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Ёs sгól  az  Cr: Mivel Si®n leányai teliuvalkodnak, és lel-
emelt  nyakkal ján ak s  szemeikkel  pillognak, és apr©kat 
lépve járnak, és lйОokkal nagy гengést Iongást  szereznek:  
MegkopaszitjEl ~..г  Cr Si®n  leányainak rejtető  jét, és  az  о  
szemérmöket mefJmezteleniti, 

1~ '  Ama napon eltávolitja  az Cr  az  $ lábыk гengő  ékességét, a 
napoeskákat és koldсceskákat, 

20 A tülönfüggőket, a karpereezeket és a áty®lokat. 
A  partakat, a lablaneгokat,  az  oveketo  a  јбіUattаг tбkаt 
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A z ünneplő  ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az  
егsгényeket, 
A tйka9öket, a gyolсsingeket, a Уőkötőket és a keeгeléket: 
Ёs lesz  a baizsamf flat helyén büdösség, az  ®v helyén kö-  
tél, és a  lelfodrozott haj laellј®n kopasгság, szép köpeщј - 
nek helуén гsákruha, és a sгépség helyén homlokra 
süt®tt bélyeg® 

ЁSAiCiš Ki7WYVE, 3. ré ѕz 
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várady tibor 

divat és mítosz, 

AVAGY M ЕG EGYSZER 
A PEYTON PLACE -RŐ L 

Nem panasz-képpen mon-
dom, de ha a' most kö-
zelébb el mult arany Idők-
ben kevessebbet varrtunk 
volna Nadrágainkra, és 
annak tsak egy részét tet-
tük volna-le a' Haza amaz 
arany 0ltáránn, melynek 
neve: Köz jó! használatos-
sabbak lettunk vбlna. 

A' Bétsi Magyar Kurir, 
Péntek 6 . május, 1791. 

Az egyetemen egyik legkedvesebb tanárom Dušan Jevti ć  volt. Törvényszéki 
orvostant adott el đ, és igen sokszor elmondta kissé monoton orrhangon, de nem 
melegség nélkül. „Ha maguk közül banki öngyilkosságra határozná el magát, 
csak az akasztást válassza. Csakis az akasztást, ez a legbiztosabb, legszebb, legfáj-
dalommentesebb, legtisztább metódus. Minden más ostoba gürcölés, nyavalygás, 
kínlódás, pancsolás. Csak az akasztást válasszák." Sokat mesélt az elalleg убgy-
intéіetekről is, ahol mint orvos és igazgató dolgozott. Különösen tetszett egy 
meséje /ezt is többször elmondta/ arról, hogy valamelyik évben •moziel őadást 
szervezett az ápoltaknak. Az el őadás menete nean sokban különbözött attól, amit 
a mozikban általában megszoktunk. A körönség kisebb-nagyobb érdekl ődéssel és 
mondhatni, csendben figyelte •a vásznat, csak talán nem feledkezett annyira bele 
a cselekménybe, alem azonosult olyan naivan .az ekrán h đseivel, mint ahogy ez az 
épelméjű  emberek számára fenntartott filmszínházakban szokásos. Egy véletlen be-
tévedt nézőt csak az figyelmezetetné a közönség sajátos összetételére, hogy a né-
zők nem képesek huzamos id őn át figyelni. Néhány percnyi érdekl ődés után ki-
esnek a képből, mintha ollóval vágták volna el .a fonalat, mely a filmélménnyel 
összekötötte őket, egyesek egy idđre félrenéznek, lehajolnak, hogy a sötétben 
felfedezzék környezetüket, hátrafordulnak, mintha teljesen azonos érték ű, azonos 
töltésű  lenne a két horizont. Igen sokan felállnak, rendszerint W.C.-re mennek, 
de néha csak fordulnak egyet. Egy-egy ilyen intermezzo után tovább alézik a fil-
met, érdeklődve, koanpetensen, mintha egy pillanatra sem szakadt volna meg 
a kapcsolat. 

Tudom, hogy erőszak lenne összehasonlítani ezt a közönséget a Peyton Place 
közönségével. De valahogy .képtelen vagyok megszabadulni ett ől az asszociációtól, 
amikor a Peyton Piaci-t nézem és egyszerre csak megsaakad minden, kiesünk 
a képbđl és a folytonosságból, átkapcsolunk egy egészen más valóság-síkba, és 
megjelenik az MIXAL mosópor, majd két összesimuló meztelen test, miközben 
tudtunkra adják, hogy ezeknek azért jó így egymásba simulniuk, mert intim-
ápolásra applikálható szagtalanítót használnak. A klasszikusnak számít б  FIX ke-
ményítő  után visszapottyanunk a film közegébe, úgy teszünk, mintha nem tör-
tént volna semmi, érdekl ődéssel és hozzáértéssel nézzük tovább a filmet. Hogy 
az intermezzókban milyen szférákban jár a közönség, arra egy amerikai kuta-
tás eredményei adhatnak választ. Kimutatták, hogy a hirdetések idején jelent ősen nö-
vekszik a vízfogyasztás. — Nyilván a fürd őszobákban. 

Minderről talán nem is írtam volna — Tóth Feri megfrta már a januári 
számban, ami a leglényegesebb ebben az új tele-szimbiózisban ha nem hal-
lanék napjában többször is egy magyarázatot, mely új szempontból teszi 
izgalmassá azt a tényt, hogy televíziónkban a kereskedelmi_ hirdetések már nem-
csak a szünetekben, a műsor peremén kapnak helyet, hanem behatolnak a kultúr-
műsor belsđ  szövetébe. /Megnyílt •az út az el őtt, hogy Shakespeare-t vagy Dür-
renmattot vagy Pintert vagy Madáchot az Albus gyár reklámtervez ője korrigálja. 
A viszony még csak nem is egyenrangú, mert ellenkez ő  irányú beavatkozásra 118 



Az amerikanizmus az va-
lami európai. 

Heidegger 

„Azután folytatta tovább 
a dáma: öltözetje sem 
olyan, mint kellene lenni. 
A juvélek jók, az igaz, 
és drágák, de nem a mádi 
szerént vannak foglalva. 
Tiszta, az igaz, mindene, 
de a cliffuret már el-
hagyták." 

Kármán zózseí: A módi 

nincsen lehetőség. A reklámot homogén, öntörvény ű  területnek ismerik el, melyet 
természetszerűen lehetetlen megszakítani, minden küls ő  beavatkozás nevеtséges kí-
sérlet és tulajdonképpen szentségtörés lenne. 

A reklámnak ez a szuverén fölénye fennáll a valóságga•1, a jelen-
nel szemben is. Számtalanszar láttam az amerikai televízión, hogy rek-
lámmal félbeszakítanak egy egyenes adásban közvetített sportmeccset. El-
képzelhetetlen azonban, hagy a reklámot pl. egy gól közvetítésével 
megszakítsák./ 

Visszatérve a magyará гatra: rendszerint azt hallom hagy: „Nem baj ez, s őt 
természetes, hisz így van ez Amerikában is, így van ez mindenhol". 

Van  valami hajmeresztő , abban a. .könnyedségben, amellyel a divaton mint 
összekötő  •médiumon keresztül kapcsolódunk egy jelenséghez, diktátumhoz, amint 
a divat közvetítesében elfogadunk egy parancsot. A divat itt tulajdonképpen érte-
lemadó szerepet is betölt, azt a szerepet, mely ősidđktől fogva elsősorban 
a mítoszt és annak különböz ő  válfajait és vetületeit illeti meg. A divat és a mítosz 
alapvető  viszonya a hatalomért vívott harc. 

A közbeszúrt tévéreklámok esetében a divat funkcióját talán ürügynek is 
Ilevеzhetnénk. A mechanizmus ismert és gyakori. Erre támaszkodott az 50-es 
években a díszbeszédek, díszvacsorá:k, business és politikai jelleg ű  ceremoniák 
és reprezentációs alapok bevezetése, amikor ez még er đsen disszonáns jelenség 
volt újat hivő  és teremtő  mozgalmi magatartásunkban. De hát szükség volt 
a díszlakomákra és a ,megfelel ő  ruhakra és hölgyekre, mert „mindennek megvan 
a maga formája" és mert „ennek mindenhol másutt is ez a formája 

Társadalmi kapcsolataink nagy részében ma igen szigorú, a rangbeli els őbb-
ségeket pontosan -kiemelő  etikett szabályok uralkodnak, hisz lege artis kell 
a dolgokat csinálni, és ugye, ez az egész világon így megy... 

Ellenáлбképességünk teljes kihagyásának Inegdöbbent đ  példáját láttam egy 
megbeszélés aika'lnlával az ;Ifjúsági Tribünön. A Tribün státusáról és a Tribünön 
dolgozók helyzetérđl volt szó. Valaki hangsúlyozta, hogy e kultúrintézmény alkal-
mazottai közt vamnak..országos viszonylatban is komoly hírnevet . szerzett írók, 
kultúrmunkások (mellesleg családosak), akiknek nemcsak hogy .nincsen lakásuk, 
de kilátásuk sincsen -arra, "hogy lakáshoz jutnak: Ezzel .szemben az Ifjúsági Szö-
vetség valamennyi városi és- tartományi alkalmazottjának jutott lakás.- Egy je-
lenlevő  politikus elismerte, hogy . vannak aránytalanságok, hangsúlyozta., hogy 
megérti a Tribün - dolgozóinak jogos panaszait, de hozzátette azt is, -hogy a je-
lenlevőknek meg kell érteniuk a helyzetet, hisz az .egész вп, természetes: „Minden 
társadalmi struktúrában a politikusok és..a politikai adminjsztrációban dolgozók 
kiváltságokat élveznek. Ilyen a dolgok ternnészate, igy volt és így van ez 
mindenütt." . 

Az utóbbi esetben az „igy csinálják, vagy így hordják ezt mindenfelé" konok 
logikájához egy újabb támogató érv. társul, .az „így volt ez :mindig". igy volt 
a feudalizmusban, a kapitalizmusban, miért ne ]enne tehát így a szocializmusban 
is. Különös, hagy politikusunknak nem jutott ,eszébe, az ilyen érvelés feleslegessé és 
értelmetlenné teszi forradal iunkat.Mi értelme van annak, hogy •megszüntessük a mun-
kások kizsákmányolását, amikor ezt csinálják általában +a világon, mi értelme az 
đnigazgatásnak, a-mikor az .a .dolgok bevetett rendje és farmája, hogy ne a közvet-
len termelőt és alkotót illesse az igazgatás, a döntések joga. 

A Peyton Plačé (teljes szereléssel), a reprezentációs alapok, a politikusok 
és politikus növendékek lakásai és -sok egyéb is kézenfekv ő  magyarázatot, s őt 
értelmet találnak a divat fogalom-csatornáiban. De a divatlogika és a politikai 
vagy gazdasági hatalmat élvez ő  réteg egymásra találása nem csupán érdekházas-
šág, nemcsak utilitáris - alapokon nyugvó kapcsolat. A ,két területnek sokkal mé-
lyebb etiológiai és ontológiai összefüggései vannak: A legszilárdabb összeköt ő  
kapocs a status quo elfogadása. Filozófiai- alapállásukat és történelmi szerepüket 
tekintve, a hatalmat birtokló politikus és a maneken közt nincsen különbség. 
A divat jelentkezési módja talán a változás, de lényege a permanencia, a köt ődés 
egy ,tá.гsadalmi képlethez. Görcsös igyeakvés, hagy belül helyezkedjünk el, és 
értélmet, igazolást adjunk a jelennek. A divat a status quo apoteózisa. Ha -vál-
toznak is az értékek,. maga az értékrendszer sérthetetlen marad és tovább szilár-
dul. McLuhan a divatot a keleti művészetekhez hasonlítja, melyeknek alapvet ő  
funkciója az élet elfogadása, adaptálódás az élethez, a jelenhez, a környezethez. 
A divat tárgytalanná teszi az alapvet ő, hamleti kérdéseket, és legitimálja a fo-
lyamatb.an lev ő  egzisztálást. A divat er őfeszítés, igyekvés, hogy igazi életet éljünk, 
mint ahogyan az újonnan választottak és kinevezettek igyekeznek felemelkedni 
pozíciójuk mítoszáig (ezáltal tulajdonképpen meg is semmisítik ezt a mítoszt); 
igazi elnökök, titkárok, igazi elsőligás játekosak, igazi bírák vagy tanárok akar-
nak lenni. A permanencia mint al іaptónus gyakran átüt a változékonyság felületi 
festésén. Ezért vagyunk alap mint nap tanúi annak a jelenségnek, talán öntudat-
lan tendenciának, hogy az újságok bizonyos ízlésbeli és értékítéletek által vezé-
relve divatos és megállapodott hírtípusokat, tehát lényegében napról napra ugyan-
azokat a híreket közlik. Példakéхit az első  kezem ügyébe keтült Magyar Szóból je- 

91.9 gyeztem ki néhány címet: 

A liberális értelmiségiek 
humanista pozíciókból in-
dulnak ki, de ez absztrakt 
humanizmus. Elismerjük, 
hogy személyes kockázatot 
vállalnak, anyagi elđnyđ-
ket visszautasítanak, de 
becsületességük absztrakt 
becsületesség, önzetlensé-
gük absztrakt önzetlenség. 
Több szabadságot követel-
nek, de ez a szabadság 
nem tényleges, igazi sza-
badság; elhagyta a mai 
társadalmi realitások tala-
ját.' 

Ismeretlen szerz đk 



Nem létezhet kétféle gazdaságpolitika. 
Űsszehívták a Tartományi Tanácsot. 
Kié lesz a bajnoki cím? 
Az európai biztonság. 

(Magyar Szó, 1971. febr. 26.) 

Lépten-nyomon találkozunk sok más divatos címmel is, mint például: 
Teljes egység 
Nyílt véleménycsere 
Megszilárdulás a JKSZ politikája alapján 
Jobb napok következnek 
Homályos gazdasági számításokkal és politikai zavargásokkal nem lehet 
közösen építeni 
A véleménycsere hozzájárult a kölcsönös bizalom és barátság erősítéséhez 
Egyetértés minden alápvet ő  kérdésben 
stb. 

A „comic strip "-ek sze-
mélyiségei a mitológiai 
hđs$k vagy néphđsök mo-
dern változatai. 

Mircea Eliade 

A modernség nem más 
mint az értelem operatív 
koncepciója. 

Roger Garaudy 

Mindezek tényleges újságcímek. A híranyag egy-egy szokványos metszetében 
divatossá vált fordulatok, melyek kiemelése egyfajta gondolkodáson belül impe-
ratívusszá vált. Ezek a „hírek" teljesen függetlenedtek helyt ől és időtől. Alap-
rendeltetésük az, hogy egy divat pe гpetuálódjon bemnük. A divat így formából 
tartalommá válik, teljes értelemben alkotó szerephez jut. Az íróban például gyak-
ran reflexszerűen rögzítő  egy-egy, csak vonalakra, egyenesekre redukált fordulat, 
vagy kapcsolattípus, amelyek іаІkаІоmаdtбn újra meg újra felmerülnek, testet 
öltenek, újra meg újra kifejez ődnek. Camus-t olvastam a napokban, s felötlött 
bennem, hogy milyen határozott, tiszta esszéfordulat-típusra redukálható ez a mon-
dat: „A dandyzmus konvencionális formái egy erkölcs utáni nosztalgiát árulnak 
el." Ezt százszor olvastam már, bár nem tudnám pontosan megmondani, hogy mi 
az, ami százszor ismétl ődött. Talán az „eхtremitásba-öltöztetett-középenjárás" mint 
fordulat, talán csak egy nagyon határozott íz. Mindenesetre van egy mértani for-
mára redukálódott modell, és ez a tulajdonképpeni tartalom, a látszólagos tarta-
lom csak alkalom, ürügy a megjelenésre. 

A divat a dolgok eredete és értelme felett, ezekt ől elvágva állandósul, nyer 
autoлómiát, és képez új absztrakt 1enyeget. Ez a divattá szublimálódás értelmünk 
és koncepcióink számára még mindig meghökkent ő  egy kicsit. Ezért megmosolyog-
juk azt a „naiv" szemlél őt, aki egy felszólalásnak nem a meritumán áll meg, ha-
nem azt veszi észre, hogy: „Milyen szépen beszél...". Tulajdonképpen ez áll 
közelebb a lényeghez, hisz társadalmi értékrendszerünkben els ősorban azt pontoz-
zuk, hogy valakinek volt-e vagy nem egy szép felszólalása. A p őreséget, 
a női aktokat újságaink először úgy hangolták össze értelmi szintünkkel és koncep-
cióinkkal, hogy a képaláírás elhitette velünk: az újság a kép segítségével tulajdon-
képpen a burzsoá világ dekadenciáját ábrázolj,a. Közben már akkor sem ez a „tar-
talom" volt a lényeg, hanem a meztelen n ő . 

A divattal az ember intuitíven kapcsolódik egy friss, gyakran még el nem 
ismert, vagy a 'tudatban még nem rendszerez ődött realitáshoz. Ezért központi kate-
góriája a divatnak az id őszerűség, pontosabban az újdonság. 

Azáltal, hogy a környezetbe és a társadalmi pillanatba való beilleszkedés cél-
jából hordunk minit vagy maxit, hordunk vagy nem hordunk mellényt, francia-
sapkát, micit, kalapot vagy semmit nem teszünk a fejünkre, hozzájárulunk ahhoz, 
hogy komollyá és igazivá váljon környezetünk, egy társadalmi pillanat. Gondolat-
típusok, divatos fordulatok elfogadásával, a „másutt-is-így-van"-hoz kapcsolódással, 
a formának tartalommá való transzpanálásával csatlakozunk, belül maradunk egy 
valóságon, lakályosabbá tesszük világunkat. 

A divat a realitások dicsérete. 
Ezért hozza magával mindig az úgynevezett „reál-politika" veszélyét. Annak a 

politikáét, melynek a status quo képezi eszmei korlátait, mely a külpolitikában pél-
dául a nagyhatalmak monopóliumát tartja az egyedül lehetségesnek, és egy kelet-
európai vagy indokínai intervenciót talán sajnálatosnak, de természetesnek min ő-
sít. 

A divat logikájának és realizmusának ellentéte a mítosz. A mítoszok túlmutatnak 
környezetünkön és a mindennapokon; újra meg újra visszatérnek az alapvet ő, az 
eredendő  kérdésekhez, és ezért magukban hordják a realitas elvetésének, a forrada-
lomnak a lehetőségét. A divat közege útközben-levés. A mítosz lehet ővé teszi az 
újraindulást, és alternatívaként állítja a lehetetlent. 

M. Eliade szerint a mítosz megmagyarázza, hogy egy valóság hogyan jutott el a 
létezésig. A kiindulópontot határozza meg, melynek ismerete csodákra hatalmaz fel. 
A Cuna indiánok mítoszai szerint az lesz a szerencsés vadász, aki ismeri a vadak 
eredetét. Lehetséges tüzes vasat vagy kígyót tartani a kezünkben, ha ismerjük a 
tűz vagy a kígyó eredetét. 
A mítosz a divattal ellentétben olyan jelenség, mely az elején van. Létezésünk logi- 
kai és ontológiai elején, abban a pontban, ahova visszavezethet ő  minden, ahol tettekké 120 

Még a tiszta geometria is, 
amelybe az absztrakt fes-
tészet néha torkollik, a 
kiilvilágtól kđlesđnzi szí-
neit és perspektfv ará-
nyait. 

Camus 



Párizsban divatos a nap. 
Ady 

A diktátori szellem nem-
csak kortünet, hanem di-
vat is, a társadalmi érint-
kezés minden sfkfelületén 
tapasztalható jelenség. 

Karinthy Frigyes 

válnak a gesztusok, és ahol el van rejtve a titkos útirány, mely racionálissá teszi 
bolyongásainkat. 

A divat egyetlen magyarázata a létezés. Tagadja a kiindulópontot, feleslegessé 
teszi, nem ismeri a remény vagy reménytelenség alternatíváját, az egzisztálást glori-
fikálja, öntörvényű  mozgást teremt az eredet felett és attól függetlenül. Ezáltal gyak-
ran igazolja a hatalom letéteményeseit és a status quo politikát, de egzisztenciális 
lehetőséget nyújt a megállapodott struktúrák egyik kivetettjének, a hippinek is, aki 
szintén egy környezetet igyekszik konstituálni és valóssá tenni; elfogadja a KEZ-
DET irreleváns voltát. A divatmagatartás kristálytiszta képletére egy fest ő  barátom 
(talán a legérzékenyebb intúciójú ismer ősöm) egyik mondatában figyeltem fel: 

„Nagyon szeretem az orosz regényeket; viszont nem olvastam egyet sem, mert 
féltem, hogy nem olyanok, amilyennek elképzelem őket." 

Azzal, hogy elvágja a kezdet felé vezet ő  utat, a divat megszünteti a SEMMI 
fenyegetését is. 

A divat realizmusának ellentmondást nem t űrő  naivitása az egyik leg ősibb 
viszonyulás a mindenséghez. Végezetül ennek a naivitásnak talán az els ő  filozófiai 
megfogalmazását szeretném még idézni Hui Neng a zen-buddhizmus kínai meghono-
sítója két ismert sorával: 

„Ha kezdettől fogva semmi sincsen, 
121 	hová ülepszik le a por?" 
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szentkuthy mikl бs 

dsÍnghÍSZ 
(részlet ciz orpheusból) 

— Tartalom-e úgy egy vers startalma, mint ahogy a mondaín n ő  tartalma az ő  
eleven húsa? Soha. Forma-e úgy egy tragédia kompozíciója, mint ahogy formája egy 
nő  testének a harisnya vagy mausseline-palást? Megkö гelí'tőleg sem. Azok ш  г  csak 
metaforikus sápadt ál-értelemben tartalmak és formák; az igazi forma mindig csak 
egy — az ember anatómiáját formuláva absztraháló ruha. S éppen ezért semmiféle 
mitológiában vagy művészetben s egyéb ilyen vérszegény mondaínség-pótlékokban 
nincs meg az a vérfertđzđen üde és naiv kapcsolat tartalom és forma, élet és elvont-
ság között, mint itt. 

A mondain lapokban különben a költészet, mint nolens-volens fel-felbukkanó 
életjelenség, sokkal tisztábban, naivabb természetességgel és sokkal nagyobb tnteUek-
tuális élességgel érvényesül, mint irodalmakban es zenékben. A bels đ  oldalon egy 
kaukázusi szövöde perkál-lepedőket hirdet muszlvn helyett. Már magában az önkí-
náló szövegben valami olyan bonyolultság, kéjes sokféleség van, amire az irodalom . 
aligha képes. Ecseteli nyárspolgári ínyencséggel az alvás gyönyöreit, de ebben a ke-
reskedői pátoszban ott lobog a primitív mágus minden hókuszpókusza — az alvás 
örök mítosza, melyet sem görög isten, sem német egzisztenciál-filológia, sem zsidó 
Traumdentung s katolikus halál-analógiák nem tudnak olyan abszolút emberien, em-
berhez-ezabottan kifejezni, mint ez a reklám. Az egyikben sok a mítosz-n•agyzolás, a 
másikban a laboratóriumi kékharisnyaság, a jobbsában a medd ő  szillogizmus-sport, 
a balsóban a mammut-melák „igazság": hol vannak ezek a tehetetlen „tentative 
amareuse"-ök a divatlap tökéletes álom- ábrázolásától? A kép a cssillagos eget mu-
tatja: kéken, enoiánul-bonciánul hülye kéken, távod az ízlés mindenféle festészeti eti-
kettjétől; tele lehetetlen sűrű  csillagokkal: naivan és nem erőltetett kulúrтіaivsággal, 
primitíven és nem priтnntívíзtán. Ezen a szamár kék égen hever fodros hálóingében 
egy nő, míg mellette isteni ráncokkal és isteni materialitásban a hirdetett perkál-le-
pedő. „Emlékezz, midőn először vetetted ágyadat perkál-leped ővel a mousseline he-
lyén...": kitesz ez az intónáci б  vagy három Szophoklészt. Ebben a képben nincs meg 
a buta és mesterségesen tenyésztett szakadás költ đ  és nyárspolgár, istenek és szajhák 
között: Itt együtt van  minden csillagával az izzó égbolt és a b őrnek kellemes, antilo-
pos perkál-lepedđ, együtt az állati érzékiség és az égboltra mutató transzcendentális 
költészet, együtt a pikáns nő, az a szexuális anyag, minden. Az „agyag"! 

Ilyen tökéletes nem szerepel Arisztotelészben vagy a skolasztikusoknál, mint 
ebben a füzetben. Ott lobog •az óriási-rabos-havas perkál-leped ő : benne van  a „pri- 122 



ma ratéri&' đshangulata; de benne van az emlberé szorgalarn, a kézm ű-ipar polgári-
as humánuma is. Benne van a földies gazdaság, b őség mesés jólérzése, s benne a ta-
karékosság parancsa, izgalma. Miféle filozófus anyagfogalmában vibrál lly parado-
xanmentességgel emberi és emberfölötti, mtint itt? Az egész „materializmus kontra 
spiritualizmus" vitája szégyenteljes nyelvtani csetepaté benyomását kelti egy ilyen 
divatlapbeli „anyag" mellett. 

A mongol gondoikozásnak, melynek lényege a szó szoros értelmében mondvacsi-
náІt megkülönböztetések s a belőle származó ún. ;,problémák" radiikális kitisztítása a 
világbál, — ennek a gondolkozásnaik csak egy rokona, így riválésa van: a monQain 
wilágszemlélet. 

Ebben ugyanis nincsenek belső  konftrasztok, szörnyű  antitézések és más efféle 
entellektüel-fikciók, hanem természetes névtelen és megfogalmazatlan szintézisek. 

Az emberi közösséget semmiféle eklézsia vagy 'kommün nini tudta velem úgy 
éreztetni, mint ezeknek a reklámoknak minden oldalán nekem szeg ődő  magázása, te-
gezése vagy önözése — nem is beszélve a három megszólításban rejl ő  szоelбl s szín-
árnyalatok öröméről. „Maga új ember, mióta az én perkálomon alszik", „... ön meg-
találja aranyozott cépбimben az egész Edward-kort, Medici kortárssá teheti szerel-
mét egy Brosoval va igy Récaier-vé vérágbrilliánsas fejdisszel ..." „ ... te tetted tönfkre 
életedet és egész környezetedet, mert nem használtál havolavana szájvizet reggel és 
este, mért vádolod hát a sorsot?..." A divatban soha sincs költészet valami megnyug-
tató kézzelfogható pozitívuram nélkül, s a pozitívum sohasem mulasztja el, bogy $chel-
ley-arcot vágjon. Figyeld meg ezt a szoros kapcsolatot példaul egy-egy +bunda-rek-
lámon, melyek, tekintettel arra, :hogy rengeteg kaukázusi iparos van a városban, a 
legváltozatosabbak. A képen egy óriási tükör és egy csomó krizantém között ü1 a 
prémbundás nö: tükör és virág, — nincs-e egyetlen mozdulattal megoldva az egész 
művészet? Tükör: reflex, émétác іó és még s álom. Virág: vitalitás és forma. De nem 
is erről akarok beszélni, hanem megint a szövegrđl: „Budumin pedigrés ezüst rókája, 
telecsшagozva ezer szikrázó fényfolttal, éles ellent бtbe hozva az éjféli karakül vak 
feketéjével — ez Fufuiikosz Masz legutolsó hozzájárulása a zsinat-szezonhoz. Az izzó 
fekete és a folyékony ezüst — ezt az e Ііentétet csak Budumin pedigrés ezüst rókáitól 
kapja." Megjegyzem, a görög szöveg sokkal tömörebb, alig három szóval adja vissza 
azt, amit én esetleg itízzel, s ami nákunk barokk nyálnak vagy kép-takonyrák látszik, 
az ott a görögben szófukar költészet. Illet őieg (hiszen éppen ezt akarom bizonyítani), 
több mint (költészet. Mert ha az eredetiben nem is volna több költészet, minit a tapo-
gatózó mongol fordításban, araég a képgonorrheát is tökéletesen megmentené az a 
tény, .hogy ez valóságos ezüstrákéról szól, amelyek •itt és ott tenyésznek, ennyien van-
nak, .semmi közük a „természet titokzatos világához" s más efféle szóvirághoz, hanem 
csak ennyibe és annyiba kerülő  bundákhoz, itt és ott székel ő  lerakatókhoz, egy főúri 
vevőhöz. A művészetben sehol sincs meg a nyers valóságnak ez a v аdközel, szolgá-
latkész fedezete, minit •itt. „1 ј  középi karakul": ha az nagyon syép, akor hajlamos 
tranceba lök гΡі, s ennélfogva nagyszer ű, ha utána egy k огskrét Fufulikosz Masz-fele 
bunda visszaránt 'a földre. Ha meg az a kifejezés csak olcsó giccs: akkor megint 
nagyszerű, nagy a gyönyörű  bunda igazolja, védi a hazugságot. 

A divat különban nemcsak a művészeket múlja felül mérhetetlen távolságban, 
hanem a tudásolyat is, például anindenekel бtt a történettudósokat. Az el őbbi bunda, ill. 
kékróka reklám mellett van itt egy másik kép, mely perzsa télikabátot hirdet. A hir-
detés lényege, hogy Perzsiáról, a szakványban járó sokról is ezeregyéjbeli nimfákról 
beszél. Nem ez a felfogás-e az egyetlen reális, az emberi természettel miinden tekin-
tetben számoló? A történelem, a múlt itt nem „szent tradíció", melyett mlisztékus sta-
fétázó-pofákkal kell a jövőbe tolatni, nem is halmi „magistra vitae", melyb ől bölcs 
közmondásakat leheti kicsépeini; nem is „tájkötött élettané sors vagy más efféle ün-
nepélyesen irracionális humbug, hanem: az, ami a divatlapban érvényesül bel őle —
egy kis ,ideborzongás, egy ,kis tudás, egy kis dekoráció. A halottakból vagy jatékot 
vagy semmit. A .halott sem isten, a halott nem ig•azsag, — a halott egyszer űen az 
„egyáltalában nem aktuális", az anakronizmus egészséges komé'kumával megáldva. 
Nem gyerekes ezen perzsa reklám mellett a történelmi akadémiák minden vitája? 
Hogy a történelemben az anyagi oldal a fontosabb-e vagy a szellemi; gazdaság- vagy 
alkotmanytörténetet írjunk-e; egyének-e a dönt ők vagy a közösség; korsza'kjelölésre 
színtelen évszámokat vagy szellem-tipológéat fogalmakat használjunk; pszichologista 
vagy niorfologista rokonszenvei legyenek-e a történetírónak; a történelem a métosz-
nak vagy az analizálgatásnak egy választott formája? „Revue de Syn these histo- 
rique": még viccnek is rossz ezen div+atrekiám hideg racionalitása mellett. A történe-
lem sohasem lehet több kuriózumnál és parf őmnél, könnyű  mese-ámorál és ironikus 
idő  fioritusánál: ezt látja a legnagyobb él ő  intellektus s ezt csinálja ösztönszer űleg a 
divat. A római jog egyetemi pedantéria. A római tóga ránc-ritmusa: igazi történe-
lem. Tudja-e a hivatásos (de leghívatlanabb!) történelem olyan kapcsolatba hozni a 
legjelenebb jelent, s őt közvetlen jöv őt (hiszen a mondavn nő  már januárban tavaszi 
kalapot hord és augusztusban őszi kesztyűt) meg a legбsibb múltat, mint a divat és 
a divatlap? A divatos n ő  mindig mai, hiszen divat és up-to-date egyértelm űek. De 
ezeket az up-to-date dolgokat hogyan hirdeti, hogyan szuggerálja? A mítosz és köl-
tészet, a szerit és örök banalitás kifejezéseivel és hitével. Ez a Pantiklész-féle parf őm 
mely .itt .hirdet, valóban a legeslegújabb, de a „dernier cri" ugyanakkor paleontológi-
ai va.rázslat is: nyári éjek simogatasáról a tavasz leheletér ői beszél s mondhatta-e ezt 
másképp a Neander-völgy sz őrös demi-monde-ja? S hogy rajzolja le .a parf őm tava-
sziasságát és éjféli voltát? Vékony, lebeg ő  vonalakkal: de ezek nini az impresszio,niiz-
mus lebegései, hanem legprimitívebb kifejezési lehet ősége az illatnak. Rajz sehol nem 
oly rajzszerű, mint itt, színes kép sehol nem oly anyagiasan spektrális, mint a divat- 
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divatosnak 
lenni 
annyit 
jelent, 
mint 
a 
divat 
elő tt 
haladni, 
lanszírozni 
a 
divatot 

MICHEL 
BUTOII 

Az a változat divatjamúlt, mely divat-szándékot árul el, de nem éri el a 
divatot. 

■ Michel Butor 

„Mi az öltöző  kabinet?" 
Felelet. Olyan szent hely, amely a bolondoskodásnak, hiábanvalóságnak, 
idővesztegetésnek és er ő tlenségnek temploma, ahol még a csudatev ő  erő  
egyedül maradt meg, ahol a rútak szépekké, a vének ifjakká metamorfizál-
tatnak, a sima fő  a friseurnek teremtő  keze alatt hosszú hajjal felruháztatik, 
ahol a csonkák megépíttetnek, a bénák és sánták járnak, — néha a vakok 
is látnak. 

• Kármán József 124 



eduard fuchs 

a ruhafényűzés 

A gáláns kor minden dтvatjától elválas цΡthatatlan a fényűzés már csak azért i5, 
mert ezek a divatok f őleg groteszktil kifejl ődött luxusv"agyból származtak, ezenkívül 
a kor szеІІemében volt, hogy az uralkodó osztályok a ruhafény űzést tömegjelenséggé 
fokozták. Csoda lett volna, ha nem így lett volna, mert a drágasággal, a min őség 
luxusával mindig kikerülhetetlen összefüggésben van amennyiség luxusa. A fizikai 
megjelenés, amelyet •a maga teljes egészében meg akarnak mutatni, természetesen 
annál intenzívebb vaхázst fejt iki ёs annál osábítóbban hat, minél többféle ez a for-
rna, amelyben megjelenik. Ezéгt mindenki a lehető  legtöbbféleképpen és mindig új-
képpen, azaz mindig új ruhában láttatja magát. Ez a mennyiségben való fény űzést je-
lenti. Az abszolutizmus korában e tényez őket a lehető  legnagyobb fokra kellett emel-
ni, mert hia~en ebben is a reprezentáció törvénye érvényesült. Azonban a reprezen-
táció mindenki számára az onszág uralkodójától le egészen az utolsó lakájig, nem 
csak a reprezentáció habalmát jelentette, hanem ezenkívül azt ds, hogy a túlhatal-
mát másák előtt érzékvleg demonstrálja. Az e karban érthet ő  módon csak a ruháaat 
túlhajtobt &ágaságáиal és a ruhabah való folytonos váltosatassággal volt elérhet ő . 
Mert abban .a (korban, amikor minden küls őségeken alapult, természetesen a ruházko-
dásban van az els ő  és legtermészetesebb módja annak, hogy valaki a társadalmi 
ranglétra magasabb fokát felhintesse. És így az egész test tel volt arannyal és drá-
gakővel. МіndеnеkеІбtt az úgynevezett „állami és társasági" ruhát halmozták fel és 
szőtték át aranyrojttal, aranyszegéllyel és aranyzsinórral. A gombok drágak őből va-
lók voltak, a cipőcsatot drágak ővel megrakott boglárrail díszítették, és még a hark- 
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danyi magdolna 
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az irodalmi ízlés 

Catullus nem megy ki a 
dívatbбl , modernek a gđ -. 
rđgđk — és az óegyiptomi 
szerelmes énekeket akár 
јбvđre is megírhatták vol-
na. 

ó nyájas olvasó valóban 
nyájas olvasó /tolnai o./ 

Aki egyetlen jó kđnyvet 
olvasott egy életen át, de 
folyton olvasta, és jól át-
érezte , az mélyen kultu-
rált ember. /Ftist Milán/ 

Az író és befogadó között egy el őre feltételezett szükségszer ű  kapcsolat van. 
Az alkotás igényli a befogadót, s a befogadó igényeket támaszt az •alkotással 
szemben. Az író környezetében válik ínává, 'a közegében él ő  embertársaihoz szól, 
a „jövő" csak szép illúzió lehet számára abban a nagy magányosságban, alpi 
kialakul !körülötte, ha munkája nem talál befogadóra kortársai 'között, ha nem 
töltheti be funkcióját, ha művészi ereje hatástalan marad. Az író hihet kortár-
saiban, egy ideális olvasóban, előre összpontosíthat rá írás közben, de meg is 
feledkezhet róla, elfordulhat t őle, — ez alapvető  viszonyukon nem változtat. 

Az író kortársaihoz szól, azonban nem mindenkit tekinthet kortársának, akivel 
egy korban él, ehhez ui. szellemi, világnézeti összetartozás—tudat szükséges. Ami 
körülveszi az írót és alkotását, az egy minden esetben nagyon heterogén olvasó-
közönseg. Tőle függ pillanatnyi léte, az alkotás az olvasás által realizálódvk. Az 
író olvasóközönségének a szellemi, világnézeti különbségek következtében igen 
heterogén az Irodalmi igénye és ízlése. Az egyéni ízlés, akár egy katalizátor, 
,;kiszűri", kiválogatja azokat az alkotásokat, amelyek igényeinek megfelelnek. Hogy 
napjainkban mi számít aktív, élő  irodalomnak, az sokban függ attól, mi tudatosult 
irodalomként az olvasóközönség körében. A siker nem jelenti egyértelm űen a mű  
művészi értékét, a siker lehet egészen efemer jelleg ű. A siker jelentheti az író és 
a szellemi kortársai közötti kapcsolat kiteljesedését, de jelentheti az eleve adott 
közönségázlés kiszolgálását is; a zajos siker általában a látszatérték jutalma. Ahhoz, 
hogy világosan lássunk ebben a kérdésben, egy konkrét alkotás befogadási útját 
kellene megfigyelnünk egy meghatározott közösségben; az alkotás mináségi érté-
kénék ismeretében a befogadói ízlést is min ősíthetnénk. 

A rossz irodalom, azalirodalom mindig több befogadása talál, mint az igazi 
érték. A művészetek koтnmercializálódása jellemzi .korunkat. A tömegízlés hatékony. 
Mércévé válik. A művészi értékekben való elmélyülés helyett a közönség sokat és 
felületesen olvas, mindig friss „árut" kíván. Az irodalom ánw б  devalválásának 
legvulgárisa<bb, legszéls őségesebb bizonyítéka tekintélyes nagyságú ponyvairodal-
munk. A ponyva mellett természetesen már komoly és értékes irodalomnak t űnik 
a középszerű  is. A közönség ízlésének és igényeinek vizsgálata során következtethe-
tünk a kor irodalmi tudatának min őségére s az írói alkotás és a befogadás 
szituációjára. 

„S a közönség közbelép a maga erkölcseivel, világnézetével, társadalmi felfo- 126 
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gásával és társadalmi vonatkozasú ігоdаІоmѕzеmІёІе tёvеІ, átfogja az írót, s paran-
csoló vagy alattomos követelményei, visszautasításai, kibúvói -azok a tényleges 
adattságók, amelyekb ől kiindulva meg lehet alkotni egy míóvet " (S:artre) 

Az író nemcsak alkotó, hanem befogadó is. Irodalmi igényei, esztétikai ízlése 
a közönség ízlésének felső  rétege, mint műértő, szemben is áll a közönség-ízléssel. 
Az alkotáshoz való viszonyát az elmélyülés jellemzi. Irodalmi tapasztalatai nem 
korlátozódnak a 'kizárólagos napi irodalmi tapasztalatokra, nem szakadnák el az 
elmúlt korok irodalmi tapasztalataitól, megvan a kontinuitás közöttük. Ítéletei 
kevésbé véletlenszerűek, esetlegesek, s a leginkább alkalmasak arra, hogy 
a lényeget, a maradandó értékeket láttassák meg egy-egy alkotásban, s ne, bármily 
ok miatt is, pillanatnyi aktualitását. Értékítélete fontos szerepet játszhat az iro-
dalmi tudat kialakításában, s a tömegízlés formálasában is. 

