyűjtőnéven is 
ismerik, mert a művek elvetik a szemé-
lyes . alkotói élményt, nem tartalmaznak 
semmilyen üzenetet vagy „küldetést", a né-
zőt is elemeik közé soroljá'k. Ezt a művé-
szeti irányzatot az ipari korszak terem-
tette, amelyben a mode rn  tudományok és 
művészetek törekvései mind inkább össze-
ötvöződnek. 
KONKRЁT @S V1ZUАL1S KIILTЁSZET, 
KONCEPTUAL1T/iS 

„A szöveg betűkből áll. A betűk vona-
lakból. A vonalakra itt azért van szükség, 
hogy betűk alakjában vizuálisan jelezze-
nek egyes hangokat." 

(Marko Pogačnik) 
A kép civilizációja mellett ma mind 

többször esik szó a jelek civilizációjáról, 
amikor azok döntő  fontossággal bírnak 
a tájékoztatásban. Max Bense úgy ír er-
ről, mint a jelek, betűk és szavak szpeci-
fikus nyelvérđl, melyek meghatározott vi-
zuális-plasztikus struktúrája új eszté-
tikai értékhez vezet. Abraham Moles a je-
let úgy defináлja mint a kommunikáció 
olyan elemét, amely utakat nyit a vizuális 
gondolkozás felé. 

Vizuális, topagráfia, fonetikai, kipopo-
ézi5,.. 	- 	 . 

Bár az elnevezések különböznek, közös 
jellegzetességük tudott: egy meghatározott 
vizualis-plasztikus struktúrát értünk alat-
tuk, amely tér- és időbeli relációkon lé-
tezik, éѕ  három alkotóeleme szóbeli, hang-
beli és vizuális egységet hoz létre. 

A tömegkommunikációs eszközök segít-
ségével a költészet utat keres a it ёmegek 
felé. Az olasz Lamberto Pignotti szavai-
val élve, a költészet a tömegkommuniká-
ció eszközévé válhat. Elképzelése szerint 
a rádió és televízió segítségével kellene 
alkalmazni a reklámiparban; mások el-
képzeláse, hogy gyufacímkékre, cvgaréttás-
dobozokra, csomagolópapírra és plaká-
tokra kellene nyomtatni a tömegek mind 
hatásosabb és gyorsabb meghódítása érde-
kében. 

A vizuális .költészet kezdetét hazánkban 
B. Tomić  Josip Ѕtašić  1950-ben végzett 
kísérleteivel határozza meg, de rámutat, 
hogy Srećko Novosel a Dada-Tankban, 
1927-ben megjelentetett Integrali című  
vénsválogatásában találkozhattunk elő-
ször olyan alkotásokkal, amelyek bizonyos 
tekintetben vizúális jellemvonással bír-
tak. 
A kísérletezésekben a legnagyobb sze-

repet az 1965-,ben Ljubljanában megala-
kult OHO nevű  •avantgardista csoport ját-
szotta: A tipopoézissel gyorsan szakítottak, 
hagy гΡl s vizuális — plasztikus területe-
ken kíšérletezzenek. A konceptualista 
Andraž Šalamun most bemutatott kísérle- 
teili a fényszóródást vizsgálja, a Nap 
ívkörének különböző  pontjain, és külön 
rajzon szemlélteti annak felülati гáhatá-
sait. Kísérlete nem hoz új felfedezést 
vagy igazságot, csupán a tudott dolgokat 
igazolja. Milenko Matanović  .a visszavert 
fénysugarat fényképezi; a Nap útját a mú-
zeum tetejéről kíséri végig. 

Ha visszatérünk a vizuális költészethez, 
okvetlenül meg kell emlitenünk Miro-
ljub Todorović  munkáit. Az alkotó ma-
tematikai, kémiai és fizikai egyenle гtek-
ből, képletekből kiindulva angramma sze-
rű  ciklusokat vezet le. A jelköltészetmeg-
teremtője: munkájában nagy szerepet ját-
szik az elektronikus száгnológép, segitsé-
gével jelstruktúrát hoz létre —el őre ki-
dolgozott tervek alapján. 

Megfigyelhettük, hogy a IV. Jugoszláv 
Képzőművészeti Triennálé anyaga sok 
olyan kísérletet tartalmaz, melyekben a 
művészet technikai elemek felhasználá-
sával nyit új utakat. Hogy ez a törekvés 
milyen mértékben válik ,mindkét „fél" ja-
vása, azt legtöbbször az eredmények ér-
vényességének hatarideje szabja meg. A 
technika mind nagyobb betolakodásából 
a művészetbe sokan a „művészet" elhalá-
sát, letérítését következtetik ki, s őt egye-
sek az új irányzatok ;törekvéseiben sem 
látnak többet гnaderneskedésnél, divato-
zásná'l. Tény, hogy a ,kérdéses kísérletek-
nek csak egy része hozza meg azokat az 
eredményeket, amelyek .az általános kép-
zőművészeti törekvésekben is történelmi 
jelentőséggel bírnak. Az új törekvéseket 
az idő  fogja igazolni vagy elvetni, ezért 
nem állíthatunk korlátokat semmilyen 
próbálkozás elé: minden módszer önnön 
létét és érvényességét hivatott bizonyíta-
ni. 

IRODALOM 

Aleksa Čelebonovič : Vidovi savremene fi -  
guracije 	 . 
Lazar Trifunović : Vidovi savremene apst- 
rakcije 
Boris Kelemen: Prije i oko nove tendencije 
Biljana Tomić : Konceptualna umetnost 
Biljana Tomić : Konkretna i vizitelna poezija 
(katalog) 
Lazar Trifunović : 5tvaralačka sposobnost  no-
'vi  umetnosti (Politika, 1970. 7. 18.) 
Michell: Az avantgardizmus (Gondolat, Bp., 
1969) 

Lützeler : Absztrakt festészet (Corvina, Bp., 
1970) 
Lamberto Pignotti: Vizuelna poezija (Polja, 
1970 ., - br. 140-141) 



nagykorúak lettünk —
nincs szükségünk 
atyáskodásra 
„Ma már meggyđzddhetünk 

arról, hogy az egymás közti nem-
zeti kapcsolatok fejlesztése és az 
ország đsszefogó erejének növelé-
se — ha önigazgató szocialista tár-
sadalmunk irányzatából indulunk 
ki — nem egyeztethető  össze a nem-
zeti individualitás elfolytásával va-
lamilyen unítarista vagy nemzeten-
felüli indoklással." 

„Ma már állíthatjuk, hogy kü-
lönbözőségünk egysége valóban 
egységet képez és a kulönbđzđségek 
kifejezése és megvalósulása nem ve-
szélyezteti társadalmi fejl ődésünk 
szocialista tartalmát, de az ország 
belső  vagy nemzetközi biztonságát 
sem." 

„Egy másik, szintén egyolda-
lú értelmezés — ennek igazságta-
lanságát elsősorban a nemzetiségek 
érzik át — sok olyan mai törek-
vést, ami a nemzetiségek határozot-
tabb affi гmációjának vonalán van, 
a régi gyanakvással övez, de főleg 
régi mércék alapján, és begubód-
zásnak, elkülönülésnek vagy egye-
nesen nacionalista szeparatizmus-
nak, szegregacionizmusnak oimkéz. 
Ez különösen olyankor teremt fu-
ra helyzetet, amikor a nem ki-
sebbségi, jóindulatból ugyan, de fe-
lületes ismeretek alapján, magya-
rázza: mit is kell akarnia és mit 
nem a kisebbségnek a saját érde-
kében.' 

„Amennyiben túl sokáig tartó-
sítjuk a régi viszonyok elemeit —
amelyek a maguk idejében szüksé-
gesek és logikusak voltak 	ezt 
ma atyáskodásnak, a magyar nem-
zetiség meghatározott dolgainak in-
tézése feletti gyámkodásnak tekin-
tenék. A jelenlegi viszonyokban 
gyakran a régi formákat alkalmaz-
zuk, s ez bizonyos esetekben gá-
tolhatja a nemzetiségek egyes kér-
tiésefnek 	önálló, 	felelősségteljes 
megoldását. Az ilyen segítségnyúj-
tás, méghozzá elavult módszerek 
alkalmazásával — legyen az bár-
mennyire jóindulatú a többi nem-
zet káderei részéről 	néha szak- 
szerűtlen, illetéktelen beavatkozás-
nak minősül." 

„ ... a félmilliónyi magyarság 
viszonya az országon belül is válto-
zik a többi nemzeti közösségek frá-
nyában, (...) Ma már fölmérhet-
jük, hogy ez a változás a szocialista 
Jugoszláviában elért fejl ődés kö-
vetkezménye és hogy ma, s a it-
vőben még inkább, ez a félmillió-
nyi magyarság többre képes és 
többet is törekszik saját sorsa ügyé-
ben intézni. Ez a folyamat nem 
elkülđnülést jelent — noha bizonyos 
értelemben véve az individulizál б-
dás jele 	mert ezáltal az Itteni 
magyarok képessé válnak arra, 
hogy meghittebb viszonyt építsenek 
ki más nemzeti közösségekkel gaz-
dasági, politikai téren s a közmű-
velődés és a kultúra terén. Mind-
inkább magabiztos és egyenrangú 
félként jelentkezik majd a Viszo-
nyok építésében, olyan félként, 
amely nemcsak hálásan fogadja a 
támogatást, hanem van mit nyújta-
nia a másik félnek is. 

Ma már, képletesen szólva, a Va-
lamikori csecsemő  nemcsak járni 
tanult meg, hanem határozott egyé-
niségű , nagykorú legényke lett. (Az 
ilyen legénykének rendszerint nem 
az első  dolga, hogy állandóan há-
lálkodjon annak, aki járni tanítot-
ta, hanem saját dolgait intézi, és 
néha túlzottan is érzékenyen őrkö-
dik egyénisége, integritása és sze-
mélyi méltósága felett.)" 

„Nálunk az osztályharc alap-
vető  téte az önigazgatás, a harc az 
önigazgató társadalmi viszonyokért. 
Viszont ha nálunk, Vajdaságban 
túlhangsúlyozzuk a kultúra osztály-
jellegét, ha kihangsúlyozzuk el-
sőbbségét a nemzeti jogok felett, 
ahelyett, hogy ekét különböz ő  ka-
tegóriát egységükben tárgyalnánk, 
a legtöbb esetben ez már nem is 
valami 	túlfűtött 	nemzetkđziség 
vagy nemzetnélküliség. Tđbb nem-
zetű  kđrnyezetünkben ez tulajdon-
képpen nem túlhangsúlyozott ass-
tályszempontú megközelítési mód, 
hanem nacionalista megközelítés; a 

legnépesebb nemzet nacionalizmusa 
alapján való megközeltésf mód. Ez 
lényegében osztályfrazeológiával 
kendőzött szerb atyáskodás." 

„A nemzeti affirmációs folya-
mat nálunk, Jugoszláviában a 
nemzetekkel, de a nemzetiséggek-
kel kapcsolatban is bonyolult, ám 
nem megoldatlan kis és nagy kér-
déseket vet fel. A kérdéseket nem 
oldhatjuk meg úgy, hogy megne-
vezetlen „egyes és bizonyos értel-
miségieket" aposztrofálunk (a leg-
szomorúbb az, amikor a fél-értel-
miségi vagy alig-értelmiségi értel-
miségiellenes szerepben tetszeleg). 
Különben mi megfeszíthetünk egy 
pár értelmiségit, de a problémák 
maradnak továbbra is, ideig-óráig 
hallgathatunk róluk, de végül is a 
nemzeti affirmáció és az egyes nem-
zeti kollektivitások közötti politi-
kai viszony változása utat fog ma-
gának törni, hasonlóképpen, mint 
az 'igazság a Traianus császár kecs-
kefüleiről szóló szerb népmesében." 

„Válaszvonalat húzni, elválasz-
tani a segítséget a gyámkodástól 
— nehéz dolog. Vitatható is egyes 
esetekben, mi micsoda, mert alig-
ha található olyan tekintély és te-
kintélyes testület vagy kvalifikált 
közösség, amely ilyen kérdésben 
egymaga hívatott a ddntđbíró sze-
repére (az arbfterség különben is 
rendszerint a bürokratikus politi-
kai vagy másfajta monopóliumra 
való törekvés kfsérő  ismérve). Sok-
kal lényegesebb szerintem elismer-
ni és szem előtt tartani azt, hogy a 
múltban volt és most is létezik a 
„kívánt segítségnyújtás", de volt 
eset, hogy az ilyen segítségnyúj-
tást „hivatlan atyáskodással" he-
Lyettesítetté'tt. Ilyen esetben nem 
segíthetnek nekünk a nacionalista 
apriorisztikus álláspontok, sem a 
kisebbségiek, sem a tđbbségiek ré-
széről. De azok sem, akik bizony-
talankodásukban, az idegen nemze-
ti szűkkeblűségnek udvarolva, ezek 
nemzeti érzéktelenségét vagy ide-
jét múlt nézeteit akarják piacra 
hozni 	mint internacionalizmust 
vagy mint saját nemzeti korlátolt-
ságuk tagadását." 

„Még él körünkben az a nézet, 
hogy nem nekünk kell felvetni sa-
ját, szűkebb vonatkozású problémá-
inkat, nemzetiségünkre vonatkozó 
tényleges vagy vélt problémákat, 
mert már ez is gyanús „extrémiz-
mushoz", esetleg magyar naciona-
lizmushoz is vezethet. E nézet sze-
rint ez a szerb elvtársak és az ille-
tékes szervek feladata (amelyben 
vagy vanak a szóban forgó kér-
désben jártas magyarok, vagy ke-
vésbé vannak, illetve vagy olya-
nok, akiknek jártassága valóban a 
magyarok környezetében affi гmá-
lódott, vagy nem éppen ott, hanem 
a szerb elvtársak és k đrnyezet el-
sődleges bizalmát élvezik, mint szá-
mukra elfogadható magyar nemze-
tiségű  reprezentánsok). 

Amikor az ilyen nemzetileg steril 
kisebbségiek vérszegény papolását 
hallgatom, eszembe jut a Jugoszláv 
Kommunista szövetség egyik el-
nökségi tagjának egy, a nemzetisé-
giek és a magyar nemzetiség hely-
zetére vonatkozó hosszabb meghitt 
beszélgetés során elhangzott ok-
fejtése. A külső  tényezők viszony-
lása mellett hangsúlyozta a nemze-
tiségen belüli folyamatok fontossá-
gđt, felemlítve a szerb közmondást 
is: „Tudja ruka svrab ne češe" 
(„Idegen kéz nem jól vakar.") 

