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hasnyák istvfin 

kérdések 
a nyugati 
baloldalról 

„А  marxizmusnak 
kell lagkevésbé 
fé(ni a szakadékoktól." 

(Ernst Bloch) 

1. A Kommunista Kiáltvány számos lényeges prognózisát megcáfolta 
a kapitalizmus XX, századi fe ј Tödése, s ezaltal a nyugati világ szükségsze гZ 
forradalmi átalakulásába vetett determinisztikus optimizmus több vonatkozás-
ban afféle múzeum;i optimizmussá vált. 

Hisz bizonyos mértékben az új, alakulóban lev ő  s helyenként csaknem 
liralakutt post-ipari rendszer ,szervezeti társadaLmána" és „jólétl államára" 
is vonatkozik ugyána т_ a Kiáltvány Bétele, hogy az ipar és a keres'kedelem 
története nini egyéb, mint annak a története, hogyan lázonganak •a modern 
teгnnelőerök a modern termelési viszonyok ellen, azon tulajdonviszonyok 
ellen, amelyek a burzsoáziának еs uralgnának életfeltételei -- azonban hol 
vannak orzók az új társadalm5 faktumok, melyek ma is oly meggy őzően 
bizonyítanák, hogy a korszer ű  polgári társadalom is ahhoz a boszo гkány-
mešterhez hasonlít, aki nem ura többé az általa feládézett földalatti hatal-
rakna+k? Nem 1919 volt-e az, utolsó történelmi id őpont, amikor a kapita-
lizmus rögtöni bukásáвa.k világmenetű  optignizmusa egyszer még indokoltan 
lángolt föl, de hirtelen Le i+s lohadt, hisz is „boszorkánymesterr ől" kiderült, 
hogy még az akkori, katasz'trafáliSnak. látszó seibzedtsége sem elegend ő  
ahhoz, hogy ne legyen ura továbbra is az ált.a1a felidézett „földalatti ha-
talnzаki ak"? S azóta is, — az egérsz rendszert veszélybe nem .  hozó, tkisebb-
nagyobb átmeneti krízisek ellenére — nem azt bizonyítja-e a ka рLtalizrnus 
folyamatosan, hogy az ál`bala ,.el ővarázsolt" termelési é ѕ  érintkezé іsi eszkö-
zök és a korszer ű  polgári tulajdoni iszonyok _ellіnté+t.él sikeresen át tudja 
hidalni, legalábbis oly mértékben, hogy ez az ellentét ne vezessen a rend-
szer cs ődjéhez? 

És vajon a mi korunkat, a neokapitalizmus korát is az jellemzi-e 
továbbra is, hogy egyszer űsíti az osztályellentéteket s az egész tánsadalom 
mindinkább két nagy ellenséges táborra szakad, két, egymással homlok-
egyenest szemben álló .  osztályra, ahogy a Kiáltvány hirdette? Nem egy 
ellentétes tendenciának, nem épp annak vagyunk-e tani, hogy csökken az 
osztályéllentétek antagonizmusa, s egymássori ugyan szemben álló, de közel sem 
két hoanogén tábor, nem két homlokegyenest szemben álló osztály harca 
folyik, hanem az önmagukban és egymás között is „elmosódottabbá", „sze-
lídebbé" váló osztályer őké? мás szóval, vajon nem bonyoiódik-e az oszJtály-
harc ,;képlete" az .egysz егLisddése helyett? 

S vajon a mai burzsoázia, mely egyre inkább a szisztematikusan meg-
szervezett kutatásokat és a tudományos eredményeket teszi meg alapvet ő  
termelőerővé, vajon ez sem létezlhetne-e anélkül, hogy a termelési eszkö-
zök forrada+lmasításáva'_ egyidej űleg ne forradalmasítaná a termelési viszi- 278 



nyokat, tehát az összes társadalm2 vis гonyoka'.t is? A termelésl eszközök 
forradalmasításához viszonyítva az e+lmúlt fé'1szaziadban nem egy katászt-
rofális le+ma:nadásrl tett-e tanúságot :a termelési és össztárs:ad'almi viszonyok 
forradalmasítása? S a ,;kiberneti`ka korában" nem esedékes-e ennek .a lema-
rа.dásnaik a tavábbi növekedése? 