Az író azonban nem 'az írónak ír, a valódi, a tényleges közönségre akar hatni, az 
emberekre, akik valamilyen oknál fogva igénylik az irodalmat. Kortársakat keres, 
kortársaivá akarja képesíteni őket. 

A heterogén közönség között megtaláljuk a befogadónak azt a típusát, akinek 
nincs saját értékítélete, aki mítoszt lát az irodalomban, tehát válogatás nélkül elfo-
gad mindent. Nem tud különbséget tenni jó és rossz irodalom között, egyszerre lel-
kesedik az értékért, a látszatértékért, s őt az értéktelenségekért is. Caillos ezt a típust 
„az alázatos szívűeknek" nevezi. Egyetlen kritikai, azaz megkülönböztet ő  mércéjük 
a „tetszik", „nem tetszik" szubjektív elve lehetne, de mert magasabb rend űséget 
látnak az íróban, erre sem vállalkoznak. Velük szemben a legnagyobb az írói fele-
lđsség követelménye. Az ilyen olvasó mindent elolvas, amir ől értesül, közvetve el đ-
segíti tehát azt is, hogy kialakuljon egy nem valódi értékeken nyugvó irodalom-
tudat. Az író egyenrangú szellemi társnak tekinti olvasóját. A szellemi társak és a 
kritika nélkül maradt író nem érzi a befogadás min őségi súlyát, magára marad a 
látszatbefogadás ellenére. A súlytalanság állapotában alkot, s írói erején, szigorú 
önfegyelmén múlik, visszaél-e ezzel, tetszeleg-e írói kiválasztottságában. 

A •sznob-befogadó egészen rokon az „alázatos szív űekkel", habár erkölcsileg tel-
jesen különböznek egymástól. Ó nem tartozik azokhoz, akik egyazon áhítattal ol-
vasnak látszatértéket és értéket, őt valójában nem érdekli az irodalom, nem is 
botránkoztatja meg semmi, a modemeket és (klasszikusokat egyformán szereti, és 
egyaránt nem ismeri. Jellemzője, hogy mindig tudja, mi „megy" ma az irodalom-
ban, megszerzi magának a könyveket, mert úgy tudja, hogy a könyv hozzátartozik 
az életéhez. đ  a quasi értelmiségi, a jól tájékozott. Saját irodalmi ízlése nincs, de 
hozzáigazodik a többség ízléséhez. Ahogyan az változik, úgy változik az ő  igénye is. 
A sznob követi kora ízlés-igényét, nem el őzi meg, nem fordul vele szembe, kialakí-
tásában nem vešz részt, de meger ősítheti. A sznob és az író közt nincs közvetlen 
kapcsolat. Az írói alkotás csak akkor jut el a sznobhoz, ha már valahol, valakik ál-
tal ismertté lett. A sznob sohasem fedez fel semmit, minden alkotás közvetve jut el 
hozzá: Valójában teljesen ki van szolgáltatva kora ízlésigényének. 

A quazi értelmiség mellett létezik egy konzervatív értelmiségi is; ő  a műértő  
közönséghez tartozna, ha kemény konzervativizmusa, az újjal, az eredetivel szem-
ben tanúsított gyanakvása, bizalmatlansága nem taszítaná el t őle. Hiányzik belőle 
az élő  irodalom iránti szenzibilitás, érthetetlennek tartja, nem irodalomnak, nem is 
olvassa. Nem tud differenciálni a modern alkotásokban rejl ő  „érték" és „értéktelen-
ség" között, a forradalmian új szemlélet létrehozta új forma és a meghökkentés, a 
mindenáron való eredetieskedés eszközeivel létrehozott „modern giccs" között, s 
ezért mindkettőt elutasítja. Bármennyire is rajong egy már klasszikussá vált íróért, 
nem kétséges, ha annak kortársa lett volna, biztosan elutasítja. Veszélyessé válhat 
és válik is napjainkban, különösen akkor, ha környezetében hatást tud kifejteni. A 
magyartanai elültetheti ezt az el őítéletet diákjaiban, s ezáltal megfosztja őket attól 
a lehetőségtől, hogy szabadon és intuitíven közeledjenek az új irodalomhoz, tehát 
kritikusan. Gátolja ízlésük kialakulását, fejl ődését. Hozzásegít ahhoz, hogy a kor-
társ-író és a kortárs-befogadó között ne jöjjön létre min őségi kapcsolat, ami egy-
más kölcsönösen pozitív feltételezésén alapulna. 

A .fejletlen irodalmi ízlésű  közönség igényeiben megfigyelhetjük a korra jellemz ő  
öntudatlan és definiálatlan sajátos vonásokat. Az átlagember önmagát keresi az alko- 
tásban, a saját életének „életszer ű" tükörképét, olyan „olvasmányokat" kér számon, 
amelyekkel azonnal azonosulni tud. Az irodalomhoz önz ő  módon viszonyul. đ  az 
anyagi ember, magasabb rendűségének tudata törvénynek tekinti ízlést, igényeit. 

127 Csak azt az irodalmat hajlandó befogadni, ami ízlését kiszolgálja. Esztétikai kultú- 

ízlés — rétegezSdés 

. meghatottságom soha 
és semmiképpen sem lehet 
esztétikai mértéke vala-
mely mi művészi becsé-
nek ... /Füst Milán/ 

a modernséget nem akar- 
ni kell 	/Fist Milán/ 



A kérdés az: a kđlt8 ál- 
dozatává lesz-e alakuló 
zárzavaros 	korának, 
vagy... 	 /Kassák/ 

kellhet-e dal Lajosnak Te-
merinbő l? 

/Podolszki József/ 

rája fejletlen, azért indirekte ítéletet mond ki azzal, hogy csak egy meghatározott 
jellegű  irodalmat olvas. Igy történik meg, hogy egy egészen középszer ű  író popu-
lárissá válik, könyvei bestsellerré, környezetében ő  képviseli az irodalmat. Az olvasó. 
„szórakozni" akar, „kikapcsolódni", nem elmélyedni az alkotásban, ami az igazi be-
fogadás alapfeltétele. Az író megalázkodhat a siker el őtt, ha mindenáron hatni 
akar, s ezért elfogadja a cirkuszi kötéltáncos szerepét. Közérthet ő  akar lenni, s a 
közérthetőség túlzott igénye középszerűséget, vagy éppen értéktelenséget hoz létre. 
Művészet helyett művészet-pótlékot nyújt, s ezt egyre kevésbé veszi észre, kommer-
cializálódik. 

Az olvasó a napi aktualitást keresi az irodalomban. Az író alkotásaiban saját 
korának izgató kérdéseivel foglalkozik, az ember egzisztenciális helyzetével, ez azon-
ban nem napi aktualitás. „Ily módon, amikor korunk egyediségében foglalunk ál-
lást, végül is az örökkévalóval kerülünk kapcsolatba, és a mi írói feladatunk az, 
hogy megmutassuk azokat az örök értékeket, melyeket ezek a társadalmi vagy poli-
tikai viták foglaltak magukban." (sartre) Az olvasó, aki nem irodalmi, esztétikai 
szempontokból közelíti meg a műalkotást, csupán az aktualitást, a direkt emberi 
állásfoglalást fedezi fel benne, s így az erkölcsileg s a saját emberi és társadalmi 
szempontjaiból haladó, de művészileg fércművek éppoly fontossá válhatnak számára, 
mint az értékes műalkotások. 

A legromlatlanabb emberség ű  emberek, a munkások és földművesek, a „töme-
gek" viszonya a művészetekhez, az irodalomhoz min őségileg alig fejlődött. Egzisz-
tenciális helyzetük, múltból hozott s máig sem továbbfejlesztett kulturális szegény-
ségük meggátolja őket abban, hogy közel jussanak napjaink szellemi alkotásaihoz, 
s egyáltalán a szellemi alkotáshoz. ik csak részben felel ősek azért, hogy számukra 
mint „irodalom" létezik a ponyva, amivel könyvkiadásunk felel őtlen kommersz po-
litikája szellemében b őven ellátja őket. A ponyva művészi értéktelenségével meg-
fosztja őket a mélyebb és tartósabb értékek befogadásának képességét ől. Igy az a 
réteg, mely erkölcsileg a legközelebbi rokonságban van az íróval, közönyösen, reagá-
lás nélkül halad el az irodalmi alkotás mellett, s talán csak egy társadalmilag dönt đ  
pillanatban, s esetleg ismét annak az árán, hogy az író lemond kizárólagos m űvészi 
törekvéseirđl, s művészetét az emberi és társadalmi erkölcs szolgálatába állítja, —
jön létre az író és a tömegek kapcsolata. Ez a kapcsolat, bármennyire is pozitív, 
nem a művészi szép befogadásából következik, hanem a m ű  Társadalmi aktualitá-
sából, s így nem bizonyítja a mű  állandó értékeit és a hatás min őségi értékét. 

Mindebből következik egy igen bonyolult összefüggés az alkotás és a befogadás; 
a mennyiségi befogadásból következ ő  siker és a tartós érték felismerése; a közön-
ség ízlése, nem irodalom-esztétikai szempontú igényei és a m űvészetet igenlő  alkotó 
között. 

Az „érték" és „látszatérték" sikere ilyképpen ellen őrizhetetlen lesz. A véletlen-
szerűség alkalmat adhat az írónak, hogy cinikusan elfogadja ezt vagy alkotói tehe-
tetlenségében kiszolgálja, másrészt a fejletlen kultúrízlés önmaga igazolását láthatja 
ebben. Nem kell külön hangsúlyozni, hogy az, ami véletlenszer űen, s nem az értékek 
felismerésébđl tudatosul, az hamar kihuцik az emlékezetből. 
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fülöp gábor 

néhány paradoxon a divatról 

Azt hiszem, a szépnek két formája van. Az egyik az örök érvény ű  szép, egy gö-
rög Apolló-szobor, egy Leonardo-festmény vagy egy Bach-toccata, melyek élvezése-
kor különböző  korok és korízlések emberei ugyanazt a megyma•gyaхáіhatatlan ka-
tarzist érezték, amelyet a szépség mibennünk is kivált; a másik pedig egy ennél sok-
kal relatívabb szépség, a divat. Az orron átszúrt karikát például csak bizonyos tör-
zsek bizonyos tagjai találják szépnek. Ez talán nem is divat. A hosszú ideig tartó di-
vat a szokás, a gyökeret eresztett szokás pedig a szabály. Mondhatni, saokássá vált, 
hogy a politikusak szépen körülstuccolva, frissen borotválva járnak és nyakkend őt 
viselnek. Az ő  esetükben •tehát az a divat, hogy lehet őleg ne divatozzanak. (A kivé-
telek az aranyszabályt er ősítik.) Képzeljük el, mi történne, ha egy képvisel ő  virág-
mintás ingben, nyakában láncokkal jelenne meg a képvisel őházban. Kártékony iz-
gágaságában nemcsak a szokás íratlan szabályait sértené meg, hanem az íratlan sza-
bály szokásait is. Politikus és katonaember ne kísérletezzék virágmintás inggel és 
nyakláncokkal. 

A divatnak részben gyakorlati, részben forradalmasító, illetve valami újat, ér-
dekeset, felüdítőt hozó funkciója van. Gyakorlati annyiban, mint a spielhoseé, s for-
radalmasító, mint a miniszoknyáé. Els ődleges célja azonban az, hagy valami újat, va-
lami változást hozzon. Ebb ől következik, hogy egy divat addig új, amíg nem válik 
divattá. Hiszen a divat eleve egy tömegbázist feltételez, amely terjedését és fennma-
radását biztosítja. De egy divatújdonság új volta csak viszonylagos. Nem id őben 
mérik a korát, hanem népszer űségben. Mennél népszerűbb egy divatcikk annál inkább 
kimegy a divatból. 

A divattal egy kicsit úgy van az ember, mint a verssel és a költészettel. Egy-
részt mindkettőről annyian és annyit írtak már, hogy szégyenl ősen lesüti a szemét és 
elpirul kezemben a to ll, másrészt mindennek ellenére mégis csak vajmi keveset tu-
dunk róluk. A divat és a költészet is olyan, akár a gumiszifilisz: rugalmas, gyorsan 

129 terjed és nehezen gyógyítható. 
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eduard fuchs 

a c г pősarok szerepe 

Az abszolutizmus karszakának divatját vizsgálva a n ői divat lép előtérbe. Mint-
hogy •a kor legfőbb programja egy új Еva megteremtése volt, a kiilönböz ő  tendenci-
ák legfőképpen a nđi ruházatban jutnak a. legérthet őbben napvilágra. 

A іѕzёрsбgіdеоабgібвuklegfőbb iránya e korban, mint tudjuk, a n ővel szemben az, 
hagy testét egyes bájaira bontsa széjjel, különösen a keibelre, az ölre és az ágyékra. 
Nemcsak hogy ennek kellett a  d  aitban is érvényesiílnie, hanem csakis a divattal va-
lósulbatott meg ez a töгekvés, mert a test természetes harmóniáját mindig csak a rru-
házat korrigáilhatja meg vagy oszthatja föl. 

Azonban, hogy a kor szellemének megfelel ően azoknak az egyes bájaknak de-
monstrálására jusson az ember, amelyekre a n ő  testét széjjel akarták bontani, ahhoz 
már nem voltak elegendők a ruházat addigi eszközei, hanem egészen új segít őeszközt 
kellett konstruálni. Еs ezt a segítőeszközt meg is alkották. Ez pedig a cip ősarok hasz-
nálata volt. 

Amilyen alárendeltnek tűnik fel első  pillanatra a cipősarok a ruházartban, jelen-
tősége olyan nagy, mert a legforradalmibb vívmányok közül való ezen a téren. A 
testi megjelenésnek egészen új korszarkát nyitatta meg, azt a korszakát, amelyben 
most is élünk, és amelynek hatásai most is érvényesülnek. Ezért kell els ősorban er-
re az eszközre gondolnunk. Az eszköz itt feltéálenül fontosabb mint a tárgy, mert al-
kalmazása előfeltétele annak a célnak, amely után az akkori kar törekedett és el ő-
feltétele annak a hatásnak, amelyet e kor elért. Egyszer, más helyütt „ ђie Frau in 
der Karikatur" című  munkámban a saroknak ködönösen a n ői test megjelenésében 
való szépségéről a kövatkezőket írtam: A cipősarak az egész testtartást megváltoztat-
ja, a has beesik, a me11 kidomborul. Hagy az egyensúlyt fenttartsák, a hátat be kel-
lett húzni, ezzel azonban a medence egészen magáíál markírozott és el őnyös hajlása 
feltűnđvé válik; minthogy a té гdnek át 'kell hajlania, az egész testtartás egyszersmind 
fiatalosabb és vállalkozóbb lesz, a kidüiІedő  mell duzzadtabbnak tűnik fél, épp így 
a comb vonala feszesebb, és ezzel formái plasztikusabbak és szembeötl đbbek lesz-
nek. Ehhez még hozzá keld tenni: Mindezek a bájak az aktivitás állapotában levők-
nek tűnnek fel. Minthogy több bájnál, így miііdenekelđtt a kebelnél, ez az aktivitás 
elsősorban a nemi tevékenységgel függ össze, ebben az állapotban a legp гavoкбlbab-
ban hat az érz&ltkre. Az a'ktivitáзnak ezt a benyomását mindenkor könnyen észlel-
hetjük nemcsak a¢ élő  testen, hanem a híres megalkatásak egész soránál  is  részle-
tesen ellenőrizhetjük és megállapíthatjuk. Valahányszor a művész a nđi testnek ezt a 
báját ki akarta emelni, vagy ha ez volt m űvésziabrázalásának f őcélja, olyan állást 
adott a lábnak, amely megfelelt annak az álfásnak, amelyet a sarak mindenkor ered-
ményez. Hagy a legismertebb péddá гa hivatkozzunk, nézziik a Venus Canipyygost és 
Rubens híres festményét, a három gгбсiát. A cipősarrok használata a módja annak, 
hogy azt, amit ott momentán értek el, vele á цandósítsák. Minthogy azonban az ab-
azolutiamus korszakának parazita szüikségfiet вi kívánták meg a nő  aktivitásának ezt 
az állandó benyomást, ezért éppen ebben a korszakban jutattak a cip ősarak kost-
rukсiбјбгa. Hogy az általa keletkezett testtartás egészen más volt, mint az, ami a kö-
zépkorban és a reneszánsz korszakában jellemz đ  volt, azt egyszerűen minden össze-
hasanlitás megmutatja; еlergendő  evégb&1 az e korokból való viseletekre utalni. 

A cipősarak e kor főproblémáját: a harmónia m,egbartását és a különböz ő  egyes 
bájiak poentírozását, határozottan fényesen oldották meg. A kebelnek és az ágyék-
nak mesterséges kidamboгítása egyértelmű  az ezekkel az erotikusan ható testrészek-
kel való hivalkodó .tüntetéssel. Ezek a bájaik plakátszer ű  hatást nyernek: Kii.lönösen 
ezekről az elđnyeimrđl végy tudomást, mondja a nő  e tartásáиal a férfinak. Ez a leg-
érdekesebb rajtam, ez az, amit mindenekel őtt meg aka гok neked mutatni, erre fi-
gyelj, ezzel foglalkozzék mindig és buzgán a fantáziád; nézd, milyen büszke, milyen 
pikáns és így tovább. Ennek a következménye mindenkel őtt, hogy a férfi csakugyan 
elsősorban ezeket a bájakat látja, ezek a tekintetének hargan, és gyakran nem is lát 
egyebet a n&n, mint éppen ezeket az egyes bájakat. 

Azt, hogy mindebben az abszolutizmus speciális irányzatának egyik problémájá-
ról van  szó, a legvilágosabban bizonyítják a cdp&sa гok történetének egyes dátuгai. 
Egészen a tizenhatodik század végéig csak a lapos cip őtalpat ismerik. Csak ezentúl 
találkozunk a cipősarokkal. Természetes, ahogy ez sem volt valami közvetlen talál-
mány, hanem egy fokozatos fejlődés eredménye. A grotesak :léclábak el đzték meg, 
amelyeket Spanyolországban állítólag a mór asszonyok vettek át. Azonban máis or-
szágokban .is #adálkaztak ezekkel a felcsatolt talpakkal, így mindeneikelótt Olaszor-
szágban, ahol zoccoli névén voltak ismeretesek. A „Kuriosen Antiquarius"-ban olvas- 
ható a következő : 

A velencei asszonynép mindig igen magas cip őben jár; amiért is Julius 5ca- 
liger azt szokta mondani : a velencei fériett az ágyban ccak asc7onvaik eeoik fe- 

lében gyönyőrkődhetnek, mert a másik felüket a cip đjükkel együtt vetették le. 130 



131 



. с  
I LLErT~KESFK! 

4  RINJLAT л;L ~NTI - 

ez č  гt 	 ezt 

I.kiti аr~6 nč z č stek črt: 
- szemez čst 

fat®g г4fј  4гt 
čs él еslt4st,k č rt: 

- illиzi бt 
messzesčgetekčrt: 

-  еsztétikusan testetlen 
szellemeket 

4.könnyeitekčгt: 
- kacajt 

ь ' лd.4tkёгt: 
- nudizmust 

nyersany а.gt іkér. t : 
- b®ld вΡgs4g®t 

nytgalmat вkč rt : 
- crni biket 

8. тввбр ®rвtekért: 
- hв.bvesz člyt 

9.peyt вnt вkč rt: 
- fin~n"htíz4st 

IO.ezerkilenesz4zhetvenegyetekčrt: 
- čletk®rtÜnetet 

II. člr.tetekčrt: 
- gđ dr.đt 

I2. еу;т  д®114г~бгн : 	 н  
v 

- preasley IN THE  GЕT б -.j~t 

13. ti2 dз114.rčrt : 

vigasztal4.st 

I4. sz4z dв114 rč rt : 

- hbr•m нбпарвн  
15. ezer de114.rért: 

ALIBIT 
a nap b~5.rrnely б r!~ j4ban beszerezhettek a .... 

O  
O 	  

ugyan®tt '  nhal eddig. 

i 

kasLa ІЭз  is~~! 
.~.- 

132 



Kiss Тovák Ferenc  

TfiLÖK A Т[TK~RBEN~ 

te mirha lángész 

mit szaladgálsz körülöttem 

fel-le 

hogy lássam a hátadat - j kabátodat 

hogy busásaл  megfizettesd 

kurvaságodat 

te szeéПу  szerene ѕétleіі  dög 
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Az  emberek e ~yszer boldo;ok lesznek. 

В~►szer boldogok lesznek az emberek. 

Eyszeг f  e јszer boldook lesznek. 

Bold000k s  az emberek! 

B~yszer lesznek' 

Boldo~ak lesznek. 

Az  emberek?  
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e. m. cioran 

divattalan univerzum 

A szó-univerzum öregedési folyamata más ritmusban gyorsul, mint az anyagi 
univerzumé. Az anyagi világban a monotónia törvénye érvényes, a túl gyakran ismé-
telt szavak kimerülnek, meghalnak. A szellemnek végtelen szótárra lenne szüksége, 
de eszközei csak néhány szóra korlátozódnak, melyek a használat folyamán triviali-
zálódtak. Igy történik, hogy az új, különös kombinációkat igényelve, váratlan tevé-
kenységre készteti a szavakat: az eredetiség a melléknév megkínzására és a meta-
fora szuggesztív szabálytalanságára redukálódik. Tegyenek minden szót a helyére: 
ez •a Beszéd mindennapi temet ője. Egy nyelvben a szentesített a halált jelenti: az 
előrelátott szó elhunyt szó; csak a mesterséges használat lehel bele új életer őt, míg-
nem a közösség elfogadja, használja, bemocskolja. A szellem mesterkélt — vagy 
semmilyen, a természet pedig örökké ugyanazoknak az eszközöknek az egyszer űsé-
gével kérkedik. 

Amit életünknek nevezünk egyszerűen az élettel szemben, az a divatok szünte-
len kreálása a mesterségesen használt szavak segítségével; állandó szaporítása a 
semmiségeknek, s ezek nélkül megszűnnénk egy ásításban, mely befogná a történel-
met és az anyagot. Az ember nem azért fedez fel új fizikai törvényeket, hogy meg-
magyarázhassa a természetet, hanem inkább hogy megszökhessen a megállapodott, 
szokványos, semmire sem levezethet ő  univerzum unalmától, melynek önkényesen 
annyi dimenziót tulajdonít, ahány jelz őt vetítünk egy inert tárgyra; fáradtak va-
gyunk már úgy látni és szenvedni, mint ahogy láttak és szenvedtek ostobaságuk-
ban az őseink vagy közeli elődeink. Jaj annak, ki megérti ezt a maskara játékot, és 
eltávolodik. Életereje titkát tapossa ezzel — és csatlakozik azok mozdulatlan és tet- 136 



tetés nélküli igazságihoz, akik számára kiszakadtak a Mesterkéltség forrásai, és a 
szellem elsorvadt a mesterséges híján. 

(Teljesen indokolt számolni a pillanattal, amikor az élet elévül, kimegy divat-
ból, mint a hold vagy a tüd őbaj a romantika visszaélései után: megkoronázza majd 
a lemeztelenített szimbólumok és demaszkírozott betegségek anakronizmusát; ön-
magává válik; ámítás nélküli bajjá, fénytelen fatalitássá. És teljesen el őrelátható a 
pillanat, amikor szívünkb ől nem fakad többé remény, a föld és a teremtmények is 
jegesek lesznek, amikor egyetlen álom sem szépíti a steril mindenséget. Az emberi-
ség szégyell majd gyermekeket szülni, ha olyannak látja a dolgokat, amilyenek. Az 
élet a szemfényvesztés és tévedések éltet ő  nedve nélkül, tehát ha megszűnik divat-
nak lenni, nem találhat kegyelmet a szellem ítél őszéke előtt. Végül is maga a szel-
lem tűnik el: ő  csak ürügy a semmiben, mint ahogy az élet sem más, mint el őítélet. 

A történelem úgy tartja fenn magát átmeneti divatjai felett, melyeknek árnyé-
kai az események, mint egy általánosabb divat, mely sima, akár egy matematikai 
állandó. De ha mindenki számára leleplez ődik, hogy ez az állandó is csak puszta 
szeszély, ha az élés tévedésének megértése közjó és egyhangúlag elfogadott igazság 
lesz, hol keressünk ero""forrást ahhoz, hogy megteremtsük, vagy legalább vázoljuk 
egy tett kontúrjait, egy gesztus példaképét? Milyen m űvészettel élhetjük túl ösztö-
neink látnokságát, szívünk luciditását? Mily csoda kelthet életre új kísértést egy 
divatjamúlt, divattól megfosztott mindenségben?) 
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■ Az írók helyzete társadalmunkban elgondolkoztató probléma. 

■ Nem minden fajta szarka farka tarka. 

Mondották dr. Rehák László és Popin Vladimir. 

„Szólt Pierre." (Tolsztoj Leo: Háború és béke) 

korunkban 
felettébb 
sok 
a 
Кiváló 
zongorista  

® 
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Meghalt Rákosi Mátyás, és Petkovics (OFK) sérült. 

Egyébként Futak a káposztájáról híres. 

Szólni kell azonban a bombayiakról is. 

Mindkét változatnak vannak pozitív és negatív oldalai. 

■ A Đ ikanović  család az inamoratát szeretné hallgatni. 



1óda1 rózsa 

intérieur fehér, de szocialista pincsivel 

Még néhány ecsetvanás, s ;kész a kép, az Interieur fehér pincsivel. Úgy érzem, 
egyik legsikerültebb festményem lesz, s megrendel őm, Gáspár Aran, a GÁV vízer ő -
művek fő- és legfelelđsebb igazgatója tökéletesen meg lehet vele вΡlégedve. 

A képet a francia stílusú szalongarnitúra uralja (Model „Large Luxurious", ára 
kétmillió гégi dinár), háttérben az intarzia-be гakásas hatalmas cseresznyefa szek-
rénnyel, előtérben két áaranysárga bársony fotellel, és agy dívánnyal, valamint egy 
kecses lábú, narancsszínnel futtatott zöldmárvány-lapú szalonasztalkával. Az ül đal-
kalmatasságokon a lеgújabb divat szerint tenyérnyi faváz sem látható, még a lábak 
is bársonyba rejtettek, s őt a két zsöllye rugóra jár és tetszés szerinti szögben köny- 
nyedén вΡlmozdítható. Sajnos ezt, habár igazán a legjobb szándékkal voltam, nem 
tudtam érzékeltetni képemen. A padlót természetesen sz őnyвΡg borítja, igazgatói la-
kás ma már enélkül el sem képzelhet ő . Igaz, ciklámen színű, én azonban fenyőzöld-
re festettem, hogy a nagyságos igazgatóné néptársn ő  mélyvörös nagyesíélyije гinél 
jobban kifejezésre juthasson. Bízom benne, hogy Gáspár. An a igazgató megbocsáitja 
majd nekem ezt a csekély eltérést. 

A mennyezetről hatalmas, tizenkét égđs kristálycsillár csüng alá — szerény meg-
ítélésem szerint inkább ebédl őbe való, de Gáspár Aron (a továbbiakban csak G. A.) 
ragaszkodott hozzá, hogy rajta legyen a képen, ám legyen. 

A bal felső  sarokban meggyszín pianínó, tetején hatalmas ezüst karos gyertya-
tartóval és egy cserepes a іaleáva•1, amelyre különösen büszke G.  A.,  mert egy szüle-
tésnapi házibulin magától a város al вΡlnökétől kapta. Porosodó levelei között még 
most ,is ott a névjegye. G. A. külön, ismételt kérésére azt is odafestettem. A nyitott 
páanínón természetesen kotta, habár a házban senki sem tud zangarázni, el kell azon-
ban ismerni, hagy a meggyszin kis еіkalmatosság igen dekoratíven hat, a szalont s 
a képet határozottan emeli, s ami a legfontosabb, színárnyalata pontosan megfelel 
a sze гk ny színének. 

A jobb, felső, sarakba eredetileg ,a .hatalmas négy szárnyú •ablakot akartam meg-
festeni francia esipk вΡfüggönyével s dús redőjű, földig omló bársony elsötétít бjévвΡl, 
de aztán meggondoltam magam. Hiszen ez az egyedüli hely,. ahol drzékeltethetem 
G. A.-ék lakosának fejedelmi méreteit. A te гmészetes вΡn virágcsempés fürdőszobát a 
beépített rózsaszínű  káddal, ;az ugyancsak virágcsempés és ugyancsak beépített csu-
pa-ultraplast 'konyhát (Slovenijales, B/3-as típusú, garantáltan h őálló lapokkal és 
krómozott •mosogató kagylóval, ára 2100000 régi dinár, kapható egyévi lefiz вΡtésre  is),  
a szarvasagancsoktól, kitömött vaddisznó f еjektől -és más „vadásztrófeáktól", vala-
mint 'kiaggott szablyáktól és" karabélyoktól d ices előszobát, s a többi hat szobát 
kandallóstul, kristályastui. A jobb fels ő  sarokba tehát egy végtelenbe vesz ő , kékes 
derengésű, nyitott ajtajú szobasor kerület. 

A bal szélső  zsöllyében maga G: A. ül. Figyeljék meg eat a hanyagul el őkelő , 
ugyanajkkor mégis f вΡlelősségének teljes tudatában lev ő, csupa aktív tešttartást.. Bal 
szemének élénk, kemény villámlásával s a felvont szemöldökkel szerettem volna érzé- 
keltetni azt az erélyt, amelyet a társađalom egy jelyen felelős pozícióban levő  és mun- 
kálkodó egyéntől elvár, sőt megkövetel, ugyanakkor jobb szemének meleg, csupa j б- 
ság pillantásával s széles, Ikessé túlságosan is hájas vállainak enyhe szög ű, megadó 
előrehajlásával, szinte megtörésével azt a megértést és alázatot, amelyet szocialista 
tarsadalxriunkban egy szocialista " gyárigazgatónak itánúsít đnia kell az önigazgató 
szervek és a munkások tömegei írant. Mondhatom, derekasan beleizzadtam; míg ezt 
a kettősséget maradéktalanul ábrázolni tudtam... Jobb kezében jonаtán almát tart 
— tessék megfigyelni ezt á kart, az erőnek ezt a szimbólumát, melynelk fesziјлő  izmai 

139 a kđnnyű .szövetű  kabátujjon át  is  világosan láthatók, s az almát görosösen markoló, 



hófehér ujjakat — bal keze viszont egyetlen si іnogató, becéző  meleg tenyénré vá~to-
zott...: a ;kutyáját simogatja. 

A kutya — ő  a kép központi, el&térbe hozott és legjobban megvitdgítot alakja —
göndör szőrű  fehér pincsi, garantáltan fajkutya, szabályosan vezetett családfával, és 
egyenesen Németalföldről hozatták, nem is dinárért, hanem devizáért. Hófehérre mo-
sott, beillatosított bodor fürtjei csodálatosan hatnak a f űzöld szőnyegen. Citrom-
sárga selyempárnán fekszik, összegöngyölödve, fürtös kis fejét 'kát kerek tappancsára 
hajtja. Szeme félig lehunyva, elegáns p бzban szendereg. A párna mellett ott van 
sujtásos, meleg kis sétáló kabátja és a legújabb divat szerinti, rézpntykés örve. Eis đ  
pillantásra megtévesztésig olyan, mint egy elkényeztetett kapitalista dög. A tévedés 
elkerülése végett azonban nagy, piros selyemszalagot festettem a nyakába: ez a ku-
tya egy szocialista á11am szocialista g у5і+gazgatójának szocialista kutyája. 

A díványon természetesen Gáspárné őna... őгіéptársnő  бge pihen majd prém-
szegélyeѕ, fényes szatén otthoxvkában... vagy nagyestélyiben... nem tudom, ezt még 
nem döntöttük el, a képnek ez a része még nem készült el. Azt azonban határozot-
tan leszögeztiik, hogy a ruhának okvetlenül pipacspirosnak kell lesinie, hagy ezzel is 
hangsúlyozzuk G. A.-né elvi hovatartozását. Fölvet ődött ugyan az a lehetőség is, 
hogy az igazgaltáné néptársnőt fehér sortban fessem meg, csepp piros virággal a... 
szóval egy bizonyos helyen. A sort rtermész вΡtesen annak a jelképe lenne, hogy fejl ő-
dő  gazdaságunk pulanatnyfllag megköveteii a takarékosságot, no meg mellesleg, ta-
vaszi kollekciójában Louis Carden is a sortot lanszírozza. Meg kell jegyeznem, hogy 
G. A.-né néptársnő  igen kifinomult érzékkel rendelkezik az időszerűségeket és szük-
ségszerűségeket illetőleg. Például mwszempillát is csupán azéгt hord, mert időszerű, 
mert divat. Kozmetikushoz, massz őrhöz is hasonló okokból ját hetente kétszer, ami 
bizony, ha meggondoljuk, вΡléggé fárasztó lehet. De G. A.-síé mindig tudta, mivel tar-
tozik társadalmi pozíciójának, s megadással viselte sorsát. Ment mit is mondanának 
például férje váІialatában a munkásnők, ha megtudnák, hogy igazgatánéjuk sa јбtke-
zűleg lakkozza a körmét és még parókája sincs? Menten gyanakodni kezdenének, 
hagy baj van a vállalattal és egykettőre kivándorolnának Németországba. Jaj, ez a 
Holbein-i arc, Modtgliani-i nyak! Igazán 'él иezettel festettem, miközben szemem csak 
úgy itta magába a választékos színárnyalatokat, s orrcimpám remegve szimatolta a 
még választékosabb illatokat. Hiszen ezen a n őn garantáltan minden valódi: a púdere 
valódi Skin Life Helene Rubinstein, a rúzsa valódi Bayser-eper, a kölnije échte Köl- 
niseh-Wasser, s a melle valódi habgumi á la André Cutes, Paris, Rue de Vignie 12. 
Na és ez a pazar Battice ш-frizura a sok szexi hajfonadékkal és szabadon гöpködđ  
fürtökkel? G. A.-nénak 15 parókája van, de állítom, valamennyi közül ez a legfelt ű-
nőbb. 

Tulajdonképpen lassan be is fejezhetném képemet, ha megrendel őm, G. A., a 
GAV vízerőművek fő- és legfelsőbb igazgatója nem találna minduntatlan újabb és 
újabb hiányokat rajta. Szerinte minden szép és mutatós, a kép mégsem teljes, mert 
hiányzik róla vajszín Cadillacja, melyet legutóbbi franciaországi hivatalos útjáród 
hozott. Mit szólnak majd a barátai, ha meglátják ezt a festményt: egy vápalati igaz-
gató, és még külföldi márkájú kocsija sincs?! Javasoltam neki, hogy szükségmegol-
dásként megfestem neki a Cadillacot piciben és mint festményt „akasztom" a meg-
örökített szoba faláгa, egészen eredeti megoldás lesz, melléje pedig a diplomáját fes-
tem, hagy meglegyen az optikai egyensúly, de elállt a tervt ől, éppen az egyensúly 
miatt. Azt mondja, az ő  idejében a hatodik gini elvégzése után még nem asztagattak 
diplomákat. 

Továbbá kifogásolja, hagy nem látszik eléggé a vadászfelszerelése, pedig egész 
vagyonba került, nem beszélve 'arról, milyen nagy, személyes önfeláldo гásába kerül 
neki minden egyes vadászat, hiszen gyermekkora óta hideglel ősen fél a hidegtől, a 
nedvességtől, a lövésektől •és az erőszaktól —mióta tízéves korában parittyával ki-
lőtte a szomszédék Néró kutyájának a félszemét, mindig verejtékes lesz a teste, va-
lahányszor a puska ravaszára teszi igazgatói ujját — de hát a vállalatért és a ba-
rátaiért minden áldozatra kész, ezért csak fessem oda a .képre a zergetollas vadász-
kalapját is, meg a duplacsövű  puskáját, és legalább egy-két fácánt vagy đzet. Nem 
tudom, hogyan oldom majd meg a dolgot, valósággal f đ  a fejem... esetleg minden 
szükséges igazgatói kelléket az el đtérbe halmozok, az előtér még szabad. Most jut 
eszembe, befolyásos barátait is a ;képre akarja még gyömöszöltetni, azt mondja, ő  
ezeknek a kedves haveroknak a körében ér csak igazán valamit. Nem, igazán nem 
tudom, őket már hova halmozzam, esetleg mint virágf űzért fonom valamennyit a kép 
köré, minden virág egy-egy bajuszos fej, igen, azt hiszem, ez egészen eredeti meg-
oldás lesz. Szépek lettek volna csdkovr fanmájában is: egy csokor frissen szedett 
igazgató, néhány szál kidőlni készülő  gyárkéményszállaS és méregzöld kényszerigaz-
gatás levéllel megtűzdelve, de ez már persze eltérne az eredeti kompozíeiótál, és G. 
A.-tól még megtanultam, hogy igen kockázatos eltérni az eredeti elképzelést ől, még 
akkor is, ha időiközben rájövünk, hogy rossz. Ja, és a Lenin könyvek! G. A. ragasz-
kodik hozzá, hogy bárhol, de a festményen legyen ott a Lenin-sorozat is, mert egy 
igazgató lakása nem lehet meg nélkülük; nem tudom, hol találok számukra helyet, 
már csak a tévé tetején vagy a szalonasztal alatt van egy falatka hely. Gondba ejt az 
is, hol szerzem be  a sorozatot. Mikor kértem G. A.-tól, azt mondta, ő  csak kivonato-
san olvasta, meg a könyvismertetőket is mind átböngészte, tud egy pár idézetet is, 
az üléseken mindig nagyszerűen beválik, de mikor mondtam neki, hát akkor fessük 
meg a könyvismertetőket, гбmripakodott, hogy ne tréfáljak, meg hogy miköztünk, 
művészek között úgy látszik már nagyon is aktuális volna egy kis csisztka. 