Mivel mi nemcsak vakaródzni 
akarunk szabadon, de a viszketés 
okát, legalább néhány okát, ki is 
szeretnénk küszöbölni, szembe kell 
néznünk  „5  kívánt segítség és a hí-
vatlan atyáskodás" tényével és 
adottságaival.” 

(DR. REHÁK LÁSZLóc 
KiVÁNT SEGíTSÉG ÉS 
HiVATLAN ATYÁSKO-
DÁS A NEMZETISÉGEK 
ÉRVÉNYEsULÉSI FO-
LYAMATÁBAN. Híd, 1970. 
7-8, sz.) 
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centrifugális sarok 	 hegei politikai 
aktualitása 

a megkésett 
kolumbus 

„Tolnai Ottó költészetét, legújabb 
kötetének megjelenése alkalmából, 
két szempontból érdemes vizsgálni: 
hova jutott el a Homorú versek 
óta (és a Hfd-díjas Sirálymellcsont 
után), és mit jelent ma irodal-
munkban Tolnai Ottó, aki úgy rob-
bant be a vajdasági magyar iroda-
lomba, mint előtte és utána senki." 

„Az agyonvert csipke eddigi kö-
teteinél is jobban bizonyítja, hogy 
a kor, a nap, nagyon pontosan 
meghatározza Tolnai egyéniségét, 
filozófiáját és kđltészetét, ezért idő-
szerű  költő  đ  — a szó minden je-
lentésében és vonatkozásában. Há-
rom verseskötete űrt töltött be 
irodalmunkban, új dimenziót adott 
neki. Hangja az amit ezelőtt nem 
hallottunk, magatartása . hiányzott. 
Igy, vele teljesebb a költészetünk, 
és egyénisége, ereje egy kissé meg 
is rázta, felrázta irodalmunkat. A 
költői és emberi szabadság lehető-
ségeit, méreteit, elérhet őségét mu-
tatta meg Tolnai költészete." 

(TOmán László, A szabadság sajt-
üregei, Híd, 6. sz) 

Tornán László szerkeszt ői és kri-
tikusi munkásságát, a Hfd 6-os szá-
mában megjelent Tolnai-recenzió 
alkalmából, két szempontból lenne 
érdemes megvizsgálni: hova jutott 
el több éves elbíráló tevékenysége 
után és mit jelent ma irodalmunk-
ban Tornán László, a megkésett 
Kolumbus. 

Idő  és türelemdús irodalmárok 
figyelmébe ajánljuk a témát! 

PODOLSZKI József 

jog lesz-e 
a moszkvában 
elfogadott 
jog 

A jogtudósok sokat vitatkoztak 
és vitatkoznak a nemzetközi jog 
jogi minősítéséről. Egyesek szerint 
a nemzetközi jog nem jog, csupán 
csak morál, vagy az erkölcs és a 
jog között álló valami — mivel nem 
jellemzi a jog alapvető  eleme és 
jellege, a szankció, az államkény-
szernek ez a megvalósítási lehet ő -
sége, amely abban az esetben lép 
működésbe, amikor a jogrendszer 
szubjektumai elmulasztják tetteiket 
a jogi normákkal egybehangolni. 
Mások viszont azt bizonygatják, 
hagy a nemzetkőzi jog is jog, mert 
megvannak a jogra jellemző  ösz-
szes technikai tulajdonságai: az elő-
írások regulatív funkciója, a társa-
dalmi viszony amelyet regulál stb. 

A jognak nemcsak a kilátásba he-
lyezett rendszabály az alapvető  jel-
lemzője. Az emberek nem mindig 
a szankció miatt viselkednek az 
előírások szerint, hanem a normák 
által előirányzott megoldás oppor-
tunitása, optimalitása miatt is. A 
jogra tehát az is jellemző, hagy így 
vagy úgy megvalósul, életbe lép. A 
történelemben volt sok olyan nem-
zetközi norma, amely joggá „ma-
gasztosult" éppen azáltal, hogy tisz-
teletben volt tartva, de volt sokkal 
több olyan is, amely sajnos az er-
kölcsön innen maradt. 

Moszkvában nagy horderej ű  nem-
zetközi jogi egyezményt írtak alá 
a diplomaták. Hogy ez a szerződés 
jog lesz-e vagy sem, azt majd a 
történelem utólag bizonyítja be : a 
jogi normák előírásai szerint visel-
kedtek-e a szerződés aláírói, vagy 
pedig azok csak holt szavak ma-
radnak, azaz jogi normák, de csak 
papíron. 

Nekünk csak az a lehetőség ada-
tott meg, hogy a moszkvai nemzet-
közi egyezmény jogi jellege., mellett 
szavazzunk. Nemcsak móst, hanem 
a jövőben is. 

SZALMA József, 
1970. augusztus 17-én 

Korčula következetesen őrzi a ha-
gyományt: nem hajlandó a „tiszta 
filozófia" fóruma lenni, nem haj-
landó vállalni a rezervátum-pozí-
ciót, s ezzel egyúttal egész újabb 
filózófiánk szellemiségének is hű-
séges őrzője. 
Pedig az idei ülésszak főtémájá-

ból — Hegel és korunk — nem igen 
lehetett arra következtetni, hogy a 
VII. találkozó több lesz egy szoli-
dan megszervezett Hegel-jubileum-
nál. 5 mégis több lett, mert e lát-
szólag távoli, s Marxékkal rég túl-
haladott „témát" a résztvev ők si-
kerrel tisztították meg a rárakódott 
„filozófiai" portól, a szklerotfzált 
akadémiai hagyománytól, s kierő-
szakolt aktualizálás nélkül — lega-
lábbis számunkra, laikusok számára 
— meglepő  párhuzamot mutattak ki 
korunk nem egy releváns problé-
mája és a zseniális „államfflozó-
fus" gondolata között. 

E párhuzam csakugyan elmény-
számba menő  újszerűsége laikussá-
gunk számára elsősorban abban 
volt, hogy rádöbbentett: a hegeliá-
nizmus ellen évtizedek óta nagy 
hévvel s nem is jelentéktelen ered-
ménnyel küzdő  szocialista mozga-
lom a tđrténelmi gyakorlata számos 
vonatkozásban s még ma is kétség-
beejtően — „hegeliánus"! 
Hisz végső  fokon nem egy saját-

ságos , hegeliánizmust" képviselt-e 
évtizedekig — s képvisel nem rit-
kán még ma is — az a szocialista 
államtípus, amely csodálatosan ra-
dikális" frázisokat pufogtat ugyan 
önmaga „elhalásáról", a valóság-
ban viszont, s amúgy intime, a tör-
ténelmi folyamat végs ő  betetőzésé-
nek, a megtestesült emberi Raison-
nak a szerepében tetszeleg? S nem 
a hegeli szellem kísértett-e évtize-
dekig a szocialista államrend forra-
dalom-filozófiájában, amely a si-
keresen megvívott fegyveres harcot 
a forradalom lezárásának. „befeje-
zésének" tette meg kimondva vagy 
kimondatlanul, a forradalmi pro-
cesszus végső  végének, amely után 
már csak evolúció következhet, 
olyan csendestđkéletesedés", 
amely a fegyveres harccal létreho-
zott állam princípiumát nem érinti, 
nem szabad érintenie? S a még 
jobb, még tökéletesebb, még esz-
ményibb Jövőre való állandó (és 
unalmas) esküdözés mögött is gyak-
ran nem a hegeli tudat húzódott és 
húzodik-e meg továbbra is maka-
csul, hogy azért minden szentségek 
közül mégiscsak a létező, a jelen-
való, a már megvalósított az, ami 
a legfőbb szentséget, magát az 
Eszt képviseli, s ezért a csíráiban lik-
vidálni kell a kártékony egyes-em-
ber minden olyan törekvését, mely 
ezt a meglévőt nem apró-csepr ő  
részleteiben, hanem princípiumá-
ban támadja és negálja, a történe-
lem befejezhetetlenségének „téves" 
tudatában? S vajon nem a hegeli 
szabadság-vízióval traktálták-e év-
tizedekig a szocialista állam indi-
viduumát is, nem azt akarták-e ve-
le is elhitetni, hogy az egyetlen 
pozitív szabadságot csak a megtes-
tesült szabadság-eszmény, a Szoci-
alista Allam képviselheti a számá-
ra, egyedül és csakis ez biztosít-
hatja az egyedi-ember emancipáci-
óját? Sőt, nem egy apokaliptikusan 
karikírozott „hegeliánus" állam-
szervezettel volt-e azonos nemcsak 
a hitleri, de végső  fokon a sztálini 
Abszolút Organizáció is, a semmi, 
jelentéktelen, absztrakt egyessel 
szemben az irracionálisan hipertro-
fált Altalános hóhéri „védelmez ő-
je„ ' 

A polgári és a „szocialista" he-
geliánizmus között kimeríthetetlen 
a hasonlatosság, de mint ahogy ne-
vetséges dolog volt ideológiailag 
Nietzschét tenni „felelőssé" a fa-
sizmusért, ugyanolyan nevetséges 
lenne, természetesen, a sztálini tí-
pusú államszervezetet Hegel filozó-
fiájából „származtatni". Tény azon-
ban — s Korčula erre hívta fel a 
figyelmet — hogy a szocialista 
államrendnek is igen nagy és igen 
terhes „hegeli" öröksége van, olyan 
negatív öröksége, amelyért minde-
nekelőtt maga e rend, s nem az 
„eszmei modell" körvonalazója a 
felelős. Felismerni — azaz demisztifi-
kálni — ezt az örökséget nem pusz-
tán teoretikus vívmány, hanem 
mint minden igazi szellemi aktus, 
praktikus is egyúttal, s az idei 
Koгčulát nyilván ez a praktikus —
teoretikus fegyvertény teszi igazán 
jelentőssé és emlékezetessé. 

BOSNYÁK Istvbn 
Ко гČџ  ICI, 

1970. augusztus 28. 



22  

A fejlődéslélektan müvelői és ismerđi szá má-
ra nem újság, hogy a gyermek lelki fejl đdé-
sében szociális körülményeire, ezen körülménye-
inek változásaira is tekintettel kell lennünk. 
Továbbá az sem; hogy a kamasz- vagy serdül ő-
kornak nevezett szakaszban a gyermek értelmi 
fejlődése meggyorsul; érdekl ődése elmélyül 
és specializálódik. Behatol az elvont fogalmak 
értelmébe, s az újonnan megismert eszmék, 
tudományos elméletek hatására másképpen lát-
ja a világot, magát, otthonát, mint eddig. abn-
dig érdekelt: hogyan van ez a valóságban, zen-
ről milyen véleménnyel vannak a fejl đdéssza-
kasznak ebben a csoportjába tartozó általános 
iskolát befejező  tanulók. 
A különféle kérdőívek során kapott válaszok, 

adatok őszintesége az idén arra az elhatározás-
-ra késztetett: írassak életrajzi dolgozatot nyol-
cadikos tanítványaimmal, amelyben számolja-
nak be eddigi életükről, valljanak gondjaikról, 
problémáikról úgy, mintha a legmeghittebb 
társuknak vagy csak önmaguknak vallanának, 
mert a dolgozatokban közölt titkok titkok ma-
radiiak, róluk csak írójuk s én fogok tudni. 

S hogy most mégis közre adom, annak egy-
szerű  magyarázata az, hogy nem is a titkok tit-
kolása a lényeg, hanem a vallomást tev đk sze-
mélye kell továbbra is ismeretlen legyen. 

Huszonnégy tanuló irt dolgozatot. A 24 dol-
gozatból 6 (mind a hat fiú) még csak napi (év 
végi) gondokkal: osztályzatok, bizonyítvány, 
pályaválasztás foglalkozik. 

5 (mind az öt leány) már a napi gondokon 3  
kívül a barátkozásról, udvarlásról, illetve a 
szerelemről is szál dolgozatában, igazolván a 
tételt, hogy a lányoknál általában két évvel 
korábban következik be az érés: 

tizenöt éves vagyok. A pálya'választás 
nagy szeget ütött a fejembe. Négy 'éviig 
tanárnő  szerettem volna lenni. Azonban a 
nyolcadik osztály elején úgy döntöttem, 
és ez most már végleges, hogy gyógysze-
rész leszek. t?roblémám igen sokszor akad. 
Sajnos olyan barátnőt még nem találtain, 
akivel megértettük válna egymást. Ha va-
lanni bánt-vagy örömöm van, azt édesa-
nyámmal osztom meg. đ  az, •aki a legjob-
ban megért. Hogy orviért nemi tudok ba-
rátnőt találni? Nini tudnak titkot tartani. 
Ha beszélek egy fiúval, azt ők úgy veszik, 
mintha udvarlóm lenne. Előttük ismeret-
1en az a szó, hogy barát. Nem tudják 
megérteni, hogy én csak barátokat és jó 
ismerősöken - akarok szerezni, nem pedig 
udvarlókat. Erről úgyszólván nem is igen 
beszélek, hiszen félreértenek. 

Eletepn fő  célja, hogy kitanuljak gyógy-
szerésznek, fizetésem legyen. Ez tudom, 
niég nyolc évet követel -t őlem. De nálam 
ez nem számít. Nem mondhatnám ma-
gamról, hogy ugrálok a fiúkért, s őt a fa-
luba se igen szeretek járni. Ha megyek, 
csak azért megyek, hagy ne unatkozzam 
annyira otthon. A fiúkkal kapcsolatban? 
A nnylгban érdekelnek, hogy megnézem 
őket. Egy fbI „járt" velem. Azért teszem 
ídézőjelbe, mert ez csak barátság volt, ha-
bár ő úgy ,gondolta, hogy járni fog velem. 
Azt vettem észre, hogy óriási különbség 
van a külső  csín és a belső  tartalom 
(hogyha csak küls őre nézzük vagy-ha be-
lülről is megismerjük) között. Ez a fiú ne-
kem egyáltalán nem tetszik. Nem hozzám 
való. Lehet, hogy nem mindegyik .ilyen. 
Ezt nem tudhatom, mert így még csak őt 
ismertem іneg, •és hamarosan nem is aka 
rok mást. Nyolc év után férjhez.megyek. 