S nem cáfolta-e meg az utolsó félszázad története a KiáltvámQ azon 
tétélét .La,  imiszerint a burzsoázia a alláai és politikait illúziókba burko{lt 
kizsákmányolás helyébe „a nyítt, sziemérmetlen, közvetlen, sivár kiDSákmá-
nyolást" állítja? Hisz nem épp az képe:zi,-e a korszer ű  ka'pitallizmus forra-
dalnii á talakításána'k egyik legf őbb a'kadályá+t, hogy a -kizsákmányolás ismét 
— és eddig soha nem látott méretekben — burkolt, álcázott formát 
öltött; s ezzel álílandáan „fagyasztva" tartja az asztályellentéteket, legalább-
is oly mértékben, hogy nem jön létre forradalmi szituáció? 

S nem merőben más irányt vett-:e a  modern  munkásosztály flejlődése, 
mint ahogy a Kiáltvány előrelátta? „Amint láttuk, minden eddigi társa-
dalom az elnyomó és elnyomott osztályok ellentétén nyugodott. De ahhoz, 
hogy valamely osztályt él lehessen nyomni, biztosítani kell számára azokat 
a fel.tételekю't, amelyek közt legalabb szolgai létét tengetheti. A jobbvágy 

jobbágyság idején a kommuna tagjává küzdhette fel magát, épp-
úgy, mint ahogy a :kispolgár :a feudalis abszolutizmus járma. alatt burzsoává. 
Ezzel ,szemben a -modern munkás nemosak hogy nem emelkedik fel az ipar 
h'aladásávall, hanem mind mélyebbre süllyed saját osztalyá:nak feltételei alá. 
A munkás pauperré válik és a pauperizmus még gyorsabban n ő, mint a né-
pesség és a gazdaság. Ebb ő l világp:san kitűnik, hogy a burzsoázia képtelein 
arra, hogy továbbra is a társadalom uralkodó asztály е  maradjon és szábá-
lyozó törvényként г áеrőszakolja a Hánsada'lómra osztályánvak él;etfeltételeit. 
Képtelen az uralkodásra, mert képtelen arra, hogy robs'zolgá;jálnaik létét 
akárcsak і;abszolgaságának keretében is biztosítsa ;  merrt kénytelen őt olyan 
helyzetbe süllyeszteni, amelyben neki kell rabszolgáját eltartania, ehelyett, 
hogy az tartaná el őt. A társada:lam ;nem élhet már alatta, azaz a bur-
zsoázia élete már nem fér össze a társadalommal" prognozálták a Kiált-
vány szerzői teljes magabiztossággal, a :saját koruk tényeire alapozva, de 
mi maradt e prognózisból mára? — A ,;jóléti társadalom" burzsoáziája ne 
tudná biztosítani a munkásrétegek számára még azokat a minimális felté-
teleket seri, melyek közt legalá:bb szolgai lé'tüket tengethetik? Vajon a mai 
munkásság is — egy elvenyész ő  hányiadától eltekintve — mind mélyebbre 
süllyed saját osztályának feltételei alá, vajon szükségszer űen pauperizálódik-e 
vagy épp ellenkez ő leg, a termel őerők birtokbavétele nélkül is képes fel-
törni a burzsoá életfeltételek szintjére? Nem szembeötl ően fordított arány 
alakul-e ki századunkban a népesség és gazdagság ,növekedése, illetve 
a pauperizálódás között? A mai, az automatizáció felé egyre gyorsabban 
halladó termelési feltételek között, amikor a munkabér csak igen-igen el- 
enyésző  hányadát teszi ki .a termelés költségeinek, a burzsoázia számára 
kérdés leret-e egyáltalán 'az alkalxrtazóttak eltiartása, problémát jelenthet-e 
számára egyáltalán, hogy „rabszolgái" létét ta.káresak „•rabszolglaságu,k" kere-
téblén is b ~iztosi!tsa? I'ly:en szempontból csakugyan kliptelenné vált-e- a mo-
dern burzsoázia az uralkadásra, ahogy Marxék hitték, vlagy ellelnkez ől:eg, 
a modem „nabszolgák" гrn г  már burzsoá-szint ű  anyagi ellátása szempont- 
jóból belátható id őkig kérdésessé se válhat aburzsoá-uralom? 