Hát így. Majd csak elkészülök valahogy. Még csak a képkeret okoz fejtörést. Azt 
hiszem, valami szerény, fehérre meszelt fakeret lenne a legajánlatosabb, hagy min-
denki messгiről láthassa, vezető  embereink egészen szerény keretek között élnek. 140 



roland barthes 

a divat rendszere 

bevezetés: módszer 
1. írott ruha 
„deréken felüli b ő rszíj, rózsбval ékesitve, puha shetland ruhán" 

І . a három fajta ruha 

1.1. бbra-ruha és írott-ruha 

Kinyitok egy divatlapot (1): azt látom, hogy két különböz ő  ruháról van szó benne. 
Az első  az, melyet fényképezve vagy lerajzolva mutatnak be, s ez az ábra-ruha. A 
második ugyanaz a ruha, csak leírva, stilizálva; azt a ruhát, melyet jobboldalt a 
fényképen látunk, a bal oldalon szöveg formájában látjuk: deréken felüli bőrszíj, 
rózsával ékezve, puha shetland ruhán. Ez az írott ruha. E két ruha elvben ugyan-
arra a valóságra utal (ez a ruha, melyet ekkor ez az asszony hordott), s mégsem 
azonos a szerkezetük (2), mert nem azonos anyagból készültek, s ennélfogva az anya-
gok között nem áll fenn ugyanaz a viszony: az egyikben az anyagok formák, vona-
lak, felületek, színek, s a viszony térbeli; a másikban viszont szavak, s a viszony, 
ha nem is logikai, de legalább mondattani. Az els ő  szerkezet plasztikus, a második 
szobeli. Mondhatjuk-e ezek után, hogy mindegyikük szerkezete teljes egészében azo-
nosul azzal az általános rendszerrel, melyb ől eredt, tehát az ábra-ruha a fénykép-
pel s a leirt ruha aszóval? Semmi esetre sem: a divat fényképe nem akármilyen 
fénykép. Nincs sok köze, például, a sajtóban található fényképhez, sem pedig egy 
amatőr fényképéhez. A divatfénykép egységeket és sajátos szabályokat foglal ma-
gába, a fényképközlés keretén belül egy különleges nyelvezetet alakít ki, melynek 
minden bizonnyal megvan a maga szókészlete s mondattana, nyelvi fordulatai, tilal-
mai és ajánlatai (3). Hasonlóképpen nem lehet azonosítani a leírt ruha szerkezetét 
a mondatéval; mert ha a ruha megegyezne a szöveggel, akkor elég lenne megvál-
toztatni e szöveg egyetlen szavát, hogy a leírt ruha azonossága megváltozzon; ez 
azonban nem áll. A divatlap írhat különféleképpen: írhatja azt, hogy nyáron hord-
jon tusszorszövetet, vagy azt, hogy a tusszorszövet alkalmas nyáron, anélkül, hogy 
valami lényegbevágó dolog megváltozna a közleményben, melyet közöl az olvasó-
val: a leírt ruhát a nyelv hordja, de ellen is áll neki; a leírt ruha tehát e kett ős 
játékban születik. Végeredményben itt két eredeti szerkezetr ől van szó, annak elle-
nére, hogy két különböz ő  szerkezetb ől származnak; ez itt a nyelv, az ott a kép. 

1.2. a valódi ruha 

Azt gondolhatnánk, hogy e két ruha azonosságra lel a valódi ruha szintjén, melyet 
feltehetőleg ábrázol, s hogy a leírt ruha és az ábrázolt ruha abban a valódi ruhában 
azonosak, melyre mindkett ő  utal. Biztosra azonban csak az mondható, hogy egyenér-
tékűek, nem pedig az is, bogy azonosak; mert ti. amint megvan a tárgyi és a viszo-
nyi különbség az ábrázolt és a leírt ruha között, mely ennélfogva rendszertani, to-
vábbá amint megvan az átmenet az el őbb említett ruhákból a valódiba, ugyanúgy 
megvan az átmenet más anyagokba és viszonyokba is; a valódi ruha tehát egy har-
madik, az első  kettő től eltérő  szerkezetet képez, még abban az esetben is, ha az els ő  
kettő  neki modellként szolgál, vagy helyesebben még akkor is, ha a modell, mely az 
előző  kettő  által továbbított információt irányítja, egy harmadik szerkezethez tarto-
zik. Láttuk, hogy az ábra-ruha egységei a formák szintjén helyezkednek el, a leírt 
ruháé pedig a szavak szintjén; ami a valódi ruha egységét illeti, azok nem lehetnek 
a nyelv szintjén, mert, amint tudjuk, a nyelv nem a valódinak az utánzata (4); még 
a formák szintjére sem :helyezhetjük őket, habár itt nagy a kísértés, mert egy va-
lódi ruha „meglátása" még a bemutatás kiváltságos feltételei mellett sem merítheti 
ki a valóságat, s anég kévésibé helyettesítheti annak szerkezetét: egyszerre mindig 
csak az egyik részét látjuk, csak egyszeri személyes használatát élvezhetjük, csak 
egyszer hordhatjuk. Hogy egy valódi ruhát szisztematikusan megvizsgálhassunk, te-
hát eléggé alaposan ahhoz, hogy minden hasonlót szemügyre vegyünk, addig kell 
visszafelé haladnunk, amíg a gyártási szabályaiig el nem értünk, Más szóval, az ábra-
-ruha plasztikus, s a leírt ruha szóbeli szerkezetével szemben a valódi ruha csakis 
technológiai lehet; e rendszer egységei csakis az el őállítási művelet nyomait tükröz-
hetik, befejezett, materializált végeredményeit: egy varrás az, ami meg van varrva, 
egy szabás pedig az, amit kiszabtak (5); itt egy olyan rendszerrel van dolgunk, mely 
az anyag s annak átalakítása szintjén keletkezett és nem pedig olyannal, mely an-
nak a helyébe lépett s azt jelenti. Az etnológia itt hivatott lenne arra, hogy aránylag 

141 egyszerű  szerkezetű  példákkal szolgáljon (6). 

A divat szót nagy kez-
dőbetüvel írjuk, ha fa-
shion értelemben használ-
juk. Ezt azért tesszük, 
hogy kifejezzük a különb-
séget a divat (la mode) és 
a módszer (une mode) kö-
zött. (A fordító megjegy-
zése: mivel az emutett két 
fogalom a magyarban nem 
téveszthetđ  össze, e láb-
jegyzet elmaradhat.) 

Jobb lenne, ha nem ké-
ne a szavak pontos értel-
mét meghatározni, hanem 
csak a tárgyakét, de mivel 
manapság oly sokat be-
szélnek rendszerr ől, hadd 
határozzuk itt meg nyelv-
tani értelmét, mely a töb-
bitđl 	megkülönbözteti: 
„belsđ  függvények önálló 
egysége" (L. Hjelmsler: 
Essais linguistiques, Co-
penhague, Nordisk sprog 
og kulturferlag, 1959, 1. o.) 

Itt a fényképközvetítés 
paradoxonját érintjük: mi-
vel meghatározásánál fog-
va tisztán analogikus, a 
fénypékezést úgy is meg-
határozhatjuk, hogy ez 
rejtjel nélküli üzenet; de 
úgyszólván nem is léte-
zik fénykép jelentđség nél-
kül; ennélfogva 	mégis 
kénytelenek vagyunk el-
ismerni a fényképrejtjel 
létezését, mely természe-
tesen csak a második szin-
ten működik, s ezt kés đbb 
majd mellékjelentési szint-
nek fogjuk nevezni. (vđ . 
„Le message photogra 
phique", Communications, 
no 1, 1961, 127-138. o. és 
La théorie de l'image", 

Communications, No 4, 
1964, 40-51. o. Ami a di-
vatrajzot illeti, a kérdés 
egyszerűbb. mert a rajz 
stilusa nyíltan utal a kul-
turális rejtjelre. 

Vö. A. Martinet, Elé-
ment de linguistique géné-
rale, Paris, Colin, 1960, 1, 
6. 

Azzal a feltétellel, ter-
mészetesen, hogy a ter-
minusok egy technológiai 
összefüegésben $Ilianak, s 
hogy pl. egy gyárt$si fo-
lyamatról, szólianak; kü-
lönben e technikai erede-
tű  szavaknak más lesz az 
értelmük. 

(61 A. Leroi-Gourhan pl. 
kiil~inbséget tesz egyenes 
szabású ruhák között. me-
lyeknek paralel a szélük, 
s olyanok kötött, melyek 
nyitott szabásúak, vágot-
tan zártak, vágottan ke-
resztezettek s*b. (Milieu  it  
technique, Paris, Albin- 
-Michel, 1945. 208. o.) 



4. végtelen ruha 
„a fehér kiemeli a v бrosi ruhákat " 

І . бtalakítások és lev б lasztбsok 

4.1. elv és szám 

(1) A jelent6ség szót soha 
nem az általánosan vett 
értelemben használjuk, ha-
nem a folyamat aktív ér-
telmében. 

Képzeljünk el (ha lehet) egy nőt végtelen ruhába burkolva, melyet véges-végig ab-
ból szőttek, amit a divatlap mond, mivelhogy e végtelen ruha a végtelen szövegben 
nyilvánul meg. E teljes ruhát rendszerezni kell, azaz összefügg đ  egységekre kell 
szétvágni, hogy összehasonlíthassuk őket maguk közt s felállíthassuk a divat álta-
lános jelentőségét (1). A végtelen ruhának kett ős dimenziója van: egyrészt elmélyül 
különböző  rendszereiben, melyek enunciálását képezik, másrészt elterül, mint min-
den beszéd, a szavak láncolatán; itt tehát egymásra helyezett tömbökb ől tevődik 
össze (ezek rendszerek vagy kódexek), ott egymás mellé fektetett ízek (ezek kifeje-
zők és kifejezettek, valamint e kett ő  egysége, azaz jelek). Abból, hogy: egy kis kör-
zsinóг  elegánssá tesz, azt lehet kivenni, hogy négy függ őleges „tömbből" vagy rend-
szerből (melyek közül az egyiket, igaz, felesleges elemezni: ez a divat mellékjelen-
tése), valamint egy vízszintesb ől, műszaki nyelven szólva két szóból, tev đdik össze: 
az egyik kifejez valamit (egy kis körzsinór), a másik a kifejezett (elegancia). Vizs-
gálatainkat tehát egyszerre a szavak vonala mögé (vagy alá) kell irányítanunk és 
ugyanakkor mellette haladva kell végeznünk. Ez annyit jelent, hogy a divat enunci-
álásával szemben két m űveleti típust kell előrelátnunk: az átalakítást, ha a rend-
szereket maguk között vezetjük le, és a szétválasztást, ha a jelz ő  elemeket a jelzet-
tekből akarjuk elszigetelni. Az átalakulási folyamat mélyrehatóan érinti a rendsze-
reket: a szétválasztás pedig minden rendszer jelét veszi célba azok kiterjedésében. 
Az átalakításokat és a szétválasztásokat a mellékjelentések próbatételének biztosítá-
sával határozzuk meg: a végtelen ruháknál csak azokat az elemeket kell szem el őtt 
tartani, melyek változása a végtelen ruha változását idézik el ő : s fordítva, minden 
olyan elem, melynek változása nem gyakorol hatást arra, amit jelez, jelentéktelen. 
Hány elemző  műveletet kell tehát el őrelátnunk? Mivel a divat mellékjelentése a leírt 
ruha-kódex élősködője, soha nincs több mint három levezetendő  rendszer (mind az 
A, mind a Begységekben), s ennélfogva két átalakulás: a retorikus rendszerb ől ki-
indulva a leírt ruha-kódexba és a leírt ruha-kódexb ől a valódi ruha-kó-
dexba. A szétválasztás viszont nem mindig szükséges vagy lehetséges. A divat 
mellékjelentéseinek a leválasztása (az A egységek 3. rendszere) önmagában nem al-
kothat egy önálló műveletet, mert a jelző  elem (a jelentés) fedi az egész enunciálást, 
a jelzett pedig (a divat) csak lappangó. A terminológiai rendszer (a második rendszer) 
leválasztásának nem itt a helye, mert az a francia nyelv felállításából állna, ami 142 



(4) Vö. infra 17, 3 és 17. 
6 (nincs lefordítva). 

Vö. supra 3. fejezet 
(nincs lefordítva) 

idézhetjük erre vonat-
kozólag: K. Togeby, struc-
ture immanente de la 
langue franga£se, Copen-
hague, Nordisk sprig  ig  
Kulturferlag, 1951. 

pedig a szorosabb értelemben vett nyelvészet feladata (3). A retorikus rendszer levá-
lasztása azonban lehetséges, s őt szükséges; ami pedig a valódi ruha-kóde х  (első  rend-
szer) leválasztását illeti, tekintettel arra, hogy ezt a rendszert csak a nyelven keresz-
tül lehet elérni, leválasztása, még ha olyan szükséges is, egy bizonyos „el őkészületet" 
és úgyszólván egy bizonyos „kiegyezést" igényel; különben az egészet összefoglalva 
gondoskodnunk kell arról, hogy a végtelen ruhát két „átváltozási" és két „leválasz-
tási" műveletnek vessük alá. 

11. 1. átalakulás 
a retorikától a terminológiáig 

4.2. elv 

Az első  átalakulás nem okoz eredeti problémákat, mivel csak a mondatot (vagy az 
időt) kell értékeit ől elválasztanunk, hogy azt a ruhabeli jelent őség szóbeli enunci-
álására korlátozzuk. Ezek az értékek azonban általában ismertek (habár a mellékje-
lentést a jelentéstan szempontjából még elég kevéssé tanulmányozták): ezek meta-
forák, szójátékok, rímek, melyeket minden nehézség nélkül a ruha és a világ, a ruha 
és a divat egyszerű  szóbeli egyenértékűségéig le lehet „egyszer űsíteni". Amikor azt 
olvassuk, hogy: délután a berakott ruha megy jól, vagy pedig azt, hogy: minden nő  
kétszínű  pánt nélküli félcip őt visel, elég ha azt jegyezzük meg bel őle, hogy: a dél-
után jele a berakott ruha, vagy a kétszínű  pánt nélküli félcip ők jelentik a divatot, 
hogy elérjük rögtön azt a terminológiai rendszert vagy azt a leírt ruha-kódexet, 
melyre ezen els ő  átalakulásban törekszünk. 

4.3. vegyes szavak: „kis". 

Az egyetlen lehető  nehézség akkor merülhet fel, amikor olyan szóbeli egységekre buk-
kanunk, melyeknél nem tudjuk azonnal felismerni, ,hogy a retorikus vagy pedig a 
terminológiai rendszerhez tartoznak-e, mert szótári helyzetüknél fogva több értéket 
zárnak magukba és több rendszerhez tartoznak egyszerre; ez — mint mondottuk —
a „kis" melléknév esete: a „kis" szócska a jelzett rendszerhez tartozik, ha egy puszta 
mértékértékre utal, ha pedig a szerénység jelét mutatja, a takarékosság vagy akár 
a vonzalom gondolatát zárja magába (karitatív árnyalat) (4), akkor a mellékjelen-
tés rendszeréhez tartozik; ugyanez vonatkozik olyan melléknevekre is, mint a „ra-
gyogó", vagy „szoros", melyeket szó szerinties metaforikus értelemben is használha-
tunk egyszerre. Ezen esetek megoldhatók még a stilisztikai értékmondás igénybe-
vétele nélkül is. Nyilvánvaló, hogy az: egy kis körzsinór kijelentésben a „kis" egy-
ség csak abban az esetben bír ruhabeli jelent őséggel (a terminológiai vagy a jelzett 
rendszerhez tartozva), ha „nagy körzsinórokkal" is találkozunk; azaz csak akkor, ha 
a nagy/kicsi ellentét idevágó részese, melynek értelembeli változatát a divatlap iga-
zolja; mivel azonban ez nem áll fenn, arra kell következtetnünk (a körzsinórok ese-
tében), hogy a „kis" teljes egészében a retorikus rendszervhez tartozik. Joggal levon-
hatjuk tehát abból, hogy: egy kis körzsinór elegánssá tesz, azt, hogy egy körzsžnór 
az elegancia jele. 

19. a jel retorikája: a divat értelme 

„minden nő  rövidítse meg szoknyáját a térde fels ő  széléig , viseljen 
harmonikusan összeolvadó kockás szövetet, és járjon kétszín ű  pánt 
nélküli félcip őben." 

I.  a divatjel retorikus átváltoztatása 

19.1. jelek és értelmek 

A jel a jelző  és a jelzett elem, a ruha és a világ, a ruha és a divat egyesülése. A di-
vatlap .azonban nem jelzi e jelet kifejezetten minden alkalommal; nem mondja ki 
szükségszerűen: a kellék a jelzett tavasz jelz ő  eleme; az ždén a rövid szoknyák a 
divat jelei; hanem azt mondja másképpen, hogy: a kellék csinálja a tavaszt; az idén 
röviden hordják a ruhákat; a divatlap retorikájával megváltoztathatja a jelz ő  és a 
a jelzett elemek kapcsolatát és behelyettesítheti a többi kapcsolat illúzióját (átme-
netiség, végcél, attribúció, kauzalitás stb.) színtiszta azonossággal. Másképpen 
mondva, amikor a divat jelekből felépít egy szigorú rendszert, igyekszik rájuk ru-
házni a tiszta eszmék látszatát (1); s mivel persze a divat zsarnoki és jele önkényes, 
ez utóbbit természetes ténnyé vagy ésszer ű  törvénnyé kell átalakítania: a mellékje-
lentés nem alaptalan feladata, hogy a rendszer általános gazdaságában helyreállítson 
egy bizonyos rációt. Ennek az átalakításnak azonban különböz ő  a hatása attól füg-
gően, hogy az A (a mondén jelzettje és explicit) vagy a B (a divat jelzettje és imp-
licit) összességről szól; az első  esetben a jel egy használat, mely egy funkció mögött 
helyezkedik el, rációja empirisztikus, természetes; a második esetben a jel felveszi 
a megállapítás vagy a rendelet formáját, rációja törvényes, intézményes, de úgy, mint 
az A összességekben a divat itt is jelen van, és a mellékjelentés közbees ő  rendsze-
rének retorikus jelzettjeként bukkan fel (2). Ebb ől következik, hogy a divat törvényes 

143 rációja végeredményben minden enunciálására alkalmazható. 

(1) E folyamat általános je-
lentđségérđl, vđ . £nfra 20, 
II. (nincs lefordítva). 

(2) Vö. supra 3, 7 (nincs le-
fordítva). 
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Az ilyen szó szerinti 
szövegekben 	(enuncíálá- 
sok) a jelzett úgyszólván 
jelzđ  elemmé torzul efféle 
formában (vđ . ing-sport). 

A retorika hajlamos 
felmerillni, mihelyt a je-
lentéstani egységek mellék-
rendszere jelen van (v б . 
supra 16, 4) (nincs lefor-
dítva). 

II.  az összességek: a funkcó б-jіlek 

19.2 jelek és funkciók a valódi ruhában. 

Hajlamosak lehetünk arra, hogy szembehelyezzük a tisztán funkcionális ruhát, (kék 
munkaruha) a divatruhával, mely tisztán személyleírási" araég abban az esetben 
is, .ha jelei a funkciója mögött bújnak meg (fekete cocktail-ruha). Ez azonban pon-
tatlan szembehelyezés lenne: ha még olyan funkcionális is, a valódi ruhának mindig 
van egy ,,személyleírási" eleme, amennyiben persze minden funkció legalább a saját 
jelét tükrözi; a kék munkaruha munkára szolgál, de hirdeti is a munkát, az es őka-
bát véd az es őtől, s emellett jelenti is az es őt. Ez a csereváltakozás a funkció és a jel 
között (a valódi szintjén) talán több kultúrcikkben is megtalálható: az élelem pl. egy-
szerre határozza meg a fiziológiai szükségletet és a jelentéstani szabályzatot: az ele-
del jóllaktat és :ugyanakkor kielégülést és közlést is jelent (3). Valóban, amint egy 
gyártási szabály felölel egy funkciót, ez utóbbi történeti és szerkezeti összeköttetésbe 
kerül a szabállyal, s minden szerkezet egy differenciális forma- (vagy egység-) rend-
szert zár magába: a funkció olvashatóvá lesz s nem marad csupán átmeneti. Tehát 
egyetlen szabályszerű  (standardizált) tárgy sincs, mely ne lenne teljesen kimerítve a 
tiszta gyakorlatban: minden tárgy egyben jel is (4). Hogy megtalálhassuk a tisztán 
funkcionális tárgyakat, improvizáltakat kell kitalálnunk: ilyenek voltak  •a római ka-
tonák széles takarói, melyeket vállukra dobtak, hogy az esőtől védjék magukat; de 
mihelyt e ruhadarabot spontán elkészítették és, ha úgy mondhatjuk, paenula néven 
intézményesítették, a közlés társadalmi rendszere magába ölelte a véd őfunkcióját: a 
paenula ellentétbe került a többi ruhadarabbal s használati ötletére utalt, ugyanúgy 
ahogy egy jel ellentétbe kerül más jellel és átvisz egy bizonyos értelmet. S éppen 
ezért minden valódi tárgyról, attól a pillanattól kezdve, amikor standardizálódik 
(vannak-e manapság mások is?), nem mint funkcióról beszélünk, hanem funkció-jel-
ről. Ebből kiindulva érthető  lesz, hogy a kultúrcikknek társadalmi természeténél 
fogva valamifajta jelentéstani hivatása van: mivel a funkció le van értékelve a fe-
lesleges vagy az alibi szintjére, a jel már készenlétben is áll, hogy elváljon a funk-
ciótól, s egyedül hajtsa végre műveleteit: a ten-galon-hat (es ő  ellen és nap ellen) nem 
egyéb, mint egy jel, a „westerniség" jele; a „sport"-zakónak nincs többé sportfunk-
ciója, csupán jelként létezik ellentétben a jólöltözöttel; a kék munkaruha (blue-jean) 
a tétlenség jele lett stb. Ez a jelent őségváltozási folyamat annál nagyobb, minél job-
ban sokszorozza a társadalom a standardizált tárgyait: a forma differenciális rend-
szerét gazdagítva el ősegíti a tárgyak szótárlatának megteremtését, mely mindinkább 
bonyolult lesz: ez magyarázza meg, hogy a modern, technikai társadalom olyan köny-
nyen le tudja választani a jelet a funkciótól és át tudja hatni különböz ő  jelentések-
kel az általa gyártott használati cikkeket. 

19.3. valódi funkciók és Irreális funkciók. 

A funkció-jel tehát ah-
hoz tartozik, amit szár- 
mazékrendszernek 	neve- 
zünk, 	melyek létezése 
nincs teljes egészében be-
leértve a jelentđségébe. —
Az élelemrđl mint jelzđ  
rendszerrđl lásd „Pour 
une psycho-sociologie de 
l'alimentation contempo-
raine". 

Természetes tehát, hogy 
a technikai társadalomból 
fejlődött új milieu rákény-
szeríti a modern emberre, 
aki benne él, az olvas-
mdny által azonnal átha-
tott megfigyeléseket, mint 
ahogy azt már 1942-ben 
megfigyelte G. Friedmann 
(cikke idézve a Mélanges 
Alexandre Koyтé, 178. o.) 

Megtörténik, hogy a javasolt (élőszóban elő terjesztett) ruha megfelel egy valódi funk-
ciónak: egy táncruha valóban táncra szolgál és a táncot hirdeti tartósan s mindenki 
számára olvashatóan (5); a forma vagy az anyag hasonul a cselekedethez és a jelen-
téstani összefüggés állandósul. De gyakran a funkciók, melyeket a divat a ruhának 
szán, összetettek: a divatlap hajlamos, hogy a funkciókat mindinkább pontosan és 
mindinkább bizonytalanul mutassa be, és e változásban a retorikának természetesen 
főszerepe van (6). Amikor megállapítjuk, hogy egy öltözet valamilyen nagy, hogy 
úgy mondjam antropológiai alkalomra megfelel ő, szezonra vagy ünnepségre, a véd ő  
és cifrázó funkciója érthet ő  (télikabát, menyasszonyi ruha); még ha azt állítjuk is, 
hogy ez a ruhadarab egy fiatal asszonynak való, aki 20 km-re lakik egy nagy vá-
гostól, minden reggel vonatra száll és gyakran ebédel barátokkal, a mondén szó pon-
tossága a funkciót reálissá teszi; itt megtaláljuk a regényes m űvészet paradoxonját: 
minden „megfogalmazott" divat irreális, ellenben minél bizonytalanabb a funkciója, 
annál „természetesebbnek" látszik; a divatirodalom itt a valódiság stilusának a kö-
vetelményéhez csatlakozik, amely szerint a jelentéktelen és különleges részek egy-
mášra való halmozása jobban kiemeli az ábrázolt tárgy valóságát, mint egy egy-
szerű  vázlat, mivel a „gondosan elkészített kép" valódibbnak számít, mint a „vázolt"; 
a népi irodalomban pedig az öltözetfunkciók részletes leírása egybeesik a komoly 
sajtó jelenlegi törekvésével, hogy minden hírt személyesítsen, hogy minden enunci-
álást a közvetlen interpelláció tárgyává tegyen, nem az olvasók tömegei számára, 
hanem minden olvasónak külön-külön. A divat funkciója (20 km-re lakik stb.) itt 
valódi bizalmaskodássá válik, mintha a ruha és egy ugyanolyan érték ű  azonossága 
csak egyetlen olvasó számára készült volna, mintha 20 km-en túl hivatalból meg 
kéne változtatni az alvasót és az öltözéket. Látjuk tehát, hogy a divat funkciójába 
foglalt valóság lényegében véletlenül jelentkezik; nem egy átmeneti valóságról van 
itt szó, hanem kísértetiesen átélt valódiságról, s ez a valótlan realitás a regénynek 
irrealitásával arányosan nyomatékos. 

19.4. a ..мacionaiizб lбs". 

Persze mennél inkább titokzatos a funkció (a túlzott bizonytalanságból ered ően), an- 
nál jobban palástolja a jel; mennél irreálisabb a divat, mennél parancsolóbbá lesz- 
nek funkciói, annál jobban elhomályosul a jel egy látszólag empirikus használat mö- 
gött; úgy látszik, hihetetlen módon, hogy a ruha éppen ott igyekszik kivonni magát 
mindenből és szerényen egyszerű  használati eszközzé kicsinyülni, ahol a divatreto- 
rika formái a legjobban kibontakoztak; mintha a fehér sz őrmebolerónak csupán az 
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7) Ez az átalakulás úgy 
.átszik az , melyet az 
degbeteg a „másodlagos 
iyereség" jelenségében 
cényszerft a betegségére 
'a jelek rendszere). (I. 
Jtinberg , Principes de 
~sychoanalyse , Paris, P.U. 
1'. 1957, 322. o.) 

j8) A racionalizálás ѕzбt 
Flügelnél találjuk („PSy-
chology of Clothes”, 1. 
fejezet XIV .). Vgy látszik 
ez annak felel meg, amit 
Cl. Léví-Stгauss így fogal-
mazott meg : „A nyelvtani 
jelenségek és a tđbbi kul-
turális jelenség kđzđtt az 
a ktilönbség , hogy az előb-
biek sohasem emelkednek 
a világos tudatig, mig az 
utóbbiak , habár ugyanab-
ból a tudatalattiságból 
erednek , mégis gyakran 
a tudatos gondolkodás 
szintjéig emelkednek, s 
ennek eredményeként má-
sodlagos gondolkodási mб-
fokat és újabb interpretá-
ciбkat szillnek" (Anthro-
pologie structurale , 26. o.). 

(9) F1üge1, op. cit. 27. 0. 

(19) Cravatiana,  ott  Trafté 
général des Cravattes, 1823, 
tn-12. 

„Ha az emberek és 
azok helyzete az egész for- 
ditott ideoiбgiában olyan, 
mint egy sđtétkamгában, 
akkor ez a jelenség alapvető  
tđrténelmi folyamatból 
adódik, ugyanúgy, mint 
ahogy a tárgyak feifordi-
tása a recehártyában fizi-
kai folyamatuk kđvetkez-
ménye." (K. Marx , Ideolo-
gie allemande, in Oeuvres 
Philosophiques , Paris, 
Costes, 1953 , VI-259. rész, 
157. o.) 

A jel racionalizálása 
(azaz funkcióba való he-
lyezése) csak a nyelven 
keresztül 	lehetséges (ez 
egy 	mellékjelentés), és 
erre szolgál a leírt divat: 
csak akkor találjuk meg a 
jelenséget a kép nyelve-
zetében (fotók , rajzok), ha 
a díszlet továbbítja a ruha 
funkcióját. 

hát egy egész sor hamis funkciót visz a divatba, melynek végcélja persze az, hogy a 
divatjelnek megadja a valódiság szavatolását: a jótállás azért is értékes, mert elb ű-
völése ellenére a divat mindig b űnösnek érzi magát üres tartalma miatt. E a funk-
cionális alibi kétségtelenül egy általános (talán mode rn) folyamat szerves része, mi-
szerint minden világalkotásból ered ő  empirikus ráció elegendő, hogy bármilyen 
élvezeti eszközt, s őt bármilyen lényegbeli látványosságot ártatlanná tegyen. A reto-
rika szintjén bevált funkció végeredményben nem más, mint a világnak az a joga, 
mellyel a divatot visszafoglalja, tisztelete, melyet a lét rendszere nyújt az alkotás 
rendszerének. A jelek rendszerének az eszmék rendszerévé való átalakítása másutt 
racionalizálas néven ismert (7). Magára a ruhára vonatkozólag azt írhattuk (csak a 
valódi ruháról van szó, s nem a leírt ruháról): Flügel a ruha psychoanalízisét tanul-
mányozva néhány példát sorolt fel a szimbólumnak eszmévé történ đ  társadalmi átala-
kításáról (8): a hosszú és hegyes cip đt nem érti társadalmunk és a hímvessz ő  szim-
bólumának fogja fel, de használatát egyszer ű  egészségi oknak minősíti (9); és ha e 
példa túlságosan psychoanalitikai szimbolizmusnak hat, íme egy másik, mely tisz-
tán történelmi: 1830 táján a nyakkendő  keményítését a kényelem és a tisztaság indo-
kolták (10). Ekét példából azt látjuk, hogy felt űnik egy törekvés, amelyik nem vé-
letlenül változtatja át az eszme jelét, a fizikai rendeltetéssel ellentétben a zavar 
kényelemmé lesz; ez az átváltozás talán ugyanolyan méret ű, mint az, amely a pol-
gári társadalomban a valódira és annak ábrázolására vonatkozik, ha a Marx által 
készített képet tesszük elénk (11); a valóság az, hogy a ruha „személyleírási" vonásai 
jobban ki voltak hangsúlyozva s úgyszólván ártatlanabbak voltak a régi társada-
lomban, mint a miénkben; a monarchista társadalom nyíltan a jelek egészét kereste 
az öltözködésben, nem pedig valami racionális terméket: az uszály hossza pontosan 
jelezte a társadalmi helyzetet, s e kifejezésmódot eszmévé tudták változtatni, su-
gallni tudták, hogy a grófi méltóság teszi az uszály hosszát, úgy mint ahogy a hideg 
templom igényli a fehér szőrmét; a régi öltözetnél nem a funkció, hanem a meg-
felelőjének a készsége számított. Еs így e megfelel ők kijavítása nyíltan irányadó 
maradt: mint jel, a világ és a ruha viszonyának meg kellett egyeznie a társadalmi 
szabályokkal. Ellenkez őleg, a mi leírt ruháinknál (és éppen azért, mert le van írva) 
a jel kijavítása sohasem nyíltan irányadó, hanem csak egyszer űen funkcionális; a 
kijavítás egy tárgy hasonulása (csónakformájú décolleté, berakott szoknya) egy 
funkcióhoz, melyet tisztelni kell (részt venni egy teás táncdélutánon, a kor érettsé-
gét megnyilvánítani); ett ől kezdve úgy látszik, hogy a szabály mindig utánozza a 
természet törvényét: a homo significans felteszi a homo faber álarcát, azaz saját el-
lentétét. Azt mondhatnánk, hogy a leírt divat (12) a racionalizálás segítségével, mely 
minden jelt eszmévé változtat, véghezviszi ezt a paradoxont. Elmondott tevékeny-
séggé lesz. 

(Roland Barthes „systeme de la mode" — válogatott részletek. Fordította 
Messzmann István) 146 



— A közönségrő l? Nos, az mint mindig, a strandon nemzetiségi kü-
lönbség nélkül találkozott össze most is. Ső t a város háromnyelv ű  lakossá-
gán kívül még szép számban vettek részt a strandolásban a német hídmér-
nökök és a repül őtéren szolgálatot teljesít ő  francia pilóták. Igy aztán még 
teljesebb volt a nemzeti elkeveredés. 

A strandkorzón ott lehetett látni Uzelac generálist, amint nagyban ma-
gyarázott a fiatal pilótának. Zsivkovics ő rnagyot, dr. Nedeljkovics ügyvédet 
Bosnyákovicsot, dr. Kassovitzot és a Hajós családot. Ahogy sétálgattam víz-
ben és parton még a következ őket láttam: Freud Miksa, Majanszky bank-
igazgató, Kohn Gyuláné, Frigyessy, Richter ezredes, Székelyné, Brüll Leo-
pold, Jevgyevics Dobroszláv, a nagy strandbarát, Bogdanovics Zsivorad. 
A rendet Gyakov és Rákics kapitány képviselték. A szinészn ők közül a ked-
venc Mikulicseva Évát láttam. A lányok közül ott volt Loschitz Lica, König 
Elvira, Reitzer Inci, Hajós Aranka, a Radó n ővérek, Frank Klári, Schönberger 
Nusi, Handler Vilma, a Hodoványi lányok, Dungyerszki Vancsa, Schumacher 
Lídia, Jovánovics n ővérek, Spirsitzki Mária, Grünberger Lili, Grünfeld illy 
és Platz n ővérek. Lehet, hogy még kimaradtak sokan, de sétálgatásaim köz-
ben csak velük találkoztam. Ugy láttam, igen jól érezte magát dr. Kamarás, 
Knöpfler bankigazgató, Komlós Rezs ő , Jovánovics a Národna Banka igaz-
gatója és Sárics Jován póstaigazgató. 

— Ezek a noviszádi strand igazi barátai. 
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hordjunk-e tovбbb is bubifrizurát? 
írta colleen moire, 
a hires amerikai filmszinésznđ . 

Az etonfrizura már győzedelmeskedett, de a „copfosok" még mindig 
a bubifejjel vannak megakadva. Egész irodalom alkotódott már és még 
mindig nincsen vége ennek a pörnek. Multkori számunkban mi is közöl-
tünk két cikket, jelen cikkel pedig a bubifrizura specialistáját szólaltat-
juk meg, akinek érdekes irása érdekl ődésre főkép azért tarthat számot, 
mert teljesen új oldalról tárgyalja a „bubit". 

A középkori ujságok részér ő l intézték hozzám azt a kérdést, hogy a 
bubifrizuráról én is nyilvánitsak véleményt, amit annál is inkább szivesen 
teszek meg, mivel ennek kapcsán visszaemlékezhetek azokra a szép na-
pokra, amelyeket Európában eltöltöttem. Sajnos nagyon rövid ideig tartottak 
ezek a szép napok, hiszem azonban, hogy nemsokára ismét alkalmam lesz 
Európát meglátogatni. 

Azt hiszem tehát arra a kérdésre, hogy a bubifrizura napijai meg van-
nak-e számlálva, nyugodt lélekkel azt válaszolhatom, hogy nincsenek. 

REVD, Novi Sad, 1926. 25-31 
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rastko mo čnik 

a t®rténelem és a divat víг-iója 

A diиattudósítók meglepetéssel állapítják meg, hagy .a férfidivat nemcsak vanzóbb, 
de egyre jelentđsebb is lesz a női divatmál. 

A férfiiak, a technikai értelem hordozái, a'ki' knek az ipari és a katonaélet, a produk-
tív fegyelem komolyságot ad, átengedik a fogyasztó társadalmat a széls őséges érzé-
ki nőcsoportok akaratának, játékának és komolytalanságának. 

Ahogyan a technológia fejlődése lehetđvé tette a produktív civilizációnak, hogy 
végül is megvalósítsa a totális mobilizációt és ezzel a n ők helyzetét  is  demoknaitiku-
can  rendezte —úgy másrészt ez az expanzió ebben a mértékben eilterjesztette a szen-
zualizmust és kiegyenlítette a társadalmi csoportokat: v бgfы  is a nő  helyeit kapott a 
jogrendszerben, a férfiak pedig a divatban érvényesülnek. 

A nemek megkiilönböztetése elveszítette jelent őségét, és így a kommentátorok 
jogosan állítják, hogy a korszerű  divat eltörli a nemek közötti külónbséget: nem le-
het egy vagy több, de soha sincs két nem. 

Az 1969. év az anatómia éve lesz. A test megszabadul biünaseit ől, a-melyekbe a 
mechanikai technológia zárta be: elkeriilhetetlen volt a test deszexuadizálása, amíg 
munkaeszköz volt, az erogén zónák szétterjednek a test minden részére. 

Mindaddig, míg a kései kapitalizmus termelési és fogyasztási vastörvényei hat-
nak, sem a nemek sokasága, sem a test ébredése nem lehet veszélyes. A mai impe-
rialista gondtalanul sütkérezik a keletr ől sugárzó napfényben, amely a vörös köny-
vecskék millióiból árad. 

Lehet az a test egzotikuma, Október vagy a forradalmi Kína egzotikuma, idegen 
civilizációk egzotikuma, a saját múltunké egy a rendszereiken kívüli elemekkel való 
játék, egy modor —rövid életű  divat. 

A hosszú hajú Che nemcsak a harmadik világ forradalmi sokaságának és az elé-
gedetlen fogyasztó fiatalság ideálja, sakkal több annál, mint divatikon feliilkereke-
dett a világ elitjén, amely meg akarta semmisíteni. 

149 	Kérdés, vajon Che a bank-végrehajtók, kulturáltabb sznobok hosszú haja végett 



 

csatlakozott-e szubverzíven az e цenfél főparancsnakságához, vagy az ellenfél vette 
át ajz ő  fegyverét és sajá# érdekében haszná Фta fel, a forrada đmárak ellen fordul'á. 

Nemcsak egyezség van Kelet és Nyugat között, xvemcsak a harmadik világ együt-
tes kizsákmányolna folyik azáLtal, hogy bekapasоQják egy egységes világpiac-rend-
szerbe, a kései kapitalizmus otthan is gy őzelmet ümlepal, amikor a saját másodok és 
harmadik világát foglalja el. 

Az anarchizmus feketesége, amely 1968. tavaszán іsmát eluralkodott az európai 
nagyvárosokon, az 1969. év telének divatszíne lett. Ilyen a „kontextus" ítélete: mint 
a kapitalizmus fordított (negatív) nyelve, amely tehetetlen önnön teljessége el đtt. 

Az anarchista csoportok a fiatalok szervezeteivel egy sorba tartoznak: a széls ő-
ségesek sorába. 

Twiggyvel és a mvniszaknyával a fiatalság .a t őke rnapfényében megteremtette sa-
ját oázisát. Az anarchizmus ugyanezen az úton halad. 

A forradalmi egyetemisták a képzelet uralmát hirdetik, és ezzel közvetlen örö-
kösei a kapitalista ideológia hagyományának, a felfújt individualista szembime тvtaiiz-
musnak, amely Lamartint az elenforradalomba késztette. 

Hosszú ldő  múlt már el azóta, hagy Brigitte Bardot hippi öltözékben jelent meg 
Saint Tropezban. Ha •az egyeten іlatáјk még egy ideig kitartanak e divat megett, ak-
kor könnyen megtörténhet, hogy egy új divattípust nyeriink, a kitartó egyetemlista 
típusát. 

Az, amit •a négerek és homoszexuálisak, kés őbb pedig az egyetemisták és hippik 
feltaláltak, ma kereskedelemmé lett. Az aanerúkai fagyasžtok a múlt évben 750 mil-
lió dollárt fektettek bele. 

McLuhan .a széls őséges csoportok társadalmi hatásáról beszél. Ezt az álláspontot 
könnyen megfodíthatjuk, és rendszerről beszélhetü¢nk, amely a komplementáris myug-
taianság körébe szorítja híveit, s ez „s іélkiilözhetatlen a gazdaságos kollektív egész-
séghez". (R. Barthes) 150 



A forradalmi mádon élő  társadaiiam, amely gyilkos törtéлеlmiségét a poétiak és 
gondolkodók közé taszította, a divat permanens forradaLmában éli ki túlságosan is ru-
galmas, újítási szándékú nasztalgiáját. 

A divat, azaz a mód, ahogyan a tegnap eretneksége a ma ortodox magaitartásávs 
válik, a nyílt rendszerek legkövetkezetesebb gyakorlata, amellyel a modem társada-
lam a különbségekben levő  különbségek nyomasa alatt elfogadja a divat diktatúráját. 