рén®vátz antal 

Meleg családi otthonra vágyam, s termé-
szetesen igy szép, jó és megért ő  férjre. 
Ha arra gondolok, hogy férjhez is kell  
menni, nem mindegy. Mi desz, ha nem ta-
lálom meg azt, akit keresek? Két gyere-
ket szeretnék, akiknek mindenük meg-
lenne, és jó nevelésben részesítenénk 
őket. 

Ez amit itt leírtam tán csak a fele. Van-
nak olyan dolgok is amelyeket édesa-
nyánvmal nem lehet megbeszélni. Barát-
nőmre szorulnék, de az meg nincsen. Igy 
csak hallgatok, és sokat gondolkozom. Ha 
teljesül a vagyam, és kitanulok gyógysze-
részndk, akkor mindenem meglesz, amit 
most még csak tervezgetek. 

A dolgozatból világosan kitetszik, milyen 
életbevágóan fontos kérdése ennek a fejl ődési 
szakasznak az igazi barátság, az igazi barát ke-
resése; valamint, ami ezzel egy id őben, szinte 
párhuzamosan jelentkezik: a szül őkkel való 
kapcsolatok meglazulása. 

No persze nem mindegyik tanuló képes eny-
nyire tömör, átfogó képet rajzolni lelki vilá-
gáról, de ez a lényegen mit sem változtat: 

Tizenötödik életévem töltöm. Bajban, 
bánatban nem szűkölködtem. Ezeket leg-
inkább szüleimmel, vagy amit esetleg ne-
kik su a merek megmondani, mert harag- 
szavak érte, azt a barátn őmmel oldjuk 
meg. 

Nagy fejtörést okoz például az is, hogy 
még nem jutottam végleges elhatározás-
ra, hogy hova is menjek a VIII. után. Szü-
leion nagyon szeretnék, ha tovább tanul-
rék, én pedig olyan szakmát szeretnék, 
amelyikhez nem kell sok iskola. 

Az  is  gondot okoz, ha barátom akad, 
„igen"-rel vagy „nem"-írel válaszoljak. 
De inkább nemmel, mert úgу  gondolom, 
fiatal vagyok még az „igen"-re. Habár 
azon is gondolkodtam már, hogy az osz-
tálytársaim ínit gondolihatnak, hiszen tbár-
lnikor megyek végig az utcán, leginkább 
találkozom velük, ahogy párosan sétálgat-
nak. En azt gondolom, erre van meg id ő. 

Igazi élettörténetet két tanuló írt. Az egyik 
(lány) élete edig a kívánalmaknak megfelel đen, 
diszharmónia nélkül zajlott kikívánkozó) problé-
mája sincs. A másik (fiú) életében egy állandó 
determináló elem is jelen volt: 

Tizenöt éves vagyok. Alacsony növésű , 
sovány gyerek. Ebben talán az is közre-
játszott, hogy kiskoromiban naponta egy-
szer ettem, olyam szegények voltunk. 
Édesapám részeges ember lévén fele fize-
tését mindig elitta. Négy vagy ötéves le-
hettem, amiikor először kaptam új cipőt. 
Azelőtt mindig használt cip$kben jártam. 
Ezt a cipőt édesanyám vette a saját kere-
setéből; ugyanis mosni járt. Ekkor ottha-
gyott bennünket édesaipám. Tél volt. đ  el-
ment és mag!ával vitte azt a kis élelmvat, 
ami a kamrában volt. Kiét Hónap millva 
viss~Jajött, s anyu visszafogadta. Egy év-
re rá 1961-ben megszületett a testvérem. 
Apu újra elkezdett inni, és -mindig  része- 

gin jött haza. Ilyenkor üvegverte anyut, 
s a lakásban is tört-zúzott. Nem volt már 
jóformán sexn¢nínk seren. Aput kidobtálk 
az állásából, és nem kapott sehol min-
két. Otthon volt ő  is, és hogy legyen egy 
kis pénz, gyékényt szőttek. Apu újra meg-
javult. V!sszavették az áUásába. Most már 
jobban ment a sorunk, mert anyu foly-
tatta a gyékényszövést, és apu is adott 
haza valamiit. 

1962-ben vettünk két kvadrátnyi földet, 
ahol házat akartunk épvteni. Edesapám 
500 000 dinár kölcsönt vett fel. Mindjárt 
megvette az anyagot is hozzá. Két évig 
dolgoztunk rajta mi hárman. 1964-ben nagy 
tél volt, és tavasszal az olvadáskor fel-
tört a talajvíz. A háznak rassz volt az 
alapja •is-  összed'őlt. Nagynehezen sikerült 
eladni és itt venni házat. Nem sokkal ké-
sőbb édesapámat szerencsétlenség 6111, el-
üti 'egy autó, és munkaképtelenné válik. 
Kap -egy kis nyugdíjat, de azt megissza, s 
így minket 'édesanyámnak kell 'eltartania. 
Anyu kiútföldre jár svercelni. Most már 
jobban megy a sorunk. Több jut ruhára, 
és a házat is át b -гjuk alakítani. Most 
már nincs semmiben szükségünk, de gyöt-
relmes gyermekkoromat megsínylettein. 
Kicsi .és sovány maradtam, arra a pályá-
ra pedig, ahova én akarok menni, nagy és 
erős gyerekek kellenék. 

További csoportosítást a determináló elem 
azonossága, a mostohasors tesz lehet ővé. Ugya-
nis három tanuló életsorsát a szül đk meg nem 
értése, válása, két tanulóét pedig az édesanya 
elvesztése után bekövetkezett új házasságkötés 
teszi hasonlóvá. 

Az új állapot, a kialakuló új viszonyok sok 
nehézségre, összeütközésre adhatnak okot, ami-
nek leküzdéséhez igen nagyfokú tapintat, jó-
akarat, türelem és megértés szükséges. Konf-
liktusoktól főképpen a mostohaanya és a ser-
dülő  lány viszonya terhes. S ha figyelembe 
vesszük, hogy a serdülés idején a szül ői háztól 
való elszakadási hajlam amúgy is er đs, nem 
lesz nehéz megállapítanunk, hogy a mostoha-
anyával  616 gyermekben (különösen leányban) 
még jobban megerđsödik a vélemény: az 
édesanyja megért őbb lenne vet szemben: 

Lassan tizennégy éves leszek. Az isko-
lában jeles tanuló vagyok. S hogy nem 
jobb, annak oka van. Soha sincs jó ked-
vem. Szeretek társaságban, de a mama 
tiltja. Apukám mindig küld: „Eredj!" 
Mennék  is  én, de ha zlmegyek, az a baj, 
ha otthon maradok, az a ''baj. Igy otthon 
maradok, és. csinálok valamit. Kitakarí-
tok, rendbe rakom a ruháin... Soha nem 
0 -6К  egy percet sem. S akkor jön a manna: 

— Mi a fészkes fenét tudsz ennyit pösz-
inötölni? 

Hát ez bánt engem a legjobban. Min-
dent megteszek, és semmi soj jó. Minden-
ben találnak hibát. Másképp volna ez, ha 
élne édesanyám. Többet érne nekem egy 
meleg, szerető  pillantás de helyette egész 
nap csak azt vágják a fejemhez, hogy 
ilyen rendetlen vagy, mikor akarsz már 
rendet tanulni stb. 

Legjobban bátyámat szeretem, mert őne-
ki is ugyanez a sorsa. Csak ő  kétheten- 

életem 
£gy által бnos iskola nyolcadikosainak vallom бsai 
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ként kapja , én meg reggel , déSben, este. 
Mintha ezzel jóllaknék . Ma reggel pL az-
zal költött fel a mama, hogy öt perc alatt 
irtézzek el mindent. Iskolába induláskor 
mindig egy sort papol. Már meg se hall-
gatom, hisz évek óta csak ezt hajtja. Apu-
kám ezt mind látja, die hallgat . Hát én is 
követem a példáját. Elmúlik a délelőtt, 
jön a dél, s ismét kezdi elölről. Délután 
szintén . Hát van énnekem nyugodt per-
cem? Nincs. A tanulástól már rég elment 
a kedvem, csak belebámulok a könyvbe és 
sírok. Azokra a szép percekre gondolok, 
amikor velem volt édesanyám . Mindig 
eszembe jut szelid hangja. Abban az •asz-
szonyban megértés , szeretet volt . De miért 
hagyott itt? Miért? ... Beteg volt sze-
gény .. . 

Van egy másik gondom is. A pályavá-
lasztás. A mama mindig azzal fenyeget, 
hagy nem megyek tovább iskolába. De 
majd ha az ő  lánya kulii oda, akármiSyen 
tökfejű  lesz is, az majd megy. Mert az 
... kit  

1 n tizenhárom éves fejemmel úgy dön-
töttem, hogy küzdeni kell és várni. 

A testi alkat serdül đkorban különösen fontos 
jellemformáló tényezđnek számít: 

Tizenöt éves leszek ebben az évben. 
Elég sok bánatom van, és ezek közül me-
sélek el egypárat. 

Barátnőim, osztálytársnőim legnagyobb 
része jár valamelyik fiúval, vagy érdek-
lődnek utána .a fiúk. Én a vékony lábam 
miatt senkinek sem tetszem, és nem járok 
fiúval. Ezért лn ha úgy érzem, a lányok 
kicsit lenéznek. Igaz, idáig még nem hiány-
zott a fiútársaság, de azért mégis bánt. 

Az is bánt, amikor szüleim mesélik, 
hogy hogy találkoztak az egyik osztály-
társammal és az gőgösen elfordította a fe-
jét, és nem köszönt nekik. Én tudom, 
hogy azért nem, mert parasztok. Az isko-
lában is lenézően és gúnyosan beszél a 
parasztokról, és beszéde alapján cigányok-
nak tartja őket. Pedig az ő  szülei 2s azok 
voltak. Olyankor nem gondol rájuk? A 
többiek lehet nem is veszik észre, vagy 
nem akarják észrevenni , én sajnos észre-
veszem, és tudom, hogy a csinos lányok-
nak azt is megbocsátják, ha parasztok a 
szülei. 

A dolgozatok közül kettđ  arra is felhívja a 
figyelmünket , hogy az eszmélésre , az emberi 
értelem nyiladozására a személyiségjegyek kia-
lakulására mily döntđ  befolyással van a kör-
nyezet: 

1955 . IX. 3-án születtem Suboticán. Tu-
lajdonképpen nem is Subotcán, hanem 
egy közeli birtokon, de ez nem fontos. 
Egyéves koromban elkerültem nagy-
anyámékhoz a szállásra, amii úgy érzem 
nagyon befolyásolja tanulásomat is. Nem 
volt játékom, és egyáltalán nem foglal-
koztak velem. Amikor kés őbbb hazahoztak  

a faluba, már óvodába kellett járnom. So-
hasem fogom elfelejteni, hogy megrémül-
tem a sok gyerektől. (Nem is jártam egy 
évig óvodába.) Attól kezdve nem szeret-
tem kimenni a szállásra. Mindig elbúj-
tam, mikor anyó (így hívtuk nagyanyán-
kat) ,bejött értem, mert ha kivitt, akkor 
nem jöhettem haza. Egyedül még nem 
tudtam hazajönni, túl kicsi voltam, me.g 
mindig ijesztgettek is. 

A dolgozat folytatása visszavezet bennünket 
a szerelem pubertáskori jelenségéhez. A szere-
lemrđl, mint a serdülőkor természetes velejá-
rójáról már említést tettünk. Elmondtuk, hogy 
ez az érzés biológiai fejlődésünknek megfelelő-
en egy-két évvel korábban jelentkezik a lá-
nyoknál, de nem szóltunk még arról, hogy a 
feltámadó érdeklđdés jellegében is különbözik 
a két nem között : a fiúk realisztikusabbak, a 
lányok érzelmesebbek, ábrándozóbbak; továbbá 
arról sem, hogy a kamaszkori szerelem gyak-
ran csak nagyon rövid ideig tart. A fiatalok 
kiábrándulnak egymásból , vagy megismerked-
nek egy úi társukkal , aki jobban hasonlít az 
„igazihoz". Néha azonban az ebben a korban 
kialakuló kapcsolat életre szóló jelent őségü 
lesz. 
...(az előzđ  dolgozat befejezđ  része)... 

A hatodik osztály második felének eiie-
jén megismerkedtem jegy akkor hetedikbe 
járó fiúval. Valóban úgy ismerkedtem 
meg vele, mert addig nem is ismertem, 
vagy csak nem tűnt fel, hogy ő  is létezik. 
Szerb tagozatra járt, de az anyja magyar 
neki. Először csak úgy jártunk. Nem na-
gyon érdekelt. De kés őbb mindig jobban. 
Már év végén jóban voltunk. Volt is 
irigylőm, nem is egy, és így elkezdték le-
csapni a kezemről. Én meg a buta fejem-
mel kezdtem mindjobban féltékeny lenni. 
Mert szép fiú. Talán nagyon !is, és ezért 
nagyon féltettem. De .akkor volt a legna-
gyobb baj, miikor állítólag egy ¢vásik lány 
után szaladt. Rettentő  bajban voltam. 
Nem tudtam, mit tegyek. De kés őbb ki-
derült, hogy pletyka,  volt az egész. Akkor 
döbbentem rá, hogy tulajdonképpen sze-
retem. Én még most is szeretem. Igaz ő  
most Novi Sadon jár iskolába, de ez sem-
mit sem változtat. 

... (Részlet egy másik dolgozatból) ... 

14 éves vagyok... Barátnőim és osz 
tálytársaim velem szemben elég jók. Ta-
nulásban idáig még mindig jó eredményt 
értem el. Talán hatodik osztályban voltam 
a leggyöngébb. Amelyik fiút megláttam 
az utcan, abba mindjárt szerelmes lettem. 
Otthon, ha a leckéhez fogtam, mindjárt 
arra a fiúra gondoltam. Most már rájöt-
tem, hogy nem lesz ez így jó, de akkor 
nem kaptam senkitől sem választ, hogy 
mért vagyok én ilyen, hogy inkább a fi-
úkat nézem, mintsem hogy tanuljak. 