2. E kérdések közel sem tisztán-szakmaiak. Megkerülhetetlenek mind-
azon laikusok szám,árе  is, akiket nem 'tud epikuroszi :nyugalomba ringatni 
sem a rélgi szép nót:á гkat dudorászó keleti , marxizmus" százszazal йlkas opbi-
mizmusa, a nyugati •szoclÍalizпnus „garaх'tált" eljövetelébe vetett kába remé-
nye, sem a korszerű  történelem:h•ez cinikusan viszonyuló — „:keleti", „nyú-
g:a•ti" vagy „önigazgatásds" — értelmiségi-kisebbség indolenciája. S termé-
szetesen !az oázis-szociе lizmús „víziója" •sem. - Nem :csupán objektív, gazda-
sá;gi, filozófiai, po'litikológiai és munkásmozgalmi kérdéseikr ől van đehát 
szó, melyeknek ismételi újra-fölvetése kizárólag; a szakspeaiališták dolga, 
ha гem olyanokról, amelyek e?iul ~ajdonithatatlanul s гerлélуеsek  is,  elvonat- 
kozh.ai!atlanok minden egyes :mai halandótól, mindenikit ől, akli még nem 
mondott le .az igényről, hogy ha objektíve mást_ nem is tehet vele szemben 
de legalább gondvlkcdjan a történelmi térr ől és id őről, •melyben neki is 
lenni (és nem-lenni) adatott. 

I. új ellentmodások, de szükséges-e a krach? 

1. Csak a keleti , marxi лmus" szemellenzős ideológusai ,nem hajlandók 
egyértelműen beismerni, hogy a régi értelemben vett proletárnyomor egyre 
jelentéktelenebb szerepeit játsz'i'k á neok ~pitalizmus társadalmi ellentétei kö- 
zött. E tény beismerése ugyanis a régi dogma tagadása lenne, hogy a dol- 
gozóknak a fejlett kapitalizmus sem biztosíthat jobb életfeltételeket, mint 
a fejletlen szicialiarnus, s e dogma fenntartasa érdekében továbbra is él és 
virul a ,;szükségszerű  pauperizálódás" naiv illúziója. Holott hol van már 
a .tavalyi hó? Frаn.ciaországban és az Egyesült Alliamokban példáúl a lakos- 
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lógiai nyomor csökkenése általános tendencia az egész neakapitalista rend-
szerben? Nem elég meggyőző  és általános érvényű -e az Egyesült Álllamaknak 
mind a legfejlettebb ipiari államn ~aik is példája, hogy a tulajdonnélküliség 
nem esik egybe az elszegényedéssel , s hogy nem a „fehérgallérosok" és más 
középrétegek helyzete romlik, hanem a béwmunikásaké javul, vagyis a fan-
tasztikus nidr;et ű  t¢kefelhalmozódást jeliemző  tendenciáként nem a .prole-
tarizálódás és pauperizáció kísérte, hanem az anyagi felemelkedés és de-
proletarizáció? 

2. Nem kétséges, hogy a nincstelenség csökkenése nem .likvidálja auto-
matikusan az elnyomás és kizsákmányolás , ;diszkrétebb", „szelídebb" for-
máit. A különféle „izzasztó rendszerek" és a korszer ű  professzionális de-
generáci ćk péld ~.ul ,meggyőzően tanúsítják, hogy a .mai ipari társadalomban 
sem szűnt meg :a munika kapitalisztikus, elidegenít ő  hatalma. De milyen 
perspektívát előlegez ilyem szempontból a máris nyilvánvaló tény, bogy 
a modern kapitalizmus ún. C-fázisában a munkabér megsz űnik a termelési 
összköltség jelent ős tétele lenni, ment ra maximális értéktöbbletet nem az 
egyes munkás személyes teljesítményének s mutnkaóráinak a növelésével 
é;nik .el, hanem a magasan szakképzett és specializált dolgozók +töaneges be-
vetеsével, termelikcnységük .minősági növelésével, ,maximálisan racionalizált 
munkaszervezéssel, a szupertermelékeny mu г&aeszközök kvtalütatív kih sz-
nálásával? Vajon a C-fázisnak e nyilváinvaló tendeneiája nem azt erednii-
riyezi-e,  hogy egyre elviselhet őbbek lesznek a régiekt ől maris jóval elvi-
selhetőbb, de természetszer ű leg még mindig nem-emberi munkafeltételek? 
Az autamаtizát~ió — a munkaidő  csökkenése - nem egyféle falszabctdu&ist 
ígér-e .a munka alól, a négy- s őt háromnapos munkahét nem kecsegtet-e 
máris azzal a bizonyos (marxi) szabadsággal, mely a munkaid őn túl kez-
dődik? Más szóval, a pauperizálódás csökkenésével párhuzamosan nem csök-
ken-e a .,klasszikus" kapitalizmus másik nagy veszélyeztet őjének, a munka-
feltételek elviselhetetlenségéne'k a szerepe, osztályantagonizmust sziti, szo-
ciális mobilizálóereje is? 