Bart Lytton kaliforniai financier nem t űrte, hogy menedzserei milliókra szóló 
szerződ$seket kössenek formátlan ruhák vételére, ezért divatos öltözéket vásáralt ne-
kik, amikrőd Levy-Strauss azt mondja, hagy meztellenségükre festik álmaikat az 
aranykorról, amelyet könnyen el is érne civi4izációju!k, ha érdekeik és fenntartásaik 
nem gátolnák őket. 

Igy .az egzotikus permanens divatforradalomban a modem civilizáció elnyeli sa-
ját történelmének vízióját. Az idegen rendszerek er őtlenül meghajolnák a divat-e ~n-
ber léptei előtt. A fagyasztás természetesen történik, mint a fordítás, amit a rend-
szer összemorzsol, hogy csak teljesen magányos elemek maradjanak, amelyelkb ől fel-
tartóztathatatlanul eltűnnek az emlékek, s ez addig .tart, míg nem válnak üres ron-
csokká, a fogyasztó ízlésesen összeállított szenzuális játékaivá. 

Igy válik a nyugati civilizáció a feláldazott civilizációk maradványainak őrzőjé-
vé, rosszakaratú örvénnyé, amelyben az alig fell ѕ nerhető  halott világ roncsai köröz-
nek. 

A legteljesebb ábécé, mely nem ismer akadályt, hogy a jelentésuktő1 és funkció-
jwktól megfosztott, đegkiilönbözóbb újdonságokból újra meg újra ugyanazt a tételt 
állítsa össze. 
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Croisset, vasárnap este. 1854. január 29. 

Remélem, kedves jó Louise, hogy a jövđ  hét közepén végre találkozunk!!! Bi-
zakodva nézek elébe ennek az utazásnak. Közelebb fogok lakni hozzád; kevés sza-
ladgálni valóm lesz, és hogy ne kelljen minduntalan lótnom-futnom, két-három 
napot mindenestül a dolgaimra fordítok, hogy aztán annál zavartalanabbul lehes-
sek veled és Bouilhet-vel. Azt hiszem, a nogent-i kirándulást végérvényesen egy 
másik alkalomra halasztom. Két teljes napomba kerülne, és csak kidobnám a 
pénzt, s nem lenne belőle se hasznom, se örömem. Tudod, mennyit frtam ezen a 
héten? Egyetlen lapot, és még arra se merem azt mondani, hogy jó. Gyors, köny-
nyed részlet kellett volna, engem pedig lamhaságra és terjeng ős kifejtésre vitt 
a hangulatom. Egészen belebetegedtem! Kegyetlenül gyönyör űséges dolog az írás, 
ha egyszer így, ilyen gyötrelmeken verg ődtet, és mégis elszántan ragaszkodunk 
hozzá. Valami rejtély van ebben, amit nem bírok megfogni. A hivatás talán olyan, 
mint a szülőföld szeretete (amib ől egyébként nem sok van bennem), valami vég-
zetes kapcsolat, mely az embert a dolgokhoz f űzi. A szibériai a hómez đin, vagy a 
hottentotta a kunyhójában boldogan él, és nem ábrándozik se napfényr ől, se palo-
tákról. Valami náluk erősebb erő  köti őket a nyomorúságukhoz; mi pedig a For-
mákban vergődünk. Költők, szobrászok, festők, zenészek: a létet a mondaton, 
kontúron, színen, harmónián át lélegezzük magunkba, és számunkra ez a leg-
szebb a világon. Aztán két napra valósággal agyonnyomott Shakespeare egy jele-
nete (a Lear király harmadik fölvonásában az els ő). Végül még megđrjít ez az 
ember! Úgy érzem, s jobban, mint valaha, hogy hozzá képest mindenki csak gye-
rek. Ebben a jelenetben végs ő  nyomorúságában és lénye teljes paroxizmusában 
mindenki félrebeszél. Három különböz ő  đrület van együtt, és mind a három egy-
szerre ordít, miközben a bohóc tréfákat mivel, és szakad az es ő, és mennydörög, 
villámlik. Egy fiatal főúr, aki az elején gazdag és szép volt, azt mondja: „0, ala- 152 



posan megismertem a s őket stb. és tönkretették. Ne bízzatok szaknyájuk röpke 
neszében és szattyán cipell őjük ropogásában stb." 0, francia költészet, milyen 
átlátszó víz vagy ehhez képest! Ha meggondolom, hogy még mindig ragaszkodunk 
a mellszobrainkhoz! Racine-hoz! Corneille-hoz! meg a többi dögletesen unalmas 
szellemeskedőkhöz! (Уvöltenem kell tőle. Szeretném (ezt is az ČSregből idézem) „ösz-
szezúzni őket egy mozsárban, s aztán kifesteni pépjükkel a latrinák falát". Igen, 
megrendített ez az élmény. Egyre csak az erdei jelenetre gondoltam, ahol a far-
kasok üvöltését hallani, és a vén Lear sír az es őben, és szakállát tépi a szélben. 
Milyen kicsinek érzi magát az ember, ha ezeket a csúcsokat szemléli: „Közép-
szerre születtünk, s agyonnyomnak a nagyszer ű  szellemek". De hagyjuk Shakes-
peare-t, csevegjünk másról, beszéljünk alapodról. Nos, meggy őződésem, hagy min-
denütt, és mindennel kapcsolatban lehet Művészetet csinálni. Kik írták mindeddig 
a divatról szóló cikkeket? Varrón ők! Ahogy a kárpitosok nem értenek a lakás-
berendezéshez, a szakácsok nem nagyon értenek a konyham űvészethez, és a sza-
bók semmit a ruházathoz, ugyanúgy nem értenek a varrón ők sem a Művészethez. 
Mégpedig ugyanazon okból, amiért a portréfest ők rossz arcképeket festenek (a 
jókat gondolkodók, teremt ők csinálják, ment egyedül azok tudnak visszaadni). Az 
a szűkös szakszerűség, amelyben élnek, elveszi t őlük a szakmájuk értelmét, úgy-
hogy mindig összekeverik a járulékost a lényegessel, a paszományt a szabással. 
Egy igazi nagy szabó éppúgy művész volna, mint ahogy a tizenhatodik század 
ötvösei is művészek voltiak. De a középkar mindenüvé -befurakszik, még a
kövek is elhülyülnek, és a kitaposott utak ostobák. Ha -belepusztulnánk is, (és 
belepusztulunk, de mindegy), gátat kell vetetünk a ránk özönl ő  szaránadatnak. 
Szárnyaljunk föl az eszményibe, ha már nincs módunk rá, hogy márványban és 
bíborban lakjunk, kolibritollal töltött díványaink, hattyúprémes sz őnyegeink, 
ébenfa karosszékeink, kagylós parkettjaink, tömörarany gyertyatartóink vagy sma-
ragdba metszett lámpáink legyenek. Hörögjünk hát a selyemkesztyűk, az iroda-
székek, a vízhatlan köpenyek, a takarékt űzhelyek, a műanyagok, a hamis fény-
űzés és hamis g őg ellen! Az iparosodás gigászi arányokban fejlesztette ki a rútat! 
Hány és hány derék ember van, aki egy századdal ezel őtt nagyon jól meglett 
volna Művészet nélkül, most meg csinoska szobrocskák, csinoska muzsika, csinoska 
Irodalom kell nekik! Gondoljuk meg például csak azt, milyen félelmetes módon 
terjeszti a rossz rajzokat a litográfia! Es milyen szép fogalmai lesznek ennek alap-
ján egy népnek az emberi formákról! Másfel ől az olcsóság szinte mesebelivé tette 
az igazi fényűzést. Ki szánja rá magát manapság arra, hogy egy jó órát vegyen 
(1200 frank az ára)? Mindnyájan •komédiások és sarlatánok vagyunk. Mindenütt 
csak póz és póz, szélhámosság. A krinolin fölfalta a fenekeket, századunk .a kur-
vák százada, és egyel őre még mindig a kurvák a legkevésbé prostituáltak. 

De minthogy mégsem arról van szó, hogy nagyokat mennydörögjünk a polgár 
ellen (amely polgár már nem is polgár, mert amióta kitalálták az omnibuszt, a 
polgárság meghalt; igen, leült a köznép mellé a padra, s ott is marad, és se lélek-
ben, se megjelenésben nem különbözik többé a cs őcseléktől, nem különbözik t őle 
már ruházkodásba•n sem: lásd vastag anyagok divatját, a köpeny bevezetését, az 
evezős öltönyt, a kék vadászzubbonyt stb.) — minthogy mégsem arról van szó, 
hogy szavaljunk, én a következ őket tenném: elfogadnám mindezt, és abból a de-
mokratikus nézőpontból kiindulva, hogy minden mindenkié, és a legnagyobb zűr-
zavar uralkodik a legnagyobb közjó érdekében, a posteriori igyekezném megál-
lapítani, hogy következésképpen divat sincs, mivel nincs tekintély, nincs szabály. 
Annak idején tudták, ki csinálja a divatot, és minden divatnak megvolt a maga 
értelme (erre még visszatérnék, ez a viselettörténet körébe tartoznék, ami szép, és 
egészen új vállalkozás lenne). Ma azonban anarchia uralkodik, mindenki azt csi-
nálja, amit a szeszélye sugall. Talán végül majd valami új rend fog kialakulni 
ebből. Ezt a két szempontot még bővebben kifejteném. Ez az anarchia sok minden 
egyébbel együtt korunk történelmi irányának következménye. (A tizenkilencedik 
század megismétli történelmi leckéit.) Igy aztán megvolt a román, a gótikus, a 
Pompadour, a reneszánsz stílusunk, mindez nem egészen harminc esztendőn be-
lül, és mindegyikb ől megmaradt valami. Hogyan lehetne mindebb ől hasznot merí-
teni a szépség számára? Ez a kérdés, és én így fogom meg: úgy, ha tanulmányoz-
zuk, milyen szín illik valakinek ilyen vagy olyan körülmények között. Van bizo-
nyos kapcsolat a tónusok és vonalak közt: ezt kell megragadni. Az igazi, nagy 
kacér nők jól értik ezt, és mint a valódi dandyk, ők sem a divatlapok szerint ölt őz-
ködnek. Nohát erről a művészetről kell beszélnie egy divatlapnak, ha új és igazi 
akar lenni. Tanulmányozni például, hogy öltözteti Veronese a sz őke nőit, milyen 
nyakékeket rak néger nőire stb. Nincsenek-e illedelmes toalettok, nincsenek-e 
érzékiek, vagy elégikusak, meg derűre hangolók? Mitől függ ez a hatás? Valami 
nehezen megfogható pontos kapcsolattól az arc vonásai és kifejezése, meg az öl-
tözködés között. Egy másik szempont: kosztüm és tevékenység kapcsolata; és 
gyakran egyenest innét származik a szépség, a hasznosságnak ebb ől az eszméjéből; 
példa rá a papi ruhák méltósága. Az áldás mozdulata ostobán hatna b ő  köntös-
ujjak nélkül. A szalonkabát demuzulmanizálja Keletet. Hogyan is végezhetnék el 
szertartásos mosakodásaikat a szerencsétlenek a gombos kabátjaikban! Mint ahogy 
a talpalló bevezetésével el őbb-utóbb kimegy majd náluk a divatból az ül őpárnás 
szoba (sőt talán a hárem is, mivel az említett pantallónak egyúttal gombolható 
slicce is van. A slicc fontosságáról lásd a nagy Rabelais-t). Ami a talpallót illeti 
azt most mám száműzték Franciaországból, a kereskedelmi ügyletek gyorsasága 
és széles körű  elterjedése következtében. Ne feledjük el: kamásnit és félcip őt elő-
ször a tőzsdések hordtak; a talpalló akadályozta őket, abban nem tudtak olyan 
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log, mint az olyan divattudósító, aki beszámol róla, mit hordtak a múlt héten, 
hogy azt hordják a következ őn, s aki mindenkire érvényes szabályokat akar nyúj-
tani? És közben eszébe sem jut, hogy jól öltözött csak akkor lehet valaki, ha egyé-
niségének megfelel ően öltözik. Végül is megint csak ugyanarról van szó: a Poé-
tikák kérdéséről. Minden megalkotandó műnek megvan a maga saját poétikája, 
=s ezt kell megtalálni. 

Én tehát fölszámolnám az általános divat eszméjét. Hadat üzennék a kályha-
cső-kalapoknak, a pálmamintás háziruháknak, a virágos görög f őkötőknek. Rái-
jesztenék a polgárokra és polgárságra. Le kell járatni a f űzők divatját, ez utálatos 
holmi, visszataszítóan buja és bizonyos pillanatokban rendkívül kényelmetlen. 
Időnkint épp eleget kínlódtam miatta!!! Igen, sokat kínlódtam ilyen semmiségek 
miatt, amikről férfiembernek nem illik beszélnie (mert nem felel meg annak a fér-
fias típusnak, amelyhez igazodnunk kell, hacsak nem akarjuk kitenni magunkat 
annak, hogy eunuchnak tartsanak). Igy aztán vannak bútorok, ruhák, ruhaszínek, 
székformák, függönyszegélyek, amikt ől egyenesen rosszul leszek. Sosem bírtam 
hányinger nélkül nézni színházban az úgynevezett kiöltözött n ők frizuráját, éme-
lyített a rengeteg halenyv, amivel hajukat leragasztották, és elég volt látnom a 
színészeket, akik mégis (még Tell Vilmost adva is) Jouvin-féle kesztyűt hordtak, 
hogy a pokolba kívánjam az egész Operát! Milyen hülyék! És hová lesz a kéz 
kifejező  ereje, ha kesztyűt húznak rá! Képzeljünk el egy keszty űs szobrot! A For-
mák világában mindennek beszélnie kell, és mindig a lehet ő  legtöbb lelket kell 
látnunk. Ez aztán szép kis értekezés a ruhákról, nem igaz? 

0! hiszen elég sok órát töltöttem azzal életemben, hogy kandallóm mellett 
képzeletben palotákat rendeztem be és libériákat terveztem, arra az esetre, ha 
majd egymillió jövedelmem lesz! Lábamon koturnust láttam, gyémánt csillagok-
kal! Képzelt tornácok іaІбl olyan fogatok nyerítését hallottam, hogy egész Anglia 
fölfordulna miattuk az irigy ѕégtol. Milyen lakomák! Milyen terítékek! Milyen 
finom ételek, és milyen jól szolgálták föl őket! Gyümölcsök a föld valamennyi 
országából, csak úgy roskadoztak alattuk a leveleikb ől formált kosarak! Az osztri-
gát a moszatjával tálalták, és az ebédl őt virágzó jázminlugas övezte; bengáli pin-
tyek csapongtak benne. 

0, az elefántcsonttornyok! Vonuljanak föl legalább álmunkban, ha már szöges 
csizmáink idelent marasztanak! 

Életemben soha semmi igazi fény űzést nem láttam, hacsak Keleten nem. Ott 
viszont látni bolháktól nyüzsg ő, rongyos ágrólszakadtakat, akiknek a karján arany-
perecek ragyognak. Ezeknek az embereknek hasznosabb a Szép, mint a Jó. Nem 
anyagokba öltözködnek, hanem színekbe. Nagyobb szükségük van rá, hogy dohá-
nyozzanak, mint hogy egyenek. Bármint vélekednek err ől az emberek, szép fölénye 
az eszmének. 

De hagyjuk, Isten veled, kés őre jár; csókollak, és a tiéd vagyok. 154  
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Mc Luhan 

A dandyzmus lángoló igénylése az eredetiségnek, mely megmarad az ille-
delmesség külső  keretei között. Egy fajtája önmagunk kultuszának, mely 
képes túlélni a boldogság keresését felebarátainkban, a n őben például; 
mely képes túlélni még mindazt is, amit illúziónak nevezünk ... minden 
dandy jelleme ellenzéki, lázadó; mindnyájan képvisel ő i annak, ami a leg-
jobb az emberi büszkeségben, annak a mai embernél túlságosan ritka szük-
ségnek, hogy leküzdjék, megsemmisítsék a triviálist ... a dandyzmus a 
hősiesség utolsó villanása a dekadenciában. 

Baudelaire 

Az intelligencia és az ostobaság közti különbség a jelz ő  kezelésében nyug-
szik, melynek használata változatlanul banalitást alkot. 

E. M. Cioran 

A keleti értelemben vett m űvészetnek a legközelebbi nyugati analógiája a 
„divat" név alatt jelenik meg, mit kés őbb „Unalomháború"-ként kezelnek. 

McLuhan 

Mint ahogy a „hit" dallamok, „hit" képek, „hit" szórakozások, a divat is 
siet, hogy betöltse a vákuumot, melyet a technológia rossz elhelyezései kel-
tettek érzékeinkben. 

McLuhan 

Ha valaki azzal kezdi beszédét, hogy „talán tévedek", biztos lehet benne, 
agyon fog nyaggatni, csak hogy bebizonyítsa tévedhetetlenségét. 

Ed Wilson, amerikai szakszervezeti vezet ő  

A dandyzmus az aszkézis egy degradált formája. 
Camus 

155 





tolnai Ottó 

divatbemutató 

háromrészes j б ték 

„Az új élet közvetlenül a nagy chaosból nő  ki, egy régi rend romjait kever-
vén össze az új szabadságpalota örökre félbenmaradt töredékeivel." 

Lukács Gyö гgy (Modern dráma, 1911.) 

SZEMÉLYEK 

koldusok (Vologya, Basch Andris. Gallérka b бcsi, Zи polya, Hajnalka néni, 
Körmös, A, B, C, DEF, G, H) 

konferanszié 
pincér 

Szövegem vázlat. Utolsó változatát a rendezőnek kellene „megírnia". Tehát nemcsak 
157 helysz űke miatt hagytam el az „utasításokat". 



BASCH ANDRIS: 
ZAPOLYA: 

KORMOs: 

ZAPOLYA: 

VOLOGYA: 

BASCH ANDRIS: 
ZAPOLYA: 

HAJNALKA NÉNI: 

HAJNALKA NÉNI: 

BASCН  ANDRIS: 

HAJNALKA NÉNI: 
A: 
BASCH ANDRIS: 
A: 

HAJNALKA NÉNI: 
ZAPOLYA: 
A: 

els ő  rész 

Kiégett, modern betonépület; szabályos, fekete konstrukció. Minden nagyobb 
városunkban van egy-egy hasonló „emlékmű", amely véletlenül gyulladt ki (mert 
például ideiglenesen tollraktárnak használták), vagy talán szándékosan g І/újtatott 
fel. „Emlékm ű", mert e nagy vázakat már lehetetlen megjavítani, tovább építeni, 
befejezni — valami lényeges, valami gerincszer ű  görbült el, pattant meg bennük. 
Lebontani pedig, mivel az alapozást túl komolyan vették, istentelenül költséges 
lenne. Afféle menedékhely, habár e darázsfészek, e vitrázs, a csillagos ég e kormos 
vitrázsa menedékhelynek is huzatos. 

Az egyik sejtben, keretben már megvackoltak, a másikban nedves újságcsomót 
próbálnak meggyújtani, a harmadikba éppen most érkezik egy népes csoport... 

VOLOGYA: 	Igenis van kiút. 
BASCH ANDRIS: Vologya, tudod, hogy csiklandós vagyok. 
VOLOGYA: 	Ha nem is út, de azt hiszem, egy ötlet még számításba jöhet. 
BASCH ANDRIS: A jó ötleteket mindig szerettem, de csak a jó ötleteket. Király-

ságomat egy jö ötletért! 
Emlékszem, amikor befeküdtünk abba az északi szállodába —
Vologya, hogyan is kerültünk északra, a havas csúcsok közé? 
—, és kivasaltattuk a rongyainkat. Elhatároztam, ezután ami-
kor csak nagyobb bankó üti a markomat, kivasaltatom a ron-
gyaimat, még a kapcáimat is. 

VOLOGYA: 	Andris, ugye te sejted, mire gondolok? De nem, ez mégsem 
ötlet. 

BASCH ANDRIS: Körmös csücskeinél kilyukasztott szenes zsáknadrágját küldte 
be a Vasalóba .. . 

GALLÉRKA BACSI: Ha jobban meggondolom, én is látok valamiféle kiutat, ha job-
ban meggondolom, szerintem is van megoldás: egy szép napon 
hátba kell szúrni minden adakozót. Úgyis olyan kevesen va-
gyunk már. 

HAJNALKA NÉNI: Vologya, Gallérka bácsi zsákjában kés van, nagy rozsdás bajo-
nett. 
És ha tévedésből éppen a nem adakozó hátába döfnél? 
Nem értem, miért nyugtalankodna a fában, a puhafában a 
csomó. —Sosem kedveltem az izgága amat őröket. 
És :ha kiütik, mint egy szemet kinyomják a fából, a puhafából a 
csomót? 
Ha kiütik, átlátni rajta, és ami a legfontosabb, akkor már ke-
resztülfújhat rajta a szél. 
Igaza van Zápolyának. Еn is valami egészen másra gondoltam. 
Ismertem egy szemfényveszt őt: kötelén, vastag kötelén magától 
kötődött, magától oldódott a csomó. 
Igaza van, semmiféle kiút, semmiféle ötlet. Ha kiuta-
kon, ötleteken törném a fejemet, nem neveznétek lyu-
kas markúnak. Az éjszaka ismét azt álmodtam, hogy egy 
óriási lyuggató gép alá dugtam a tenyeremet. 
Csak valami lényeges kifeslés... 
Sokszor megesett már velem, hogy este csupasz fa alá feküd-
tem, és hajnalra kifeslettek a rügyek. 
Egy szép napon mindannyian kivasaltatnánk rongyainkat. 
A nyelvedet nem ártana kivasaltatni — naponta, naponta több-
ször is. 
Úgy látszik, Gallérka bácsinak az utolsó érzékszerve is kime-
rült, azt mondja, úgyis olyan kevesen vagyunk már. 
De hiszen még sosem volt ilyen nehéz üres szobát találni. Nem 
érzed, a tizedik emeleten vagyunk. Ha ez így folytatódik, a te-
tőre szorulunk. 
Valóban, tablós házunk van. Ez még, tudtommal, sosem fordult 
elő , pedig én már itt voltam az alaplerakási ünnepségen is. —
Valószínűleg, az sem jó, ha valamit túlalapoznak. 
Egyre több az új arc. 
Bocsánat, asszonyom, uraim, én nem tartozom ide. 
Hova? 
Ide. (előbb a kormos betonoszlopokra, majd zavartan a csilla-
gos égre mutat) 
Ja, az más. 
Hova tartozik az úr? 
Kikérem magamnak, én nem tartozom ide. Én nem vagyok 
koldus. 158 
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GALLÉRKA BACSI: 

Koldus? Nem koldus? (a palota többi lakóihoz kiabálva) Az úr 
nem koldus! 
Istenem (a csillagos ég felé fordítja kormos arcát), istenem, ez 
az a szó, pontosan ez az aszó, amit már évek óta keresek: kol-
dus, koldus, pontosan így artikulálva. Naponta koldulok, mit is 
csinálnék mást, istenem, mit is csinálna mást az ember, de ez 
aszó sohasem jut az eszembe : koldus. (lekapja kalapját és 
A elé tartja) 
Nincsen lakásom, nincsen ruhám, pénzem sincsen — de 
azért én még nem vagyok koldus. Nem dolgozom, fog-
lalkozásom sincsen — de azért én még nem vagyok koldus. Ké-
regetek — de még véletlenül sem vagyok koldus. (Körmös A 
orra alá emeli koszos kalapját, A kést ránt, és felhasítja a ka-
lapot) Ismétlem, én nem tartazom önök közé. 

(észrevétlenül tégláért nyúl) Semmije sincs az úrnak — de kése 
van. 
(ujjongva) Látjátok, neki is van kése. Еn már egészen pontosan 
látom •a megoldást: hátba kell szúrni azt is, aki ad és azt is, 
aki nem ad. 
(fejbe vágj¢) Ledobjuk? 
Az úr azt bizonygatja, hogy nem tartozik ide. Téves hotelban 
talált megszállni, és mivel a lift nem dolgozik, nem tudom, ho-
gyan küldhetnénk le: oda. 
Azt mesélik, amikor kigyulladt a szállodánk, az ég ő  liftek 
egész nap le-fel közlekedtek. 
Fektessetek le. 
Add, majd a feje alá teszem a téglát. 
Inkább a tégla alá tedd a fejét. 
Magától kellene kifeslenie az óriási csomónak. 
Az agyvelő  óriási csomójának. 
A gyűrött, gémberedett, ragacsos levélkék ilyenkor, mintha az 
egész világot készülnének becsomagolni, felöltöztetni. — Divat-
bemut¢tót kell rendeznünk! (a sötét konstrukció sokáig vissz-
hangzik a koldusok nevetését ől). 
0, Vologya! (nyakába borul) 
(fehér botjával veri a fekete oszlopokat) Divatbemutaiбt! (egy 
másik szobából) Uraim, én koldus vagyok — ám bohóc nem, 
bohóc nem is leszek. 
Helyes, egyetértek. Ne keverjük a professziókat. 
(a felső  szobák egyikéb ől) Uraim, én a Biztosítónál dolgozom. 
0! Az állam, államocskánk, biztosan önnél, az önök Biztosító-
jánál biztosíttatta e grandiózus palotát: t űzvész ellen. Vagy ha 
netalán az állam, államocskánk megfeledkezett volna idejében 
önhöz fordulni, talán még most sem kés ő, jó hogy jelentkezett, 
talán még mindig akad biztosítani való a palotaban. 
Hajnalka néni azt hiszem •azonnal fizetne is. 
Asszonyom, rendelkezésére állok. (Hajnalka néni elt űnik) —
Persze, közölnöm kell önökkel, csak addig dolgozom a Biztosító-
nál, míg össze nem gyűjtök annyi pénzt, hogy magamat is biz-
tosíthassam: tutto completto. 
Íme, egy újabb megoldás, kiút. Válogathatunk. Vologya, végre 
kibiztosíthatod a markodat, mert ne feledd, az az óriási lyug-
gató masina előbb-utóbb úgyis elj ő, úgyis utolér. Frakkban 
fog megjelenni, s te alázatosan, természetesen, kissé rezegtetve 
elébe tartod a tenyered és a stancni nem hús-, hanem arany-
tallért fog kiütni. Vologya, ki kell biztosítani a markodat. 
Uraim, én férfiakkal nem fekszem le. 
(a tetőről) Mi akárhol megalhattunk volna, nekünk vízhatlan 
hálózsákjaink vannak, holnap nyilik a kiállításunk. 
Talán márványszobraitokat is felcipeltétek oda? 
Fel. 
Ezt nem mulaszthatjuk el. Vologya, ma éjszaka tejfehér Vé-
nusszal alszom! 
Beleinkben hordjuk szobrainkat! 
Irigylem a fogaitokat. 

Végső  ideje már portást alkalmaznunk. Fogalmunk sincs kik-
kel vagyunk egy födél alatt. Végül kit űnik, hogy még a kor-
mány tagjai is velünk hálnak, és természetesen majd ők is ki-
kérik maguknak. 
Mondtam én mindig, szállodánk A kategóriájú. 
Kategórián felüli, jóval kategórián felüli. (nedves újságcso-
móval bajlódik) 
Sajtónk minőségével baj van. 
Divatbemutatót kell rendeznünk! 
Vologya, mi ütött beléd? 
(valahonnan fentről) Ne bántsd Vologyát! Napok óta figyelem, 
valami nagy dolgon töri a fejét. 
Itt a tégla. 
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(visszaérkezik) 0, Vologya! Tegnap találtam egy fazonkend őt, 
egy csipkés fazonkend őt. 
A Biztosító nadrágjában? 
Ott a bajonett, vágj zsebet, fazonzsebet a szíve fölé. 
Csinos kis szakadást látok a fenekén, helyezd szépen bele a 
csipkét. Vagy a farzseb az nem fazonzseb? 	 . 
(komolyra váltva) Divatbemutatót, mondod? 
Fenn a tetőn — a márványszobrok között. 
Az egyetlen kiút, mondod? 
Igen. 
Кiút — hova? A tetőre? 
Sehova. 
Barátod talán a cirkuszba akar szerz ődtetni? Barátod, kinek a 
kötelén magától kötődik, magától oldódik a csomó. 
(leveszi vak szemüvegét) Meg foglak nézni, Vologya. 
0, Vologya. 
Könnyű  Hajnalka néninek, đ  már kibiztosíttatott: tutto comp-
letto. 
Itt valami félreértésr ől van szó, hiszen mi mindannyian kibiz-
tosíttattunk, minket már semmiféle károsodás sem sújthat. 
És ha Körmös szeneszsákjából kimegy a vasalás? 
Valóban, gyűrődés, elgyűrődés ellen még nem biztosítottuk ki 
magunkat. Vagy talán nem is lenne szabad, .hiszen néha egy-
-egy gyűrődés is igen lényeges, s őt: divatos lehet. Nem, Vologya? 
Még februárban történt... 
Még februárban — mi, mi történhetik februárban, mi történ-
hetik márciusban, áprilisban, májusban, júniusban, júliusban, 
augusztusban, szeptemberben, novemberin, decemberben, mi 
történhetik januárban? 
Különös napom  volt...  
Éjszaka még, mintha fagyott volna, de reggelre kiengedett, 
kiengedett a jobb lábam is, és mint a bakkecske, ugráltam 
egész délelőtt. 
Tizenegy óra körül kaptam egy tányér krumplilevest. El őbb azt 
hittem, hogy a fejemhez akarják vágni a tányért; ez a heg 
itt egy kristályváza emléke, emlék abból az id őből, amikor 
még énekléssel, ahogy mondani szoktam, művészkedéssel pró-
báltunk boldogulni. Aki adta, annak biztosan fogalma sem 
volt arról, hogy mit jelent nekem a krumplileves, ő  csak azt 
tudhatta, mit jelent nekem az ennivaló, mit jelent az éhes em-
bernek az ennivaló, a meleg leves, de arról, hogy a krupli-
leves, a tejfeles krumplileves, mit jelent, arról fogalma sem 
lehetett. Életemben csak egyszer láttam — embert enni. Tíz-
éves lehettem, amikor a csépl őgép körül ólálkodva egy ötven 
év körüli, borostás képű  parasztot pillantottam meg, amint a 
kerekek alatt a földön űlt, s egy tányérból tejfeles krumpli-
levest kanalazott. Mintha meghipnotizáltak volna. Miután meg-
ette, a felesége, akit eltakart el őlem a gép, piros tejeskanná-
ból öntött neki még. Mondom, életemben csak egyszer láttam, 
— embert enni. 
Attól a levestől valahogy visszanyertem a bátorságomat, 
és amikor az egyik ablakban eladó holmik lajstromát 
pillantottam meg, minden gondolkodás nélkül benyitot-
tam. Biztos voltam benne, hogy ha már megindult a 160 
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dolog, hát menni fog, menni magától. Kedves öregúr fogadott. 
A gramofon ügyében tetszett jönni ugye, kérdezte, s még mi-
elótt válaszoltam volna, leültetett. Gyönyör ű, piros bársony-
kesztyűt húzott a kezére , és vagy ket órán át szótlanul leme-
zeztünk. 
Jobb lábam helyrezökkenése, a meleg kruplileves és a 
zene, nem is a zene, a piros bársonykeszty ű : éreztem, va-
lami fesleni kezd... Amikor kikísért, csak ennyit mondott: 
látta, fiatalember , mindig csak körbe-körbe és: mégis! Szét-
tárta karjait, és gyönyörű, piros bársonykesztyűjével magához 
szorított, megölelt. 
Késo"bb a templom lépcsőjén üldögélve rádöbbentem: a tavasz! 
0, Vologya, emlékszem, emlékszem a napra, pontosan emlék-
szem. 
Kigombolkoztam, és arcomat a nap felé fordítva elaludtam. 
Az öregasszonyok hosszú, fekete szoknyáinak cirógatása éb-
resztett fel. 
Ja, most már értem, merr ől fújt a tavaszi szélvész. 

Egy fiatal szemüveges mókus gubbasztott mellettem. Félhan-
gosan olvasott vaskos könyvéb ől. 
(a közönség között, halkan) „Jótékony intézmények. Katolikus 
emberbaráti intézményeink (Jótékony egyesületek, Paulai 
Szent Vince nővérei stb.) nagysága s mindenek felett összeha-
sonlíthatatlan társadalmi eredményessége abban rejlik, hogy a 
kiosztott anyagi segítség ténylegesen leginkább a dolgokba be-
lenyugvó, helyesen gondolkozó emberekhez jut el, s nemigen 
bátoríthatja az elégületleneket, a lázadókat, akik nem nyug-
szanak bele alacsonyabb társadalmi helyzetükbe, s a szájuk 
tele van kifogósakkal és követelésekkel." 
„Az igazi jótékonyság nem az, ha mások boldogságát akarjuk. 
Istenem, adj er őt nekünk, hogy erőszakosak tudjunk lenni 
azokkal szemben, akiket meg kell mentenünk." 
Homokos volt az öcsike? 
Szőrös mellemet bámulta, de úgy, mintha még sosem látott 
volna ilyesmit. 
0, Vologya! 
Mennyit fizetett? 
Az én mellkasom is bozontos még. 
Végül remegő  ujjaival tetvezni kezdett, de nem akartam, nem 
volt szívem lesöpörni magamról, lesöpörni a templom lépcs ő-
jéről. Azt mondta, akinek ilyen szőrös a mellkasa, annak nem 
kellene ruhát, főképp rongyokat hordania, és szinte már ott a 
lépcsőn levetkőztetett. Azt mondta, néhány év, és ez lesz a di-
vat. 
0, Vologya! 
Talán divattervez ő  az öcsi? 
(fehér botjával keresgélve maga előtt) Mi, mi lesz a divat? 
A szőr, Gallérka bácsi, a sz őrzet. 
Végül a mellkasodra nyálazott ugye? 
Divatbemutatót kell szerveznünk. 
Mond valamit ez a Vologya, jócskán kimentünk már a divat-
ból. Nem ártana egyszer, úgy igazán, divatba jönni. 
Új fogásokra van szükség! 
Később ismét találkoztam Kis Szűccsel (így nevezem), és el-
meséltem neki a tulajdonképpen t őle kölcsönzött ötletemet. 
Tetszett neki és támogatta: siettetni kell az ügyünket, be kell 
dobni magunkat a körforgásba. Az égvilágon minden divatba 
jöhet, mondta. 
Ma érzem először, mintha eljött volna az a pillanat. Darázs-
fészkünk telítődött .. . 
Én gyűlésre jöttem. 
(egymásnak kiabálva) Én lekéstem a vonatot. 
Le, le az utolsót, le a legeslegutolsó vonatot — én is. 
Mi a nyílt pályán akartunk felszállni, pedig a nyílt pályán 
már csak robbantani lehet. 
Lassan már ismerjük egymást... Bányászok , mondják, ha 
meglátnak bennünket az emberek. Négerek, mondják mások, 
és reflexszerűen „fegyver" után kapnak, előrántják pénztár-
cájukat. 
Olyan a pénztárcájuk, mint egy könyv. Altalában még képek 
is vannak bennük, képek, külön műanyagrekeszecskékben —
és még sok-sok más fontos papiros. Íljabban én már nem pén-
zük, hanem pénztárcájuk szerint osztályozom az embereket. 
És már egészen megszoktuk ezt a palotát. 
Emlékszem az alaplerakási ünnepségekre. Egy nagyon nagy 
ágyú helyezte le az els ő  téglát. 
Minket összeszedtek, és két napra rács mögé dugtak. — Volo- 
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gya, szerintem a börtön jobb megoldás a divatbemutatónál, a 
börtönben érdekesebb dolgok születhetnek, mint egy divatbe-
mutatón: én uniformispárti voltam örök életemben ... Emlék-
szem, a börtönben is közvetítették a nagy ágyú 
a nagyon nagy ágyú 
beszédét. 
Fehér zománcos vödörben (ki látott már zománcos malteros-
vödröt?) maltert tettek elébe, és a nagyon nagy ágyú fél térdre 
ereszkedve (beporozva sötét csíkos térdét) az új tapasztóka-
nállal maltert dobott, majd a (kiporszívózott) téglát lehelyezte. 
Igen, és akkor felcsendült a himnusz. 
Már egészen megszoktunk itt. Szeretnek bennünket. 
És milyen bőkezű  a város! 
Paradicsom. 
Valóban, legalábbis ami professziónkat illeti, úgy látszik, az 
efféle átmeneti korszakok a legel őnyösebbek. Néha már-már 
rettegek attól az úgynevezett kommunizmustól... 
Pontosan úgy van, ahogy mondjátok, de éppen ezért szükséges 
most mozdulni egy lépést, egy megfelel ő  lépést tenni, bebizto-
sítani magunkat. 
Lépést — helyben? 
Igen, egy lépést, éppen affelé, amit ől annyira rettegsz, az úgy-
nevezett kommunizmus felé, ha mindjárt helyben is. 
0, Vologya! (átadja a csipkés fazonkend ő t) 
Ha divatba jönnénk, megszűnnénk koldusok lenni, de úgy, 
csakis úgy, hogy tulajdonképpen semmi sem változna. Csak 
körbe-körbe — és mégis! 
És akkor minden elintéztetne, minden befejeztetne, mert hát 
akármennyire paradicsom is ez az átmeneti motyó, mégiscsak 
átmeneti. 
Tehát a jövő  felé kell sietnünk, éppen nekünk — falába-
inkkal? 
Miénk a jövő ! 
Szó szerint, Körmös, szó szerint. Kis Szűcs mindent el fog in-
tézni. A jövőt illetőleg szerinte is nekünk vannak a legna-
gyobb esélyeink. Kis Szűcs mesélte nekem, hogy vannak or-
szágok, igen fejlett országok, ahol már divatba jött: a rongy. 
Nem mondtam, ki kell vasaltatni rongyainkat. 
Újra életet kell vasaltatni Körmös szeneszsák nadrágjára. 