Utoljára hagytam a generációs problémát 
tartalmazó két dolgozatot . A nemzedékellentét-
nek a testi serdülésen kívül a pubertáskorban  

(de máskor is ) lelki és társadalmi okai is Van-
nak. A fő  ellentmondás a vágyak és a lehetđ-
ségek összeütközéséb ől fakad . A serdülő  érzi, 
hogy már nem gyermek , de tudja azt is, hogy 
nem felnőtt ; ám önálló egyénnek tartja magát, 
akinek jogai vannak . S ezekből az önállósodási, 
függetlenedési törekvésekb đl gyakran éles 
szembeszegülés , összezördülés támad: 

15 év. Mennyi bánat és öröm volt ez 
alatt a tizenöt év alatt! Még a 14. élet-
évemet be sem töltöttem, és már a szí-
vem egészen megtelt bánattal. Szúleim 
magatartása, nagyszüleim elvesztése és 
egyéb nyomasztó események hatottak rám 
lehangolólag. Nem tudom megérteni az 
idbsebbeket, vagy ők nem tudnak megér-
teni engem, mert ők mindig úgy szeret-
nék, mint ahogy az volt az ő  gyermekko-
rukban. Pedig azóta sok minden niеgvál-
tozott, és ők ezt nem értik, vagy nem 
akarják megérteni. Szüleim is úgy akar-
nak nevelni, mint ahogy őket nevelték. 
De nekem nem liz a nevelés kell. 1 n is 
úgy akarok élni, mint a többi fiatal, és 
nem félni senkitől, és semmitől. De ők na-
gyon féltenek. Attól félnek, hogy valami 
bajom eshet, ha este megyek az utcán, 
és mindig azt hangoztatják, hogy amikor 
ők voltak olyan idősek, mint én este nem 
mentek sehova. 

Megértem én őket is. De arra ők nem 
gondolnak, hogy ez még vezethet rosszra 
is? 

— Esti szórakozás?! Az meg mire jó —
kérdezték tőlem szüleim, — Az nem vezet 
jóra, ha te este elmászkálsz. 
— Hát miikor szórakozzak, ha nappal 

dolgozom? 
Szeretnék szakmát tanulni. Ezt nem el-

lenzik. Délelő tt iskola, délután munka, és 
a szórakozás csak estére marad. 

Ezt nem azért írom így, mert szüleimet 
nem szeretem, hanem azért, mert nincs 
mindig igazuk. A fiatal lányok és fiúk 
igazat adnak a szüleiknek, ha tényleg 
igazuk van, de a szülők nem. Azok, ha úgy 
van is, letagadják. Ha nekik van igazuk, 
akkor rendben van, de ha nekem van iga-
zam, akkor is úgy lesz, ahogy ők akarják. 
Nekünk a magunk esze szerint nem le-
het semmit, s ez nincs rendben, mert így 
sokszor ballépéseik vannak. 

A fogalmazás kissé nehézkes , de azért igy is 
kiérződik a nemzedékek közötti erkölcsi vo-
natkozású ellentét , valamint a felfokozódó 
igazságérzet , illetve az eszményi igazságkere-
sés. 

. 

Huszonnégy dolgozat , huszonnégy tömör egy-
szerííséggel megfogalmazott emberi sors sok-
színű, sokrétű  kibontakozása tárulkozott elém 
a tanóra 45 percének eltelte után ; emberpalán-
ták gondja , baja, melyeken a dolgozatok mar-
gójára írt megjegyzéseimen kívül talán már 
azzal is segítettem , hogy szólhattak róluk, s 
úgy hiszem , az ilyesmi még a feln őtt ember 
életében sem éppen az utolsó dolog , nemhogy 
a vívódással életében először találkozó gyermek 
életében lenne az. 
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Egy újsághír: 1966. november 18-án öt 
amerikai katona egy őrjáraton elhurcolt 
és brutálisan megerőszakolt, utána pedig 
kegyetlen módon meggyilkolt egy vietna-
mi kislányt. Az ötödik, aki nem volt 
hajlandó részt venni a piszkos cseleke-
detben, jelentette az ügyet feletteseinek, 
de azok el akarták hallgatni. 

A. folytatás: amikor kitudódott a do-
log, a hadbíróság hosszú börtönbüntetés= 
re ítélte a tetteseket, de kés őbb enyhí-
tették a büntetést, s ma már kiengedték 
őket a börtönből, vagy hamarosan szaba-
dulni fognak. 

A kis vietnami lány tragédiáját dolgoz-
ta föl Michael Verhoeven orvos, színész és 
rendező  O. K. című  filmjében, amelynek 
forgatókönyvét is ő  maga írta. Eredeti-
leg színműnek szánta, de film született 
belőle, és most utólag akarja megírni a 
színpadi változatot. Szerinte az O. K. nem 
Vietnam-film, a szokásos értelemben, 
mert a dokumeлtumfelvételek erejét a 
leghitelesebb rendezéssel sem lehet utol-
érni. 

Verhoevent a „vietnami probléma" az 
embertelenség és az er őszak szempontjá-
ból érdekli, s a kérdés ilyen szemszögű  
felvetése már magában véve is állásfog-
lalás, de az a mód, ahogyan az er őszak 
témáját a maga rettenetességében feldol-
gozta, kihívás a fásult lelkiismeret ellen. 
A film elsősorban fel akarta rázni a né-
zőt, és a hagyományos értelemben vett 
művészi élvezetnyújtás helyett véle-
ményformálásra akarta bírni. És ez olyan 
mértékben sikerült, hogy belebukott a 
berlini nemzetközi filmfesztivál. 

Az O. K. Európa kulturális életében 
páratlan politikai botrányt váltott ki, 
amelyet nem akarok részletezni, hisz a 
sajtó sokoldalúan beszámolt róla. A fil-
met egyesek (elsősorban George Stevens 
amerikai rendező, a zsüri elnöke) ameri-
kaellenesnek minősítették, és el akarták 
távolítani a fesztivál versenym űsorából. 
A mesterkedés azonban kitudódott, s nép-
gyűlésszerű  nyilvános sajtókonferenciák, 
nyilatkozatok és ellennyilatkozatok so-
rozata után félbeszakadt a Berlinale, 
amely az idén ünnepelte alapításának 20. 
évfordulóját, és eddigi formájában egy-
szerűen megszűnt létezni. 

A berlini botrány, függetlenül attól, 
hogy nem filmművészeti, hanem politikai 
síkon tört ki, robbanásszer űen igazolta 
Verhoeven azon koncepciójának helyes-
ségét, hogy — a brechti elidegenítési 
módszert alkalmazva — egy megtörtént 
eset kapcsán általános értelemben szól 
az embert aljassá süllyeszt ő  háborúról és 
erőszakról. A vietnami háború és az el-
múlt negyed század minden véres ese-
ménye bármennyire is szörnyű, messze 
van vagy volt. Az ember csak a közvet-
len közelben történ ő  tragédiát tudja 
teljes intenzitással átérezni. Egy há-
ború rettenetességének a méretei gyakran 
meghaladják az ember felfogóképességé-
nek . a határát, mert nincs mivel össze-
mérni azt. A vietnami háborúról pap-
nap után olvassuk a hírügynökségi jelen-
téseket ;  de éppen az említettek miatt (és 
azért mert bennünket közvetlenül nem 
érint) könnyen elsiklunk fölöttük, azzal, 
hogy úgy sem tudunk semmit sem tenni. 
Csak az egyéni sors érinti igazán az em-
bereket. 

ládi istván 

Verhoeven az O. K. színhelyét Bajor- 
országba helyezte, s ezzel megfosztotta a 
távolság egzotikumától, és nyugtalanító-
an közel hozta hozzánk. A vietnami kis-
lány, Mao, egyedi esetét dolgozta fel, és 
ezzel mindenki számára érzékelhet ően 
mutatott rá a háború embertelenségére. 
Tudatosan vállalta a cselekmény hang-
súlyozott játékszerűségét. A kis Mao 
meghurcoltatása és halála a filmben hús-
véthétfőn történik, s az O. K. az oberam-
mergaui passiójátékok stílusában készült, 
a szereplők hétköznapi emberekként so-
rakoznak fel, mindegyikük bemutatkozik, 
elmondja milyen szerepet fog alakítani, 
utána felhúzza az amerikai tábori egyen-
ruhát, és elkezdődik a játék, végül a 
színészek ismét civil ruhát öltenek, s 
megjelenik a felirat: a kis Mao valóban 
létezett, a film igaz történetet dolgozott 
fel... A szereplők bajor tájszólásban be-
szélnek, ezáltal a rendez ő  még közelebb 
hozta a nézőhöz a tragédiát, és kiegészít-
ve vele a játékszerűséget, méginkább 
állásfoglalásra késztette, mert az eset 
1966-ban Vietnamban történt, de ma vagy 
holnap bárhol, akár közvetlen környeze-
tünkben is, megtörténhet és akkor nyil-
ván nem mondhatjuk rá, hogy O. K. 

Mondhatnánk, katonaidillként indul a 
játék. Szelíd, békés táj, az erdőszélen ál-
lást építenek a katonák, ellenségnek se 
híre, se hamva, mintha nem is volna 
háború. A bakák ásnak, hülyéskednek, 
mindenféléről beszélgetnek, süket vicce-
ket mesélnek, egymást bosszantják. Gro-
teszk, komikus az egész, de nem céltala-
nul, vagy azért, hogy a közönségnek ked-
vezzen a rendez ő. A filmbeli katonák 
mentalitásának kidomborítása, a külön-
féle „hazai" típusok kiválogatása rendkí-
vül fontos a politikai mondanivaló szem-
pontjából, mert ezek az emberek olyanok, 
mint bárki más, se nem rosszabbak, se 
nem jobbak, sőt majdnem rokonszen-
vesek, tehát nyugodtan azt mondhatnám, 
mindegyikükre, hogy O. K. Az erőszak és 
a kegyetlenség azonban az ártatlan küls ő  
mögött rejlik és csak későn vesszük ész-
re, amikor már a felszínre tört. 
A békés képben megjelenik egy kerék-

páros kislány, tejet visz beteg öccsének. 
A katonák megállítják „kihallgatják", 
kezdetben unottan, közönyösen, rutino-
san, de egyre gyanakvóbbakká, barátság-
talanabbá, minden ok nélkül, abszurd 
módon gonoszabbakká és lelketleneb-
bekké válnak: ébredezik bennük a fene-
van. A gonoszság öncélúságát érzékelteti 
például többek között az is, hogy egy-
más után ugyanazokat a kérdéseket te-
szik fel, s a kislány hiába magyarázza, 
hogy a tejet beteg öccsének viszi, az 
egyik katona egyszerűen kiönti. A go-
noszság, mintha önmagát lovalná a ke-
gyetlenségbe, a katonák egyre vadabbak-
ká válnak és rettenetes durvasággal, em-
bertelen módon, röhögve, sorra meger ő-
szakolják a kislányt. Az ötödiket, aki 
nem vett részt a kislány feltűnése előtti 
társalkodásban, hanem olvasott, kénysze-
rítik az erőszakra. Utána szuronyaikkal 
agyondöfik a kislányt, nehogy elmond-
hassa mi történt vele, s hulláját, mint egy 
kimustrált, használhatatlanná vált tár-
gyat, vízbe hajítják. čnmagában véve 
leírhatatlan a kontraszt a film elejének 
idillikussága és az erőszaksorozat szélső-
séges naturalizmusa között. Ez az ellen- 

tét azonban fokozatosan jön létre, párhu-
zamosan azzal, ahogyan a néha kicsit os-
tobának tűnő, de nem ellenszenves átlag-
katonák féktelen bestiákká válnak. 

Kénytelen voltam a film tartalmával 
részletesen foglalkozni (mivel nálunk még 
nem mutatták be), hogy jobban megvilá-
gíthassam Verhoeven _ törekvését. Politi-
kai filmjében leplezetlenül agitatív hatást 
akar elérni: nemcsak a vietnami háborút 
ítéli el, hanem általában minden háborút, 
mert megfosztja az embert emberi mi-
voltától. Nem szabad ábrándokban rin-
gatni magunkat, .az erőszak csírája ott 
rejlik az emberben, s adott körülmények 
között növekedni kezd. A potenciális bes-
tiák köztünk vannak; s ha az ilyen embe-
rek valami okból elengedik az öne ІІen-
őrzés fékjét, menthetetlenül kitör bel őlük 
a kegyetlenség. Itt nem a parancs vég-
rehajtásának, vagy megtagadásának di-
lemmájáról van szó, hanem a háború el-
aljasító hatásáról, amely rettenetesebb 
lehet az anyagi pusztításnál és az em-
beráldozatoknál is. Véleményt kell err ől 
nyilvánítani akkor is, ha a háború távol 
van és nem érint közvetlenül. Az ember-
telenség és az er őszak kérdését nem le-
het állandóan azzal hárítani el, hogy az 
másokra tartozik, hisz mindannyiunk 
ügye, az ellene való küzdelem. Verhoeven 
O. K. című  műve példázatként hat. 