3. Ha századunk húszas=harmincas éveiben meg nem is volt egészében 
az, de ma már nyilvánvalóan naiv a kapitalizmus e régi ellentmondá-
sainak „kiéleződését" várni. Azonban nem ugyanilyen naiv dolog-e azt 
hinni, hogy a régi antagonizmusok csökkenésével és fokozatos elt űnésével 
a 'kapitalista rendszer termelési-társadalmi alapjai konfliktusmentessé, bar-
monikussá, „garantáltan" problémátlanná és , ;korlátlanul" egzisztáldképessé 

álnak? Hiszen: 
A kapitalista termelési módozatok transzformálódásávál egyre in-

kább kidomborodik a termelési folyamat társadalmi jellege; a továbbfej-
lődésnek egyre inkább immanens szükségletévé válik a termelési folyamat 
szocializálása, ez .viszont ellentétben van a profit-uralta termelési viszonyok-
kal. 

A szuper-termelékeny kapitalista gazdaság mind sikeresebben elé-
gíti ki a termel őeszközökkel nem rendelkezők egyéni 	főleg anyagi — 
szükségleteit, azonban a kollektív szükségletek kielégítetlensége állandó 
ellentmondása a rendszernek. 

Az emberi szükségletek történelmiek ;  együtt növekednek a kielégí- . 
tettség fokával. A kapitalista termékhalmaz növekedésével is együtt jár 
a fundamentális igényeik növekedése, s ami a tegnapi nyomor .perspek-
tívájából ;;burzsoá életszint" volt, az az igények és lehet őségek mai fokán 
ha nem is nyomornak, de egyfajta (viszonylagos) szegénységnek bizonyul-
hat. Más szóval, a történelmileg fejl ődésre „predesztinált", egyre magasabb 
szintű , az eszköz-birtoklást meghaladó igények `kielégítése ellentmondásba 
kerül az eszköz-gyártásra koncentráló „jóléti állam" termelési elveivel. 

A korszerű  munkásságnák, a magasan szakképzett, igényeiben ér-
telmiségi szinten álló dolgozóknak vitális szükséglete a személyes teremt ő-
érő  érvényre juttatása, a munkafolyamatoknak .való passzív alárendeltség 
alóli felszabadulás, a technikai evolúció emberi birtokbavétele, a ésszeru"t-
len, irracionálisan önmagáért való termelés racionalizálása, humanizált cél-
lal való telítése stb., s mindezen fejlett, magasszint ű  munkásszükségletek 
ellentmondanák a neokapitalista -termelésmód bels ő  logikájának. 

Az új ipari társadalom egészében, minden vonatkozásban represszív 
társadalom, ahol a jólétet, a magas életszínvonalat, a kapitalisztik'us erköl-
csi és politikai szabadságot is represszív célokra használják fel, š ez nyil-
vanvalóan ellentmond a civilizálódás egyre magasabb szintjének, stb., stb. 