Első  pillanatban majd azt hiszik, hogy bohóckodunk, azt hi-
szik, csak afféle Koldusoperát játszunk — kés őbb azonban 
már késő  lesz; a divat olyan, mint az erd ő tűz. Nekünk kell fel-
gyújtanunk az erd őt, véletlenül elejteni egy szál gyufát, ne-
künk kell irányítanunk a szelet. Nekünk kell diktálnunk az 
úgynevezet kommunizmus divatját. Ugyanis err ől a valamiről 
ebben a paradicsomban, mintha már meg is feledkeztek volna. 
Ha másért nem is, legalább a fiaink érdekében. 
0, Vologya! 
Kis Szűcs meséli, száz évre el őre kiszámítják az autómodelle-
ket. — Mi az úgynevezett kommunizmus koldusmodelljét fog-
juk kiszámítani, megjeleníteni képzeletünkkel. Egyszer űen 
erre a be sem indított lóra fogunk fogadni. 1 62 
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A bevétel Kis Szűcsé lesz? 
Rendben van. Elvben én még a döglött lóra is hajland đ  va-
gyok fogadni, pontosabban, én már csakis döglött lóra vagyok 
hajlandó fogadni. 
De mit kell majd ott csinálnunk? 
A kommunizmusban? 
A divatbemutatón. 
Semmit. Kis Szűcs mindent elintéz. Hajnalban összehívunk 
benneteket a ,hallba, és ott majd kiválasztjuk a manekeneket. 
0, Vologya! 
Én fázom az ilyesmitől. 
Mitől, miért? 
đrültség ma itt kommunizmusról beszélni — nekünk külö-
nösen. 
Vologya, ez egyszer űen: forradalom. 
Láttál te már forradalmakat Gallérka bácsi, láttál. 
Meg is vakultál. 
Ez forradalom! 
Nem, ez csak divatbemutató! 
Nem mondom, ott a templom lépcs őin, az öregasszonyok hosz-
szú fekete szoknyái a1á szaglászva, ravaszul kiterveztétek. En-
nek nem tavaszillata, ennek rókab űze van. 
Nem provokátor az öcsike? Nemsokára már az óvodásokban 
sem bízhat meg az ember. 
Én senkinek sem vagyok 'hajlandó tolni a szekerét, én már 
csak a szekér alatt akarok poroszkálni. 
És ha az árokba fordul? 
Hála istennek! Hát csak forduljon, én majd a legközelebbi, az 
ellenkező  irányba döcögő  szekér alá húzódom. Nyugodtan át 
is hajthatnak rajtam, semmi törékennyel sem rendelkezem 
már, semmi törékennyel. 
đrültség így összeugrasztani a dolgokat. És különben is olyan 
gyanúsan hangzik nekem ez a kifejezés: kommunizmus .a pa-
lota sokáig visszhangzik). Valami nagyon fals van benne, nem 
halljátok, süketek vagytok? Még a mennyországnál is gyanú-
sabb. 
Miféle alamizsnát várhatunk a nem létez ő től? 
Nem értelek Vologya, hiszen éppen azok vonták már lassan 
vissza e gyanús maszlagot, akik egykor mint csalétket közénk 
dobták; és most mi jöjjünk ugyanezzel a sületlenséggel?! És 
éppen akkor, amikor végre rothadni kezdett valami, amikor a 
piszkos lelkiismeret esőként hullajtja az alamizsnát. Nem 
értem. 
Mondtam már, igazad van, mondtam már, én is éppen azt 
akarom, hogy magától hulljon ez az es ő, de ne csak átmene-
tileg. Azt akarom, hogy magától kötődjön, oldódjon a csomó —
csak ehhez néha újból meg kell igézni a kötelet. Hányszor 
mondtam már, 'hogy én is csak a feslésben akarok gyönyör-
ködni. Gyönyörködni, de nemcsak ma, hanem holnap és hol-
napután is. E téren is szeretném biztosítani a tavaszok rit-
musát, körbe-körbe: és mégis! 
Kiver a verejték, annyit emlegeted azt a kötelet. Nehogy va-
lóban magától tekeredjen: a nyakunkra. 
Tudtam, hogy ez lesz a vége, tudtam, hogy ez az átkozott ka-
csalábon forgó vár el fog rontani mindent. A híd alatt nem 
járt ennyit •a szánk. Csak nyögtünk, nyögdicséltünk, de az a 
nyögés, nyögdicsélés, mintha jobban esett volna a fülemnek. 
Ez  •a palota, mintha megbabonázta volna a nyelvünket. Nyel-
vünk mintha csak vesztét érezné, mintha csak érezné, hogy 
nemsokára meg fog kékülni-zöldülni-lilulni — csuk úgy ma-
gától, csak úgy magától a nyakunk köré tekered ő  kötéltől: 
mintha csak színpadra kerültünk volna. A híd alatt a víz csa-
csogott helyettünk, most meg ilyen gyanús hangzású szavak-
kal kezdtünk labdázni — mi bénák! 
De hát éppen erről beszélek én is, én is azt szeretem, ha a dol-
gok csacsognak helyettünk, persze mondom, mellesleg, biztos 
szeretnék lenni abban, hogy az úton az árokba fordult szekér 
helyett újabbak és újabbak indulnak — körbe-körbe: és 
mégis! Én csak egy ilyen újabb szekér beindításáról álmodo-
zom. Csak ennek az új szekérnek a kereke alól szeretném el-
lökni a követ vagy éppen a te falábadat, hogy dübörögve meg-
indulhasson a lejtőn ... 
Ez forradalom! 
Micsoda? 
Néha elég egyetlen szó is, és a szekér valóban megindul a 
lejtőn. Ki látott már magától dombnak induló szekeret? 
0, Vologya, ugye ez csak divatbemutató?! 
Hát legyen; de azért egyet mégsem értek: egy kis taknyos 
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megvakarta a mellkasodat, egy kis taknyos megtetvezett, mint 
a majmok szokták egymást az állatkertben, s erre föl, gye-
rünk: váltsuk meg a világot. 

BASCH ANDRIS: Az állatkert az egészen más! Inkább oda kellene bebariká-
dozni magunkat, egyszerűen elfoglalni néhány ketrecet, ha 
már szőrösek, annyira sz őrösek vagyunk. Az állatkert talán 
még a börtönnél is jobb megoldás. 

VOLOGYA: 	(álmodozva) Az a nap, az a februári nap valami egészen más 
volt: az a két piros bársonykeszty ű, mint két égő  kéz, mint 
két égő  galamb lebegett — lebeg még most is felettem. 
Ha komolyabb okom lenne, én lennék az els ő, aki elállnék a 
dologtól és fenéken billenteném Kis Sz űcsöt, ám így, így nem. 
Megéreztem azt a feslést. Csupán egy lépésr ől van szó és min-
den megváltozik, úgy, hogy semmi sem változik meg — leg-
alábbis a mi számunkra nem. i;ppen csak meg kell említe-
nünk valamit, s a divat máris felzabálja mint mindent, ami 
elébe kerül. Hát miért ne tennénk elébe magunkat? Zabáljon 
fel bennünket, mint az a nagy hal a prófétát: és akkor mi, 
a nagy hallal együtt beúszunk. 
— Az a két piros keszty ű  és az a piros tejeskanna ... 

HAJNALKA NBNI: O, Vologya, ugye ez csak divatbemutató?! 

m б sodik rész 

Elöl, egyvonalban, három emelvényféleség (tolókocsi és szónoki emelvény kombi-
nációja). Az emelvény tetején nikkelezett K (kágitalizmus), SZ (szocializmus), és K 
(kommunizmus) csillog. Az els ő  és a második előtt koldus ül, a harmadik tükörfala 
szabadon csillog. 

A konferanszié a mikrofon hosszú zsinórját húzza maga után, félmeztelenül 
sétál, ügyeskedik, néha egy kis felolvasó asztalkához ül. 

A háttérben nagy divatfotók. 
Az első  emelvényt a középre tolják. 

KONFERANSZIÉ: (Kis Szűcs) Manekenünk egy múlt-nem-múlt, egy sötét fény-
pompás kor igen divatosnak mondható modellje: a Koldus. (a 
hangszóróból taps) 
A koldus-modell .éppen úgy, mint a Koldus-karikatúra, még ha 
mentes is minden túlzástól, idealizálástól vagy leegyszerűsítés-
től, megszűnik koldusnak lenni: a Koldus már nem koldus. 
Igaz, a koldusnál is megfigyelhetőek ezek az arisztokratikusnak 
nevezhető  tünetek, mert hát a koldus, bármennyire kitaszított, 
elesett is, vagy annál inkább, nem dolgozik, és minden munkát-
lan embernél bizonyos arisztokratikus vonások jelentkeznek; p1. 
keze kifinomul (csak a leveg ő, csak a pénz piszkolja, koptatja, 
kérgesíti), hangszeren játszik, ha mindjárt keresztvágó f űrészen 
játszik is operaáriákat, mint a párizsi metró egyik vak koldusa. 
Ez is bizonyítja, hogy bizonyos mérték ű  desztillálás elkerülhetet-
len, habár éppen ennek eredményeképpen t űnnek át a csavargó, 
az idióta, a lumpenproletár és nem utolsósorban az annyira szim-
patikus chaplini figura bizonyos vonásai is. 
Mondanom sem kell, hogy nem mi desztilláltuk e koldust Kol-
dussá, hiszen egyenesen a szabadságpalotából hoztam, önök kö-
zü1 is bizonyára sokan ismerik. (a hangszóróból taps) 
Az öltöztetés, a frizírozás, a vonalak letisztítása egy hosszadal-
mas, esetünkben majd fél évszázados folyamat, desztilláció ered-
ménye. Seregszemlét tartottam a szálló halljában, s a#féle ása-
tási leletként ilyen makulátlan állapotban találtam modellünkre. 
Tehát azt, hogy Koldus, nem mi mondjuk, az id ő  artikulálta, 
artikulálja. 

A halbcilinder! Igen, (pálcikájával megkopogtatja), mindenek-
előtt a halbcilinder. E kalap itt, e kor koldusánál, minden bi-
zonnyal az egyes számú rekvizitum. Nem rongyolódik. Még a 
szemétdombon is tartja formáját. (Biztosan hallották már, hogy 
a jó pálinkára azt mondják, tartja a láncát.) Reklámszövegként 
kiálthatnánk: a halbcilinder a szemétdombon is halbcilinder. 
A tárgyak különös élete kezd ődik a szemétdombon. Néha egy-
egy nem tárgy felegyenesedik, feláll és megmondja nevét. A 
halbcilinder éppen azok közé a gesztusokkal rendelkez ő  tárgyak 
közé tartozik, amelyeknek irgalmas, hosszú, heroikus utóéletük 
kezdődik a szemétdombon. 
Qrtartalma nagy, állandó. Fala kemény, k őkemény. A 
beledobott garasok sokáig ugrálhatnak, mint egy cseng б  
pénztári kassza, minden alkalommal visszhangozva, kimutatva, 
a vaknak is , a végösszeget. 964 



Hasonlítsuk össze pl, a páncélsisakkal, a galambfészeknek, ku-
tyaitatónak használt német páncélsisakkal, amely a maga mód-
ján szintén egy egész kor, világ, nép eredménye. A sárba poty-
tyant sisak azonnal megsz űnik sisaknak lenni. A szemétdombon, 
ha felegyenesedik is, sosem azt mondja, hogy sisak, hanem min-
dig azt, hogy már nem sisak. Az egyenruha szent és sérthetet-
len. Az ellenség egyenruháját dicsérni még ma is a legnagyobb 
bűnök közé tartozik. Jól ismerek egy éppen ilyen hibával tönkre-
tett egzisztenciát. 
Éppen katona voltam, amikor bizonyos változásokat eszközöltek 
az egyenruhán. Egészen kis változásokról volt szó, egy-két pánt, 
egy-két gomb, kihajtás elhagyásáról, áthelyezésér ől vagy beveze-
téséről. (Egyedül a kapca kivonása mondható lényegesnek.) sok-
sok bizottság hosszú évekig tartó munkájának az eredménye 
volt ez a változás, átalakítás. Talán csak a papi ruhák változta-
tása igényel még hasonló körültekintést. — Nemhogy felkértek 
volna nehány fiatal divattervez őt — igaz, ezek nem egészen 
katonás típusok. és az is igaz, hogy az ő  modelljeiket nemigen 
lehetett volna uniformisnak becézni — s ez már egészen biztosan 
óriási hiba, ugyanis az uniformis nem lehet nem uniformis, nem 
lehet nem uniformisból „fölegyenesed ő" uniformis. Kár. 
Azt, persze, felesleges említenem, hogy senkinek sem juthat az 
eszébe német páncélsisakkal koldulni. 
A halbcilinder a koldus fején is azt mondja: halbcilinder, talán 
még csak a koldus fején mondja valóban tisztán. 
A kor koldusa mindig a kor, a rendszer divatján belül mozog 
(habár, természetesen, foszilok, teljesen meg őrzött pompeuszi le-
letek mindig találhatók, mindig egy meghatározott kor, rendszer, 
egy meghatározott világ hufladékából él, hulladékából öltözkö-
dik, hulladékát koldulja; lévén igen nagy imitátor, plagizátor. 
Hogy ez (pálcikájával mutatja) zsakett-e vagy frakk, valóban 
nagyon nehéz lenne megáпapítani, de hogy egyik a kettő  közül, 
a biztos, illetve még pontosabban, több, mint csak az egyik: 
mind a kettő . Fekete kacat, fekete. Nem a fekete alap emeli ki 
a foltokat, fesléseket, szakadásokat, hanem a foltok, feslések, 
szakadások emelik ki a feketét. A rongyos, piszkos zsakett azt 
mondja, kiáltja: zsakett. A rendes zsakett néma, nem mond sem-
mit, nincs szüksége beszédre, fölösleges hivatkoznia valamire, 
bemutatkoznia, mert egyszer űen: zsakett. De nem is ez a prob-
léma. A probléma, legalábbis számunkra, a rongy áh Іapotnál kez-
dődik, mivel nem minden rongy képes már bemutatkozni, nevét 
kiáltani. Az els ő  K-kor világ rongya mennél inkább megsz űnik 
ruha lenni, annál tisztábban artikulálja nevét. E kor rongya, 
ahogy mondani szokták, békebeli rongy. Talán ezért volt szük-
séges desztКІálást emiítenünk, desztillálásról beszélnünk (— sokat 
kell beszélnünk, mivel mi most nyelvünkkel varrunk, fejtünk, 
rongyolunk.) Most már vissza is vonhatjuk e kifejezést, mivel 
kitűnt, más irányú folyamatról van szó. A rongy, kacat, hulla-
dék, szemét —éppen rongy, kacat, hulladék, szemét voltán ke-
resztül mutat a tiszta, eredeti ruhára, modellre. 
Vak .szemüvege (megkopogtatja az üvegeket) szintén maximáli-
san határozott, sokkszer ű  effektus. 
A mai szemüvegek, napszemüvegek szétfolynak az arcon, az 
egész embert vakká teszik, mert takarni akarnak. Ez (pálciká-
jával ismét az üvegre koppint) két lyukat üt a fejen, és a vaksá-
gon keresztül, a vakság kihangsúlyozásával teszi látóvá a szemet, 
az embert. Az úgynevezett desztillálást, jobb kifejezés híján, el-
sősorban .az alakoskodással, a brechti fogásokkal, patentokkal 
szemben használtuk, mivel a lényeg, a mag a legnagyobb efektus 
hordozója a koldusnál is. A maszk csak maszk marad mindig. 
A kor lényegének lecsapódását kellene keresnünk. A lényeg, a 
meztelen lényeg előtt magától nyílik ki a pénztárcatulajdonosok 
pénztárcája, legyen az disznó-, krokodil-, vagy emberb őrből. 
A rongy (mint a ruha, az ember lényegére mutató valami) ilyen 
értelmezése után mondhatjuk: 

a rongy teszi az embert. 

(Fáradtan asztalkájához ül, nagy, fehér zsebkendőjével törölgeti homlokát, verejté-
kez ő, meztelen fels őtestét. Zene. Papirosok, divatlapok között lapoz. Int, tolják előгe 
a köv еtkez ő  koldust. A hangszóróból megvet ő  nevetés, elvétve taps. Frakkba öltö-
zött pincér coca-colét hoz be.) 
PINCÉR: 	Uram, hiányos öltözetben lev őket nem szolgálunk ki. 
КONFERANSZIÉ: Akkor (a koldus felé mutat) átengedném e talpig úriembernek. 
PINCÉR: 	Uram, koldusokat nem szolgálunk ki. 

(a tálcával el — a hangszóróból taps) 
Munkánk nehezebb része, sajnos csak ezután következik. Model- 
lünk, itt talán nem is beszélhetünk modellr ől, amint látják — 
látják-e valóban? — a szocialista koldus! (Kissé erősebb taps. A 

165 	 konferanszié a maneken helyett is megköszöni a tapsot) 



Be kell vallanom; vagy mondhatnám így is, szerencsére egy hib-
rid, felemás, átmeneti típusról van szó. Megsúghatom, mint Kol-
dust, nem szimpatizálom, egyáltalán nem szimpatizálom, de más 
szempontból úgy kapaszkodom belé, mint Krisztus szögekkel át-
vert lábaiba kapaszkodtak. Igen, talán ezzel is kezdeném. Ez a 
manekenünk, szemben az előbbivel, nem is Koldus, hanem csak 
koldus. Valóban, még a nyomait sem találhatjuk annak a bizo-
nyos arisztokratizmusnak, desztilláltságnak, habár ez az igazán 
cseppfolyós modell. 
A magunk és nemcsak a magunk vigasztalására azt az ismert 
mondást parafrazálnám, amely szerint „A legrosszabb szoci-
alizmus is jobb, mint a legjobb kapitalizmus". Tehát a szo-
cializmus legelesettebb koldusának is jobb, mint a kapitalizmus 
legmenđsebb koldusának. De a számunkra használható vál-
tozat mégsem ez, hanem az ellenkez ője: a szocializ-
mus legmenősebb kuldusának is rosszabb, mint a kapitalizmus 
legelesettebbjének. Minden attól függ, hogy milyen perspektívába 
állítjuk be a koldust. Egy biztos, a koldus nem koldusként való 
felemelkedése által szűnik meg koldusnak lenni. 
A szocializmus annyira átmeneti jelleg ű, hogy még koldusmo-
delljének kitisztulására sem bizonyul elég huzamosnak. Maneke-
nünk, akit szintén a szabadságpalotából hoztunk, tulajdonképpen 
csak az ötvenes, hatvanas, hetvenes évek jegyeit, rongyfélesé-
geit viseli magán. Ami az átmeneti kor egy szegmentumára 
mégis jellemzđ, az, amint látják: a konfekció. 
Igen érdekes a konfekció szerepe a primitív, dinamikus környe-
zetekben, mint amilyen a miénk is. 
A feljövő, bocskoros, háziszőttes nadrágján kést hordó munkás 
az első  fizetésébđl megvásárolja a legolcsóbb konfekciót, és pil-
lanatok alatt elolvad, eltűnik a szemünk elől. A konfekció tökéle-
tes kulisszának bizonyul. Atmeneti korszakunk maximuma, a fe-
hér nyloning is már els đ, második fizetéskor megadatik neki, s őt 
mivel könnyen mosható, állandósíthatja is. 
Kését már nem az övén, hanem bels ő  zsebében, a filmszínésznők-
kel díszített, műanyagból készült üres pénztárcája, személyazo-
nassági igazolványa és munkakönyve mellett hordja, és alkalom-
adtán, ha netalán hasba szúr vele, igen nehezen térünk észhez —
a meglepetéstől. A koldus soha sincs háziszőttesben, bocskorban, 
mindig konfekcióban, konfekció-maradványokban hullik vissza 
koldussá. 
Természetesen a konfekció sem a szocializmus találmánya, mégis 
ez az a mez, amelyben e pályaszakaszt le kell futnunk. 
A szemétdombon a konfekció megszűnik, kialszik, a konfekció 
képtelen rongyként egzisztálni (azért is nevezzük konfekciónak, 
egy életűnek), pontosabban, a konfek ćió egy fajtája; a másik, a 
nylon és a műanyag, nem alszik ki, a patkány szívósságával él 
tovább. A teljesen elnyűtt, elpiszkolódott műanyag bőrszerűvé, 
hártyastieгűvé válik és ilyenkor már igen nehéz megkülönböz-
tetni a piszkos emberb đгtđl, lemezteleníti az embert, azt az em- 
bert mutatja, amelyik jobban már nem piszkolódhat. 
A szocializmusnak talán már nincs is koldusa, hangoztatjuk is-
mét kételyeinket, vagy ha van is, már alig észlelhet ő  oldott álla-
pota miatt. (Igaz, ezzel a logikával azt is mondhatnánk, hogy a 
szocialista ember sem létezik még.) De éppen ez a megállapítá-
sunk kényszerít bennünket arra, hogy tovább keressük, kutassuk 
átmeneti, cseppfolyós típusunk letisztulását, lecsapódását — mi-
vé? A kérdés tehát így hangzik: milyen modellt, Koldust viszünk 
át a kommunizmusba? 
Előbbi modellünk kitisztulásához is hosszabb id őre volt szük-
ség; minden bizonnyal a következ đ  kialakulásához sem elég egy 
átmeneti; kurta időszak, valószínűleg majd csak a kommuniz-
musban desztillálódik igazán, találja meg formáját. Persze már 
ez a ćseppfolyós állapot is sok mindent mond, talán még azt is, 
hogy a kommunizmus koldusa is cseppfolyós marad. 

(Ismét asztalkájához megy, olvas, iszik. A háttérben, a felerősödő  zene ütemére mind 
gyorsabban váltakoznak a divatfotók. Előretolják a harmadik emelvényt, a tükröt.) 

Eddigi okoskodásunk célja az volt, hogy valamennyire érzékel-
tessük logikánkat, azt a logikát, amellyel a kommunizmus kol-
dusa után nyomozunk. A kommunizmus, minden bizonnyal, töb-
bek között ažért is lesz majd kommunizmus, mert nem lesz kol-
dusa. Amint látják, mi .ehhez tartottuk magunkat: nem ültet-
tönk ide senkit. De ha a koldusmodell történelmi átváltozásait 
követve arra ,a megállapításra jutottunk volna is, hogy a kim-
munizmusnak igenis lesz koldusa ;  akkor sem ültethettünk volna 
ide senkit, mivel, amint láttuk, elvesztettük a fonalat, a koldus 
már a szocializmusban feloldódott, cseppfolyóssá lett, és ezek X66 



szerint akármelyikünk ideülhetne, nem kellene a szabadságpalo-
tából verbuválni manekent. 
Megfigyelhették, hogy a koldus-kosztümről mindig mint divatos 
holmiról beszéltünk. Ezek szerint a kommunizmus koldusának a 
kosztümje, ruhája is divatos valami lenne. Hogy mi és milyen, 
azt nem tudjuk, de hogy divatos, azt egészen biztosan állíthat-
juk. A hippi-kosztüm és a kínai kultúrforradalom egyenruhája, 
amelyek nyomozásunk biztos pontjai lehetnek, szintén a fenti-
eket bizonyítják. E két mozgalom külleme, a színes rongyon és 
az uniformison keresztül, határozottan valamiféle meztelenség 
felé mutat, ám ezen a vonalon továbbhaladni már igen nehéz 
lenne a ruha lényegének definiálása nélkül. 

(A tükör elé áll, vizsgálgatja magát, majd megkopogtatja az üveget és int, hogy a 
tükröt tolják egészen a közönség elé.) 

Mégis, miért mutatjuk most önöknek e tükröt, miért mutatjuk 
meg önöknek önmagukat? Miért mutatjuk, helyettesítjük be a 
tükröt mint a kommunizmus koldusát? Úgy érezzük, ha máskép-
pen nincs is módunkban, de legalább így mint tükröt ismét visz-
szahozhatjuk magunk közé a kommunizmus problematikáját, 
természetesen nem utolsósorban a kommunizmus koldusának 
problematikáját. 
Érzik, biztosan érzik, mindig milyen nehézkesen zavartan ejtem 
ki ezt aszót: kommunizmus... Mondják hangosan utánam: kom-
munizmus! 
(Vezényel. A hangszóró elviselhetetlenül feler ősítve: kommuniz-
mus.) 
Ha egyszer ismét sikerül tisztán kiejtenünk, akkor már itt is 
lesz, akkor már: itt is van. 
(Zene. Leül a tükör elé.) 
Nem tudom, felfigyeltek -e egy új, érdekes jelenségre, amely na-
gyobb városainkban és els ősorban fővárosunkban éppen mosta-
nában ütötte fel a fejét? A koldulás, a kéregetés divatjára gon-
dolok. Fővárosunkban a fels ő  tízezer szépen öltözött csemetéi: 
kéregetnek, koldulnak. Megállnak előttünk és kinyújtják kezü-
ket, elébünk tartják sapkájukat. 

Isteni látvány! 
(zene) 
Mert hát hol kutatnánk az els ő  isteni jel után, ha nem az igazán 
nagy, forradalmi nemzedék igazán jól szituált utódainál? 
Számomra, legalábbis felénk, ez a kommunizmus els ő  megnyilvá-
nulása. Számomra, hangsúlyozom, számomra ez a láthatatlan kis 
pont a kommunizmus első  csírája. Ebből a láthatatlan kis pont-
ból szerénykedem arra következtetni, hogy a koldulás divattá 
lesz a kommunizmusban, a kommunizmus éppen a koldulás divat-
ját fogja jelenteni. 

Mindez, így, els ő  hallásra, kissé ijesztőnek tűnhet, de meggyő-
ződésem, hogy csak az els ő  hallásra. 

Azt is meg kell még mondanom, tudatában vagyok annak, hogy 
valószínűleg tévedek, de nem a százszázalékos el őrejelzés volt a 
célom — ó, jaj —, egyáltalán nem az... 

harmadik rész 

Az üres színpad közepe táján, teljes szélességben és magasságban, egy óriási szőrme 
lóg. 

KONFERANSZIЕ : A ruha — szerintem, semmiféleképpen sem az éghajlat függ-
vénye. A forró égöv embere is aggat magára egyet-mást, külö-
nösen ünnepségek alkalmával. 
A forró égövi ember díszeit és a ruhát is fogódzkodónak nevez-
ném. 
A ruha— a szőrzetet helyettesíti, a sz őr lekopásakor jelentkezett. 
Anyaga nem véletlenül szálas, nem véletlenül utánozza a sz đr-
szálakat. A páncélruha és a jöv ő  fémruhája a teljes lemeztele-
nedés egyik végpontját jelzi, s mintegy ellenpontként szintén a 
szőrzetről beszél, talán még csak majd az beszél igazán a sz őr-
zetről. 
A szőrzet — a nemi közösülésnél játszott legnagyobb szerepet: az 
összetapadás, az egymásba kapaszkodás által megszüntette a két 
test közötti, ma már végtelenné táguló űrt: állati, tehát abszolút 
közösülést szavatolt. A fémruha szintén a végpontot jelzi: a kö-
zösülés megszűnését, mivel az már csak két fémlap egymáshoz 
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BASCIi ANDRIS: 
HAJNALKA NÉNI: 

varázsolja a sz őrös áUatot, lehetővé teszi az ellentétbe való át-
ugrást. 
Ezek szerint az élőlény fejlődésének csúcspontját az állatban je-
lölném meg. Lekapása, lemeztelenedése, elpuhulása visszacsúszás 
a hüllők, a kétéltűek, a puhatestűek felé, majd közé. 
A ruha — ezt a visszacsúszást próbálj•a megakadályozni, késlel-
tetni vagy talán, mint a fémruha, éppen siettetni, meggyorsítani. 
A ruha —meztelenségünket takarja, avagy éppen azt mondja: 
meztelen vagyok: nem vagyok sz őrös. 
Szemünk kétségbeesetten kapaszkodik, figyeljük meg, leginkább 
ott, arra, amerre legáttetsz őbbek vagyunk: a lábnál, a nylonha-
risnyánál. A nem létezđ  szőrzetben kapaszkodva az állati nemi-
ség utáni vágyakozás fokát mérhetjük. 
—Szőrén üli meg a lovat, mondjuk. 
Érdekes, az emberi testen éppen a nemi szerv körül maradt meg 
a szőrzet, legalábbis egy kis koszorú, míg a sz őrös állatoknál ép-
pen a nemiszerv körül a legritkább, leggyérebb, vagy csupasz, ami 
szintén a szőrzet egykori nemi funkciójára utal. 
A ruha — az eredend ő  bűnnel, a szégyenérzettel kapcsolatos, azt 
mondja: szégyelld magad, egykor állatként közösültél 
Például nem véletlenül nevezzük a lapostet űt szeméremtet űnek. 
Miért olyan féltékenyek a házastársak, ha szeméremtet űre buk-
kannak egymás szőrkoszorújában? Azért mert félnek: a másik-
nak igazi, állati közösülésben volt része, ugyanis egykor, különö-
sen az állandó fészekkel, lakhellyel rendelkez ő  állat nyüzsgött a 
szeméremtetűtől, úgyannyira, hogy egyes tudósok szerint a sz đr 
lekopása éppen e pirinyó vérszopók hada elleni vedekezést jelen-
tette. 
Szintén a tudósok figyelték meg, hogy minket, „csupasz majmo-
kat" éppen nemiszervünk és agyvel đnk nagysága különböztet 
meg a többi 220 fajta sz őrös majomtól. Űgy látszik, e két szer-
szám beteges növesztésével próbáltunk védekezni valami lénye-
ges, igen lényeges elvesztése, megsz űnése ellen. — A szakállról 
majdnem megfeledkeztem (milyen nehéz, milyen hálátlan munka 
a konferanszié munkája). 
Hányadán állunk a szakául? 
A szakállnövesztés is csak egy kétségbeesett kísérlet, kísér-
let a nyelv és a nemiszerv körüli sz őrkoszorú, a nyelv és a nemi-
szerv összekötésére; ui. ha ez a kapcsolás létrejöhetne, akkor a 
nyelv, a beszéd, a mi beszédünk és nem utolsósorban a ráció 
áthidalhatná a szakadékot ... Am a szakáll is csak hurkot köt a 
nyakunk köré... 

Az állat szexualitása minimális — csak megkoppintja párját —, 
vagy nem is létezik, mert minden: egy. Ugyanis az ásatnál még 
semmi sem problematizálódott .. . 

(A sz őrméhez megy, amib ől közben, észrevétlenül kidugták fejüket a koldusok: Volo-
gya, Hajnalka stb. Úgy tűnik, mintha testük teljesen szőrös volna, és csak fejük vi-
lágít. A konferanszié szeretkezni kezd a „végtelen ruhával".) 

BASCH ANDRIS: Vologya, mit jelentsen ez? 
VOLOGYA: 	Semmit. 
GAТ .Тл   RKA BACSI: Hogyhogy semmit? 
HAJNALKA NÉNI: 0, ne ott, kissé lejjebb, jaj, ne ott! 
ZAPOLYA: 	Azt bizonygattad, ez az egyetlen kiút. 
VOLOGYA: 	Igen. Nem. 
HAJNALKA NÉNI: Beúsztunk, ugye Vologya, sikerült beúsznunk azzal a nagy hal-

lal?! (Kidugja kezét. Karja szőrös, kezén piros bársonykeszty ű . 
A többiek kezén is piros keszty ű  van.) 
0, Vologya, a piros bársonykesztyű ! 
(orrához emeli kezét) Vérszagot érzek! 
Hagyom a zenét .. . 
Mégis! 
Piros tejeskannából öntök... 
Falunkban volt egy kislány: piros tejeskannával ment el on-
nan hazulról és többé sohasem tért vissza... Haja olyan volt, 
mint az angyaloké, olyan volt, mint a len. 
Az angyalok piros tejeskannákkal sorakoznak az úristen 
előtt .. . 
Mégis! 
Igen, körbe-körbe, 
Mind kizöldültek a fák! 
Mi feslettünk ki. 
Мáris szakítottam egy édes, súlyos gyümölcsöt .. . 
Ezzel ütjük szét Kis Szűcs fejét. 
Mindig ilyen végtelenül puha, végtelenül mély, végtelenül hosz-
szú ruháról álmodoztam .. . 168 



169  



thomka beбta 

szövegolvasás 

Az „írás" és az „olvasás" a szövegtér bels ő  kiterjedései, a dialógus horizontális 
elemei, résztvevői a szöveg önmagát kimondó aktusának. 

A dialógus felvevésér ől, az „írás" második fázisáról van szó, amikor a megírást kö-
vető  „olvasást" említem, amely megkísérli a SZđVEGMEGIRASNAK (mint termel ő  
processzusnak, gondolati strukturálásnak) és „T ЕRBE HELYEZFSENEK" végig-
gondolását. (A térbe helyezés a gondolati megszerkesztést ől a grafikai megvalósítá-
sig tartó fázist foglalja magába, azt, amit a megszokott értelmezés írásnak nevez s 
amellyel ezt a fázist az el őbbi elé igyekszik helyezni.) 
Az újraolvasással, a dialógus megteremtésével egy konkrét szövegtermel ő  aktivitás 
egy lehetséges változata teljesedik ki. Ennek a fázisnak feladata, hogy a szöveget 
nem mint zárt struktúrát, hanem mint strukturálást szemlélve a szerkezeti eleme-
ket önmagukkal, egymással és a szöveg egészével (a szövegegyüttessel) szembesítse. 
Az újraolvasás kiemeli a szövegváz sarkallatos pontjait, a tengelyeket, amelyek köré 
a narratív szövet összpontosul és a szöveg szemantikai szintjeinek kikutatásával rá-
mutat a szöveg mélyrétegének sajátságaira. 
Az olvasási, elemzési aktivitás a szöveg hatótávolságát is felmutatja, miközben sa-
játos viszonyulást épít ki a textussal. 

Az elemzésnek, szövegmegközelítésnek kibontakozóban lev ő  új módszere s z általa 
alkalmazandó terminológia az irodalmi szöveg/m ű  megváltozott szemléléséb ől ered. 
Az ilyen analízis új funkciókkal rendelkezik, s mindaz, amit az irodalmi szövegb ől 
értékesnek tart, min őségileg különbözik attól, amit a tradicionális m űelemzés a szö-
vegből kiemelt. 
A kritikai viszonyulás talán leglényegesebb mozzanata éppen az értékek reális meg-
különböztetésén alapul. 
Az egész folyamat, amit a szövegmegközelítés/kutatás végigjár — a szöveg szerke-
zetének felfedése, az elemeknek a legegzaktabb eszközökkel való szembesítése, a 
belső  tengelyek, magok, narratív szintek, fix pontok ellen őrzése nem önmagukért. 
vagy a szerkesztés sematikus, öncélú fölvázolásáért, hanem a szemantikai síkok, a 
szöveg jelentésfokozatainak minél precízebb megismerése végett — arra utal, hogy ez 
a fajta kutatás a szöveg teljességét igyekszik megközelíteni és láttatni. 

Az a tény, hogy egy konkrét szöveggel kapcsolatban valójában a konkrét szöveg 
által felállított szabályoknak igyekszik engedelmeskedni, nem azt kell jelentse, hogy 
nincsenek állandó elvek és kritériumok, hanem azt, hogy minden princípium a 
maximális igényességgel, alapossággal és rugalmassággal lép fel, s csak a szöveg 
alapos felfedésének kedvez ő  irodalommagyarázási szempontokat hajlandó érvénye-
síteni — s ezáltal sikerül neki elkerülnie minden korábbi „irodalmi szövegelemzés" 
alapvető  fogyatékosságát és (szándékolt) tévedését, melynek folytán az IDEOL б-
GIAI, a DOGMATIKUS, a PARCIALIS irodalomszemlélési szempontoktól kezdve a 
pillanatnyi helyzet diktálta magyarázásig minden aspektus közrejátszhatott a szö-
veg kiértékelésében. (Lényeges tévedés részünkr ől, amikor „korábbi"-nak nevezzük 
az ilyen irodalommagyarázást, elmúltnak, nemlétez őnek, holott ma, amikor sike-
rült ennek a gyakorlatnak egész mechanizmusát leleplezni, feltehet ően minden ener-
giáját pozícióinak meger ősítésére fogja felhasználni tekintve, hogy még mindig az 
URALKODD IRODALOMKONCEPCIOROL van szб .) 

170 



Legradikálisabb fázisa a szöveghez való újraértékelt közeledésnek a Julia Kristeva 
által felállított elv érvényesítése, melyben az IRODALMI/NEM IRODALMI DISZ-
TINKCIO eddigi leghatározottabb formájában jelentkezik. Kristeva szerint ugyanis 
egy mű  sem nevezhető  irodalminak, mielőtt a legalaposabb elemzés ezt be nem bizo-
nyította volna. 
(Lehet az a bizonyos szöveg versformájú, vagy állhat alatta a „regény" vagy bármi-
lyen más műfaji megjelölés, sőt, könyvalakban is megjelenhet, mindez nem lesz 
elegendő  ahhoz, hogy irodalmi műnek lehessen nevezni.) 

A fogalmak radikális újraértelmezésére talán nem is kell méltóbb példa, mint ez 
a megkülönböztetés, amely által maga a fogalom nyert SZELEKTÍV tartalmat, ér-
téke pedig minőségi gyarapodást. 
A fogalmak, értékeik DEVALVALAsAVAL szemben, amelynek sajnos közvetlen 
környezetünkben is tanúi vagyunk, elérhetetlenül távolinak t űnik az az irodalom-
mal, irodalmi szövegekkel, elméleti kategóriákkal, szemantikával foglalkozó aktivi-
tás, amely eredményképp' min őségileg éppen az ellenkezőjét mutatja fel annak, 
ami példaként elénk kerül. 

tolnai Ottó: w 
— AZ ÍROTT SZÖVEG SZAGGATOTT: SZEKVENCIAKBOL TEVŐDIK đSZ-
SZE, MELYEIK JELENTESÜKET BF T SŐ  VISZONYAIK ALAPJAN NYERIK EL. 

Sollers 

A W című  szöveget olvasva els őként az a kérdés merül fel, milyen lehet őségekkel 
rendelkezik az adott szöveg a dialógus megteremtésére, s milyen módot biz-
tosít önmagának a közlekedésre és milyet kínál .fel a végiggondolás számára a szö-
vegtérben. A szöveg nyitottságának hordozója, ami a továbbírást/továbbgondolást 
lehetővé teszi, a szekvenciák belső  viszonya, mozgásiránya, mint ahogy a szemantikai 
mélyréteg is általuk bontakozik ki. 
Hogy a viszonyok kirajzolódjanak, a szekvenciák néhány lényeges elemét és struk-
turációjuk módját kellene megvizsgálnunk. 

A szöveg leggazdagabb rétege a TEMATIKUS TENGELY köré rendez ődő  NARRA-
TÍV SZđVET. A strukturálás egész ideje alatt a POETIKUS ELEMEKKEL össze-
szőtten jelentkezik. A szövegnek szekvenciákra, önálló részekre való SZETTAGÍ-
TASANAK első  szakasza tehát már a felszíni jegyek, á szavak között megindul. 
A poétikus elemek mellett JELEK, sZIMBOLUMOK is közbeékel ődnek. A szimbó-
lumok nem jelképekként s nem jelképez ő  funkcióval jelentkeznek, hanem nagy 
szemantikai tömörségű  koncentrátumokként (a. .  W jelentése genézisének folyamán, 
az ábrák, a grafikailag kihangsúlyozott egységek). 
A narratív szövet szavai így távolabb kerülnek egymástól, a távolságot létrehozó 
elemeknek azonban ugyanakkor a kapcsolást is valamilyen módon el kell végez-
niük. Ahol a szöveg nehézkessé és szaggatattá válik, ott a bekapcsolt elemek rossz 
funkcionálása miatt kerül sor erre. 
A „betoldás" a mondatok és a szekvenciák között folytatódik. A széttágítás és bizo-
nyos értelemben az összekapcsolás mellett ezek az elemek gyakran a kiemelés fel-
adatának is eleget tesznek, s aktivitásukkal megépítik az utat a szöveg legértéke-
sebb fragmentumainak ahhoz a strukturációs mozgásihoz, ami az ISMÉTLÉS. 

A strukturáció újragondolásának elején jelenik meg még egy lényeges kérdés: az, 
hogy mi tette lehetővé a szövegnek a szekvenciákra való tördelést. A különböz ő  
nem-narratív elemek beszövése önmagában nem lenne elegend ő  a látszólag zárt 
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Magának a narratív szövetnek a strukturációja, a tematikus tengely köré rendezése 
és a narratív szövet tematikai sokrét űsége, sokrétűsége az, ami a szekvenciákra-
-bomlást lehetővé teszi. 
A strukturációnak ezen a fokán még csak az egységek 'zartsága, mozdulatlansága 
és a köztük levđ  távolságok mutatkoznak.` 
Zárt egységekb ől azonban nem épü шhetne össze szöv'egegyüttes és megközelíteni 
sem lehetne őket a továbbírás igényével. 
A strukturáció nélkülözhetetlen momentumához érkeztünk tehát, a SZEKVENCIA-
KAPCSOLASHOZ. 