Az O. K. bármennyire is becsületes, 
szükséges és az átlagos produkcióknál 
sokkal jobb, s hatásában olyan er őteljes, 
hogy még egy fesztivált is fel tudott rob-
bantani, mégsem tartozik a rendkívüli 
alkotások közé. F ő  hibája, épp, ami a 
legfőbb erényéből adódik, éppen abból, 
ami megmozgatja a nézőt: a brutalitás és az 
inhumđnitás megjelenítésének módjából. 
Verhoeven ábrázolása tulajdonképpen fe-
hér-fekete. A négy katona, függetlenül 
attól, milyen mint típus, végeredményben 
egytől , egyig aljas, elvetemült a maga 
korlátoltságában. Természetesen egészen 
más kérdés, mi tette lehet ővé, hogy ilye-
nek legyenek, hogy ösztöneik elszabadul-
hassanak. Az ötödik katona a lelkiisme-
ret megtestesítője, nem vesz részt a töb-
biek sületlen tréfáiban, könyvet olvas a 
lövészárokban, ellenzi az erőszakot, fel-
jelenti az ügyet, és tiltakozik, amikor el 
akarják hurcolni. Kliséábrázolás ez, de 
mégis beilleszkedik a filmbe, amely tulaj-
donképpen túlságosan direkt, közvetlenül 
tárja fel mondanivalóját és a néz ő  köz-
reműködését a filmben, leszűkíti a két 
lehetőség közötti választásra: vagy egyet-
ért a rendezővel, vagy nem, de ekkor 
automatikusan az erőszak létjogosultsága 
mellett foglal állást. Az agitáció jól be-
vált, vagy-vagy módszere ez, amelyet 
Verhoeven tudatosan fogadott el, de ez-
zel leszűkítette a művészi határokat és 
közelebb jutott ahhoz a ma eléggé elter-
jedt kóncepčióhoz, mely szerint a film-
nek csak akkor van létjogosultsága, ha 
kizárólag közvetlen politikai célokat szol-
gál. Verhoeven szerencsére mégsem egy-
szerűsítette le ennyire a művészet — po-
litika viszonyát. Mindenesetre, ezek után 
bárki joggal és verhoeveni nyíltsággal 
felteheti a kérdést: amerikaellenes-e tu-
lajdonképpen az O. K. Erre a rendez ő  
egyik nyilatkozatát idézhetem: „Nem, 
mert a vietnami háborút a legszenvedé-
lyesebben éppen maguk az amerikaiak 
bírálják." 

v~ otnamról 
bajor 
módra 



vera és mersault 
avagy a kérdés és 
a megállapítás 
ellentétpárja 

Мándy Iván: Mi van Ve- 
rával? 
Nlagvetё , Budapest, 1970. 
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Mi van Verával? — áll a címla-
pon a kérdés, de téved az, aki vá-
laszt vár Mándy könyvétđl, mert 
csak a kérdés lehet érdekes, az ál-
landósult, örökös kérdđjel, mely egy 
pillanatra sem tűnik el vagy hú-
zódik •vissza. A bizonytalanság nem 
válhat biztonsággá és az idegen-
ség sem oldódhat fel olyan, többé-
kevésbé töredékes és felszínes em-
beri viszonyok hatására, mint a csa-
lád, a barátság, a szeretet és a 
szerelem. Csak a kérdezők száma 
szaporodik, napról napra, fejezet-
ről fejezetre, hogy végül már ezek 
is összemosódjanak és összekeve-
redjenek, lényegtelenné válva ön-
magukban. Egyedül a megválaszol-
hatatlan kérdés, helyesebben a 
kezdettől fogva ott vibráló és fe-
szülő  idegenség hangsúlyosodik, 
hogy a fđhős ködbeveszésével, eltű-
nésével egyedüli, mindent magába 
szívó és megsemmisítđ  témája ma-
radjon a könyvnek. 

De mit jelent és mib ől szárma-
zik az idegenség? 
Választ keresve a fenti kérdésre, 

nem tudok megszabadulni a párhu-
zamvonás illetve az összevetés gon-
dolatától Vera és Mersault között. 
Nem a két regény, illetve regény-
hđs egybevágб  vagy hasonló, ha-
nem épp ellentétes és külđnböző  
volta miatt. Csak a kiindulópont, 
az alapmotívum azonos Mándynál 
és Camus-nél ;  a modern kor állan-
dóan kísértđ  témája, az idegenség, 
ha tetszik, az elidegenedés. De míg 
Camus az individuum, az egyén, az 
étranger" belsđ  idegenségét és el-

idegenedését dolgozza fel, addig 
Mándyt a környezet ( a szülđk, a 
szeretők, a barátok, a társbérlő, az 
ismerđsök stb.) idegensége érdekli 
elsősorban, s ezt kísérli megragad-
ni az atomizált mese novellaszerű  
apróvillanásaiban. Míg egyfel ől a 
Camus-i egyéni idegenség eredmé-
nye és megnyilvánulási formája a 
közöny lesz, Mersault legkarakte-
risztikusabb vonása, alapmagatar-
tása, életérzése és létfilozófiája 
addig Mándy szereplđit beleértve, 
a sokszor háttérbe keriil ő  és elho-
mályosuló Vera alakját is az állan-
dó mozgás, az érzelmi aktivitás 
jellemzi, a másik megismerésére és 
befogadására való szüntelen törek-
vés, mely épp beteljesülhetetlensé-
gével ismétli makacsul a kérdést, 
és domborítja ki az áthidalhatat-
lan idegenséget. Egyén és környe-
zet, közöny és aktivitás, ezek tehát 
az alapvető  ellentétpárok, melyekre 
ráfut a Közöny és a Mi van Verá-
val? sfkjain mozgó vizsgálódó. S e 
két ellentétpontból szinte már tör-
vényszerűen következik a többi: 
Mersault idegensége a környeze-

tétđl elidegenedett emberé, aki nem  

.. 

tud, de ami talán fontosabb, nem 
is akar kontaktust teremteni az đt 
körülvevő  világgal; az ő  létformája 
az idegenség, az elszigeteltség, és 
az érdektelenség tényszerű  jelen-
léte, a megállapított élethelyzet, az 
abszurditás, melyet csak a halál 
oldhat fel. Nem véletlen hát, hogy 
a létezés abszurd voltát feloldó fi-
zikai megsemmisüléssel ér véget a 
regény, a könyörtelen és megmásít-
hatatlan tények megszüntetésével. 
Ugyanakkor Vera idegensége ko-
rántsem ennyire szilárdan tudato-
sított, bár létének abszurd voltát 
ő  se kerülheti el. Ez azonban az 
ösztönđs, a vak, a cselekvđ  abszur-
ditás, melynek eliminálására törek-
szik az állandóan felmerülő  ilyen 
vagy olyan formában megfogalma-
zódó kérdés: Mi van Verával? Az 
idegenséget itt nem az elfogadott 
tény, hanem a válasz hiánya re-
velálja. Ezért nem is zárulhat a 
regény a főhđs fizikai megsemmi-
sülésével, Mándynak mindvégig 
szüksége marad a válaszadás lehe-
tđsésének látszatára, még ha ugyan-
akkor egyre reménytelenebbé is kell 
válnia ennek a lehet đségnek. Vera 
nem halhat meg, fegfeljebb csak 
elhomályosulhat, eltűnhet, disszi-
dálhat környezetéb đl, hogy az egy-
re súlyosodó tehetetlenségben bo-
torkáló környezet számára fenntart-
sa a cselekvés kiskapuját. Még ha 
e kiskapu a semmibe nyílik is. 

Egyszerűbben és rezüméként: ha 
Mersault idegensége, mint tény és 
megállapítás teljesül, akkor Vera 
illetve Vera környezetének idegen-
sége, az egyre reménytelenebbül 
hangzó, de egyre hangsúlyosodó, 
makacsul előtérbe tolakodó és 
egyeduralkodóvá váló kérdésben, 
vagyis a végérvényes megállapítás 
abszurditásával, az örökös rákérde-
zés abszurditása kerül szembe. 

PODOLSZKI József 

a marxizmus 
ú j szakasza: 
az ember reform-
jáért vívott 
küzdelem 

Hans Heinz Holz, Leo 
Kofler , Wolfgang Abend-
roth: Razgovori sci 
Györgyem Lukácsem, 
Veselin Мasleša, 
Sarajevo, 1969. 

1966-ban három német filozófus, 
illetve szociológus meglátogatta 
„századunk egyik legnagyobb hatá-
sú gondolkodóját", Lukács Györ-
gyöt és négy napos beszélgetést 
folytatott vele. A beszélgetésben 
Lukács kitért korunk nagy filozó-
fiai, szociológiai, erkölcsi és politi-
kai kérdéseire, s ezek után érthet ő , 
hogy a magnetofon segítségével 
rögzített beszélgetést a Rowohlt ki-
adó meg is jelentette egyik népsze-
rű  könyvsorozatában. 

A könyv Jugoszláviában való 
megjelenése azt bizonyítja, hogy a 
jugoszláv marxisták nagy érdek-
lődést mutatnak Lukács munkás-
sága iránt. 

A Beszélgetések Lukács Györggyel 
semmi esetre sem jelenti azt, hogy 
e könyv által „dióhéjban", „rövi-
den" meg lehet ismerni a lukácsi 
gondolkodást. Igaz, Lukács érinti 
eddigi műveinek problematikáját, 
igen explicite tárgyalja azokat, 
mégis úgy véljük, hogy ennek a 
könyvnek legnagyobb érdeme, hogy 
érzékelteti velünk a „filozófiai 
párbeszéd" izgalmát és színvonalát, 
megvillantja egy gondolkodó szel-
lemi profilját, gondolkodásának rit-
musát és jellegzetességét, s nem 
utolsósorban, megmutatja Lukács 
György érdeklődésének frisseségét, 
megfigyeléseit a legújabb irányza-
tokkal, eseményekkel kapcsolatban. 

A beszélgetések elején felvet ő-
dött a marxista ontológia kérdése, 
Lukács ugyanis készül đ  könyvében 
az ontológia kérdéseivel foglalkozik 
és ezért válaszai. során kifejtette, 
hogy sok marxista filozófussal el-
lentétben azon a véleményen van, 
hogy létezik marxista ontológia, de 
ez az ontológia nem a tradicionális 
ontológiai fogalmak felújítása, ha-
nem lényege már a marxi gondo-
latokban rejlik. Igy például ami-
kor Marx a Tőkében nem a mun-
kából, hanem az árúcsere fogalmá-
ból kezdte megmagyarázni alapve-
tđ  fogalmait, akkor már egy gene-
tikus módszerrel a pénz ontológiá-
jával is foglalkozott. Lukács az on-
tológiáról szólván mindig a társa-
dalmi lét ontológiájára gondol, 
amelynek alapján a mindennapi 
élet elemzése, az alacsonyabb for-
mák magasabb formákká fejl đdése 
a ha — akkor — szükségszerűség 
elve alapján. A ha — akkor —
szükségszerűség adja meg a mar-
xista ontológia igazi és mély prob-
lémáit. Lukács szembeszáll a me-
chanikusan felfogott szükségszerű-
ség-elmélettel, amely a dogmati-
kus marxizmus egyik fontos kate-
góriája, és hangsúlyozza, hogy a 
valóságos életben ilyen nincs, a  

®. 
professzorok találmánya 	csupán. 
Hogy valami „szükségszerű" le-
gyen, ahhoz sok előre nem látható 
komponensnek kell összejátszania, 
és ezek az összejátszások annyira 
feltételesek, hogy csakis ha — ak-
kor — szükségszerűségről szólha-
tunk. s ez az a mozzanat, amely 
az ember szubjektív döntéseit af-
firmálja a mindennapi életben. 
Ezek után Lukács válaszai arra 

vonatkornak, hogy milyen az egyén 
Is  a társadalom viszonya korunk-
ban, és érintik egy lehetséges tu-
dományos politika kérdését is. Lu-
kács hangsúlyozza, hogy a relatív 
értéktöbblet növekedésével meg-
növekedett a kényelmes" kizsák-
mányolás lehetđsége: a gazdasági 
manipuláció politikai jelleg ű  lett. 
Eppen ezért a marxizmus jelenlegi 
szakaszának nagy feladata az len-
ne, hogy központi helyet kapjon 
benne az ember reformjáért foly-
tatott harc. 

E problémánál Lukács számos 
hinyosságra mutatott rá. Az ifjú-
ságról szólva kifejti, hogy az ifjú-
ság nem elégszik meg csupán az 
okos és helyes taktikai megoldá-
sokkal, az ifjúságnak olyan törté-
nelmi perspektívákat kell nyújta-
ni, amelyek fel tudják lelkesíteni. 
S ez a lelkesedés hiányzik az ifjú-
ságból, amiért nem is lehet felel ős-
sé tenni. A szocialista országokban 
pl. hiányzik a lelkesedés a refor-
mok iránt, ami arra figyelmeztet, 
hogy a történelmi perspektívákat 
határozottabban kell megvonni. Vi-
lágméretű  jelenség lett, hogy az 
igazi, lelkesítđ  történelmi perspek-
tívák hiánya miatt az ifjúság egy-
féle ateista ateizmusnál kötött ki, 
„mágikus rítusok" hatalmába ke-
rült stb. Az értelmiség feladata 
ezért ma rendkívül felelősségteljes. 
Ma is érvényes az az igény, amit 
Lenin vetett fel igen radikálisan: 
az értelmiség egyik nagy történel-
mi hivatása, hogy forradalmasítsa 
a munkásosztály öntudatát. Lukács 
megállapítása szerint az elmúlt év-
tizedekben általánossá vált a mun-
kásosztály forradalmi öntudatának 
visszafejlődése. Ezt Lukács olyan 
ténynek tekinti, amellyel bátran 
szembe kell nézni. S ez nem is vé-
letlen: a relatív értéktöbblet növe-
kedése megerősítette az élvezés 
konformista ideológiáját. Másrészt, 
a munkáspártok is veszítettek ra-
dikális programjukból: ma a s'ak-
szervezetek sokszor radikálisabbak, 
mint a munkáspártok. A párton be-
lüli dogmatizmus is fékezi a for-
radalmi öntudat feilödését. Lukács 
ezzel kapcsolatban ironikusan iegv-
zi mer, hogy ma majdnem minden 
első  titkár úgy érzi, hogy érmen 
đ  a marxi tanok legitim гirđk іise. 
S ilyen történelmi szituácihhan Lu-
kács optimizmusa abban nvilván ,, l 
mug. hogy tagadván a  fetisizá І t 
szükségszeriség uralmát, a sze-
mélvi felel ősségre és a reális tђг-
tbnelmi alternatívákra hívia jel a 
figyelmeinket. Ezekben a dönt<se 1  -
beri Lukács felfafelezi a *éve лΡ éc 
jogát. szerintP jobb tévedni, mint 
semmit s°'ч  tenni pc  elv haj  "=n 
tonoeni. Es a t'5vedbs asbeths=ae 
mindi.a fennáll. hisz a tbrténelem- 
ben alternatívák vannak és  
olyan döntés. amelyet meg^1 ё5zіi*t 
volna a szubjektív és obioktív té-
n.uezđk teljes. pontos megismerése. 
Ebből kifolyólag a régi ráció гб-
szére az új mindig kaotikus, mert 
nem tudja felismerni az úi fel-
tételeit. Lukács különösen kihang-
súlvozza az úi ráció feladatát, 
amelynek elsődleges feladata. hogy 
az új körülmények között kiismer-
je magát. 
Csak néhány gondolatot ragad-

tunk ki a Lukáccsal folytatott ter-
mékeny párbeszédb ől. S ezek is azt 
bizonyítják, hogy aktulitásuknál 
fogva mindenképpen megérdemlik, 
hogy ez a könyv magyarul is nap-
világot lásson. 

VÉGEL L6sz1ó 
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Indulhatok, istenem, 
van lovam, pikulám. 
A többi csak vér, velđ . 