4. Nem reális tehát a feltevés, hogy mivel az iparilág fejlett társadal-
mak a termelési eszközök gyors, s minden nap .még gyorsabbá lev ő  fej-
lettsége révén a társadal-mi javak hatalmas expanzióját valósítják meg, az 
érdekellentétek automatikusan elvesztik antagonisztikus jellegüket, mert a 
„jóléti társadalomban", úgymond, lehetőség nyílik mindazon érdekek békés 
kielégítésére, amelyeket az általános szegénység idején nem lehetett kielé- 
gíteni ... Túl könnyű , túl idillikus módja lenne ez az osztálynélküli tár-
sadalom kialakulásának. A korszer ű  társadalmi tények ezzel szemben azt 
bizonyítják, hogy a meokapitalizinus sem lehet mentes a bels ő , fundamen-
tális ellentétektől és ellentmondásoktól: a régi, feloldott, háttérbe szorult 
vagy likvidált antagonizmusok helyét újak töltik be. De vajon azt jelenti-e 
mindez, hogy e természetszer ű leg meglévő  ellentmondások — hisz melyik 
osztálytársadálom mentes t őlük? — törvényszer űen, egy belső  vaslogika, 280 
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egy abszolút determinizmus 'kényszerének engedelmeskedve , ;garantáltan" 
a rendszer krachjához vezetnek? Hisz nem hiába várja-e a progresszív em-
beriség (és a régi tantételeken elszunnyadt hagyományos baloldal) már évti-
zedek óta e krach legszembeötl őbb előtüneteit, a kapitalista gazdaság ciklikus 
kríziseit? Nem pokolian imunis e gazdaság továbbra :is minden végzetes „!kór-
ral" szemben? Nem arról tesz-e a rendszer újabban is, ismételten tanúságót, 
hogy az úja:bb és újabb, ténylegesen létez ő  ellentmondások feloldására képes 
megtalálni az adekvát eszközöket? S lényegében nem err ől tesz-e tanúságot 
szinte attól a pillanattól 'kezdve, hogy a marxizmus megjósolta szükségszer ű  
sírbatételét? A kérdés tehát nem az, hogy jelentkeznek-e a neokapitaliz-
musban is egyre újabb, a rendszer létével ellenkez ő  ellentmondások, s hagy 
azok véglegesen kiküszöbölhetбk-e a rendszeren belül; nyilvánvaló, hogy 
jelentkeznek, mint ahogy az is nyilvánvaló, hogy a korszer ű  „boszorkány-
mester' sem tud idillikusan egyenes vonalú, ,maximalisan harmonikus fejl ődést 
biztosítani a rendszer számára. A lényegi kérdés viszont az, hogy képtelen-e 
ez a „boszorkánymester" az új feltételek között továbbra is megfékezni ama 
.,föld alatti hatalmakat", s egyálitalán, hogy a század utolsó harmadában 
— vannak-e ilyen hatalmak, s lehet-e velük komolyan šzámolni? 

11. új munkásság , új baloldal 

1. Csak a keleti „marxizmus" Nyugat-szakért ői; és Nyugat szklevatizált, 
hagyományos baloldalának funkcionáriusai között tagadják még, hogy a post-
ipari neokapitalizmusban a régi értelemben vett proletariátus, a 'klasszikus 
münkásosztály.szám- és jelent őségbéli csökkenése nyilvánvaló szociológiai tény. 
Az egyre erőteljesebben automatizálódó ipar egy új — magasan szakképzett 
és specializált munkáskategóriát hoz létre, s a gazdaságban bet őltött szere-
pénél fogva osztályszempontból ez az új munkásság válik relevánssá, míg 
a továbbra is nyomorban élő, pauperizált proletariátus, a régi értelemben vett 
munkásosztály a post-.ipari történelem perifériájára szorul, mert nemcsak 
hogy állandóan csökken a létszáma, de már ina sem képez homogén osztályt 
(szegenyparasztok, munkanélküliek, szakképzetlen munkások és egyéb mar-
ginális elemek). Az automatizáció — mely a fejlett ipari országokban már 
a századvég előtt uralkodó lesz a gazdaságban — sorsdöntően megváltoztatja 
magát a , munkás" fogalmát is: az emberi munkaer ő  egyre inkább kiszorul 
a termék -előállítás folyamatából, s az ezt megel őző , illetve követő  folyamatok-
ba tev ődik át, •a modern termel ők, az automatizált ipar „bérmunkásai" pedig 
a .kutató-irodák technikusaira, valamint a gépek ellen ő rzőire és karbasftartóira 
korlátozódnak. S lehet-e szemet hunyni e merőben más típusú munkásság 
léngegileg más mentalitása; személyes és társadalmi érdekei fölött? 