A W-szöveg sajátos módon végzi el ezt a műveletet. Magukban a szekvenciákban . 
kiemelkednek bizonyos elemek (jel, szó, mondat), amelyek nem maradnak meg 
eredeti kontextusukban, hanem mint a fragmentum MOZGI RÉSZEI megindulnak 
a szövegegyüttes szemantikai vonulatának alárendelt irányban. Ezek a részek fog-
ják elvégezni a szekvenciakapcsolást azzal az aktivitással, amit. MEGISMÉTLÉSÜK 
jelent. A szemantikai elemzés feladata, hogy végigkísérje az elemék m оzgását, is-
métlését különös hangsúllyal arra a szakaszra, amikor eljutnak a TRANSZFOR-
мACIбS ISMЕTLЕSIG. Ez a mozzanat már nemcsak strukturácíós mozzanat. A 
strukturációs mozzanatok egész sorára volt szükség, hogy ehhez az átalakuláshoz 
elérhessen az a néhány fragmentum, amely a többiek fölé emelkedik, melyek már 
nem követik aminőségi változásban. MALLARMЕ  ehhez a mozzanathoz rögzíti az 
egész folyamat lényegét: 

CSAK KFT MEGISMÉTELT / SZŐVEG ALTAL LEHET / MINDEN RÉSZT ЕL-
VEZNI / VAGY UGYANAZON SZđVEG / MAS MODON VALI / ŰJRAOLVASA-
SAVAL / AMELY LEHETŐV]š TESZI / HOGY FOKOZATOSAN / ELNYERJÜK 
AZ EGЕSZET (Quant au livre) 

A W-szöveg strukturációjának egyik legjellemz đbb sajátsága bizonyos FIX PON-
TOK KIJELŐLЕSE, amelyek köré szemantikailag igen értékes szövetet rendez. A 
szövet elrendezésétđl függ, hogy a , fix pontok rögzítettsége valós lesz-e, vagy csak 
látszólagos, és a narratív szövetet is magával rántja-e majd egy bizonytalan lebe-
gésbe. 

Az egész szöveget két kijelölt pont, a nyitó W és a záró W fixálja: köztük megy 
végbe a szövegegyüttes minden mozgása. A két pont s a kezdeti ill. végs ő  alak kö 
zött a W-nek is összetett genézisét kísérhetjük végig. 
A W-t korábban a szemantikailag koncentráló elemek között említettem elkülönítve 
attól az értelmezést ől, amely a W-ben •pusztán betűt, jelet látna. A W mozgása az 
első  mottó folyamatára „utal": először „kezd összefolyni", „egyszer űsödni", bom-
lani, alkotóelemeire válni s innen van, hogy amikor V alakjában jelentkezik, akkor 
is tudjuk, hogy a W-ről van szó, s miután grafikailag is el őttünk törik szét, újra ren-
deződni kezd, összeáll, s miel őtt összetevődne, a V LATJA IGY A V-T A W-BEN 
pozitúra szemantikailag lényeges szembesítése után W-vé egyesül. A W látszólagos 
grafikai, felszíni genézise •azonban nem független a szöveg néhány igen fontos szek-
venciájától. Ezt a szemantikailag értékes nívók kimutatása is bebizonyíthatja. 

Mint a strukturáció vázlatában említettem, a szekvenciákból ._kisebb részek, motí-
vumok különülnek el, amelyek magukra irányítják a figyelmet s a szöveg más pont-
jain is feltűnnek. 
Az első  szekvencia elkülönülő  egysége, a PECSÉT. S a pecsét rögzítődik: 
A PECST A PECSÉT ARNYЕKA EGYENLÓ TAVOLSAGRA A FALAKTC>L 
MENNYEZETTŐL PADLITIL MINDENTŐL 
A W előbb említett útja s ennek a pecsétnek mértanilag ilyen PRECIZEN megha-
tározott lokalizálása nemcsak önmagukért, megértésükért, hanem az egész szöveg-
együttes szempontjából értékesek. Olyan mozzanatokat tartalmaznak, amelyek a 
SZŐVEG-EGÉSZ szemantikai mélyrétegében játszanak lényeges szerepet. 
A W V formáj "óban jelentkezve leginkább olyan PILLÁNATNYI alakokban villan 
fel, mint két mozgó egyenes keresztez ődése, az esetleges találkozás, érintés metszé-
sében. A V-alakot kimetsz ő  sínpárok, melyeken csak keresztül robogunk; a sörét 
ívelésének megfoghatatlan V-je, amely miel őtt elérné A G1M FEHÉR V-JET, 
V-t ír le vele; egy PILLANATRA fedik egymást és amikor úgy t űnik, hogy SZrT-
CSÚSZNAK, az UTOLSI PILLANATBAN mégis ŐSSZEAKADNAK. A V-ket az 
EGY PONTBAN való metszés feltételével a véletlen, a PILLANAT rajzolja ki. S 
itt merül fel a közös mozzanat, melyben a V-találkozás bizonytalansága és kockázata 
a pecsét rögzítésének fikciójával érinti egymást. 
Tekintve, hogy nem MAGA a pecsét, hanem ARNYEKA van rögzítve a geometriai 
térben s nem is rögzítve, mert csak a távolságok adottak. Az a biztos pont, amelyre 
ez az árnyék vetülne, fixálódna, nincs megadva. Néhány sorral lejjebb jelentkezik 
a valódi megkérd őjelezés is: 
VAGY M1GIS KÉT PÉCSET VAN VAGY EGY SEM A FALAKRIL A SZEMRŐL 

VETITŐDIK VALAMI 
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A szöveg többi fix pontjait az egész szöveg szempontjából vizsgálva felmerülhet a 
kérdés; azok a biztos pontok, amelyek között a szöveg vonalrendszere kiépül, nem-e 
a pecsét árnyékához hasonlóak, s rögzítésük is legalább annyira 'bizonytalan, látszó-
lagos és lebeg ő , mint az árnyék rögzítetlen rögzítése. 

Továbbolvasva a szöveget találunk rá ennek a látszólagos és megkérd őjelezett fixá-
lásnak a magyarázatára: az, ami a pecsét árnyékaként abba a lebeg ő  pontba vetítő-
dik: VALAMI H I B A. Itt bizonyossá válik, hogy nem VALAMI hiba, hanem MAGA 
A HIBA. A következ ő  fix pont. S ez nem ellentmondás. Altala talán a legszilárdabb 
pontot sikerült megérintenünk. 
Az első  szekvenciát zárja ez a megtalált bizonytalanság, azt a szakaszt, amelyben a 
„motívumok" egész sora megjelent s amelyekre a szöveg az ismétlések, transzfor-
mációk által fog visszatérni. 

A BETÜK EGY PILLANATRA OLVASHATOK 

jelenik meg az egyik legösszetettebb fragmentum s a szöveg másik végén: 

CSAK EGY PONTOT KELLETT FIXALNI 

Az EGY PILLANAT megragadása és az EGY PONT fixálása azonos funkcióval 
bírnak. Az egy pillanat elszalasztása és az egy pont fixálásának elmulasztása végze-
tes következménnyel jár. 
Az EGY PONT FIXALASA csak egyszer jelenik meg ebben az éles, merev, tiszta for-
mában. Ha többször jelentkezne, elvesztené ennek a tiszta fogmának csak egyszer 
felvillanható értelmét. •Azonos és mégis más funkeiójú .a másik mondat: 
A BETÚK EGY PILLANATRA OLVASHATOK — végig jelen marad (mint valami 
állandó figyelmeztetés) s genézisével viszi véghez a szemantikai transzformációt, azt 
a katarzist, melyet a CSAK EGY PONTOT KELLETT FIXALNI egyszeri fölvilla-
násával megteremtett. Arról a katarzisról van szó, mely a transzformációt elvégz ő  
ismétlés módjára maga is megvalósítja az értelem átalakítását, s amelynek egyszeri-
ségét sok előbbi egység megjelenése, átalakulása, megismétlése, REPÜL Ő  HÚZ IGY 
BETŰKET-szerű, rövid ideig tartó, nyomokat hagyó megjelenése és elt űnése tesz 
lehetővé. 

A BETÜK EGY PILLANATRA OLVASHATOK egység transzformáló aktivitása 
másként megy végbe: a három részb ől álló egység /a betűk/egy pillanatra/olvasha-
tók! minden egyes fragmentuma önálló és ambivalenssé váló egység, amelyek kü-
lön-külön való megjelenésükkel szembefordulnak az els ődleges formával. A végső  
szembefordulást és a teljes transzformációt a KIVÜLRÖL AZ AJTON A BETÚK 
OLVASHATОK — változat jelenti a szöveg végén. Az ajtón megjelen ő  betűk már 
korábban felbukkantak, de csak a végén kerültek KIVÜLRE. Hogy az ajtón kívül 
függő  betűk mi mindent sűrítenek képi, szemantikai szinten, azt a PARAZSON 
LANGRA LOBBANT betűkkel való szembesítés fejezi ki legadekvátabbul. 

A KIVÜLRŐL és a BETLIK .. , motívumokkal párhuzamosan megjelen ő  AJTО-kép 
a szövegen végigvonuló másik igen fontos motívumsorra irányítja a figyelmet, ame-
lyek éppen úgy, mint ez a motívum, nem képi tartalmukkal, hanem szemantikai 
rétegződésükkel emelkednek ki. Ebben a vonulatban els őnek a FAL jelenik meg, 
majd FAL-KINAI FAL, s a PARAVÁN, a DISZLETEK, a SZOBAK ÜRESSI;G ЕN 
keresztül egészen a LABIRINTUS MAKETTAIG, magáig a LABIRINTUSIG jut el. 
Nem képsorról van szó: a W, a BETÜK, a PECS>T, a PILLANAT, az EGY PONT 
FIXALASA, a HIBA, a rögzítetlenség (és más) szemantikailag leggazdagabb elemek 
sorának meghosszabbításáról. S a bet űk KIVÜLREKESZTETTS)GÉNEK lezá гtsá-
gával, abszurditásával itt a BEZARTSAG, BEFALAZAS, BEKERITI;S kiúttalan-
sága helyezkedik szembe. 
A BEJUTÁS/KIMENEKÜL>S lehetőségét teszi végérvényesen elérhetetlenné a 

„MINDEN EGY HAJSZALON LOG" 
minden utat elmetsz ő  összegezése, amely változatlanul ismétl ődik meg. MEGVAL- 
TOZTATHATATLANUL. 

A falak kopárságát, a szobák ürességét, a labirintus maketta esztétikumát, a labirin- 
tus kiúttalanságát, a bet űk megsemmisülését, a fix pontok meg nem találását, a fixá- 
lás lehetetlenségét, a hiba meglátását szemantikailag egyetlen elem képes s űríteni: 
a W íve. 
Nem a V-VEL IRT SZđVEG, hanem a W maga. 

173 



bosnyб k istvбn 

ember a forra-
dalomban III. 

Olvasmányok, melyek 
nemcsak „olvasm бnyok" 

„S én, aki elvesztettem a munkás-
otthont, el a hatalmas szervezetekben 
s a tömegekben való hitet, az Ady-
versekben, majd Nietzscheben, Tolsz-
tojban és Tolsztoj nyomán a buddhiz-
musban, mindenben, ami azzal bizta-
tott, hogy egyedül is lehet élni, keres-
tem az új utat, a régi mecsúfolt cél-
hoz." 

(Sinkó Ervin: Szemben a 
bíróval) 

1. 
Nemcsak az önéletrajzi esszé fenti visszaemlékezése, de Sinkó világháborús 

éveinek hiteles dokumentuma, a szabadkai napló is arról tanúskodik, hogy a bet ű , 
az írás, a gondolat és a .költészet legkorábbi ifjúságában sem a „szellemi termé-
ket", a „tájékozódás", a „művelődés" és az „esztétikai élmény" eszközét és ob-
jektumát jelenti számára, hanem ugyanolyan szerepe van az életben, mint a ké-
sőbbiek folyamán mindenkor: a Könyv egyféle életvalóságot képvisel a számára, 
melyben saját kérdéseire, rejtett vagy nyílt .kételyeire és problémáira keres 
feleletet. Wagner „szellemi" programja — 

Erdő-mez ővel gyorsan eltelek, 
S kérni madár tollát eszembe sincsen. 
Mirnden örömöm lelki kincseimben, 
Hogy könyvr ől könyvre szökdicsélhetek! 174 



— ez a !kultúrsznobi, bildungsphilisteri program idegen az ifjú Sinkótól is; ilyen 
vonatkozásban inkabb annak .az embernek a prototípusa már ekkor is, akinek 
a költészete ott vibrál az Ejszakák és hajnalok minden sorában, s aki íróként 
és olvasóként egyaránt szentírásos ember, kinek szent az írás .. . 

Hogy a könyvek, melyeket Sinkó a nagy i цΡúziói csúfos szertefoszlása után 
lázas sietséggel habzsol, nemcsak a szellem gyönyörködtetésére, nemcsak a kény-
telen-kelletlen kialakult dacos hedonizmusának akielégítésére szo1gálnak, hanem fel-
fokozott .intenzitással egy új hitvallás után kutat bennük, err ől élénken tanús-
kodik 1916. április 27-i naplójegyzete. Arról tudósít benne, hogy megkapta France 
Lúdláb királyné és Bonnard Szžlveszter vétke c. művét, s ez •utóbbit most kriti-
kailag elemzi — mégpedig ііietzscheánus szemmel: „minden sornál žtélkezni kezd-
tem éspedig Nietzsche szempontjából. Annyira hatalmában vagyok N-nek." S mi-
után így felfedte France-elemzése módszerét, feltárja azt is, hogy olvasmányaiban 
nem „olvasmanyt", hanem a régit ől, a járhatatlanná válttól mer őben eltérő, más 
utat, de utat keres, egy új magatartás- és Tétformát, mely pótolná a régit, az 
elveszítettet: 

„Holott, ha meggondolom, én tula•jdonképpen inkább születtem Sylvester Bon-
nardnak, mint Jünger Zarathustranak. Ez az embereket kissé megvető  és 
megvetésben szeret ő, érzéki, és múltba menekv ő  és belezárkózó öreg bölcs, 
ez az élet napi dolgaiban gyámoltalan és rebbenékeny őszi szomorúságú aka-
démikus, aki végre is egy faluba húzódik meg, egy erd ő  közelében — Vajda 
János is, Musset is egy kicsit — ó, igen, én inkább ez vagyok, mint az, 
aminek egy kényszeres, zavar б  suggestio alatt változtam. Hiába ezt titkolni: 
így van." 

Tegnap még Jünger Zarathusztra, ma meg már Bonnard Szilveszter? — Ez 
a labilis és következetlen magatartásra valló fordulat egyúttal arról is tanús-
kodik, hogy ifjúemberünk egy dologban nagyon is konzekvens: az olvasmányaival 
való azonosulásban, az „olvasmány" és „magánélet" közti szakadék áthidalásában. 
Szentíráshoz illő  komolysággal venni az újabb és újabb nézeteket, elveket és 
eszméket, s nem puszta „irodalmi figuráknak", de az ő  saját útkeresésében is el-
igazítani segítő  példáknak az irodalmilag megformált emberi értékeket: ez a Nietz-
sebe és France közt ingadozó fiatalember íratlan olvasói programja. A program, 
melynek ismételt vállalására !akkor is rákényszerülne, ha nem akarna: a „való-
ságban", élete társadalmi és :politikai médiumában képtelen bármivel is azono-
sulni, •bárhol is otthonos ethoszra találni, az egyetlen lehet őség tehát: a Szellem 
birodalma. 

S ugyancsak a napló az egyetlen hiteles bizonyíték arra, hogy iazonosulásinak 
úi objektumát, az új ethoszt olvasmányaiban nem csupán elvont erkölcsi maga-
tartásformaként keresi; az új Haza, az új Cél egy-egy pillanatra — a „valóságtól" 
való dacos és vádló elfardulása ellenére is — egészen konkrét, szociális-politikai 
realitásként is felvillan előtte. Tíz nappal a vallomástétel el đtt, hogy ő  aligha-
nem Bonnard Szilveszter inkabb, mint ifjú Zarathusztra, Nietzschét olvasva el-
jut — a szocializmus gondolatához: 

„Szocžálizmus és Nietzsche? Szociálizmus és Übermensch? Nem, itt nem lehet 
szó egyеztethet őségről. Rabszolgák kellenek — és a szociálizmus a mai formá-
jában ezt nem ismeri el. Tatán egy új szociálizmus? Egy kultúr-szociálizmus, 
amely értené és hirdetné alárendeltségek és sorsintézők szükséges voltát?" 

— vallatja magát 1916. április 17-én, s e bejegyzés a gondolatok naivitásán, s őt 
képtelenségén túl a legfontosabbról is tanúskodik: igaz, hogy a szociáldemokrá-
ciábói — a szocializmus egyetlen akkori hordozójából — egy életre :kiábrándult 
poéta téves irányban, útveszt őbe tévedve, de keresi a meggyalázott célhoz vissza-
vezető  utat, a maga és a „világ" útját: 

„A Nietzsche tanitványruak bele kell az Életbe kapcsolódni, bele kell menni 
az Eletbe. Szövetségest kell keresni, nem, helyesebben: eszközt. A legszebb 
dolgokat a rothadás fenyegeti. Talán egy új szociálizmus az eszköz? 
De hiszen Nietzsche valami olyan nagy, hogy ennek a mai kis életnek kis 
poroszlói nem tudják elviselni, vállukra venni, vele menni!" 

A ,felfokozott szellemi éhségbe, amellyel a hitehagyott ex-szociáldemokrata 
a régi, •a munkásotthonbeliekt ől merőben különböző  olvasmányokra veti magát 
— egyik naplójegyzetében ironikusan jegyzi meg, „szociálista koromban úgy ta-
nultam, hogy Nietzsche: »egy burgeois-reakció contra Marx« ezeknek az új, 
bizonyos vonatkozásban „eretnek" szellemi táplálékoknak ;a habzsolásába bele-
játszott néhány mellékes motívum is. Volt ebben az olvasás-éhségben némi dacos, 
magára erőszakolt ,hedonizálás" is, és szerepe volt a „m űvész-asztaltársaságnak" 
imponálni, a „maga fönnsőbbségét" bizonyítani törekv đ  szándéknak is. A naplóba 
beírt olvasmányélmények nem mentesek a kamaszos naivságoktól, bájos képte-
lenségektđl és „szent komolytalanságoktól" sem, az egyes „fázisoknak" máról hol-
napra történ ő  „túlhaladása" pedig éppenséggel mosolyogtató. 1916. március 15-én 
pl. arról tudósít a napló, hogy „abban az id őben", amikor megismerkedett dr. 
Fehéг  Gézával — aki gimnáziumi magánvizsgáira készítette el ő, s közben el- 
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Rabindra Nath Tagore: 
A rossz problémája. Az 
élet megismerése (Sad-
hana). Bp. ,Révai kiad., 
é.n. 

Fridrich Nietzsche: Túl 
az erkölcs világán .. . 
(Jenseits von Gut und 

Böse). Bp., Athenaeum, 
1907. 

rülsбhajtozott Máriájától „a _görög egészség ideál felé" —, abban az id đben đ  már 
tíi volt „a tolsztojánizmuson és szociálizmuson" és „sceptikus voltam", amire 
aztán jött a nietzscheánizmus, s ezt, mint látjuk, egyetlenegy újabb „specifikus" 
könyv, Bonnard Szilveszter vétke képes volt alapjaiban megingatni... Ezt az 
ismét fölülkerekedett „ scepticizmust" azonban osakhamar újra „félretette" 
a njetzscheánizmus, hisz az Optimisták tanúsaga szerint Sinkó-Báti a háború har-
madik évében — ugyanabban ;az évben tehát, amikor rövid id őre ismét „aceptikus" 
lesz - „már Nietzsche és a buddhizmus között ingadozott, s közben egyik napon 
misztikus, másikon expresszionista forradalmi verseket irt", hogy is frontra már 
— az önéletrajzi esszé emlékezése szerint — tiszta bu đdhistaként, hátizsákjában egy 
Buddhakötettel induljon... 

Az életalt alakulása szempontjá'ból azonban mindez jelentéktelen küls őségnek 
bizonyul, a döntő, a meghatározott erej ű  az az evidens tény volt, hogy az egy-
másra olvasott könyvek kusza halmazában, az egymásra torlódó, egymást váltó, 
majd újra legyőzđ  „fázisokban" folyamatos szenvedéпyel, már-már megszállottan 
kereste a visszatérés lehet őségét egykori hívő-önmagához: mint az önéletrajzi 
esszében írja, még Anatole France-ot is, aki igazán nem akart bibliát írni, 
a .sűrűn megjelenđ  magyar fordításokban széntíгdsként olvasta, Tagore énekeiben 
pedig, a szabadkai napló tman lsága szerint, azt tartja legvollzábbnak, „ami minden 
európai könyvben hiányzik: a mindent szerelemmel simogató szem és egy ben-
sđséges áhítat, amelyhez hasonló csak egy hamisított élet ű, igen-igen nagy másik 
keleti költőnél található, Krisztus Jézusnál, ia hegyi beszéd egynémely versében", 
Nietzsche tanaiban viszont, ugyancsak a napló tanúságaként, ,;a nem-krisztusi, 
az antikrisztusi vállőst" fedezte fel magának. 

Nem férhet kétség a Szemben a bíróval önkritikus megállapításához, hogy 
a „művész-.asztaltársaságban" nem volt szokás levonni az újabb és újabb megis-
merések •konzekvenciáit, a személyes életre vonatkozó gyakorlati következteté-
seket. A szabadkai napló azonban azt  is  nyilvánvalóvá teszi, hogy amikor 
a hitehagyott, a szociáldemokгбсiaból, a tömegekb đl és a szocializmusból kiábrán-. 
dult poéta egyedül marad magával és fantasztikusan túlméretezett irodalmi ter-
veivel meg a könyvek sokaságával — akkor igenis Levonja az irodalmi és böl-
cseleti igazságoknak az ő  tulajdon életére vonatkozó konklúzióit, s minél inkább 
függetlenedik az állandó bevonulásokkal amúgy is megritkuló hedanista-szektáktól, a 
„művész-asztaltársaságtól", és minđentől és mindenkitől elszigetelt — „zarathuszt гбs", 
„bonnardos", „tolsztojánus" vagy éppen „buddhista" — remete-egyénné lesz, ol-
‚sasгбnyai révén annál közelebb kerül a praxis-igényhez: Novalist olvasva rá-
döbben „az idő  hevertetesénеk", a passzív, inproduktív hedonizmusnak a vétkes-
ségére, aMóricz-regény , ;nagy és romlatlan ősindulata", „termékenyítő, óriás-erejű  
földszaga" felvillantja el đtte Magyaгoгszág mássá levesének a lehet őségét, Nietz-
schével pedig mint láttuk, már nemcsak Magyarországot, de az egész európai 
kultúrát is meg akarja váltani, s đt általa jut el ismét a szocializmus gondolatához. 

Mert a világháborús provinciában nincsen valósabb pótlék, .a könyvek kusza 
halmazában, a különféle, egymásnak sokszor e ІІentmondó világszemléletekben, fi-
lozófiákban és esztétikal valóságokban kell keresni és meglelni mindannak a pót-
lékát, ami a Munkásotthon, a Szociáldemokrácia, a Szocializmus elveszésével 
elveszett; a szociás és politikai valóság helyett — mely irracionálisan valótlanná 
vált — az egykori homo politicusnak már csak a filozófiai és esztétikai realitá-
sokban lehet kutatni a cselekvő  léthez és politikához visszaviv đ  lehetőségek után: 
ezt jelentették Sinkónak az 1J14. utáni olvasmanyok. 

De voltak-e valójában ilyen lehet őségek a kénytelen-kelletlen apolitikussá 
lett ex-szocialista olvasmányaiban? 

2. 

1) Anatole France: Coig-
nard abbé véleményei 
Bp. , Révai kiad.,  1916. 

Szabadkán, az „4stensújtotta katkában", állandó várakozásban élt: viszik-e 
őt is, és mikor, a frontra? Ilyen körülmények között milyen konklúziókat vonhatott 
le a hitehagyott, !mindennemű  mozgal пΡnisagból gyökeresen kiábrándult ifjú Sinkó 
a legfontosabb olvasшбnyai'ból: Anatole France, Nietzsche, Tolsztoj, Maeterlinck, 
Buddha és Tagore könyveiből és Ady Endre háború alatti lírájából? 

Az ember természeténél fogva rossz, az emberi lények, kicsinyek éppúgy, mint 
nagyok, magukban véve csak vérengző  és undorító vađállatok, s a .társadalom csak 
azért gyalázatos, mert az ember a maga szelleme szerint formálta 1/; a mi énünk 
az, ami mindenütt háborúságot és zavart támaszt, felborítja a társadalom ter-
mészetes egyensúlyát, és mindenféle szerencsétlenséget okoz, amiért is mesters "eges 
kényszereszközöket kell alkalmaznunk, a zsarnokság szervezett formáit kell meg-
teremtenünk, és pokoli, az emberiséget minden pшanatban megalázó intézmé-
nyeket kell megtűrnünk, ha rendet akarunk tartani 2/; nevettet đen felületes törekvés 
a társadalom eddigi formáiban keresni minden emberi balsiker és szenvedés okát, 
s ez úgynevezett nive álók, e hamis „szabad szellemek", a demokratikus ízlés. 
ékes szavú és tollú rabszolgái alaposan feje tetejére állítják az igazságot, amikor 
ezt hirdetik, s a szenvedést olyasvalaminek tekintik, amit meg kell szüntetni 3l: 
a különben egymást kizáró szkeptikus France és a konzekvensen buddhista Tagore 
meg Nietzsche a társadalmi rossz eredetének értelmezésében rokon vagy legalább-
is hasonló állásponton vannak. 

Márpedig, ha nem a társadalom megszervezéséb ől és embertelen intézmé- 

nyeibđl száimvazik mindaz, ami rossz, emberhez nem méltó és megalázó, hanem 176 



magából az alaptermészeténél fogva gonosz, vérengz ő  és animális emberből vagy 
legalábbis az önző, a mindenséggel egyesülni nem tudó én=b ől, — van-e akkor 
értelme a társadalom eddigi formáinak és intézményeinek a megváltoztatására 
törekedni? Nem célszerűbb-e magának a kicsinyes, önz ő  ás vad emberi alap-
természe'tnek a megváltoztatásán, az ember Emberré tevésen uralkodni? 

A valóság, a történelmi jelen különben is megismerhetetlen, felfoghatatlan, 
s ezért áldatlan visszaélés az értelemmel az igazság keresésén fáradozni; a leg-
több, amit az értelemmel megtehetünk, hogy itt-ott megragadjuk és élvezzük 
a dolgok egynémely furcsaságát vagy megvilágosodását „óvakodva azonban, ne-
hogy a rendszerbe foglalás hajlamával vagy az ítélkezés mániájával megrontsuk 

	

ezt .az ártatlan örömöt." 4/ Az emberiség történeln ъі  •nyüzsgáse egy fentibb, koz- 	4) Anatole Francé:
Révai  

Epikur 
kertje. Bp. 	ki- 

	

mikus perspektívából nézve rendkívül viszonylagos és jelentéktelen, következés- 	ad.,  1916. 
, 

 
képp méltatlan is a nagy gesztusokra, nekifeszülésekre és mártíriumokra; az 
együgyű  emberi természet nem eszelt ki és nem alkotott semmit, amit érdemes 
lenne különösebb hévvel támadni vágy védelmezni, s ha az emberek tudnák, 
„mily törékenyen esetlenek legnagyobb műveik is, nevezetesen a törvények és 
a birodalmak: csak játékból és csupán mulatság okából verekednének, mint 
a gyermekek, kik hamokbál erődöket építenek a tengerparton"  5/...  Az emberi 5) Francé: Coignard abbé 

	

élet van, létezik, s halad a araaga örökös automatizmusával, minden küls ő  beavat- 	
véternényei, i.m. 

kozás és sürgetés nélkül is; folyását még a rossz sem állíthatja meg, magának 
a .rossznak is haladnia :kell el őre, nem állhatja meg, se nem vívhat csatát a mim.- 

	

denséggel, de jóvá fejlődik magától is. 6/ Az élet olyan-amilyen mivoltában is: 	6) Tagore: A rossz problé- 

	

misztérium, s csak látó szem és érz ő  lélek kell hozzá, hogy igazi, rejtett értékét 	
mágia, 1.551 . 

felfedezzük s -a felszíni rutságait a képzeletben áttranszponáljuk: „Az élet átfor- 
málása sokkal kevésbé fontos, mint •az élet észrevevése, mert átformálódik az 

	

magától, mihelyst ászrevetttik." 7/ Az élet tehát elég különös, elég mély és elég 	7) Maeterlinck: A sxegé- 

'  	
nyel kincse Bp. , dévai 

nagy ahhoz, hogy ne legyen más célJ a, mint önmaga, s érzéken séürk állandó 
 

kiad., 1913. 
fejlődése képessé tesz bennünket arra, hogy lélekben eggyé váljunk anem-énnel, 
hogy azonosuljunk ia mással, minden létez ővel, az önmagiban véve is elég kü-
lönös, elég mély és elég nagy Élettel: „Jön talán oly •id ő , és sok dolog hirdeti, hogy 
közeleg, jön talán oly idő, mikor lelkeink észreveszik egymást érzékeink köz-
reműködése nélkül. Bizonyos, hogy a lélek •birodalma minden nap jobban terjed. 
/ ... / Mondhatnók, hogy lelki korszakhoz közeledünk. / ... / Az emberek közelebb 
vannak önmagukhoz és közelebb testvéreikhez, komolyabban és bels őségesebben 
nézek és szeretik egymást. Érzékenyebben és mélyebben megértik a gyermekeket, 
az asszonyt, az álliatokat, a növényeket és a dolgokat. / ... / Hinnünk kell, hogy 

	

az ember nemsokára közel ér az emberhez és az atmoszféra változni fog." 8/ 	8) uo. 

S ha netán éppen homlokegyenest mis lenne a korszer ű  élet diagnózisa, ha 
az élet lényegében nem .is volna más, mint , ;kisajátítás, a gyöngébbek és idegenek 
megtámadása, leigázása, könyörtelen elnyomása, a magam formáinak másokra 
kényszerítése, tehát legalábbis kizsákmányolás", megváltoztatására törni a hagyo-
mányos eszközökkel akkor is fölösleges lenne, hisz mindez az élet örök saját-
ságát képezi: „A »kizsákmányolás nem a romlott, tökéletlen és kezdetleges tár-
sadalom jellemvonása, hanem az élet lényegéhez tartozik, melynek szerves alap-
funkciója, következménye a hatalomra tör ő  akaratnak, mely araaga az életaka- 

	

rat." 9/ Ha már valami ellen s valami érdekében harcolni kell, az tulajdon énünk , 	9)Nietzsche: 
án

Tи l  
i.m. 

az er-  
kölcs világ,  

minden szenvedés végs ő  okozója. Nem az emberi szenvedélyek és sokat akarások 
kielégítése, hanem letörése és elfojtása a cél, ami csak teljes erkölcsi és szel-
lemi önfegyelemmel s a világtól való elvonulással lehet elérni: „Ha meggy őződsz 
arról, hogy valamely tanítás a szenvedélyhez s nem a nyugalomhoz, a kevély-
séghez s •nem az alázatossághoz, a soknak s nem a kevésnek a kívánságához, 
a •társadalom s nem pedig a magány szeretetéhez, a lustasághoz s nem a ko-
moly igyekezethez, nem a könnyen, hanem a nehezen elcsitítható lélekhez vezet 
— az, ó Gautami, nem dharrna.." 10/ Aki pedig hitetlen,aki egyetlen hitben se 10) Buddha: idézte sarve- 

	

képes hinni „a •kétség keserűségében, az egyetemes rossz közepette, az üres ég 	á aRfidloz fiija 7is вga. 

	

alatt", annak e keser űs•éges, egyetemes rossz és istentelenül reménytelen élettel 	Nolit, 1964. 
szemben nincs mást tenni, mint „a nnegelégedés szép szemével", „valami szent 
örömmel" újra és újra lemondani, az Iróniát, és a könyörületet választva tanács-
adónak: „Az irónia és Könyörület két jó tanácsadó. Az egyik, mosolyával ked-
vessé, a másik, ki könnyezik, szentté teszi az életet. Az Irónia / ... / éppenséggel 
nem .kegyetlen. Nem csipkedi •se  a szerelmet, se a szépséget. Szelíd és jóakaratú. 
Nevetése lecsendesíti a haragot és megtanít bennünket lemosolyogni a gonoszokat 
és az ostobákat, kiket nélküle még elég gyengék lennénk meggy űlölni." 11/ S csak 11) France: Epikur kertje, 

	

a práfétikus szellem hiszi — tévesen —, hogy nagy, hirtelen változások lehetsége- 	i.m. 

sek a társadalomban; hisz az élet alapfeltétele az állhatatlanság, s minden létez ő  
állandóan, de csak észrevétlenül, lassú folyamatossággal és szabályosan változik, 
a világ berendezésének minden átalakulása a természeti er ők kegyes lassúságával 
megy végbe. 12/ Ezért például a'- kormányok elsöprésére sincs külön szükség, el- 12) uo. 
söprődnek azok úgyis, a vak és süket, lassú és ellenállhatatlan, mindent meg őrlő  
erők munkájával.l3/ ... 	 13) France: Coignard abbé 

	

Ha pedig mindez így van, mi értelme lehetne az ember szociális és politikai 	
véleményei, i.m. 

erőfeszítéseinek, s egyáltalán, a politikának? 
A politika: er őszak, az erőszak: rossz, mely újabb rosszat szül, s ezért kiküszö-

bölendő  — Coignard abbé, Zarathusztra és a prédikátor-Tolsztoj ebben így vagy 
úgy, ki-ki a maga módján, de alapjában megegyezik Buddhával, Tagoreval és 
Ma•eterlinckkel. 

177 	Az erőszak helyett a jóság, a gyűlölet helyett az egyetemes, mindent és min- 



denkit, szegényt és gazdagot, elnyomót és elnyomottat átfogó szeretet: ezt hirdetik 
számtalan variációban Buddha embercentrikus, a szeretetben élés reményét éš 
a sangkát, az egyetemes testvériséget propagáló etikájának intelmei: ,A gy ű-
löletet e világban sohasem lehet gy űlölettel legyőzni — a gyűlölet csak szeretettel 
gyđzhetđ  le." ,;A .győzelem szüli a gyűlöletet, mert a legy đzött boldogtalan." Ezre-
ket legyőzni harcban, de aki önmagát legy đzi, az ,a legnagyobb győztes." „A haragot 
kedvességgel, a gonoszt jóval győzze le az ember." „Széledj•etek szét az orszá-
gokban s hirdessétek ezen eva зΡng@liumiot. Hixdessétek, hogy is szegények és meg-
alázottak, gazdagok és hatalmasok mind egyek, s hogy az összes kasztok egyesül- 

Idézte Radhakrishnan, jenek e vallásban, miképpen a folyók egyesülnek a tengerben." 14/ 
i.m. 	 Erőszak helyeit jóság, gyűlölet helyett mindenség-ölel đ  szeretet: ezt sugalljak 

a Tagore-versek, s ezt hirdetik tételesen a buddhizmus-rajongással áthatott Tagore-
esszék is. „A mezsgye, melyet Buddha kijelölt, nem csupán a lemondás gyakorlá-
sának, hanem a szeretet kihély( іlésének mezsgyéje. És ez Buddha tanításának 
igazi értelme. / ... / Nirvana a szeretet csúcspontja. Mert a szeretet öncél. Minden 
más elénk tárja amiért kérdését és okot keresünk rá. Ha ellenben azt mondjuk: 
szeretek, akkor nincs helye a miértnek; ez magában a végsđ  felelet.  I..  . / Határ-
talan szeretettel kell szeretnie (ti. annak aki a Brahma-viharát e1 akarja érni) 
minden teremtést, úgy, mint anya gyermekét, kit saját életével védelmez. Fe1-
fe1é, lefelé és maga körül minden irányban kell szerteszét szétterjesztenie, végte- 

Tagore: A szeretet, i.m. lenül, feltarthatatlanul, kegyetlenséget vagy ellenszenvet nem ismerve. 15/ „Az 
ember elpusztíthat és kifoszthat, szerezhet és fölhalmozhat, föltalálhat és felfe-
dezhet, de osak azért nagy, mert a lelke mindent meg tud érteni. / ... / Alapjában 
véve az ember sem önmagának, sem a világnak nem rabszolgája, hanem szeret ője. 
Szabadsága és emberi teljessége a szeretetben rejlik, ami a tökéletes megértésnek 

Tagore: Az egyén viszo- egy másik neve." 16/ 
nya a mindenséghez, 	A szeretet mindenekel őtt: ezt hirdeti a maeterlincki életbölcselet is. A szegé- i.m. 

nyele kincse; egy benđséges, szubtilis, leheletfinomon-érzékeny viszonyulás em- 
berhez és természethez; csendes áhíüait, mélyen izzó nosztalgia, minden létez đ  misz-
tériwma után; a szeretet mint ember és mindenség nagy primitfv egységének titkos 
emléke; s a hit: nincs lélek, mely ne viszonozná a másik lélek szeretetét, hisz 
századok óta kiéhezett, társtalan társak vagyunk, csók-kolduló testvérlelkek között 
élünk szđintelen, legyünk tehát mélységesen jók, és meglátjuk, azok, akik körü-
löttünk vannak, ugyanilyen mélységesen jók lesznek: „Semmi sem felel esalha-
tatLanabbul a jóság titkos panaszára, mint a szomszéd jóság titkos panasza." 

Buddha, "Tagore, Maeterlinok szeretet-filozófiája, szociálisad aktualizálva és nyíl-
tan is szembeállítva a forradalmi er őszakkal: végső  soron ez Tolsztoj hitvallása: 
„Ha megértettük, hogy azért vagyunk betegek, mert egyes emberek er őszakot 
követnek el másokkal szemben, akkor többé már lehetetlen a társadalom helyzetén 
javítani úgy, ha továbbra is fenntartjuk az uralmon lev ő  erőszakot; vagy új, forra-
dalmi, szocialista erđszakot honosítunk meg. Ez addig volt lehetséges, amíg nem 
látszott világosan az emberek nyomorínságának legf őbb oka. De mihelyt nyilván-
valáan világossá vált, hogy az emberek egyeseknek másokkal szemben elkövetett 
erőszakától szenvednek, akkor a régi er őszak folytatásával vagy új xneghonosf-
tásával már lehetetlen javítani az emberek helyzetén. Mint ahogyan az alko-
holista beteg számára csak egyetlenegy ment đ  szer létezik — ha tartózkodik 
a szesztől, a betegség kórakozój ától, úgy az embereknek a rossz társadalmi berendezke-
déstől való megszabadítására is csak egyetlen szer van: tartózkodás az er őszaktól, min-
den szerencsétlenség okozójától — a személyes er őszaktól, az erőszak hirdetését đl, 

Lev Tolsztoj: Korunk mindennemű  erđszak igazolásátó1." 17/ Ahhoz, hogy ne legyen elnyomás és feles-
rabsága. Lev 	 leges háború ahhoz csak az kell hogy az emberek a maguk mivoltában értsék m~ivei 9, Bp. , Magyar  
Helikon, 1967. 	 meg a dolgokat, és nevükön nevezzék őket; tudniuk kell, hagy a hadsereg a gyil- 

kolás eszköze; s fgy nem megöld kell a Sándorokat, Cannot-tat, Umbert бkаt бs 

hasonlókat, hanem megmagyarázni nekik, hagy đk maguk a gyilkosok, s ami a fő , 
nem szabad megengedni, hogy embereket öljenek, nini szabad ölni a parancsuk- 

Tolsztoj: Ne ö1j, Lm. 	ra  18/.  . . 
Tolsztoj a szeretet-hitvallás kinyilatkoztatása közben is következetes: fantasz-

tikusan fejtet őre állított, téves premisszákon alapuló következtetését az er őszak 
kiküszđbölhetđségéről agresszivitás nélkül hirdeti, a hangja is a szereteté, nem-
csak a hitvallása. Coignard abbé és Zarathusztra viszont a forradalmi er őszak ellen 
miaguk is acsarkodó gyűlölettel szбlnak. 