(Vagy) 

Hirdetik Horgas Béla negyedik 
kötetének , a SETALOVAGLAS-nak 
elsó akkordjai előre vetítve az 
eszköz és a tartalom állandósult 
dialektikáját . Különösen fontos, 
nemcsak irányadó , de meghatározó 
jellegű  is ez a dualizmus, amely 
csupán az első , felszínes vizsgáló-
dáskor kelti az ellentmondás illet-
ve a szakadás képzetét . Mert nem 
véletlenül kerül épp ez a vers a 
kötet elejére és nem véletlen a két 
pólus kihívó tudatosítása már az 
indulás pillanatában . A könyv szi-
gorú építmény és íveit nem a szí-
nes, sokféle elem képbe tömöriпб  
mozaikja, hanem a szinte már mi-
nimálisra redukált építőanyag koc-
káinak minőséganyaga , telítettsége 
határozza meg. Horgas költ đi kel-
léktárában hiába kutatnánk a me-
taforák, a hasonlatok és a költői 
képek gazdag lelđhelyei után, 
mondhatnánk , már-már gondbaej-
tőn szegényes ez a lírai kincsesbá-
nya. A tárnák többsége elhagya-
tottan illetve érintetlenül áll s 
nemcsak hogy hiányzik, de érzé-
seink szerint ki is rekesztetett a köl-
tői tudatból. Csak néhány anyag-
forrást igyekszik mélyíteni és kiak-
názni a szerzđ , ám azokat a maxi-
mális lehetőségekig . Jgy válik a 
szél, a hó, a homok, a felhő , az ujj, 
a fém, a virág , a selyem, a sár, a 
vas, valamint a kék, a zöld, a fe-
kete s még néhány kifejezés a 
Horgas-versek alapanyagává, a 
versépítmény állandósított vázává. 
Valójában ezek a szavak fémjelzik 
a „lovat" és a ;,pikulát ", melyek-
nek birtokában elindulhat a Кбltđ  
a líra áramköreinek útvesztőin. 
A szavak kezdetben még nem 

tudják leküzdeni az anyag nyerse-
ségének a vonzását. Jelentésük, 
tartalmuk, értelmi -érzelmi telitett-
ségük meglehetősen egysíkú és in-
kább szimbolikusnak , mintsem új 
minđségnek és min đsítésnek tűnđ . 
Egyfelől a „16  és a pikula", vagyis 
az eszköz , másfelől pedig a „vér és 
a velő", illetve a költđi attitűd vo-
nulatai bontakoznak ki az olvasó 
előtt indokolt kételyeket ébresztve 
az ilyenfajta költészet értékeit 
illetően . Ködösítés vagy ködvilág, 
elvont szinibolizxnus vagy kecses 
és ügyes ámítás, az alapkifejezé- 
sekhez való következetes visszaté-
rés, vagy a lírai szegénység van-
álása, merül fel a dilemmasor, s 
zavartan áll meg az értékelő. Ér-
vek és ellenérvek b őven akadnak 
a kérdéspórok bármelyikére. S 
hogy végül megis aHorgas-költészet 
javбra billen az ingadozó mérleg, 
az elsősorban a már-már minimá-
lisra redúkált nyelvalapanyag mi-
nőségi átértékelődésének Кбszönhe-
tő. Pontosabban, Horgasnak fokoza-
tosan, lépésről lépésre sikerill be-
vonnia á . tárgyi , gondolati és érzel-
mi világ minden kiterjedését e kez-
detben riasztóan szűknek mutatko-
zó szóanyagba . A kifejezések meg-
szabadulnak és megtisztulnak glo-
bális jelentésüktől , rugalmasakká 
válnak, idomulnak a vershez, a 
költđi tartalommal azonosulnak. S 
itt már nem az anyag a tartalom 
ilyen vagy olyan megelevenít ője; 
hanem a tartalom itatja át az 
anyagot a saját egyedi és egyszeri 
jelentésével . A vér és a velő  hatal-
mába kerítette a lovat és a pikulát. 
Ezek után pedig már szUkségsze-

rű  a teljes egybevágóságot, az azo-
nosulást követő  kiterjedés , a mély-
ség rétegeib ől feltörő  burjánzás, a 
kemény egysíkúságot követő  szín-
gazdag sodrás és sodródás, mely A 
tizenegyedik csapás c. ciklusban 
teljesedik ki. 

Visszatérve az iménti hasonlathoz, 
Horgas kötete azon építmények kö-
zül való, melyek nem sokszínűsé-
gükkel, változatosságukkal , minden 
elemet magukba foglaló kompozíci-
ójukkal, hanem egyszerű  szilárdsá-
gukkal s az általuk körülzárt belső  
tér maximális kiteljesedésével ra-
gadják meg a szemlélđdбt. 

PODOLSZKI József 

gyors tavasz 

• 
Igor ZidiбЈ  
Blagdansko lice, 
Zagreb, 1969. 

Szemügyre véve az egzisztencia-
lizmus jugoszláviai kicsapódásait, 
lendületeit , gуt гбdéseit , a Кбlté-
szetben reprezentálódó formaered-
ményeit, figyelmünket els đsorban 
a Razlog című  zágrábi folyóirat 
körül csoportosult fiatal költ ők Кб -
tik le, legalábbis a mód, ahogyan 
igazságukért harcolnak , sokszor 
egyfajta parnassien magatartással. 
Persze ez az intellektuális produk-
ció a szellemi mozdulatlanság mód-
szeres ellenpontozása is, tehát nem 
is annyira tiszta egzisztencializmus 
üti fel fejét , hanem inkább az 
Erosszal összебntvényeződve szólal 
meg az új szellem a fiatal horvát 
urában . A Razlog-gyökérzet kvint-
esszenciája egyenértéktí a vers és 
esszé ölelkezésével , amely végtele-
nül, szinte dimenziótlanul nyúlik 
el; inkább sejtet, mint megvalósít, 
versérzéseiben pedig tagad minden 
epikus hömpölygést. 
A razlogos lira a „rövid versek" 

korszakát is jelenti , a müvészeszkб-
zökben ott csillognak a belevetett-
ség, a választás kritériumai: a sza-
badság- és isteneszme szintézise 
például kézzelfogható esztétikai le-
letet nyilatkoztat ki, sokat ígé гб  le-
letet. 

Mindenekelđtt a vers dominálá-
sáról van szó. A kritika is ennek 
a hatalomnak van  alárendelve, no-
ha időnként megtermékenyít ő  im-
pulzusokat lök ki magából, akár a 
francia egzisztencializmus esetében. 

Igor Zidić  lírája valamelyest 
megvilágítja e költ őnemzedék roha-
mát, alkatának bonyolult titkait és 
variációit , szellemi egészségét vagy 
betegségét . Hiába keresünk Кбlté-
szetében szokványos , mindennapi 
érzékiséget , az mindennek híján 
van. A felszín sokszor közönséges 
élethelyzeteket ragad meg, a költ ő  
játszik ezekkel : súlyos vagy nem 
súlyos szavait mérlegeli , helyezi be 
a szabadvers organizmusába. 

Zidić  költői attitűdjét a józanul 
objektív , szinte kérlelhetetlenül an-
golos magatartás teszi szimpatikus-
sá, elfeledtetve a felület rétegeinek 
szürkés árnyaltságú koloritját, s 
azt is talбan, hogy a megvalósulá-
sok elsősorban c s a k revelálnak. 
Igor Zidič  képletét az ellentétek 
kettőssége hálózza be, az ellenté-
tek állandó egzaltáltsága hajszolja, 
ugratja, adagolja a verssorokat: 
nincs döcögéssel vegyes komplikált 
muzsika, csak l í r a i b r u t a l i-
tás, hiteles kegyetlen-
t é g. Előszeretettel foglalkozik a 
reménytelen életvitel ű  emberek eg-
zisztenciális helyzeteivel , nem sza-
bad azonban , hogy az efféle egyé-
nítés által festett kép megtévesz-
szen bennünket , hisz általános em-
beri szituációt énekel meg modern  
formanyelvén . schopenhaueres le-
mondás, hölderlini éjszaka, az em-
beri élet bizonytalansága , remény-
telensége rezeg ezekben a sorok-
ban,s témáit sohasem mulasztja el 
enervált hangulatporokkal befújni. 
(Fontainebleau , Angelus, Braća 
Ahilova, svaka te stvar, Pelegrin 
stb.) A valóságtól való idegenségét 
stilisztikailag is tudja dokumentál-
ni. Zidić  egzisztenciális helyzeté-
nek nem a káromkodás felel meg, 
mint a katonáénak, hanem a szé-
lesen értelmezett isteni kifejező  
eszköz, a Metafora . Ez a szentség 
válik örökérvényűvé a Razlog lírá-
jában, ezt szentesíti Zidi ć  költői 
lávájának megszilárdulása. 

RAFFAI Ferenc 

a ѕzámok 
fátomása 

• 
Darko Kolibaš: 
Rez, Zagreb, 1969. 

Darko Kolibaš helyét egy esztéti-
kai értékrendben nagyon körülmé-
nyes dolog lenne kijelölni , annál is 
inkább, mert viszonylag kevés Ver-
se áll rendelkezésünkre ; fiatal hбl-
tđ, Zágrábban olvas és fr. Huszon-
néev évével kíméletlenül tör a si-
ker felé, érzi azt, amit egy Кбltđ-
nek éreznie kell: első  kötetének 
tömör verseiben leszámol az idejét-
múlt beszédmodorral , itt-ott kimu-
tatható a Razlog lírájával történt 
sikeres szakítás is, ám rokonszen-
vünket éppen az értelmi zóna kii-
lönös természete ragadja meg bizo-
nyos világnézeti mellékzöngéjével. 
A vers külső  szemléletében még 
őrzi és fejleszti a razlogos Кбltбk-
től eltanult formákat, pédául ered-
ményesen homorítja , merevíti, ki-
fordítja a verseket (elsősorban 
Mrkonjićot vallja mesterének, bár 
кépiségében đrizni tudja Sabol ide-
gességét és visszatéréseit). 

Mit mutat Darko Kolibaš Кбlté-
szeténeК  intellektuális mondaniva-
lója? szigorú közvetlenségével mi-
lyen úton áramlik szabadabb vizek 
felé, hogyan éli át az utazást, mit 
él meg, lesz-e hitele költészetének? 

Ami a modern örökséget illeti, 
Kolibaš szintetizáló költőnek ígér-
kezik, mert saját erejét a használ-
ható örökség szintetizálásában érez-
te meg, azaz a horvát hagyomány-
ba próbál illeszkedni, néhány ízt 
kiszív még a glagolita irodalomból 
is. Meglepđ , hogy fiatal poéta lété-
re a k a rn a témái vagy menekü-
lési lehetőségei sem izgatják, olyan 
költő  ő, aki a szexuális forradalom 
idejét tulajdonképpen a n вmiségen 
kívül éli át, aki kitünđen megtu-
dott szabadulni a kosztüгnös élmé-
nyek hatásvadászó halmazától. 

Darko Kolibaš a számok láto-
másában borzad , értelmi képessé-
geit, az Egész helyett a Rész vizs-
gálatára specializálta , s ezzel az 
egyetlen aktussal máris olyan kđ-
zegben találta magát, amelyben 
hangot adhat pozitívumainak. Más-
felől útmutató lírikusnak érezzük, 
hiszen a mai poétáknak komoly in-
tellektualizmust szuggerál , ezt ki-
egyenlíti az élet igenlésével, s őt 
minden lehető  esztétikai princípi-
ummal. Nála a tudatosság a legfon-
tosabb dolog, itt kezdődik a hól-
tő ... 

Szakításaiban kétségtelenül ere-
deti költőtípust képvisel : minded-
dig egyedülálló apoцós-görögös 
megszólalásaival sikerült egy-egy 
árnyalattal közelebb férkőznie a 
párlatszerű  Ііraisбghoz , ugyanakkor 
hangszélességét is csökkentette, 
ami nála nem elszegényedést ered-
ményez, hanem éppen ellenkezőleg, 
a konkrétumok módszeres kibon-
tását segíti elő  az epikum rovására. 
A hatalomra törés kérdései a sza-
kítással vannak összefüggés 'ben, s ha 
Kolibaš a hagyományos romantika 
feletti győzelmét ünnepli , akkor a 
fiatal hadvezért megszédíti a hatal-
mi mámor, képes az egyik véglet-
ből a másikba bukni, játszani az 
általánosságokkal , elanyagtalanítani 
a konkrétumokat . Művészi vénájá-
nak éppen ilyen szempontból van 
meg a potenciális, lehetőségszerű  
betegsége , amelynek veszélyességét 
nem szabad eltúloznunk : a fiatalos 
temperamentumnak joga van ilyen 
koс(iбzat vállalására , a harc roha-
ma is ezt követeli t őle, de, mint 
már leszögeztük , Darko Kolibaš 
mutálására nem fog rámenni hól-
tői rendszere , amelynek egyedüli 
rákfenéje a kompjuteres , robotsze-
rű  képletromantika lehet... 

Matematikus költészet? 
Meddő  Ira? 
Nem tudjuk pontosan , nem is kell 

meghatároznunk , mindenekelőtt a 
megszólaló költőt üdvözöltük. Lírai 
átitatottsága sokszor még publicisz-
tikai élmény : egy csipetet jelent a 
párlat párlatának retortájából. Ko-
libaš azonban szakadékban szüle-
tett... 

RAFFAI Ferenc 

a kimondott 
szó t®bbleto 
• 
Ferdinandy György: Ne- 
mezió Gonzб lez egyete- 
mi tanбr beszéde a Fe- 
kete-erd ő  állataihoz, 
Magyar Műhely, 
Pб rizs, 1970. 