2. A korszerű  ipar és gazdaságszervezés nivellálóan hat a dolgozók és al-
kalmazottak egykor igen éles osztály- és kaszt-érdekeire: állandóan csökken 
a szociális különbség ;a munkások, mérnökök és vezet őkáder, egészében pedig 
az új munkásosztály és az új középosztály, a „fehérgallérosok" (managerek, 
értelmiségi és •kereskedelmi alkalmazottak, irodai dolgozók stb.) között. E ni-
vellálódással kialakuló dolgozó- és alkalmazott-rétegek relatív és abszolút 
mértékben is lényegesen jobban szitualtak, mint az egykori proletariátús 
volt, megvan tehát a lehet őségük arra, hogy túlhaladják a „.mind nagyobb 
b fszteként" folytatott harcot, s hogy a rendszerben elfoglalt helyük és szerepük 
adekvátságát kérd őjelezzék meg. Azonban a jólszituáltság következtében nem 
gyengül-e az új munkásság s a vele „egybemosódó" alkalmazott-rétegek osz-
tályereje, s egyáltalán, velük kapcsolatban lehet-e még osztály-er őrő l, osztály-
harcról beszélni? Miután a „bifsztek" s mindaz, amit szimbodiz đl, biztosítva 
van;  nem csupán egy új munkáaarisztokrácia válogatós, „disztingvált", a rend-
szent alapjában nyugtan hagyó, kétségbe nem vonó igényeir ől lehet-e szó? 

3. 1968 „francia májusa" bizonyította be legmeggy őzőbben, hogy az új 
baloldal egyes teoretikusai túl korán elhantolták az új munkásosztályt.mdnt 
forradalmi szubjektumot. Bebizonyosodott, hogy ellentétben a múlt . század 
iparával, ,mely szolgává degredálta a2 embert, és szolgaságában, animális lét-
feltételeiben tette lázadóvá, korunk ipara felszabadíthatja a dolgozó embert 
állati egzisztenciája terhei alól, de nem szabadíthatja fel az „új rabszolga-
ságával" kapcsolatos :kérdések és történelmi alternatívák ismételt felvetésének 
az ianperativusa alól. 1968 Párizsa tömegmé гetekben is meger ősítette a korszer ű  
üzemszociológia megállapítását, hogy a mai munkást az egyre emelked ő  élet-
színvonala se békíti :ki eleve saját t őbe-teremtette helyzetével, s ő t, a jólszitu-
áltság gyakran fordítottan arányos a követelések radikalizmusával: minél 
fiatalabbak és képzettebbek, minél nagyobb a fizetésük és a szabad idejük, 
s .minél biztosabbak munkahelyük állandóságában, a korszer ű  üzemi dolgozók 
annál határozottabbak a min őségi, .a hagyományos, ,;bifsztekes" igényeket 
meghaladó követeléseiken. S miért lenne ez kuriózdum, mdért lenne csodalni 
való tény, hogy az üres has nem •abszolút el őfeltétele az emberi elé-
gedetlenség kinyilvánításdnak? Hisz nem a nembelisége drasztikus tagadását,_ 
az animális világgal való egy szintre hozásá•t jelentené-e a ,feltevés, hogy az 
ember . csak addig maradhat homo rebellis, amig korog a gyomra, lyukas 
a cipője s feje fölött beázik a tet ő ? 

4. A marxi tétel, hogy a jólét a feltétele a kommunizmusnak, mert csak 
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tisztikus életfilozófiájukat, kétségkívül ma .is id őszerű  s nagy jelentősége van 
a 'korszerű  munkásmozgalomban is. Nem az anyagi nyomor, hanem az anyagi 
jólét az az alap, melyen megtörhet a mai dolgozótömegeket is „fogva tartó" 
nyárspolgári szükségletek hatalma, s csak az anyagiakkal való viszonylagos 
beteltség pszieholágiája teheti őket fogékonnyá elidegenültségük „.korszer ű", 
„finom" tényeire, a represszív •társadalom ideológia•ilag gondosan álcázott 
embertelenségeire. Indoktalan-e tehát a :kérdés, vajon ,a pauperizálódást  mint  
mozgalmi motívumot nem válthatja-e fel siskeresen •a korszer ű  dolgozótömegek 
„arisztokratizálódása", „elburzsujosodása"? Vajon örökös törvényszer űség-e 
a munkásmozgalomban, hogy „•minél rosszabb, annál jobb", és fordítva? 