Coignard abbé, aki sohase lehetett volna forradalmár, mert elvei a leggyöke-
resebben ellenkeznek a forradalom elveivel, Robespierre-ék harcát đrültségnek 
tartja, mert az erény uralmát akarta megvalósítani a földön, holott az emberek 
gonosz majmok, és aki azt akarja, hogy jók és bölcsek, felvilágosultak, mérték-
tartók és nagylelkűek legyenek, az végzetszer űen oda jut, hogy mindnyájukat meg 
akarja ölni: Robespierre hitt az erényben —es i еgсѕinбІta a rémuralmat, Marat 
hitt az igazságban — és kétszázezer embernek kvetelte a fejét .. . 

S nem kisebb kajánsággal és averzióval szól a „tűzkutyáról' és propagálóiról, 
az egyenlőséget hirdető  „pákakrбl" Zarathusztra sem: „a legnagyobb reménységem 
felé vezető  híd, hősszú zivatar után szivárvány nekem az: hogy 7љegváltassék 
a bosszútól az ember. Persze a pókok ezt másképpen akarják. »Éppen rabban legyen 
a mi igazságunk, hogy a föld megteljék bosszúk zivataraival« így beszélgetnek 
egymással. (...) Oh! egyenlőség prédikátorai, a tehetetlenség zsarnoki őrülete ki-
áltoz így bennetek az »egyenl őségért«; legtitkosabb •kényúri gerjedelmeitek álcás- 
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anticipálva azt, amiit megteremt ője majd évek múltán •közvetlenül, politikai nyel-
ven is megfogalmaz : „Az erkölcs ma Európában a nyáj-állat erkölcsse (...) ez er-
kölcs mind világosabb kepét viselik még a politikai és társadalmi intézmények is: 
a demokratikus mozgalom a kereszténység öröke . E mozgalom haladása azonban 
a nyájösztön türelmetlen, beteg mániákusainak igen lassú, igen ólmos: erre vall 
az anarchistáknak, az európai kultúra e kóbor ebeinek mind őrjöngőbb ordítása, 
mint leplezetlenebb fogcsikorgatása. Látszólag ellentétben a békésen dolgozó de-
moknatákkаi és forradalmi ideológusokkal, még inkább a szocialistáknak nevezett 
és »szabad tarsadalomra« vágyó együgy ű  filozopterekkel és egyenl őséghirdetőkkel, 
ám voltaképpen mindannyian egyek abban a nagy, ösztönszerű  gyűlöletben, mely-
lyel minden, a független nyájtól eltér ő  társadalmi forma ellen viseltetnek egészen 
az »úr« és »szolga « fogalmak •kiirtásáig (... ), egyek mindannyian a közösség meg-
váltó erejében, tehát a nyájban, vagyis az »önmagokban« bízó hitben ..." 20/ 

Anarchisták, demokraták, forradalmi ideológusok és „szabad társadalomra" vá-
gyó, egyenl őséghirdető  szocialisták mint az acsarkodó gyűlölet objektumai: vajon 
a baloldali mozgalmak e komplett kiátkozása nem :talált-e érzekeny rezonátorra az 
egykor lelkes ifjú szocialistában is, akinek a szeme láttára — s máról holnapra —
ez az egész, Nietzsche által .megvetett •társaság szégyenletes krachot vallott, 
soha nem látott egységgel lépve föl a világháborús reakció mellett? S ugyanígy, 
a „nyáj-állat" és a „nyáj" — a tömeg-ember бs a tömegek — e dühös kitagadása 
nem talált-e termékeny •tá.ptalajna az egykori szociáldemokratában, akit ugyanez 
a , ;nyáj" tett hazátlanná hazafias mámoráva •1, nacionalista őrjöngésével? 

Az „istensújtotta kalitka" ifjonti rajongásaiban megcsúfolt emberének, aki a 
könyvekben nem puszta „elméletet" és „esztétikát" keresett, hanem a rászakadt 
egzisztenciális nyomorúságból kivezető  igazságot, Ady Endre költészete jelentette 
a legközvetlenebb útmutatást, a leger őteljesebb példát, hisz minden olvasmánya 
közül az Ady-vers állt hozzá térben és id őben a legközelebb, annak nem voltak 
feloldásra váró „áttételei", etikai, magatartásbeli sugallataik közvetlenül és kankretan 
lehetett értelmezni. De mit adhatott — és mit adott — a kollektív, cselekv ő , 
politikus lét'forma igenlése szempontjából a háború alatt született Ady-vers? —
Semmi lényegesen mást, mint a térben és időben távolabbi Sinkó -olvasmányok: 
emberként élni csak különállva lehet. A halottak élén versei egyetlen folyamatos 
polémiát, elementáris kese гűséggel felszólaló vádat képviselnek az őrjöngő  sokaság 
ellen, ugyanazon „szent, gyötrött Sokaság" ellen, amely a nagy, gyönyör űséges 
anio mysticát jelentette a költő  számára, de amely egyszeriben meg őrült, a törté-
nelemben soha nem látott vadsággal, minden tömeggy űlölő  teóriára ráduplázva 
vetette bele magát a véres őrjöngésbe. Aki ember, annak nincs, nem lehet más 
dolga e szörnyű  időben,  mint  eltökélten, programatikusan, mindenek és mindenkik 
ellenére a saját életet élni, saját emberségét védeni kibartóan, heroikus daccal, 
az animálisan vad és vérengző  tömegekkel szemben. Nem adni •magát a tömeg-
-Mának, tábort alkotni gőgben, egyedül, külön utálni s külön nem enyhülni, 
soha-soha nem állni rabnak őrjöngő  népek közepébe , megtagadni minden közös-
séget a hecces cs őcselékkel , az embert megcsúfoló utált tömeggel , a hiú, éhes csor-
dávіal, rely veszett ebként rohant a magaf űtötté vad pokolba: a háború idején 
született Ady-versekben számtalan variációban tér vissza az embertelenségben 
megrendült keserű, maró, joggal kvméletlen vádja a magukat teljes p őreségben 
megmutató tömegek ellen. 

Márpedig , ha semmi más akadály nem is álina az útjában , ha csak ez az 
egyetlen , ha olvasmányai semmi rástól nem is taszítanák — az „élettel " tökéle-
tes összhangban —, mint a tömegekt ől , elképzelhető  volna-e az önkéntes visszaté-
rés az individuális létezést meghaladó, azon túlmutató cselekv ő  létformához, a tö-
megcélok és tömegek nélkül neon létez ő  politikához? 

3. 
Az egymással így vagy úgy, közelebbi vagy távolabbi rokonságban lev ő  esz- 

mék, életérzések, közvetve vagy közvetlenül kinyilvánított politikai felfogások szá- 
mos vonatkozásban kétségkívül visszahúzó, megköt ő  erđként nehezedtek az út- 
kereső  olvasóra . A társadalom azért gyalázatos , mert az ember önnön képére formál- 
ta, nevetséges tehát, minden emberi balsiker és szenvedés okát a társadalmi 
alakzatokban keresni; a háborúságok és szenvedések legf đbb okozója az emberi 
én, akit csak úgy lehet féken tartani, hogy megt űrjük a zsarnokság szervezett 
formáit; a kizsákmányolás nem a romlott, tökéletlen és kezdetleges társadalom sa- 
játsága, hanem hozzátartozik az élet lényegéhez, magának az életakaratnak a •követ- 
kezménye; az emberi élet, minden rútsága ellenére is misztérium, melynek nincs 
más célja, mint önmaga; az élet törvényszer űen, de hirtelen ugrások nélkül, a ter- 
mészeti változások lassúságával és észrevétlenségével halad el őre , miközben még 
a rossz is jóvá fejl ődik, külső  beavatkozás nélkül is; a történelem legnagyobb 
művei is annyira esendők és jelentéktelenek, hogy a komoly emberi er őfeszítéseknek 
és áldozatoknak nincs értelmük; .a szenvedést nem megszüntetni kell, hanem kü- 
lönféle módon megkerülni : elfojtani az igényeket , amelyek hozzá vezetnek, ismé- 
telten a lemondást választani , mindent megért ő  könyörületességgel és lágy iróniá- 
val viszonyulni az élethez, egyetemes, jót és rosszat, szegényt és gazdagot, embert 
és természetet átfogó szeretetre törekedni s tartózkodni az er őszaktól — az új, 
forradalmi , szocialista er őszaktól is — reg a nyáj-erkölcs ű  és vérengző  töme- 
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az ifjú Si аkó legfontosabb ohasmányaiból, s ez csak meger ősítette az Ejszakák ... 
ndividualista és hedonista programját, azt az eltökéltséget, hogy nem kell tudo-
másul venni a külvilágot, is társadalmi realitást, az ember individuális életének 
alakítása és élése, a „magos, magányos Hegy" pozíciójának megtartása a legfőbb 
feladat. 

Nem kétséges azonban az sem, hogy a szenvedélyes, az újabb és újabb meg-
ismerések előtt mindig nyitva álló ohasó ugyanezekb ől az olvasmányakból 7rpá -
milyen, ellentétes sugallatokat és ösztönzéseket is kiolvashatott, eljuthatott olyan 
kon dl ziákhoz is, amelyek az Éjszakák ... -ban megnyilatkozó életérzés másik pó-
lusát igazolták, az individualizmusból, hangulatban élésb ől és improduktív hedo-
nizmusból való kitörési szándékot éltették. . 

Ha olvasmányai valami kifejezett szociális aktivizmusra nem is ösztönözték, 
de az élet igenléséhez — minden aktivizmus el őfeltételének a megteremtéséhez —
szinte kivétel nélkül, egységesen hozzájárultak. A Schope лhauertól. elrugaszkodott 
Nietzsche, .az Eletet minden förtelme ellenére, a világháború őrjöngése idején is 
mégis-értéknek valló Ady, a ,nézésben és elmélkedésben, az epikureizmus apró 
élvezeteibeл  minden szkepszis ellenére is életörömet lel ő  France, az indiai vallá -
filozófia örökségéb ől főleg az életakarást affirmáló és „túlhangsúlyozó" Tagore, 
a közeljövőre — az ember esztétikai fogékonyságában bízva — teljes optimiz-
mussal néző  Maeterlinck, a szociális önzetlenségben és az emberi természet val-
lasos átalakú бá бban a társadalmi átalakulas biztos garaa іciáјбt látó Tolsztoj, s egy-
féleképp még az ősbuddhizmus is egy optimisztikus, vagy legalábbis nem kifejezetten 
pesszimista •életelvet affirmált az ifjú olvasóban. 

Nietzsche antikrisztusi, minden szenvedés-filozófiát következetesen kizáró hite, 
gyilkos ellenszenve minden olyan törekvéssel szemben, amely az emberen és 
a földi valóságon kívül keresi a reményt, s iaz egész életm űvét átható „dionü-
szoszi" šzellemiség, amely a történelemben mindenek ellenére az örökkévaló em-
beri akaratot ünnepli — mindez nyilván kevés volt annak a konkrét, szociálisan 
és politikailag meghatározott hitnek a visszahódításához, amely az ifjú szociál-
demókratát 1914 őszén jellemezte. S mégis, rendkívüli volt ennek az optimizmus-
nak, az ember evilági lehetőségeiben való hitnek a jelentősége, hisz megfelelđ  
„áttételekkel" könnyen• lehetett vonatkoztatni — s mint látjuk, •a nietzscheánus 
poéta vonatkoztatta is — a jelenre, az aktuálpolitikai valóságra. 

S életigenlésre, létvállalбšгa ösztönzött az a tragikusan intonált maradék-opti-
mizmus is, amely a magára maradottság legdermeszt őbb pillanataiban sem hagyta 
el a világ-őrjöngésre rárémülő  Ady Endrét. 

(Igy látom magam, látom 
Helynélküli szegénynek, 
De kinek a világon 
Mégis az Élet 
Mindeneken fölül-való 

— hirdette Ady rezignált életigenléssel 1915 májusában, s •az emberi értékeknek 
ez •az antimetafizikus hite, a lét értelmét még ekkor se transzcendentáló, a vé-
rengző , embertelen, de egyetlen-emberi világtól el nemi vonatkoztató krédó jelen 
volt egész háború alatti költészetében, s elementárisan hatott az „Ady Endre 
kenyerén" növeked ő  Sinkóra is. 

S mivel folyamatos harcban állt a világháborús „élet" értelmével és értel-
metlenségével, paradox .módon még a szkeptikus France is egyféle értelem-hir-
detést jelentett a számára. A világ nem thétai sivatag, hanem Epikurosz kertje, 
melyben öröm békésen sétálgatni és szemlél ődve bölcselkedni; a különben ér-
téktelen élet, ha másra nem is, de arra az egyetlenegyre .mégiscsak érdemes, 
hogy objektuma legyen epikuroszi hedonizmusunknak .. . 

„Kétségtelen, hogy voltak emberek, akik a létezést abszolút rossznak tar-
tották, de ezeket sohasem vehetjük komolyan. •A pesszimizmusuk pusztán póz, 
akár értelmi, akár érzelmi: az élet maga optinxisztikus, és haladni akar el őre" 
— polemizál Tagore az ősbuddhizmusra rárakódó pesszimizmussal ugyanabban az 
esszében, amelyben a rossz јбváfejlődését is szükségszerunek tartja, s nem két-
séges, hogy az ifjú olvasóra, aki Tagorebari „a mindent .szerelemmel simogató 
szem" hegyi beszédére eanlékeztet đ  áhítatát csodálta, ez az optimizmus szintén 
ösztönzően hatott. 

Maeterlinck szenvedélyes meggyőződése, hogy közeleg az id ő, a lelki korszak, 
melyben az ember — lelki, esztétikai-etikai fogékonyságának hála — egyre ko-
molyabban és bensőségesebben szereti majd embertársát s egyre közelebb kertit 
egymáshoz, a világháborúval ijeszt ően időszerűtlen optimizmusnak bizonyult. 
Azonban e tárgytalanná lett szeretet-filozófiának mégis lehettek serkent ő  konklúziói 
is, attól függően, ki vonta le őket; aki az embert a világháború ellenére is ké-
pesnek tudta tartani arra, hogy bens ő  fejlődése által eljut önnön emberségéhez, 
a gyönyörűséges unio mystica megvalósításához, annak a tudatában, Maéterl.inek 
drasztikusan időszerűtlenné vált reménysége mint legfontosabb, realizálásra váró 
feladat élt tovább. 

Akárcsak Maeterlinck „esztétikai optimizmusát", a háború végképp naivvá 
és időszerűtlenné tette Tolsztoj „szociális optimizmusát" is, amely arra esküdött 
— némiképp az ifjú Marxra emlékeztetve —, hogy 'az elnyomás és háborúskodás 
kiküszöböléséhez csupán az kell, hogy az emberek a maguk mivoltában értsek 180 



meg a dolgokat és nevükön nevezzék đket ... Azonban ez a fanatikus tolsztoji 
meggyőződés minden pillanatnyi időszerűtlensége ellenére azt is jelenthette a kö-
vetőknek, az emberi jóságban rendületlenül hív đ  talsztojánusaknak, hagy a 
fegyverek elnémulásá иΡal jöhetnek, jönniük kell olyan időknek, amikor megvilá-
gosult, a dolgokat a maguk mivoltában fielfogó és вevén nevezđ  ember mégis lét-
rehozza az evangéliumi igazság és egyenlđség földi birodalmát .. . 

A Sinkó-olvasmányok közül kétségkívül Buddha szolgált legkevesebb „fér-
fias", a majdani cselekvésre edőkészítő  optjniizziussal. Az élet szenvedés, az üd-
vösség a földi élet után következ űk: ez nyilvánvaláan pesszimizmus, s nem Falap-
talan Radhakrisllnan állitása, hogy a schopenhaueri filozófia végs ő  soron nem 
más, mint .az ősbuddhizmus verziója. Ha azonban igazi, végs ő  pesszimizmusnak 
az tekintendő, amely nemcsak az evilági élet reménytelenségét hirdeti, de a túl-
világi üdvösséget is tagadja, akkor Buddha valójában nem nevezhet ő  igazi pesz-
szimistának. Mert noha az életet szakadatlan szenved"esnek tartja, nem ny űl-
várútja teljesen értelmetlennek s nem hirdet kétségbeesést.Ellenkez őleg, hisz 
abban, hogy az emberi természet az erkölcs ű  önfegyelemmel megjavítható, s őt 
„nincs tan, beleértve a platonizmust is, mely az élet jelenvalóságában nagyobb 
lehetőséget látna a tökéletesedésre" (Rhys Davids). Akit ől tehát egyéb körülmé-
nyek és .prediszpozícűók folytán távol állt a pesszimizmus, annak a Buddha-lekt űr 
se sugallt sötéten látást .. . 

Sűnkб  olиasanányavban e különböző  intenzitáslí optűmizmusákon kívül a radi-
kális negációt jelent ő  kriticizmus és az emberbe mint értékteremt őbe vetett hit, 
a társadalmi jelennel szemben megnyilvánuló felfokozott szkepszis, valamint a 
Mindenséggel való emotív azonosulás képviselték azt a tendenciát, amely világ-
szemléletben és életérzésben el đkészítette őt az individualisztikus és hedonista 
létforma túlhaladására s a cselekv ő  életelv űsmételt vállalására. 

A régi, megkövült formák rombolásában s az új, még alaktalan élet létrehozá-
sában féktelen és heroikus „dionüszoszi" ösztönösség; az antikrisztusi, emberköz-
pontú hit, hogy a dolgok mértéke maga az ember, •az egyetlen, aki értelmet és 
értéket adhat a végcéllal és önértékkel nem rendelkez ő  létezésnek; az embernek 
mint magatehetetlen, kegyeletre, részvétre és altruizmusra szoruló szenved ő  „te-
remtménynek" a kiátkozása s helyette az embernek mint teremtőnek, mint az élet-
nek •erőt, értéket és szépséget adó, független elhatározásra képes, bátor akarattal 
bíró lénynek .a felmagasztalása — ez a Nietzsche kétségkívül a szenvelg ő  hedo-
nizmus túlhaladásána ösztönözte ifjú rajongóját, mint ahogy :arra ösztönözte az 
értékek gyökeres átalakítását célzó nietzschei kriticizmus is, az a radikális és per-
manens tagadás, amely termékeny intoleranciával tört гб  mindazon „értékre", 
amit az elértéktelenedett valóság önmagáról kitalált s ideológiáiban hirdetett. Igaz, 
hogy ez a kriticizmus nemcsak az aszketikus :kereszténységre, minden altruista 
és részvéthirdet ő  tanra, a schopenhaueri pesszimizmusra, az evilági élet értel-
metlenségét valló késđ-buddhizmusra, s a „vékony dongájú", minden „nem"-t ől és 
minden „igen"-től betegesen menekvő  szkeptikusokra tört гб  felfokozott indulattal, de 
a demokratákra, anarch űstákra és szocпalistákra is — azonban épp ezzel a mindent 
tagadásával helyezkedett szembe a legradikálisabban, leggyilkosabban az egész polgári 
világgal. „Ha »goroszságra« vall is a polgári életben a szakadatlan 'bizalmaskodás, ha 
oktalanságnak mondjak is: itt mi közöttünk, a polgári világ határain túl, —
ugyan miért ne legyümk oktalanok, ,miért ne szóljunk így: a filozófusoknak egyenest 
joga van a »gonoszságra«, mint 'ama lénynek, melyet eddig legtöbbször csaptak 
be; kötelessége bizalmatlannak lenni és gonoszul kancsalítva — mindenre гΡyana-
kodni." Igy hangzik a Jenseits... írójának az egész életművet megpecsétlő  gon-
dolkodói ,krédója, s hogy az új értéket, új célt, új élettartalmat keres ő  fiatal 
Sinkóra épp ez a nietzschei sajátság, a polgári élett ől elrugaszkodó, magát a pol-
gári világ határain túlra helyez ő, s annak minden „jobbos" és „balos" ideoló-
giáját és metafiz űkáјбt szétmaró gondolati szenvedély hatott a leger őteljesebben, 
arról ékesen tanúskodik az a tény, hogy erről a Nietzschéről még az idős Sűnkó 
is csak ihletetten, mint „minden údđknek egyik legkövetkezetesebb antimetafiziku-
sáról", „minden időknek legkritikusabb, legnyugtalanabb, tekintélyekkel és szava.k-
kal legkevésbé megvesztegethetđ  és legszenvedélyesebb kérdez őjéről és keresőjé-
ről" 21/ tud szólni. 

A hitkereső, az olvasmányaiban új hitvallás után kutató ifjú S űnkának paradox 
módon még a szkeptikus és apolitikus France is el đremutató, sőt politikailag 
is ható lektűr volt. „Tizenhat éves koromban, ha egy éjszakát meg egy napot 
kellett volna gyalogolnom azért, hogy hozzájuthassak Anatole France az id őben 
fordításban sűrűn megj•elenđ  könyvei közül egyhez, nem haboztam volna egy 
percig se, hogy neki ne vágjak az országútnak. S akkoriban — 1914 körül — 
sokan voltalt úgy s nemcsak tizenhat évesek. Aki mifelénk szabadgondolkodó, 
lázongó ember, progresszív polgár vagy szocialista volt, •az mind egy-egy Fr ance- 
-könyvnek mint a habadás ügye egy-egy nyert csatájának, mint a maga személyes 
élete szerencsés eseményének örült" — emlékezik vissza S űnkó két évtized múl- 
tán 22/ ifjúkori France-rajongására, s feltárja a módot is, hogyan hatott гб  a vi- 
lágháborús években még apolitikus France-lektűr is — politikailag: „France 
ugyanazzal az iróniával tekintett az uralkodó rend félelmes isteneire, mint 
más mitológiák id őktől betemetett szörnyetegeire. A hisztorikus fölényes hig- 
gadtságával és a szellemi grand-seigneur mosolygó gráciájával mozgott a monst- 
ruózus társadalom labirintusában, s mert ő  volt a cicerone, a szolgaság, a babonák 
és hivatalos hazugságok еmberevő  bálványai minden, még létez ő  hatalmuk elli- 
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napi nap, mikor már csak panoptikumi kiállítási tárgyak lesznek; materiális 
hatalmuk nem élheti túl erkölcsi és szellemi presztizsüknek france-i vidám sírba 
tételét." A szkeptikus Fran ce  tehát, iaki saját meghatározása szerisit nem akart 
mást, mint cukorka-papirosba dinamitot göngyölgetni, a hitehagyott, reálisabb 
„dinamitot" akkortájt nem találó exszocialstára a maga sajátos módján, grand-
-seigneur-i szelleme fölényességével és kedélyes ir бniájával is tagadásként, rob-
bantóan, valóságos dinamitként hatott. A .france-i szkepszis szellemesen ironikus 
valóságtagadása — aminek jellegzetes és tömény meghatározása az Epikur kertjé-
ben úgy hangzik, hogy nem tudni, ez-e a legrosszabb az összes lehet đ  világok 
között, de minden esetre hfzelg ő  lenne valami megkülönböztetđ  kiválóságot tu-
lajdonítani neki, ha mindjárt a rosszaság •tekintetében is ... ez az alapjában 
véve kedélyes tagadás ugyanilyen gondtalanul-fölényes, de annál lelkesebb és op-
tinцsztikusabb tagadásra ösztönözte a szkeptikus exszooialstát. 

8 végül, de nem utolsбsoтban, a cselekvđ, kollektív létfo гnna ismételt vála-
lása irányába egyengette az utat az a Mindenség utáni nosztalgia is amely 
a ikonkrét, történelmileg adott tömegek tagadásával egyetemben, vagy anélkül, 
de egyaránt jelen volt a Buddha-, Tagore-, Maeterlinck-, Tolsztoj- és Ady-iroda-
lomban, sđt az embereket „gyöngéden megvet ő", de toleranciára és •könyörületes-
ségгe intő  France-nál, meg a „dionüszoszi" mámorban minden teremtménnyel és 
a nagy természettel való azonosulás leh еtőségét látó Nietzschénél is. Olyan, ki-
mondott vagy inkognitóba szorított közös nosztalgia volt ez, amelyben a „sz űk 
börtönöm: a Mogam" ketrecébe zárt individualista a saját nosztalgiáján, a Másak 
utáni — sem a „zarathustrás", sem a „bonnardos" .kfvülállás-programnnal nem 
semlegesíthetđ  — áhfФatát ismerte fel újra meg újra, zaklatóan, megvalósítást 
követelđen. 

Ezek az egymásnak „felelget ő" és egymással „feleselđ" olvasmány-motívumok 
az Еjsaakák ... ellentétektđl feszülđ  és ellentmondásokkal terhelt, életérzésben és 
világlátásban megosztott írója útkeresésében, az érzelmi és gondolati hatás-vissza-
hatás szerepét töltötték be. A megköt đ  és eloremutató .tendenciák folyamatos har-
cát jelentették számára, s állandó — egyel đre csak szellemi — választás elé á11í- 
tották: egyik pillanatban a kollektfv, eselekv đ , politikai-mozgalmi léttđl való 
programatikus elzárkózást sugallták neki értelmes létformaként, a másikban meg 
épp ennek ,az eleve elzárkózásnak az elégtelenségét, a „világ" dolgaihoz való 
produktív, rombolva-teremt đ  viszonyulást affirmálták immanensen lappa тLgó vagy 
kimondott végkövetkeztetéseikkel. 

A majdan újra megtalált mozgalmiság szemszögéb ől nézve első  pillantásra 
fölöslegesnek, puszta energiapazarlásnak t űnhet e könyv-labirintusban való ki-
tartó bukdácsolás, holott valójában rendkívüli volt a jelent đsége. Az értelmiségi 
embert, ha valójában az, a proletárral elle лnétben nem a „láncai" viszik a for-
radalomba, s a kispolgároktól és egyéb „mitfahrerekt đl" eltérően nem a karri-
erista, szikkeblűen-privatisztikus érdekek, hanem a megküzdött, megszenvedett 
személyes igazságok és fessmerések, s az ifjú Sinkó olvasmányai épp ezekhez az 
igazságokhoz és fessmerésekhez segítették hozzá lázasan kutató olvasójukat. 
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politikai divatcikk — hamis anyagból 
Naponta tapasztaljuk , hogy a divat nem valami izolált jelensége létünknek, hanem 

szinte elmaradhatatlan kelléke az élet legkülönfélébb szféráinak: a gazdaságnak, a kultúrának, 
a művészeteknek és — nem utolsósorban — a politikának is. 

Szűkebb pátriánk politikai életének egyik legismertebb , mondhatnánk : legbanálisabb 
divatmegnyilvánulósa , hogy a társadalmi és politikai szervezetek vezet őségeinek, s általában, 
a legkülönfélébb testületeknek a jelölésekor sablonosan teszünk eleget három követelmény-
nek: hogy a jelđltek közt legyen legalább egy munkás , egy nemzetiségi és egy nđ  is ... Veze-
tđkáderünk helytelen , természetellenes kiválasztódására vall, hogy e követelményekr ől külön 
kell gondoskodni , a fegyveres forradalom gy đzelme után negyedszázaddal is kfil đnđs elővigyá-
zattal kell biztosítani azt, aminek ennyi id ő  után már természetszerűleg és spontánul kellene 
megvalósulni. Hangsúlyozni is fölösleges, hogy ez a „speciális" gondoskodás nagyon sokszor 
közönséges formalitást eredményez , s vezetőségeinkben a munkás, a nđ  és a kisebbségi sokszor 
amolyan „dísznövény " csupán, afféle dekoráció , aminek tulajdonképpen az az egyetlen „funk-
ciója", hogy komolytalanul , formálisan eleget tegyen a nagyon is komoly, lényegi szükségle-
teknek. S a legfurább az, hogy még ezeket a divatos „káderkritériumokat " is respektálnunk 
kell, hisz nélkülük — egészen biztosan — még rosszabb lenne a vezetđségek összetétele. (Jel-
lemzđ  például , hogy a nagyszerb nacionalisták még divat-szinten sem tudják elviselni a ká-
derpolitikában megvalósuló nemzeti egyenjogúságot , s lépten-nyomon kikelnek a „nemzetiségi 
kulcs" ellen ...) 

Mint a Magyar Szó mai információjából kit űnik , az Ifjúsági Tribün új Tanácsának a je-
lölésekor is ügyeltek e divatos — és mégis j б, valamit mégiscsak jelentő, ezt-azt mégis ered-
ményező  —káderkritériumokra: a tanácstagok köz đtt van nő  is (méghozzá nem is egy, hanem 
kettб ) s nemzetiségi is jócskán. 

S van munkás is — egy. Legalábbis a Tanács kinevez đje , az ISZ tartományi választmá-
nyának elnöksége szerint. 

Ténylegesen azonban egy sincs. Bogdan Rosi č  ugyanis, az egyetlen tanácstag , akiről a 
mandátor azt állítja , hogy munkás , tudtunkkal nem sorolható ebbe a kategóriába sem foglal-
kozásánál, sem pedig szociális helyzeténél fogva. 

đ  tudniillik már régóta professzionális politikus , legutóbb az ISZ községi választmányá-
nak volt az elnöke, e funkcióból való kirotálódása után pedig akkora ösztöndíjat kapott, 
amekkora alighanem egyetlenegy „közönséges " vajdasági egyetemistának sincs, arról nem is 
szólva, hogy akad-e a Tartomá ;.yban munkás (tehát nem szakember ), aki havonta képes volna 
annyit keresni , amennyi a tanácstagunk ösztöndíja. 

Lehet azonban, hogy közönséges lapszusról van szó, a mandátor talán nem is munkást 
hanem társadalmi munkást akart mondani tanácstagunk szakmai és szociális min đsftésekor. 
Igy nevezik ugyanis — gyönyörűséges politikusi eufémiával — a professzionális politikusokat. 
A dolog azonban még így sem stimmelne , hisz tanácstagunk jelenleg nem is társadalmi mun-
kás, hanem „társadalmi egyetemista". Ennek a fogalomnak viszont a szerbhorvát és magyar 
nyelvben még nincs megfelelđ  neve (a „društveno -politički student" épp olyan komikus, mint 
a „társadalmi egyetemista "), ezért hát mondjuk csak egyszer űen : egyetemista . Ezzel felfed-
jük, hogy vétettünk a szóban forgó politikai divat konvenciói ellen; a tartományi székváros 
neves kultúrintézményének tanácsába nem került be —még amolyan „dfsznövényként" se —
egyetlenegy tényleges munkás Sem . Ezt a vétséget azonban mégiscsak könnyebb elnézni, mint 
a manipulációt . Mert rendben van, ha valami dívat, hát legyen divat ; de a „fogyasztó" leg-
alább tudja , hogy az illető  divatcikk valódi vagy pedig hamis, műrostos anyagból való-e? 

újvidék, 1971. február 13. 

■ 
tбth 16sz16 
(._ 	. 

A Tartományi Képvíselđházban a Községek Tanácsának ülésén Vlado Djani ć  képviselő  
kijelentette , hogy ha netán a Képviselđház megbuktatПđ  a tartományi kormányt (ti. az autó-
úttal kapcsolatban ), akkor az a burzso đ  demokrácia egyik megnyilvánulása lenne. 

Egyetértünk a t. képvisel đ  véleményével. A szocializmusnak elđre kijelölt , egyenlete-
sen fejlđdő  demokratikus útja van. Ennek egyik el бfeltétele a szilárd kormányzat . Eltérés 
nincs. Ha hibázik a kormány, akkor szocialista módon hibázik, szilárdan. Elvégre is nem ve-
szélyeztethetjük a szocializmus ügyét holmi kormányválsággal . A szocializmusba vezetđ  utat 
sem. 

Értékes adataink vannak arról , hogy több kapitalista és reakciós parlament ezentúl n '-
den h e l y e s kormányintézkedést megbuktat. Nem akarják a s z o c í a l i s t a demokrácia 
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székely-singor I бszlб  

,modern" devalváció 
A Szövetségi szkupstinától kapott rendkívü ш  felhatalmazás alapján a szövetségi kormány 

20%-kal devalválta a dinárt. (A dollár árfolyama 12,5 új dinárról 15-re emelkedett.) Ez a hatá-
rozat nemcsak a piac rea1іtásának (a dinár állandó árfolyama a konvertibilis terület kemény 
valutájához viszonyítva), hanem a sz đvetségi kormány gazdaságpolitikája eredménytelensé-
gének beismerését, valamint a jó gazdaságpolitika megvalósításán munkálkodó személyek te-
hetetlenségét is jelenti. A szövetségi kormány UI. nemcsak a munkanélküliség problémáját 
(6% munkanélkülin kívül a munkára képes lakosság 15%-a külf đldön dolgozik a visszatérés 
bármilyen távlata nélkül) nem tudta megoldani, hanem a polgárak életszínvonalának csökke-
nését sem akadályozta meg. A stabil gazdálkodási feltételek pedig nem vaidsulhatnak meg az 
árak megszilárdítása néllcül. A felsorolt kérdések rendezése jelentené a stalxil valuta megte-
remtését. 

A devalvációt tehát a sz đvetségí kormány globális gazdaságpoétikája okozta, nem pedig 
a túlméretezett behozatal, mint ahogy azt Mitja Ribi čič  kijelentésében hangsúlyozta (habár 
kétségkívül ez is hatással volt rá, anélkül persze, hogy bárkit kérd đre vontak volna miatta). 

A gazdaságban dolgozók nem ok nélkül kérték a 30%-os leértékelést. Egy fejl đdő  ország-
ban évente csupán 6%-os árdrágulás engedhet đ  meg. Nálunk azonban az utóbbi három év-
ben átlagban 12%-ot tett ki. A különbséget pénzünk reális értékével fizetjük, azaz ennyit ve-
szít éгtékébđl évente. 

A legutóbbi, 1965-i devalvációt óriási elđrelátott drágulás követte. Azóta öt év telt el, s 
az elđbbi számítás alapján az idén 30%-kal kellett volna leértékelni a dinárt, poétikai okokból 
azonban csak 20%-ot engedtek meg. A megmaradt 10%-ot tehát átvisszük a következ đ  deval-
vációra. Arról, hogy ezek nem absztrakt számok csupán, hamarosan meggy đz majd bennünket 
életszínvonalunk ingadozása. 

Vajon hogyan viszonyult mindehhez a hazai sajtó? 
Párhuzamosan a JKSZ Végrehajtó Irodájának brioní fogadkozásával, hogy „KtIZDENI 

FOG A POLGAROK 1LETSZINVONALANAK MEGORZESEERT", a belgrádi televízió primitív 
hírverési refrént ismételgetve még mindig növeked đ  életszínvonalat emlegetett. Ez hamaro-
san elmaradt, s helyette j đttek az általános megfogalmazású „helyszíni jelentések" arról, ki 
mennyit veszít, illetve nyer a leértékeléssel, mígnem a végs đ  megállapítás is megszületett, 
amely szerint mindenki csak veszíthet. Habár a devalváció a polgároknak és a munkaszerve-
zeteknek egyaránt veszteséget okozott, senkit sem vontak felel đsségre. Ezzel szemben számos 
•a leértékelést védelmez đ  írás látott napvilágot, amelyek híven tükrözik a hazai újságírók er-
kölcsét: 

„A devalváció igen modern lépés" — írja a Politika , s felsorolja azokat az országokat, 
amelyek a háború után devalválták a pénzüket. Ezen a listán Jugoszl đvia, a leértékelések 
számát és szintjét illetđen „elđkelđ  helyet" foglal el a világon. Az olvašб  nyugodt lelkiismeret-
tel álІapfthatta meg, hogy „lám, mások is ezt teszik". A Politika újságírója azonban elfelej-
tette megírni, hogy (kivéve a totalítá гis rendszereket) ezek a kormányok feleltek is választó 
testületeik, parlamentjeik és nyilvánosságuk el đtt. Még csak nem is kizárólag a devalváció 
miatt , ami egy kényszerhelyzet diktálta lépés volt, hanem az ezt el đidézđ  globáés gazdasági 
politikбjuk miatt. 

 >s HOL FELELT JUGO ZLKVIAŠANaA e  DEVALVACIOT ELОIDEZб  GAZDASAG-
POLITIKA MIATT? 

TJgy lesz-e nálunk is a következđ  választásokon, mint Angliában, ahol Wilson kormányát 
Heathé váltotta lel? 

garai 1бszló 

balkán a balkánon? 
— egy divatos hozzаб llбs — 

„Bosznia-Hercegovinában az idei tanévben 145 000 iskolaköteles gyerek nem iratkozhatott 
be az elsđ  osztályba, az iskolák hiánya miatt . A köztársaságban ma 2706 iskola működik, ѕ  
becslések szerint , legalább még 145-re lenne szükség . A fejletlen iskolahálózat miatt nem le-
het következetesen alkalmazni a k đtelezđ  általános iskolai oktatásról szóló t đrvényt. skender 
Vakufban minden đtödík gyerek nem iratkozik be az els đ  osztályba, Zivinicében 19, :Vareš-
ban 15 , Kakanjban 12 százalék ." (145 000 új analfabéta , Magyar szó , 1971 . január) 

Afrika Európában? Kérdezhetjük így is: Analfabéta-rezervátumok szocialista közössé-
günkben? , vagy : Hát ez a legjárhatóbb útja a szocialista embertípus kialakításának ?, Civiп-
záció? Turbánszocializmus? 

Nem, ilyen — a nyugati propagandasajtóra jeІlemzđ  — kérdés -feltevéssel mégsem kezd-
hetjük. Elvégre hát vagyunk annyira következetes marxisták, hogy problémáinkat a maguk 
valóságában lássuk, és bármennyire is súlyosak legyenek, nem ragadhat el bennünket az ér-
zelmi hozzáállás heve, sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nehézségeink јб  részét 
a múltból örököltük, és hogy amin évszázadokon át senki sem változtatott, azt most mi két-
három évtized szorgos, megpróbáltatásokkal teli munkájával helyre nem hozhatjuk. 

De maradjunk csak az írástudatlanságnál. Szükséges egyáltalán számadatokban kifejezni, 
hogy hány általános iskola nyílt a forradalom, az évszázados kizsákmányolás és leigázottság 
alól való felszabadulás után Bosznia-Hercegovinában? Kell-e ismételten hangsúlyoznunk, hogy 
ennyi meg ennyi ezerrel több az elemisták, az egyetemisták száma a régi Jugoszláviához ké-
pest? Az élet más ter(iletein is felbecsülhetetlen változások mentek végbe. A k đztársaság gép-
kocsiparkja azóta ötszázszorosára, ezerszeresére emelkedett . Az életszínvonal hatszorosa, az 
ipari munkahelyek száma tizennégyszerese a háború el đttínek. 

De ne csak statisztikai adatokkal gondolkodjunk, említsük meg azokat a mélyreható 
társadalmi változásokat  is,  melyek eredményét nap mint nap észlelhetjük mind a munka-, 
mind a politikai szervezetek tevékenységében. Az elmúlt két és fél évtized folyamán lényeges 
átalakulás állt be a bérmunkaviszonyban, a technika, a tudomány, a kultúra tudatos fejlesz-
tésében . A teгmelđeszközök sokoldalú fejlđdése magával hozta az általános társadalmi és 
szakműveltség állandó terjedését. Ma már az anyagi javak elosztása nem egy sz űk társadalmi 
réteg privilégiuma. Nagymértékben bek đvetkezett a munka társadalmasítása, a termelés már 
nemcsak fizikai, az elosztás pedig nem pusztán szellemi tevékenység. 

A termelđeszközđk társadalmi tulajdona , az ember — mint egyén és munkaközđsség 
tagja — jogainak kiszélesítése , a munkásönigazgatás , a demokratikus politikai viszonyok fej-
lesztése és az ember gazdasági és szociális biztonsága által a k đzeljövőben a munka felszaba-
dítása is bekövetkezik. 