Mintha a legtökéletesebb film pe-
regne a szemünk el őtt. Reflektor-
fény művészet: a fény pásztázik, 
itt arcot világít meg , embert, sor-
sot, amott várost, eseményt a maga 
egyszeriségében , tragédiát , melynek 
részletei megkövesedett rendben is-
métlđdnek , neveket, arcokat villant 
meg, de ezek a nevek még sokszor 
előfordulnak másutt, mások hordoz-
zák đket, más színfalak között: a 
fény csak kroki-körvonalakat láttat, 
de ezek a vonások sokkal többet 
tartalmaznak , mint egy nagyítóval 
kiemelt, óriásira dagasztott mozaik. 
A novellák fényben kirajzolódó 
krokija, a mondanivaló minimuma 
a kimondott szó. Mindaz, ami 
kiteljesíti, ami kroki erej űvé teszi, 
mögötte  611, kimondatlanul. A 
lényeg: a kimondott s a ki 
nem mondott szó közötti vá-
lasztóvonal pontos megsejtése. 
A leírott szó csak a határvo-
nal meglelése után állhat szilár-
dan, s vállalkozhat arra, hogy ön-
magát felülmúlja ; már nem csak 
szó, egy szó , mondatelem , szöveg-
-sejt, hanem letéteményese mind-
annak, ami nincs jelen, kimondat-
lan s benne sűrűsödik jelentéssé: 
nem kiegészítés — többlet. 
A novellákat éppen ez a többlet 
kovácsolja szilárddá , törhetetlenné, 
a Lautrec -kroki vonásainak méltó 
párjaivá, melyek egyetlen vonallá 
tudtak sűríteni mozdulatot , ritmust, 
dinamikát , esztétikumot. 
A fénymozgásnak, a krokivázolás-
nak, a kimondásnak nem egy ide-
ges, technikai csonkítás -dinamika a 
lényege, nem is egy alkotó mód-
szer függvényei : a látásból önma-
gából erednek; annak a lelki sze-
izmográfnak fölvázolt jegyzetei, 
amelynek érzékenysége csak ebbe az 
irányba terjed — termékei csak 
ilyen krokinovellák lehetnek — ‚ 

csak ilyen módon érzékel , nem akar 
tudni a divatról , arról , hogy a di-
vatnak nem felelnek meg az 
olyan leírások, mint: „Néhány perc-
cel hat óra után a nap lebukik a 
látóhatár peremén. Az acélszürke 
levegő  szelíd világoskékre vált, csil-
lagok vibrálnak , a pálmafák poros 
korongja КбгйІ  narancsszínű  fény. 
Valahol cseng a telefon: a tenger 
s égbolt acéllemezei között, hőség-
től aléltan eszmél a sziget." 
Os  érzékenysége kényszeríti arra, 
hogy a dolgokat így merje láttatni, 
s ugyanakkor arra is, hogy bels ő  
lüktetésének engedelmeskedve — s 
nem a tudatos elszegényítési er ől-
ködésnek — valósítsa meg rohanó, 
izzó, mélyről jövő  dinamikáját —
képnek, szónak, mondatnak egy-
aránt. 
A tudatunk láthatatlan vásznára 
vetített filmkockákon , a monda-
tokban a dolgok egyidőben történ-
nek és múlnak el. Nincs távolság, 
egyszeri a megtörténés és az el-
múlás: egyidejű . A mondatok el-
kezdődnek, lezárulnak, vannak és 
nincsenek . Nem nyúlhatnak túl 
hosszúra , szabályos ritmusban sür-
geti őket a következő . 
S hogy megfoghatóbb legyen a 
rend, jelen van egy hang, amely 
a klasszikus drámák narrátorának 
helyéről irányítja a fénycsóvát az 
adott pontra , a figyelmet a lényeg-
re. 
Ez a hang nem mesél, csupán irá-
nyít, lehetővé teszi, hogy a dolgok 
széteső  részletei közül csak azok 
rajzolódjanak ki tömör vonásokkal, 
amelyek mellett el kell törpüljön 
minden más, de amelyekben mégis 
jelen van , ott lüktet az egész har-
móniája. 
Feleslegesek a párhuzamok. 
Az Egy nap a szigeten Don Ped-
rója nem egy Hemingway novellá-
ból jött, mégis jólesik reá asszo-
ciálni. 
Az autósztráda sem Updike Nyúl. 
cipőjéből kanyargott idáig, mégis 
mintha valahol találkoznának. Nem 
tudni hol . Nem is lényeges. 
Valahol itt , mindenkihez közel. 

THOMKA Beбta 

az anyag 
átértékelése 

Horgas Béla, Sétalovag-
lás, Magvető , 
Budapest,  1 969. 
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Azt hiszem, kevesen vannak, akik 
nálunk Major-Zala Lajos nevét is-
merik. Húsz éve Svájcban él, me-
lyet második hazájának tart. Né-
metül és franciául is ír. Magyar 
nyelven két verseskötete jelent 
meg eddig: Hova (1957) és Ötödik-
-síp (1967). Könyvét a münchen Au-
rora adta ki. 

A Fémember az áramkörben há-
romszorosan is találó cím: a fém-
ember már eleve a huszadik szá-
zadra, a robotok, a kibernetika 
századára asszociál, másrészt pedig 
talán mindannak ellentétére, amit 
a sokat emlegetett „húsvér" ember 
hallása idéz fel bennünk. A techni-
ka századában élő  és a technika 
századára jellemző  fémembert Ma-
jor olyan magától értet ődően vitte 
be a költészetébe, mint ahogyan 
elkezdett géppel írni. („Tudtom-
mal senki nem írt eddig arгбl ér-
tekezést, hogy az írógép megjele-
nése miképpen befolyásolta az iro-
dalmi stílust.. Merthogy írógéppel 
másként ír az ember, mint lúdtol-
lal, az bizonyos.") A kiliti fémem-
bere azonban (csábít a paradoxon) 
szintén „hús-vér"-fémember, hiszen 
hideg gép-környezetében is meg-
tartotta jellemzi emberi tulajdon-
ságait: remél, szeret, lelkesedik és 
fohászkodik (ha — szintén kora ké-
telkedi szkeptikusaira jellemzđen 
— idinként egy kissé ironikusan is). 
Ha szeret, úgy teszi azt, mint ami-
kor 

két fém összeérintkezik 
s 

megrezdül rajtuk 
a melegség 

fény csordul ki 
belб lük 

egymásból az erđ  
két felület tapadása 

s 
a mindenség 

csókban magyarázza 
törvényeit 

gyere 
Ti  

a két bizonyíték; 
ha pedig fohászkodik, a Dicsđséges 
Fémarcú Urhox (alias: Fényességes 
Krómtestil Ur, Nagyhatalmú Gu-
milábú Ur, Kegyelemteljes Bádog-
fülű  Ur, Szépséges Csđajkú Ur, Jó-
ságos Kábelagyú Ur stb.) — ekkép-
pen teszi azt: 

Megbocsátó Aranyarcú (fr 
ments meg bennünket az álló 

ídđ tđl ha házunk körül zöld 
füvet köpködđ  gépökrünk mö-
gött ásítva baktatunk hogy 
agyonüssük a magunkramaradás 
unalmát és hogy utána a simá-
ra legelt pázsitra büszkén ki-
tűzhessük névjegyünket: 

A FüRE LÉPNI TILOS 

Másodszor, nagyon találó jellem-
zđje ennek a költészetnek az „áram-
k đr" is. Nemcsak azért, mert ez a 
szó valamiféle száraz, tudományos 
szagot áraszt magából a hozzá kap-
csolódó fogalmakkal és jelenségek-
kel együtt, hanem azért is, mert 
ínaga a kötet is sajátos módon 
áramkörre emlékeztet lüktet ő  elekt-
ron-verseivel és a „tudományos 
szag” képzetét keltheti fém- és gép-
kultuszával. Ez a „tudományos 
szag" Majornál ugyanazt jelenti, 
mint a romantika verseiben a hold-
fény és a repkénnyel ben őtt tört 
oszlopok, ugyanaz a couleur locale, 
mint például Móricznál a „paraszt-
szag". (Ahogy Mórfez a parasztság 
íIója volt, úgy Major-Zala a gépek 
költđje.) Az áramkör nála tulaj-
donképpen az élet allegóriája, az 
élet szimbóluma, mint ahogyan a 
fémember is végeredményben a szó 
kđzhelyi értelmében vett húsvér 
ember allegóriája (akár csak a ro-
botember is különben, amely an- 

.. 

nál tökéletesebb működésében, mi-
nél hívebb utánzata az ember te-
vékenységének). 
Harmadszor pedig, mint szókap-

csolat is eszményi címe ennek a 
kőtetnek a Fémember az áram-
körben. Vagyis: FÉMember, aki —
fémbđl lévén kiváló villamosság ve-
zető  — az áramkörnek lüktető , 
szerves része, felfogja és továbbítja 
impulzusait, összekötő  kapocs, vil-
lanyégi az áramkör két egymás fe-
lé szaladó vége között, amely térbe 
vetíti és szócsibe mondja az áram-
kđrtől átvett információkat Maga a 

Költő , aki mindig része egy képzeltbeli 
áramkörnek, és aki mindig össze-
kötő  kapocs egy képzeletbeli áram-
körben. Major-Zala érdekesen és jól 
tolmácsolja az áramkör egyik pó-
lusától (a Költđtđl) kapott sugalla-
tot a másik pólus, az olvasó felé. 
Szenvedélyes hittel l đvelli ki ma-
gából a meggyđződést („Meglátni, 
költészetben látni a kitáguló, szűkü-
lő , gyűrűzđ , vonzó, egymást meg-
semmisítő  és egymástszülđ  koz-
rnikus-ritmusok fényszög ű  villaná-
sait, egy Lépéssel közelebb jutni az 
alkotáson keresztül az igazsághoz. 
Vagyis, felvenni a versenyt a fizi-
kával, s a rideg számok kinyilat-
koztatd égi feleire földi félélmeket 
legyđzđ  emberi jelekkel válaszolni, 
ha dadogón is. A szemünk előtt és 
bennünk a ,hideg” űrt felmelegí-
teni, lakhatóvá tenni az újra ta-
nult nyelv segítségével."), az ára-
mot, amelytđl maga is izz б  fémem-
berré válik, mint apja göcseji ko-
vácsmGhelyében a kohóban hevített 
vasdarab. Feladatát akkor teljesí-
tette, ha ez a meggy đzđdés, az áram 
nem folyik el haszontalanul, a vevđ -
pólus is lüktetni kezd a hatására, 
nemcsak átveszi, hanem a kezdđ-
sebességet megadó impulzusra to-
vább vezeti, bővíti, terjeszti a gon-
dolatot. Amint a költi mondja: „ké-
rem, társuljon hozzám, olvasó-köl-
tđnek". 

És persze, miként lehet ezt a leg-
biztosabban elérni, ha nem meg-
gyđző, — szuggesztív versekkel. 
A szuggesztiónak már régtđl fog-

va egyik leghatékonyabb eszköze a 
RITMUS (gondoljunk az egyszerű  
népek extázisára, amelyet ritmikus 
dobverés és elemi mozdulatok üte-
mes ismétlése idéztek elő .) A rit-
mus Major—Zala költészetének alap-
vető  eleme („Rímekre nem töreked-
tem, de arra sem, hogy ne legye-
nek. A rímek számomra nem lé-
tezik. Egyetlen, ami életemben ed-
dig fontos volt, ezáltal köl-
tészetemben is: a ritmus"), magá-
tól értetődően, hiszen a techniká-
ban mindennek van ritmusa, még 
a csendnek is.  

... 

hődallamú szóéletté 
lázléptű  

betűkopogásban 

kihűl a nyelvemen 
a szó 

mint apám kohójában 
ha 

nem izzžtitta 
fújtató 

(óda) 

Major maga fogalmazza meg 
nyelvi programját kötetének ér-
dekes és különös előszavában: „A 
szavakat igyekeztem kiszabadítani 
a grammatika birtönébő l, a meg-
szokott sémából. Kivetíteni őket a 
térbe, a mozgásban új jelentđséget 
adni nekik. Az írás által rögzitett 
merevséget a nyelven belül felol-
dani mozgássá, ritmussá. Mikrosz-
kóposítani a nyelvet.” Ez a költé-
szet a kísérleti költészet régióiba 
tartozik, az experimentális poézis 
régióiba, amelyet mindig némi 
fenntartással fogadunk, de amely-
nek bizalmat kell előlegeznünk, 
hogy megérthessük és szerethessük. 

FULUP Gбbor 

vallomások a 
közösségrő l 
és a felismerésrő l 

• 
Sütő  Andrбs: Anyám 
könnyű  ólmot ígér, Kri-
terion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1970. 

Dokumentum és vallomás! Rövi-
den így jellemezhetnénk S'it ő  And-
rás regényét. De a dokumentum-
nak lírai hevülete van, a vallo-
másnak márványtiszta szigorúsága. 
Az ötvözet: a biztos és csodálatos 
kompozíció. Ezekkel a megjegyzé-
sekkel ezt a könyvet regénynek 
is nevezhetjük, bár tagadhatatlan, 
hogy műfajilag nehéz lenne ponto-
san meghatározni Süt ő  András 
könyvét. 

S a forma formális szemlélete 
nem is fontos ebben az esetben. 
Hisz Sütđ  „formabontó", de tárgyá-
nál fogva az. Tárgya pedig a sors. 
Nem egy ember sorsa, bár a vallo-
más jellege ebbe az irányba ii-
veszti az olvasót. Nem is egy csa-
lád sorsáról van szó, mint ahogy 
ezt a dokumentumok, a levelek 
alapján vélhetjük. Egy erdélyi fa-
lu életét ismerjük meg a könyv-
ből, mégsem krónikát nyújt a szer-
ző , hanem anatómiát. Ugyhogy a 
vallomást egy közösségről szóló 
szellemi anatómiai tanulmányként 
is felfoghatjuk. Sütőnél a sors szo-
foklészi megfogalmazást nyer. Az 
írói döntés antigonei törvényszerű-
séget vesz fel. 

Elđttünk a falu, lelke minden 
rezdülésével, hányódásával. Az élet 
látszólag prózai, de a hamu alatt 
csendes agónia lappang. Csapások, 
megalázkodások, megrázkódtatások. 
A közösségi szellem látszólag min-
dent visszaver, ugyanakkor azon-
ban a belsđ  feszültség növekszik. 
Célja nincs, útja ismeretlen. Ered-
ménye: önemésztés. Ezzel a bels ő  
láthatatlan tragédiával kell szem-
benéznie az írónak. Az igazi drá-
mát nem a történelem színpadán. 
hanem a színpad mögött kell meg-
találnia. S a színpad mögött csen-
des monotónia a szenvedés, a ki-
tartás hősies, mert néma. Láthatat-
lan és rejtett ösvények vezetnek 
az igazsághoz. De Süt ő  regényében 
nemcsak a látvány, az igazság az 
érdekes. Az ösvény, mely oda ve-
zet, majdnem lényegesebb. Hisz 
igazságát az fró nem vásárt kiki-
áltók módjára hirdeti. Amit a re-
gényből megismerünk, az sokak 
számára köztudott dolog. Már-már 
történelmi lecke. A verg ődés jaj-
kiáltásai hangosak, de nem tolako-
dóak, nem ragadják meg a mikro-
font, hogy még jobban hallatszanak. 
A tónus erősen tompított. 
Ebben a regényben sokkal fon-

tosabbak a tépel ődés, az eszmélődés 
jajkiáltásai. A regényíró igazsága 
nemcsak azért érdekes, mert mé-
lyen emberi, hanem azért is, mert 
a szerző  szenvedés és vfvódás árán 

N 
jutott hozzá. Gide egyik hőse a si-
vatag előtt ismeri fel élete mély ér-
telmét és értelmetlens "egét, s ez a 
felismerés egész életét megváltoz-
tatja. Sütő  regényében ennek a 
felismerésnek a neve: Mez őség. 