Hogy milyen mértekben képvisel (és !képviselhet) a korszer ű, a klasz-
szikus proletariátusra alig emlékeztet ő  mai munkássá.g is forradalmi szubjek-
tumot, az mindenekel őtt osztálytudatának :milyenségét ől függ. De beszél-
hetünk-e egyál•talan ilyen tudatról a régit ől érdekben és mentoli:tásban. már 
radikálisan elrugaszkodott, dé saját konstituálódását még  be  nem fejezett új 
munkássággal kapcsolatban? Mennyiben „magába való" ez a kategória még, 
s mennyiben „magáért való" már? Ha az osztálytudat kialakulásának és 
meglétének továbbra is marxiak a .kritériumaai — a saját osztályérdek felisme-
rése és a vele való azonosulás; a más osztályok érdekeinek felismerése és 
jogtalanként való elutasítása; készség és kollektív politikai eszközök felhasz-
nálására az osztály kollektív politikai céljainak megvalósításáért 	ha az 
osztá.lytudat meglétének ezek az el őfeltételei, akkor lehet-e már ma is szá-
molni a korszerű  smun:kás meglévő, kialakult osztálytudatával? S nem nevez- 
hető -e csakugyan — s több joggal, mint bármiikor — metafizikainak a hit, 
hogy aa múnkásosztály elkerülhetetlenül eljut osztálytudata kialakításához, bir-
tokba vételéhez? Nem is szólva arról, hogy az osztálytudattól — felismert 
osztályérdek és az érte való kollektív harckészség — a forradalmi osztály-
tudatig — a szükség felismerése, hogy a termelés egész rendjét meg kell "vál- 
toztatni, mégpedig tulajdonjogi alapjaiban is — rendkívül hosszú az út, s hogy 
a mai sztrájkstatisztikák például, :melyek az üzemi bérkövetelésekre és:a munka-
idő  csökkentésére vonatkoznak, önmagukban még egyáltalán nem tanúskod-
nak a forradalmi osztálytudat meglétér ől ... 

A korszerű  feltételek között nemcsak •a forradalmai, de a ;,közönséges" 
osztálytudat kialaakulásána'k is rendkívül nagy akadályai vannak. 

A t őke .megállapítása, hogy a munkás helyzetének a t őkehalmozással 
párhuzamosan egyre rosszabbá kell válnia, függetlenül attól ;  hogy alacsony 
vagy magas-e a fizetése, ;egyféleképp s bizonyos mértékben ma is helytálló. 
Az expioatáció temnész•etszer ű  velejárója •mindennemű , „hagyomanyos" és 
„korszerű" kapitalizmusnak, s a nagyobb jövedelem, magasabb munkabér 
nem jelent automatikusan akisebb. kizsakmányaltságot. A probléma az, hagy 
ez a kizsákmányoltság egyre „finomabb", „rafináltabb", „elviselhet őbb" — 
tehát felismerhetetlenebb is lesi, s a róla alkotott osztálytudat egyre nehe-
zebben konstituálódik. Nem az .a kérdés tehát, hagy eltűntek-e azok a bizo-
nyos „láncok", melyek letépésére történelmileg továbbra is maga a •munkás-
ság hivatott, hanem az, vajon nem alakultak-e át e „láncok" olyan perfiden 
szőtt ,;selyemszálakká", amelyek csók annyira szorítják a korszer ű  munkást, 
hogy e szorítás ne váljon •elviselhetetlenné, egzisztenciára tör ővé, osztálytuda-
tot csiholóvá? 

Maga a munka, a bármilyen jól megfizetett kapitalista munka is elide-
gentóen hat a korszerű  :munkásra, s ezért pusztán a magasabb anyagi élet-
színvonal nem lehet áthidalhatatlan a.kadalya - az osztálytudat kialakulásának, 
bár nyilván számolni kell gaz anyagi jólét „altató' , „leszerel ő", ,,;ellenfórradal-
masító" !ha•talmávai is, hisz •a mai jólszituált munkásság már nemcsak a „lán-
cait" koćkáztatja, a Kiáltvánnyai ellentétben neki igen is van olyan sajátja, 
magánbiztonsága és magánbiztosítélеа , aminek lerombolását fontolóra is vehe-
ti: a hagyományos proletariátussal szemben, melynek objektíve nem volt, 
nem lehet .választási lehet ősége „lánoai" és szabadsága ,között, a korszer ű  
munkásságra a választás kényelmét — és felel ősségét —rótta .a történelem. 