Mindez azt bizonyítja , hogy a szocializmus nem rövid lélegzet ű  szakasz , varázsszer a 
megoldandó problémák számára , hanem egész történelmi ídđszak a kommunista társadalom 
fejlđdésében. A szocializmus gazdasági tđrvényeí és a szocializmus el đnyeí, melyeket az átlag-
ember ma még nem láthat világosan, a megérett szocialista társadalomban bontakoznak ki leg-
teljesebben. A társadalmi-gazdasági lehet đségek teljes és sokoldalú realizálása és a szocializmus 
követelményeinek valóra váltása biztosítja a fokozatos , törvényszerű  és természetes átmenetet 
a kommunizmusba . A kommunizmus felé, a szocializmus teljes gyđzelméп  keresztül vezet az út. 184 



bosnyбk István 

a szociágere к  újabb dokumentu ma 
Karlo Štajner , az osztrák származású jugoszláv kommunista a NIN -ben folytatásokban 

közli emlékiratait a 7 001, (hét-ezer! ) förtelmes napról , melyet Szibéria börtöneiben és lágerei-
ben töltött 1936 és 1956 között. 

Fiatal korában tagja volt az ifjúsági Kominternnek , majd pártfeladatot teljesítve Jugo-
szláviába jött. 1919 óta tagja a JKP -nak — egyik legrégibb kommunistánk — 1932-ben a 
jugoszláv pártvezetőség megbízásából Moszkvába megy, ahol fontos beosztást kap: a Kom-
intern kiadóvállalatának az igazgatója lesz. Ezen a poszton éri 1936. november 4-én a letart бz-
tatás. Visinszkij vádja : „A Szovjet NKVD bizalmas forrásokból értesült, hogy Karlo Štajner 
politikai emigránst a Gestapo beszervezte , kémkedéssel foglalkozott , és diverzáns -akciókat szer-
vezett. A vádlott Karlo Štajner a célból sok külföldivel és szovjet polgárral teremtett kap-
csolatot . Ezenkívül , Karlo Štajner ahhoz a szervezethez tartozott , amely megölte S. M. Ki-
rovot" ... S nem kevesebb , mint 20 évnek — egy emberöltö egyharmadának — kellett elmúl-
nia, hogy megíródjon a „spravka": a katonai kollégium 1937. szept . 8-i döntését „újonnan fel-
derített körülmények miatt" megsemmisítik .. . 

S nem kevesebb , mint újabb 15 évnek kellett elmúlni ahhoz, hogy e gaztettr ől szóló em-
lékirat közvéleményünk elé kerüljön . Elemi erővel kínálkozik a kérdés: Miért, miféle „fel-
sőbb" érdek nevében kellett Karlo Štajnernak — és annak a tízegynéhány jugoszláv 
sorstársának , a JKP régi, neves forradalmárainak , akik szintén átélték a sztálini csisztkákat 
— mindeddig hallgatni ? Hisz aligha hihető , hogy 15 év kellett a terhes emlékek és förtelmes 
dokumentumok rendezéséhez ... Ha nem a politikai tilalommal , akkor a társadalmi đsztönzés, 
társadalmi „megrendelés " hiányával magyarázható a Szibériát túlélt kommunistáink eddigi 
hallgatása — s az ösztönzés hiánya is egyféle „cenzúra", amire nekünk kétségkívül nem volt 
szükségünk . Hisz: „vétkesek kđzt cinkos, aki néma" ... 

Mégis jó, ha késve is, hogy megjelenhetnek most ezek az emlékiratok . S nem csupán 
azért, mert rehabilitálják az fró, a forradalmár jóvátehetetlenül tönkretett — tehát ténylegesen 
rehabilitálhatatlan — életét, s nem is csak azért, mert már az eddig közölt részletek is érté-
kes adalékot szolgáltatnak számos nemzetközi forradalmár likvidálásának a történetéhez. A 
láger-irodalomnak nem a múlt, hanem mindenekel đtt a jelen , s még inkább a jövđ  szempont-
jából van felbecsülhetetlen értéke : cáfolhatatlan tényekkel — az elrabolt és megnyomorított 
emberi Életekkel — bizonyftja, hogy az a heroikus történelmi kísérlet, mely Októberrel kez-
dđdött, a harmincas években tragikus zsákutcába futott, s nem a Lion Feuchtwangeroknak, 
hanem az Andгé Gideknek és Sinkl Ervineknek volt igazuk : a sztálini Oroszországban sok jó 
Is  sok rossz van, de szocializmus nincs, a szocializmus építését a mai és jöv đ  nemzedékeknek 
tulajdonképpen elölr ől kell kezdeniük . Elölről , s természetesen nem azokkal a fantasztikus, 
irreálisan embertelen módszerekkel , amelyek — Štajner emlékiratai is err đl tanúskodnak —
félelmetesen , az összetévesztésig hasonlítanak a hitleriekhez . Azokkal a módszerekkel csak 
szocialista külszínű  államot, nagyhatalmi birodalmat lehet építeni "sikerrel ", de emberséges 
(tehát szocialista) társadalmat soha, s talán ez a legfđbb történelmi tanulság , melyet a szoc-
lágerek — a szocialista konclágerek — előbb-utóbb mégiscsak napvilágot látó irodalma a je-
lenre és a јбvđre testál. 

újvidék, 1971, febru б r 21. 

mi  a  rossz:  a „ci11"  vagy  a „lonzurn.ens"? 
A Politikai könyvtár elavult címszavait jórészt már a korábbi években leírtuk, kivéve 

az 1964-ben megjelent A JKSZ rövid története című  könyvet , melyről akkor úgy véltük, hogy 
mivel tartósabb értékrđ l van szó, még forgalomban kell maradnia egy ideig. Minthogy azon-
ban az adatok tanúsága szerint, az utóbbi években úgyszólván egyetlen példánya sem talált 
vevđre, bizonyára szintén leírásra kerül majd. 

dr. juhбsz géza a forum-kiadv бnyok raktб rkészlete és a terjesztés 
kérdései 

szegérty lépvisel ől, könnyebb lesz nekik...  
1V.Ciloszlavievszki meggyőző

- i dése szerint az indítványo- t 
т.ott alkotmánymódositások ' 
alapján megvál;tozik majd a 
Szövot.ségi Képvisel őház sze- 
repe is. A вт_övetsé_i ké.v'- 
s~jő  
al ka 

da~ впгl е-bb n „1PS~цегt»  
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gerold 16sz1ó 

clay vagy frazier, 
avagy: 
Iбssuk, Uramisten, mire megyünk ketten 

Ki győz? Ki lesz az abszolút világbajnok? 
Clay vagy Frazier? 

Hazánk fiai, akik tđbbet olvashatnak Cassiusrбl és Joe-ról , a két „tгбnkđvetőгбl", mint a 
devalvációról, minden fontos mozzanatról tudnak már. Eddig csak az volt kétséges , hogy egye-
nesben vagy képfelvételről látjuk az utolsó felvonást, a Madison Square Gardenben megren-
dezésre kerülő  meccset. 

Most már tudjuk: egyenesben k đzvetíti tévénk a Clay—Frazier összecsapást. S . nyilván 
ezért örülni illene . Sajnos, mégsem öгi]hetek. 

Miért? 
Nem azért , mert hajnalban kell felkelni , vagy fenn maradni. Pedig, ha rágondolunk a 

keddi munkanap teljesítményére , amely nyilván még a mi átlagunknak is alatta lesz, köny-
nyen elmehetne a kedvünk az SrđmtSl . No, de nem ez lesz az egyetlen munkanap, amikor 
nem dolgozunk majd teljes er őbevetéssel. 

Szánk íze akkor lesz igazán keser ű , ha megtudjuk, mennyibe kerül a helyszíni közvetítés, 
és ki fizeti . Hogy tévénk mennyit fizet a hopmestereknek , azt nem tudom . Ellenben ol-
vastam , hogy a nyugatnémetek — akiknek nyilván jobban áll az a bizonyos gazda- 
sági szénájuk , mint nekünk — sokallották azt a 200 000 dollárt, amit kértek tSlük. 
Nem hiszem , hogy nekünk olcsóbban adnák az egyenes közvetítést . De úgy látszik , nekünk 
mégis jut rá pénzünk . Ad vagy átad , esetleg hirdetésért kifizet a Belgrádi Beruházási Bank. 

S ez a legbosszantóbb. Nem egy bánya , gyár, nagyüzem .munkaközössége , biztosította a 
nyilván nem éppen jelentéktelen Ssszeget , hanem egy bank, olyan intézmény , amely különben 
is más, a bđnyák, a gyárak , a polgárok zsírján él és hízik. 

Szerény véleményem szerint ez már gazdasági bün đzésnek is minősíthető . Csakhogy ezért 
sem felel senki. Ellenkezőleg , közvéleményünknek még hálásnak kell lennie , mert a fővárosi 
bank , nem iskola , kórház, színház vagy nevelőintézet építésére fordította , az üzletemberek-
nek fizetett összeget. 

Gondoljuk csak meg , valóban hálálkodni illene? Gazdaságunk helyzete valóban olyan, 
hogy még mindig felelőtlenül viszonyulhatunk hozzá , bőkezűen szórhatjuk a dollárokat, mint 
aki nem kuporgatja , hanem tonnaszámra nyomtatja őket? 

Mit is tett az egyszeri szegényember, amikor jéges ő  zúdult szőlđeskéjére ? Kirántott egy 
szđlđkarбt, és lássuk , uramisten , mire megyünk ketten kiáltással „segített" az istenverésnek. 

újvidék, 1971. mбrc. 6. 

az újságíró felelősségérő l 
Meglepően sokat foglalkoznak az utóbbi időben a szerb és horvát napi- meg hetilapok a 

vajdasági „problémákkal", „eseményekkel". Ez a növekvő  „figyelem" azonban nem túlsá-
gosan üdvös, örvendetes számunkra , hiszen a VUS, a NIN , a Večernje novosti, a Politika meg 
a többi sajtótermék is szinte verseng abban, melyikük „fedez fel" a nagyközönség számára is-
meretlen — nemegyszer politikai természet űnek ábrázolt — vajdasági „kultúrbotrányt". sSt, 
nem egy ízben éppen magyar jelleg ű  müvelбdésí jelenségekről „számolnak be" ezek a cikkek 
vagy információk. 

Nem véletlénül használtam többször is idéz őjelet a fenti bekezdésben . A rossz, a negatí-
vumok utáni kutatás szándékoltságát , a mindenáron való leleplezés igyekezetét kívántam ily-
képpen jelezni. Mert ezek a cikkek nyilvánvalóan mind az elmarasztalás , a — „politikailag" 
— kétes , tarthatatlan álláspontok , nézetek, magatartások „leleplezésének" célzatával íródtak. 

A NIN február 14-i (1049 .) számának cikkírója például egész addig megy, hogy a sorok 
között á szabadkai folyóirat szükségességét is megkísérli elvitatni . Inszinuációktól sem riad 
vissza, amikor mendemondákra , csonkán idézett tanulmányrészletekre és ugyanakkor irre-
ális ellenérvekre (például, hogy a magyarok részvétele a társadalmi szervek munkájában na-
gyobb arányú a nemžetiségi struktúrában való részvételüknél ) hivatkozik , amikor nem ép-
pen makulátlan politikai múltat igyekszik pingálni Rehák László mögé; végül még azt is fel-
említi, hogy már van két magyar irodalmi folyóirat Vajdaságban . Csak a kérdés hiányzik: 
kell-e harmadik is, főleg pedig ideológiailag nem éppen hibátlan értelmiségi vagy értelmisé-
giek bábáskodásában? 

Az újságírói hatáskđr és etika másik megsértője a Večernje novosti C. C. (S. S.) alá-
írással ellátott információjának szerz ője . A 19 szabadkai író, illetve publicista aláírásával ké-
szült petícióról informálva olvasóit önkényesen megmásítja a beadványba foglaltakat. 

„ Értesülésünk szerint dr. Rehák László benyújtotta az indulófélben lev ő  magyar nyelvű  
folyóirat szerkesztSségének összetételére vonatkozó módosított javaslatát . Tekintettel arra, 
hogy a módosítás során nem vette figyelembe az 1971. január 8-án tartott ülésen elhangzott 
konkrét javaslatokat és annak szellemét, alulžrottak úgy vélik, hogy a dr. Kelták László által 
előterjesztett szerkeszt ő  bizottság nem alkalmas a szóban forgó folyóirat Létrehozására" —áll 
Urbán János (u.) Magyar Szó-beli információjában. 

A Večernje novosti tudósítója ezt igy fogalmazza át: „Tizenkilenc szabadkai alkotó vá-
ratlanul követeli a Szabadkán žndžtand б  magyar nyelvží folyóžrat munkaprogramjának és a 
IeendI f őszerkeszt ő  (dr. Kelták László) megváltoztatását". (Neočekivano 19 subotixkih stvarala-
ca traži da se promeni i program i budućž glavnž urednžk — dr. Laslo Rehak — časopísa ra 
kulturu na madarskom jeziku koji bi trebalo da izlazi u Subotici.") 

Néhány sorral alább ugyan megjegyzi, hogy Programváltoztatásról van szó, de befejezésül 
— a 19 aláíró neve után — ismét Igy fr: .,,kérik, hogy találjanak megfelelőbb egyént fő-
szerkeszt đnek". (... „trafe da se fade pogodnija li čnost ra glavnog urednžka".) 

Mit kifogásoltak tehát a szabadkai „alkotók"? A munkaprogramot ? A szerkesztő  bizott-
ságot? A fđszerkesztS — dr. Rehák László — személyét? Az előbbi kettőt igen, a főszerkesztőt 
nem. 

A Večernje novosti újságírója mégis így tájékoztatta több százezer olvasóját, akik közül 
csak nagyon kevesen tudnak magyarul, s még kevesebben olvashatták a Magyar Szó-ban kö-
zölt pnitos , szó szerinti sz đveget. 

SSt: a két lan — a NIN és a Večernje novosti — szPrkesztбséиe sem tartja fontosnak 
a közhlt ínformációk . cikkek ténvanvagának felülvizspálását . EllenkezбlPg .. . 

Valahol hiba csúszott ebbe a ml szocialista újságírásunkba , újságíróink felelősségtudatába. 
nemde tisztelt kollégák és szerkesztők? 

‚ijvidék, 1971. febr. 

Ez foglalkoztatja az újságolvasó, rádióhallgató és tévénéző  közvéleményt a vereséget nem 
ismerő  két szuperđkđlvfvó világra szóló nagy párviadala előtt. Naponta megjelenő  interjú-, 
vallomás-,riport-özđn hivatott fokozni az izgalmat , ébren tartani a figyelmet , verni a minden-
ható reklámapparátus nagydobját . A jugoszláv sajtó sem marad ki ebb ől a hatalmas csinnadrat-
tából. EІlenkezđleg , olyan hévvel tombol nálunk is a feszültség mesterséges csigázása, mint 
eddig soha . U1es címek, tđbb hasábos írások váltják egymást napról napra. EzekbOl mindent 
megtudhatunk , ami a két, minden idők legnagyobb bunyósára vonatkozik. 

Megtudjuk , hogy mit álmodtak, mit ettek, mit gondoltak , hány órát edzettek naponta, 
milyen erős a jobb és milyen a bal đklük ütése , milyen magasak , hány kilósak , milyen hosszú 
a karjuk , milyen gyorsak , mit üzentek egymásnak , mennyit keresnek ezen a nagy parádén, 
ki melyik menetben győz, üti ki a másikat, ki melyik menett ől tart leginkább, ki ..., mit..., 
melyik ..., hogy..., miért .. . 

Megtudjuk továbbá, mit gondolnak róluk az ismert, volt és jelenlegi bajnokok, a nagy 
elđdбk és dicsőségükre áhítozó kortársak . Megtudjuk , hogyan vélekednek a mindentudó csil-
lagok és a tévedhetetlen elektronagyak . Megtudjuk , hogyan tippelnek rokonaik és hozzátarto-
zóik, sportolók és filmcsillagok , missek és hamiskártyások , kormányelnökök és költők, kirá-
lyok és koldusok... Értesülünk róla , kettejük közül kiből lesz „fasírozott ", meg arról, ho-
gyan szidják becsmérlik egymást , továbbá, hogy mit gondolnak Moszkvában és mit New 
Yorkban, s )altalában mindent megtudunk, amit az évszázad ök đlpárbajáгбl tudni kell, tudni 
Illik. 
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bojtár endre 

a kelet-européer pontossága 

Kelet-Európával foglalkozom . Ez a hányaveti kijelentés ugyanolyan , mintha az ütött-ko-
pott, rozsdafoltos fürdđkádba zárt, s Szenteste kivételével némaságra kárhoztatott halacska 
igy szólna: a fürdđkáddal foglalkozom. Ráadásul a bennünket k бrülfolyó piszoknak nincs is 
valamilyen meghitt , otthonos jellege : a víz jéghideg, s minduntalan életnagyságú hadihajókat 
kell kerülgetnünk. 

Az emberek errefelé éberek és tudni vágyók . A nyugalom ama ritka pillanataiban, mikor 
nem kényszerülnek a kopoltyú-légzésre való áttérést gyakorolni, mikor nem gy űjtik őket 
rajokba rikító eszmék fénycsóvái , mikor nem veri fel csendjüket aknarobbanás , ki-kiugrál-
nak a vízbđl, körülnézegetnek, s felelđsségteljesen lihegve megpróbálják felmérni a kád men-
tén körbe-karikába úszott út tanulságait : mit tehet az ember? mit kell tennie , hogy ne kapja 
be a horgot? 

Az irodalomtörténész is ember. Helyzete persze nehezebb az íróénál . Nemcsak azért, 
mert tehetségtelenebb — azért lett irodalomtörténész —, hanem mert neki felelnie kell arra 
a kérdésre is: „Mit tehet és mit kell, hogy tegyen az irodalom?" meg arra is: „Mit kell, hogy 
tegyen az irodalomtörténész?" 

A kelet-európai irodalmak talán legjellemz őbb sajátossága élet és művészet szétválasztha-
tatlan egysége. A könyvekbđl életszag árad, cserébe meghallgatásra talál a cselekvési modell, 
amit az író ajánl olvasóinak. Ezért ha megnézzük, milyen típusokat aiakftott ki a kelet-euró-
pai valóság, némi képet kapunk az irodalomról is: 

AZ EXPORT-EMBER , külánbázđ  variációkban : az élvezeti cikknek használatos kelet-
eurdpai NŐ , a tüzes magyar leány, a szakma minden fortélyát ismer đ  gyönyđrtf Polka, a nagy-
testű, élveteg cseh nđ ; a népviseletbe bújtatott, urak asztalánál játszó NÉPZENÉ9Z, a cseh 
dudás, a magyar cigány , az ukrán bandurás ; az éhbérért dolgozó sztrájktö гб , szifiliszt ter-
jesztő, pénzért mindenre kapható idegenben verg đdđ  és megdöglđ  VENDÉGMUNKAs, ZSOL-
DOS; 

a se szeri, se száma — tudós, művész, általában a HIRES EMBER , akik kđzül szánlomra 
az a néhány éve nálunk is járt idegenbe szakadt hazánkfia a legt đbbetmondó, aki pillanatok 
alatt kapcsolja le az önként jelentkez đk kezérđl óráikat, szedi el cigarettatárcájukat, brif-
kdjukat, s aki épp ezért méltán hirdeti magát „a tolvajok királya" hangzatos címen, így sze-
rezvén újabb dics đséget a magyar szellemnek a nagyvilágban; 

A CSAVARGO, ugyancsak két változatban : a szerencsét próbáló, magát a Csendes-óce-
ántól az Atlantiig elhullató egyszer ű  munkás, paraszt , s az egész világot bekóborló, helyét 
végül sehol nem lelđ  értelmiségi; 

a legtöbbször forradalmár , külhonba üldözött , az Eszméért ott harcoló , életét reményte-
len, öncsaló illúziókban eltöltđ  POLITIKAI EMIGRANs• 

a kis népét odahagyó , s minden erejével új, hatalmas gazdáját kiszolgáló ARULO, megint 
csak két fajtában : a kis áruló , a személyi testđr, a képó, a kiber, azok a lettek, litvánok, 
beloruszok, akik a koncentrációs táborokban azt a piszkos munkát végezték, amire már a né-
metek is az orrukat húzták, s a nagy áruló, aki a kicsik .ezreinek kiadja a parancsot; 

a ritka ünnepnapokon nemzetenként változó sújtással kivert öltözékben, hétköznap egy-
szeríien csak rongyokban járó csúnya testű  és szívós, nehéz felfogású és zseniket adó, rejté-
lyes és nyíltszívű , gyötrelmes sorban  116  kelet-európai PARASZT 

a brutalitás, A KEGYETLENSÉG MESTERE , a szófiai Munkásmozgalmi Múzeumban đr-
zött, külön az ember csontjainak szétzúzására készült bunkók kifaragói , a Dózsa égett húsát 
megetetők , az emberszemeket vékába gy űjtđ  usztasák , az elfogott vбrösöket kézifűrésszel élve 
elfűrészelő  orosz fehérgárdisták; 

a népéért elbukó, halála után olvasókönyvi példává magasztosuló szabadságh đs, forra-
dalmár, vértanú , a félbemaradt vagy sikertelen kelet -eurбpai forradalmak H ŐSE. 

A felsorolást igen hosszan lehetne folytatni . De ezekbđl a típusokból is kiderül, hogy a 
kelet-európai valóság skálája elég széles. Ahogy egy cseh filozófus mondta, egyfel đl „a bürok-
ratizmus és bizantinizmus csodálatos konglomerátuma , az állam és a pogány egyház, álszent-
ség és fanatizmus, ideológia és hit, bürokratikus szürkeség és t đmeghisztéria elfajzott szimbi-
ózisa", másfelđl tehetség korlátlan mennyiségben , erđ, mely az egeket ostromolja , önfeláldozó 
szabadságvágy, konok élni akarás. 

A kelet-európai irodalmak a felsorolt típusokat — s a töbM említetlent is — „hozzák". 
Maguk azonban csak egyetlen olyan példát produkáltak , melyben mintegy összesűrűsödött a 
kelet-európai élet értelme , összes lehetđsége , s ilyen formában đsztönzđvé, mintává vált, olyan 
sorstípussá , örök emberi magatartás -modellé, mint Odüsszeusz, Don Juan vagy Faust . svejkrđl 
van szó. Igen , ezt adtuk a világnak , a svejkséget , a túlélés művészetét , a Történelem átrázá-
sát, a halacska ama tudományát , hogy a fürdđkádban is eléldegéljen . Jól értsük meg, ez az 
EGYETLEN kelet-európai típus, mely — óh , gyönyđrű  századunk ! — általános érvényűvé vált. 
svejk a mi kelet-európai Odüsszeuszunk , aki önmagából és mindenki másbál bohócot csi-
nálva ordítja világgá az új partokat : „Fel Belgrádra ! Fel Belgrádra !", đ  a mi kelet-eurdpai Don 
Jua unk, aki hat kívánságát teljesíti az uraságtól levetett tiszti kurvának , đ  a mi kelet-eurd-
pai Faustunk, aki arra a pillanatra mondja: „Maradj még!", mikor épp nem buzeárlja a fel-
sőbbség. 

Ujra kérdezem : mit tehet és mit kell, hogy tegyen az irodalomtörténész ilyen k đrülmé-
nyek között ? Csupán egyet , de azt feltétlenül: fel kell mutatnia pontosan ezt a helyzetet, va-
lós mérleget kell készítenie irodalmainkról külön -külön és együtt . Ez a józan pontosság. nem 
sok; de nem is kevés. Nem sok, ha arra gondolunk, hogy már hányan milyen gyönyör űsé-
gesen szabad tengerré kiáltották ki, lakkozták , vésték, kalapálták, gyúrták-gyömöszölték, 
ütötték-verték át a mi fürd őkádunkat, igy igyekezvén lebeszélni bennünket a lefolyó keresé-
séről, s nem kevés, ha rádöbbenünk , mennyi előítélet hínározza még ezt a kis vizet is, meny-
nyire nem ismerjük még egyivású társainkat sem. 

A feladat adott. Véget kell vetni a hangszórók ontotta dumának, a harsány blöffnek, 
aminek egyébként önmagunkon kívül soha senki nem dő lt be , s tiszta okos fővel el kell jut-
nunk a helyzet felismeréséhez , önmagunk, Kelet-Európa vállalásához . Kelet-européerekké 

187 kell válnunk, hogy européerek , s egyszer majd talán emberek lehessünk. 
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divat-ankét 



divat-ankét 
G1MNдZ1UMJ — BдCSFOPOLYA 

Az emberi „új" egyik megnyilvánulásaként definiálom. A divatot az ember te-
remtette meg, ezért ugyanazok a jellemz ő i, mint az embernek. 

Egyike a legfontosabbaknak a fejl ődés. Ez azonban ellentéteket szül /a régi és az 
új között/. Konkrétan: az id ősebb emberek és a fiatalok között. A kelt őjük közötti 
harcot nem szabad elítélni, hanem meg kell érteni. A harc szükségszer ű ség. Én egy-
általán nem csodálkozom azon, hogy ellenzik a mi divatunkat, habár az nekünk 
nagyon természetes. Megértem azokat az embereket, akik ellenünk vannak, hiszen 
az ő  fiatalkorukban más volt a divat, mint ma. Ők már nem fogják megszokni ezt 
a divatot. A mai fiatalok sem fogják elismerni gyermekeik divatját. 

Arra a kérdésre, hogy az új divat miért csak a fiatalokra hat, szerintem egy-
szer ű  válaszolni. 
— A fiatalok üressége lehet ővé teszi, hogy újjal telít ődjenek. Ám 	„teli pohárba már 

nem lehet vizet önteni". Az id ősebb emberekbe sem lehet belegyömöszölnj az újat, 
amikor ki vannak tömve a régivel. 

Az ember csak addig képes az új belogadására, míg fiafal. Nem annyira piiasz- 
fikus, hogy egy életen keresztül formálni lehetne. Egy bizonyos alakban m еgszjlá>dul, 
és ezt tovább alakítani nem lehet. 
Az „újat" a „régi" nem gy őzheti le. Felette csak a „jöv ő  úja" tud djada!maskodn:. 

A divat társadalmi jelleg ű . Közelebbi meghatározást nehéz lenne adni. A szépség 

tükröz ődése egy bizonyos embercsoportról — szerintem ez a divat. 

Manapság mindenki a divat után szalad. Szalad — nem is kifejezés 	inkább 

rohan. Ezt nem azért mondom, mert én megvetem a dvatot, egyáltalán. Én is szeretem, 
ami szép és jól áll. Némelyek azonban nem gondolnak arra, hogy jól áll-e nekik, 
csinosak-e azzal a frizurával vagy abban a ruhában. Sajnos, ma az a lényeg, hogy 

minél felt ű nőbb és minél különösebb legyen valaki. 

A múlt hatalmas felfedezései közé tartozik a rádió. Ma már a múlt rádiója 
mellett csaknem minden házban egyik napról a másikra a jelen rádiója is megszólal. 

kocsis vа lé г ia 

A mai divat igen mozgalmas, érdekes. Én nem szeretem a maxit, mert számomra 
elég felesleges. Abból az anyagból két szabályos ruha is kijönne. A hosszú haj is 
divat. Én nem szeretem, pedig a fiúk is nagy hajat viselnek. 

Divatnak nevezhetnénk az olyan áramlatot, amelyet az emberek legnagyobb része 

különböző  okokból követ; vagy azért, mert nincs elég képzel őereje ahhoz, hogy meg-

találja a neki legmegfelel őbbet, vagy azért, mert nem meri megvalósítani elképzeléseit. 
ES] г S. оК  megjegyzéseitő l. 

A divatáramlatok korszakonként érdekesebbé, változatosabbá teszik az életet. Ezt 
jól megfigyelhetjük a divat rohamos változásában. A változási tempó napjainkba na-
gyon meggyorsult, követi az emberiség felfokozott életritmusát. Ha a történészek a di- 
vatjelenségeket jegyeznék be a történelemkönyvbe, a kés őbbi nemzedék akkor is 
következtethetne el ődei világlátására. A divat tehát átfogja azt a kort, amelyben meg- 
születik. Ha az emberek elégedettek, ha nem korlátozzák őket, nem érzik szükségét 

annak, hogy valamilyen módon kiadják magukból a felgyülemlett feszültséget. 
németh klóra 111./4 

A fiatalok nehezen értik meg, hogy az öltözködés m űvészete nem mozoghat, nem 
változhat korlátlanul. Azokat a bizonyos határokat nem lehet túllépni, esetleg csak 
megközelíteni szabad őket. Az iskolában harcolnak a divat ellen. Nem engedélyezik 
a nagy haj viselését, a lakkos körmöt sem t ű rik, s a virágos mintás ruhák sem impo- 
nálnak. 

tényi ferenc 111./4 

„Az öltözködés kevésbé lényeges küls őségeit befolyásoló, változtató, egyid őben 

sok egyénnél megmutatkozó, jellemz ő , uralkodó ízlésbeli irányzat." A fenti sorokat 

A Magyar Nyelv Értelmez ő  Szótárában találtam. Ezen kívül még három megfoglamazás 
van. Nem szeretném száraz megfogalmazásokkal teleírni a lapot, mert az el őször is unal- 

mas, másodszor pedig, aki kíváncsi rá, az megtalálhatja a könyvben. Ezt a meghatá- 
rozást választottam, mert els ősorban errő l a témáról, az öltözködésr ő l szeretnék be- 

szélni. 
Az ember már az őskorban is öltözködött. Állati bő röket terített magára, hogy 

megvédjék az id őjárás viszontagságaitól. Már akkor is voltak olyanok, akik divatoz-

tak. A szürke hétköznapi ősember barna medvebundába „öltözött". Egyszer csak meg-

jelent egy őspór. A férfin párducb ő rbő l készült bunda volt, az asszonyon, akit hajánál 
fogva vonszolt maga után, leopárdb őr. Összefutottak a törzs vénasszonyai, és 
hangos megjegyzéseket tettek a bolondos ifjakról, akiknek már nem is jó a medve-

bunda. 
Hasonló a helyzet manapság is. Mit kap az a csinos min'szoknyás lány a háta 

mögött lépked ő  id ősebb generációtól! A férfiak még csak elt ű rik, de az asszonyok 

felháborodnak. A maxiba a n ők belenyugodnak, de a férfiak annál haragosabbak. 

Legnagyobb részük a mini mellett van. — Ugyan miért? 
A ruhaviseletr ő l áttérek a hajviseletre. Itt vannak még csak a nagy bitók! A ked-

ves csemeték persze szeretnének szép nagy hajat viselni, mint ahogy a többi „nagy 

fiú", de itt a szül őknek is van némi beleszólásuk. Az apa az asztalra vág, az anya 

sírógörcsöt kap, hogy Iám, mi lett az ő  fiukból. „Huligán" akar lenni. 
Nem tudom megérteni az ilyen szül ők gondolkodását. Tévhitben élnek. Hogy 

a , huligánoknak" nagy hajuk van, még nem jelenti azt, hogy minden nagy hajú 

„huligán". No, meg a „huligán" elnevezésr ő l is lehetne vitatkozni. De térjünk a tárgy-

ra. 
A divat szón viselkedést is lehet érteni. Vannak divatos viselkedések. Korunk elve 

a szabad gondolkodás. Vannak olyanok is, akik végletekbe esnek, és elfelejtik, hogy 

azért mégsem lehet mindent csinálni. 
A beszédben is vannak divatok. Nemrég még divatban volt az idegen szavak hasz-

nálata. Szerencsére ez hamar kiment d°vatból. 
Szeretek divatosan öltözni, a hajamat is igyekszem modernre nyíratni, habár ritkán 

sikerül, mert a borbélyom elrontja. Vigyázok azonban, hogy ne essek széls őségekbe, 

mert az a legjobban elítélend ő  dolog.  

berekben, mintegy kerékköt ő je az egyéni ízlés, felfogás felszínre törésének. Ezért jutott 
a hippik (egyik) eszménye is zsákutcába. Életmódjukból csak a küls ő  formát, a felszínt 
vették át, míg eszményükb ő l egyszer űen divatot csináltak. Ötleteiket színtelenül, minden 
fantázia nélkül uránozzák. Egy-egy divat tehát még csírája el őtt megöli az egyéni fantázi-
át, az egyéni megoldásokat. 

A divat még oda is belopta magát, ahol az egyéni látásmódnak legtisztábban kellene 
tükröződnie: a m űvészetbe. Nem egy m űvész: fest ő , író, költő , filmrendező  kezét sok eset-
ben egy jól bevált forma tartja kötve. Erre építik alkotásukat, ezt ismerik el modernnek, 
mert attól tartanak, hogy a továbblépés modernségüket veszélyeztetné. 

Az igazán nagy m űvészi alkotások mindig újat hoznak (mert nincs két egyforma em-
ber), ezek a törekvések tehát m űvészetellenesnek min ősíthetők. (Az irodalomban a f e-
tő fi-epigonok vagy a Balassit követ ők sohasem érték el eszményképük magasságát. 

Sokszor nemcsak egy forma válik divattá, hanem vannak divatos tartalmak is, ame-
lyek legtöbbször nem fedik a költ ő  (m űvész) gondolatát, hangulatát. /Gondoljunk az ér-
zelmileg üres „trakforos versekre"./ Idesorolnám az olyan filmeket is, melyekben a vet-
kőzés, a szerelmi jelenetek m űvészileg nem indokoltak. itt a divat anyagi okokból „szü-
letik". 

Az ilyen alkotások hatnak a m ű élvezőkre, és divattá válik „divatos" személyisé-
gekrő l elismerően beszélni. 

Az említetteken kívül még rengeteg példát lehetne felhozni a felsoroltak illusztrá- 
lására, a probléma Si  oldalról való megvilágítására, de én levonnám a következtetése- 
met: A divat (mivel tömeges) az egyéniség megmutatkozásának legnagyobb ellensége. 

kiss julianna 111./4 

I 
Mindenekel ő tt tisztázni keli, mi a divat. Divatnak számít-e pl., ha az ősember az 

állatb ő rt rem a jobb, hanem a bal vállára fenti? Szerintem igen, mert az ősember is cél-
szer ű  és „szép" akart lenni. 

pásztor sándor 111./4 

Számomra a divat nem jelent sokat, a maxiszoknya részben el őnyös, részben nem. 
Előnytelen, mert nem Iátok gyönyör ű  ív ű  lábakaf,combokat stb., el őnyös, mert eltakarja 
az olyan n ő i lábakat amelyt ő l felfordul az ember gyomra. 

lovra pál 111./4 
PÉTERRÉVE 

Nálunk Péterrévén mindenki áttért a normális hajviselésre. A ruhaviseletben is a ré-
gi felé haladunk. Minél régibb stílusú ruhákat varratni — ez a cél. Megemlítend ő  a 
régi magyar zsinóros ruha, a most is használatban lev ő  frakk. A lányok kedvelik a 
midit, a maxit és a minit egyaránt. De legelterjedtebb a maxikabát nadrággal vagy 
miniszoknyával. 

A modern fáricokkal eleinte baj volt, mivel nálunk rengeteg gardemama jön a 
lányokkal. Kezdetben bizony sok megjegyzést tettek a fiatalokra. Sokan meg is til-
tották, hogy táncoljanak. Az utóbbi id őben azonban egyre többen járják a modern 
táncokat. A divattal is kezdenek kibékülni. 

Tehát mi falusiak is haladunk a divattal. Habár lassan, de biztosan. Egyszer fa-
lán elérjük a városi színvonalat. 

keresztes istván, munkás 

Ha egy modernül felöltözött, hosszú hajú fiú bemegy a „táncra", az't mondják róla, 
hogy nem normális, pedig az a nem normális fiú maholnap orvos lesz vagy mérnök. 

deli gáza, ipari tanuló 

Péterrévén igen kényes kérdés a divat, nemigen lehet róla vitatkozni. 
s. j., egyetemista 

f éterrévén tudomásom szerint csak egy személynek van parókája. 
fodrásznő  

Szeretem a hosszú hajat, és ezért ezt a divatot követem. A trapéz nadrágol, a diva-
tos ingeket és pulóvereket kedvelem. 

férfi fodrász 

Nem értik meg a mai modern világot, amely naponta változik. 

h. i., szobafest ő  és mázoló 

A divat nemcsak egyéni megnyilatkozás, hanem kultúra is. 
értelmiségi 

UECSE 

Ha kurta is, de takarékos. Egy négytagú családban, ha csak az ember van munka- 
viszonyban, akkor igen meg kell gondolni, hogy milyen divatot választ. 

szilágyi andrás 

Legjobban tetszik, amikor biciklire ül, ®ha észreveszi, hogy nézzük, akkor a mini-
szoknyát elkezdi húzgálni lefelé. 

kiss lajos 

Igy megy ez évrő l évre, és hogy a v ®én hová juttatja a népet a nagy flanc, azt 
bizony nem lehet el ő re tudni. 

szenti miklós 

A divat f árusból terjed. 
gortva andrás 

És amikor megszületett a hátul felvágott г a х i Кabб t, jaj! 

A legszembet ű nőbb mindenki számára a hosszú haj kétféle változata. A fiúknál men-
nél hosszabb, annál jobb. Lehet hullámzó, selymes, fényl ő , úgynevezett „angyalhaj" vagy 
rendetlen, csapzott, ami megfelel a „bodri sz ő re" titulusnak. A hajat kiegészíti a szakáll, 
ami szintén min ő síthető  a még alig sarjadozó, gyér kecskeszakálltól a torzonborz Marx-
szakállig. 

kiskomáromi imre 

Én is, mint a többiek, szeretek a divat ut® menni. 
farkas józsef 

raffai zoltán 111./4 

süli ibolya 

várhelyi győ rgy 111./4 

fleis istván 

Az öltözködés problematikus, amióta az ősember lejött a fáról. 

I  

csernek tibor 111./4 

Még szerencse, hogy a nagy hajú férfiak nem viselnek szoknyát, mert az még bi-
zonytalanabbá tenné a gyanútlan utasok helyzetét, különösen azokét, akik szeretik a ki-
kapcsolódást. Megtörténne ui. az  is, hogy egy csinos hölgy helyett egy csinos férfit visz-
nek el moziba vagy kávéházba, s bizonyára kellemetlen meglepetés érné ő ket. 

kelser istván 

Hogy mi az eszményien szép egy meghatározott korban, egy meghatározott helyen? 

Ennek eldöntésében mindig jelent ős szerep jut a kor ízlésének, a divatnak. Régi féligaz-

ság, hogy: Ami divat, az szép. A tömeg általában elfogadja ezt az elvet, s hozzáigazítja 
szinte egész életét. Mert a divat az élet majdnem minden területére rányomja bélyegét: 

kezdve a legszembet ű nőbbtő l, a leggyakrabban változótól — az öltözködést ő l a visel-

kedésen és az eszmei felfogáson keresztül egészen a m űvészetig. 

A divat, mint valami szuggesztív er ő , kicsit „majommá" teszi az emberek nagy há-

nyadát: viselnek egy ruhát, olvasnak bizonyos újságokat, könyveket, mert a többi is azt 

csinálja. 
A „csinálom, mert más is ezt csinálja" mottó, sajnos, nagymértékben megvan az em- 

Legjobb lenne a divat egyenlít ő jét megk®esni. 
kardos imre 

О  

(A válaszokat, véleményeket, melyekb ő l részleteket közlünk gy űjtötték: Virág Gábor 
(Topolya), Bagi Ferenc (Becse), és Koliger Károly (Páterréve). 

A becsei válaszokat VII. és VIII. osztályt végz ő  tanfolyamisták írták. 
A szövegek lektorálásakor csak a helyesírási hibák javítására szorítkozfunk. 

(szerk. megjegyzés) 
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