Külön esztétikai értéket biztosít 
a szerző  felismeréseinek frissesége, 
előszörisége. Sütő  mindent úgy fel-
fedezésként lát meg, fed fel. A 
legtöbb hasonló intonációjú regény-
ben a szerző  már eleve látja az 
összképet, már akkor tud mindent, 
amikor az első  szót leírja. Az igaz-
ság kényszerít ő  ereje kényszeríti 
szolásra. Süt őnél némi hangsúlyel-
tolódásról van szó. Ot az els ő  fel-
fedezés sürgeti, hogy megtegye a 
másodikat... Tehát ebben a könyv-
ben nemcsak az igazságnak, hanem 
az írásnak is megvan a drámája. S 
a felismeréseknek ez frissesége te-
szi lehetővé a szerzőnek a részle-
tek finom megfigyelését is. Hisz 
aki már ismeri az egészet, akinek 
az egész, mint a rozsda, belemar 
az agyába, annak az egész drámá-
ja oly súlyos és lenyűgöző, hogy 
ennek nagysága mellett a részle-
tek eltörpülnek, elmosódnak. Süt ő-
nél a részleteknek is éles kontúr-
jaik vannak, éppen azért, mert 
spontánul tudja látni az élet gaz-
dagságát. A részletek pedig mégis 
csak részletek, az egyik mozaik-
kocka igy csillog, a másik úgy. A 
kép egységes, de a kockáknak is 
külön életük, fényük van. Az egyi-
ken megcsillan a humor fénye, a 
másikon a kacagás játékos kis ör-
döge, a harmadikon a merengés, a 
negyediken a szenvedés, az ötödi-
ken a tragikum. 

S ahogy a szerző  az eseményeket 
úgy tudja bemutatni, mintha elő-
ször látná őket, úgy a szavakat is 
ezzel a soha meg nem ismétl đdő  ih-
lettel használja. Egy-egy szó pédául 
egy budapesti író számára megszo-
kott dolog, mint a lélegzés. Süt ő  
regényében azonban egy-egy szó 
felismerés: a villámcsapás erejével 
hat. Próbálgatja đket, ízlelgeti za-
matjukat, ellenőrzi zenéjüket, ját-
szik velük, mint egy gyermek, sok-
szor pedig tobzódik bennük. Mez ő-
ség nemcsak az igazság, hanem a 
szavak erejével hat. 
Nagy tévedés lenne Sütő  regényé-

ben csupán politikai regényt látni. 
A politikum itt nem öncélú, emlí-
tettük már, hagy a politikai tarta-
lom bizonyos szempontból törté-
nelmi lecke is. De a politika, ha 
nem is az élet legáltalánosabb jel-
lemzője, mégis belopta magát az 
élet minden pórusába. S aki egy 
közösség sorsát vizsgálgatja, az 
nem folytathat szubjektív politikát. 
Sütő  előítéletek nélkül nézett szem-
be a sorssal, ennélfogva nagyon 
természetes, hogy a szembenézés 
konzekvenciájának politikai vetü-
lete is van . Sütőnél ez a vetület 
humanista, reménnyel teli. A re-
mény itt nem konkrét utópia, nem 
fegyver, amely a jelenben is hat, 
hanem inkább szubjektív nosztal-
gikus írói szimbólum. A befejező  
sorok szimbóluma erre utal. 

A regény humanizmusa a közös-
ség szellemébđl s a közösség ben-
sőséges ábrázolásából fakad. Mez đ-
ség nem idill, mert szenved, de 
szenvedéseiben is humanista álmai 
vannak. A kemény sors nem me-
revedett meg, „friss leveg őt" vár. 
De ezt a szellemiséget sugallja az 
írói sors ábrázolása is. Valahol a 
regény közepén Sötđ  kis tékozló 
fiú módjára tér vissza a faluba, 
arra gondol, hogyan nézik a sorsát 
egyesek.  B.  barátom sorsán s a 
magamén tünđdók. Semmi kétség: 
szökevénynek tekint. Nem jön 
álam a szememre. Fölkelek és ki-
könyökölök az ablakon. Gyöngy-
házfényű  az ég a hold világában. 
Az idő  moccanástalan; valami ké-
szül újra az omlatag magasságban. 
Lélegzetvisszafojtva hallgat minden 
körülöttem. Aztán észrevétlen re-
megni kezd a táj, és felejtésre biz-
tat a hóhullás." A regény egyik 
konzekvenciája mindenesetre az, 
hogy a „szökevényt” befogadta a 
falu. Olyan hon ez, amiért a kor 
nagyjai minduntalan fájdalmasan 
feljajdulnak. Kis világ Mezőség, de 
tanulságos tapasztalatokat nyújt. S 
mivel írói vallomásról van szó, 
megkönnyebbülve állapítjuk meg: 
a falu bensőséges humanizmusa 
meleg megértéssel fogadta a „szö-
kevényt", az igazság eszmélked ő  
kutatóját. Kissé a közösség biztató 
válasza ez arra a korszer ű  és any-
nyira eszünkbevésett kérdésre, 
hogy minek az ének ezekben a zord 
időkben. 

VEGEL L6sz16 
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Major-Zala Lajos: 
Fémember 
az áramkörben, versek, 
München, 1969. 

A NAGY RITMUS: A CSEND 
A SZI Р  RITMUS: A BÉKE — 

mondja Major egyik versében, 
ugyanabban, amelyben — techni-
ka-kultuszára jellemz đen, de egyút-
tal az „óгá"-val és a ,szívverés"-sel 
a ritmusra emlékeztetve ezt is írja: 

ОDVÖZLI;GY BOLDOGTALANSA- 
GUNK 

L1;TMlR6JE 
IRA 

TECHNIKA SZIVVERESE 
AGYUNK HATALMA   

(idđ) 

A régi műfajok, a ballada és az 
óda sajátos módon születnek újjá 
a költő  írógépe nyomán: 

kétrakéta fémkötéllel 
csavartűvel acélvarrtan 
űrsugáron száll keringve 
koccantgatva űrhajtáson 
testűket a forró térben 
összefonva összekötve 

(balladaút) 

Ez az áramkör teljes, ritmusa és 
sebessége van („a sebességet fo-
kozni), hogy többet (lássunk). 

ha 
az áram kiszalad 

agyamból 

az elektronok nem 
hevülnek 

többé ritmussá 



az ajk®tó 
elkötelezettsége 
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tartalom 
J. P. Sartre: 
MI az irodalom? 
Gondolat, Budapest, 1970. 

sartre válogatott tanulmányainak 
megjelenése eseménynek kell szá-
mítson a magyar irodalomban. Ez 
esetben persze nem közönséges 
adósságtörlesztésről van szó. sartre 
gondolatai ugyanis, bár ontológiai-
lag megalapozatlanok, egyénre mé-
retezettségükben túlhaladják ko-
runk marxizmusát, legalábbis any-
nyiban, hogy részletesen kifejtik 
azt, ami "Lukács partizánelméleté-
ben potenciálisan adott. sartre 
útja természetesen fordított: nem 
az objektív világ fejlődésiránya, 
törvényeinek felismerése vezeti a 
cselekvđ  társadalmi ember ideál-
jához, hanem az egyén választási 
lehetőségét korlátozó (bár nem dia-
lektikus materialista alapon értel-
mezett) társadalmi viszonyok kriti-
kai szemlélése. Sartre jelent őségét 
azonban a dogmatikus marxisták 
abból a szempontból próbálták el-
vitatni, amely a mai ember számá-
ra legkevésbé lényeges: sartre kér-
désfelvetésének gyökerei fel ől. 

sartre éles határvonalat von egy-
felől a próza, másfelől a költészet 
és a lcépzđmüvészet közé. Az elté-
rés onnan ered, hagy míg a költé- 
szetben és a képzGmüvészetekben 
jel és jelentés — új minőséget ké-
pezve — egybeforr, addig a prózá-
ban a jel továbbra is jel marad és 
a jelentés elsődleges fontosságú, az 
író áttétel nélkül ad formát világ-
gal szembeni magatartásának. Ha 
nem tartnánk szem előtt, hagy mi-
lyen elđnyök következnek e felosz-
tásból sartre irodalomelméletében, 
könnyen bebizonyíthatnánk önké-
nyességüket. (Pet őfi költészetére 
például sokkal inkább vonatkoznak 
sartre prózára vonatkozó megálla-
pításai, mint egyes modern, a sza-
vaknak nagy jelentőséget tulajdo-
nító modern prózai törekvésekre. 
Azonkívül: Zola naturalista leírásai 
mennyiben agitálnak közvetleneb-
bül, mint Courbet ugyancsak na-
turalista festményei?) A bírálatnak 
azonban csak akkor lenne értelme, 
ha sartre nem jutna tovább a m ű-
faji méricskéléseknél, másrészt, ha 
további következtetései a szocialis-
ta világ írói és kritikusai számára 
is nem lennének rendkívül tanul-
ságosak. 
sartre szerint az fró akarata 

ellenére sem kerülheti el a térsa-
daixm állásfoglalást: „ .. a hallga-
tás korántsem azt jelenti, hogy né-
ma valaki, hanem hogy nem haj-
landó beszélni, tehát mégiscsak 
beszél." Az elkötelezettség sartre 
számára tudatos állásfoglalást je-
lent: „Az elkötelezett író tudja, 
hogy a beszéd cselekvés: tudja, 
hogy feltárni annyi mint megvál-
toztatni, és feltárni "csak akkor le-
het, ha az a tervünk, hogy megvál-
toztatunk." Olyan nagy szerepet 
tulajdonít a tudatosságnak s itéle-
tében annyira szubjektív, hogy a 
XIX. század nagyrealizmusát is 
csak fenntartással említi, mivel sze-
rinte az író nem lehet pusztán 
megfigyelđje, „ábrázolója', „tanú-
ja" az életnek. A hallgatás a reak-
ciós erđkkel való cinkosságot je-
lenti. Proust, Gide, Giraudoux és 
a huszadik század többi nagypol-
gár írója is kíméletlen bírálatban 
részesül. Az említett írók ábrázo-
lásmódja sartre szerint „analiti-
kus". HSseiket az örök emberi tu- 
lajdonságok koordinátarendszeré-
ben rajzolták meg, s nem adták az 
emberek közötti konkrét viszonyok 
szintetikus kepét. sartre élesen bí-
rálja az előbbi írói magatartások-
kal kapcsolatos pozitivista jelen-
ségeket is, melyek atomizálni pró-
bálják a szellem szintetizáló törek-
vésett. Ironikusan említi azokat a 
törekvéseket is, melyek kommuni-
kációnak fogják fel az irodalmat: 
„Az üzenet végsđ  "soron tárggyá 
változtatott lélek; és ugyan mit 
kezdhet az ember egy lélekkel?" 

Rendkívül tanulságos azonban az 
is, ahogy a kritikusok irodalmi ha-
gyományokhoz való viszónyulását 
bírálja. A „mindentudásra törek-
vő",. a „tényeket objektíven elem-
ző" kritikuseppen azokat a vonat-
kozásokat lúgozza ki az alkotásból, 
melyek - egykor a mü korszerűségét  

.. 

jelentették. Igy például számukra 
Rousseau ember-felfogását semle-
gesíti az a tény, hogy saját gyer-
mekeit nem volt képes felnevelni. 
Vagy vegyünk" magyar példát: Pe-
tđfi szabadságszeretete szláv szülei-
től örökölt lázongó hajlamával ma-
gyarázható - magyarázható és 
semmi több. Az ilyen oknyomozás 
elemekből összeadódó dologgá deg-
radálja a szellemet —állapítja meg 
S'artre: „ a nagy írók mindig is 
pusztítani, építeni, bizonyítani 
akartak.", azonban idđközben „e 
szerzđk legjobb érvei elveszhették 
hatékonyságukat; csupán gondolat-
menetük rendjét és pontosságát 
csodáljuk; a szavak és mondatok 
nagyszere elrendezése csak dísz a 
szemünkben ...". sartre e formák 
mögötti, a fülekig el nem jutó 
romboló-teremtđ  indulat után nyo- 
moz, mert meggyđzđdése, hogy a 
„MÜvészet csak másokért és •mások 
által van." 

Az ismertetett gondolatok na-
gyobb részével valószfnüleg a leg-
dogmatikusabb marxista irodalom-
elmélet is egyetértene. Miben van 
hát a különbség? Mindenekelőtt ab-
ban, hagy sartre elkötelezettsége 
ellenére is a -„puszta bemutatás” 
mellett száll síkra. A „puszta be-
mutatás" abban különbözik a pár-
tatlan realista tükrözéseknél, hogy 
az fró tudatos világnézete objekti-
vfzálja élményét anélkül, hogy el-
kötelezettségét közvetlenül nyilvá-
nítaná ki: — „az olvasónak bizo-
nyos esztétikai távlatra van szük-
sége." Ez az esztétikai távlat te-
szt alkotássá az önmagában politi-
kai agitációnál--nem több elköte-
lezettséget. („És természetesen a 
stílus adja meg a próza értékét. 
Csak éppen a stílusnak észrevétlen-
nek kell maradnia.") A mü politi-
kuma eszerint alapvetően tér el a 
szocialista realista mü politikumá-
tól, mert sartre szerint „az fró 
az olvasó szabadságához folyamo-
dik, hogy működjék közre művé-
nek megalkotásában." A szocreaks-
ta mü nem tiszteli a befogadó sza-
badságát. 

sartre gondolatai azért forradal-
mi jelentőségűek számunkra, mert 
egyrészt az fró szabadságából in-
dulnak ki; másrészt mégis számon 
kérik tđle a konkrét embert vi-
szonyok ábrázolását. Rendkívül 16-
nyeges Sartrenak az a gondolata, 
mely az alkotói felelősséget pártok-
tól és intézményektől függetleníti. 
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