De ha még oly reálisnak tartjuk is a feltevést, hogy korszerű  osztály- 
tudatot a magas munkabér ellenére maga a továbbra is embertelen termelés-
mód, a dolgozók eszköz-szerepének a felismerése is létrehozhat, nem kell-e 
itt is szarrolni egy „pesszimista" lehet őséggel, azzal  ti.,  hogy nemcsak 
a munkabér, de ,a munka feltételei is egyre inkább „selyemszálakká", egyre 
inkább elviselhet őbb•é válnak? Milyen következményei lehetnek a ma is 
érvényben levő  marxi megállapításnak, hogy a munkás számára a szabadság 
a munkaidőn túl kezdődik, a mun'kás csak a murnkán kíviil érzi jól magát, 
csak akkor van otthon, amikor nem dolgozik, amikor pedig dolgozik, akkor 
nincs otthon? Vajon a munkás nem egyre kevésbé fogja-e érezni a korszer ű  
világban való otthontalanságát •a munkaidő  állandó (az Eeyesült Államokban 
már ma is háromnapos munkahéttel ,kecsegtet ő) csökkenésével? Annál is in-
kább, mert sa mini:málisra csökken ő  munkaidőn túl egyre elmosódottabbá válik 
a különbség a munkás- és nem-munkás életmód között, hisz a jólszituált 
dolagozónak nem csupán .a szubjektív-emotív, de a reális-anyagi feltételei is 
megvannak ahhoz, hogy a gyárkapun kilépve többé már ne érezze magát 
munkásnak ... Az osztálytudat .konstituá)ódására hathat-e ez a tény más-
ként, mint gátlóan? 

A keleti „marx:izmus" madártávlatú, hurrá-optimista szociológiai „meg-
látásaival" szemben a nyugati „mikroszociológia" meggyőzően bizonyítja, hogy 282 
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az új dolgozórétegeknek a kapitalista üzemmel való integrálódása legaláb!b 
oly erőteljes tendencia, mint az opponálásuk, szembeszegül ő  készségük. Mivel 
a dólgozó személyi jövedelmét egyre kevésbé a saját ,,,termék-mennyisege" 
határozza meg az аutamatizáciával ez mérh еtetlenné válik —, s sze-
mélyes prosperálása egyre inkább az egész üzem jó gazdál:kodásától függ, 
— az üzemi érdeket egyre inkább a saját magánérdekének is tartja, az üzem 
és a dolgozó — legalábbis az anyagiakat illet ően — egyre kevésbé állnak 
egymášsal szemben antagonisztikus felekként, a „jó ;business" egyre inkább 
közös ügy lesz. S az üzemhez , ;köti" a dólgozót a nagyineret ű , s mind általá-
nosabbá váló specializálбdás is (hisz ugyanaz a ,magasszakkepzettség, amely 
x üzemben néikülözhetetlenné teszi a specialistát, .az egyéb, másra speciali-
zálódott üzemben valósággal használhat•atlanná is teszi), nem is szólva arról 
a kötődésről, moly nem a kórszerű  termelésmódnak, hanem a :korszer ű  kapita-
lista machinációnak a következménye (nyugdíj:rendszer, garantált szakmai 
karrier, részvételi-jog" stb.) : 

c) Az osztálytudat kialakulásának nemcsak üzemi szinten vannak ko-
moly akadályai; egy egész sor tényez ő  „munkálkodik" ellene általános-
nemzeti szinten is. Egy-egy ország dolgozótömegeinek s гocio,professzionális, 
szociális-gazdasagi, politikai, ideológiai és művelődési dűferenciáltsága nyil-
vánvaló tény, s a kapitalista nemzetgazdasag számára ez felbecsülhetetlen 
értékű  tényező , hisz állandóan fékezi az általános, országos méret ű  szembeszegü-
lés kibontakozását. A világproletariátus, mely tudatosan tételezi saját osztálya 
s ezzel , az 'egész emberiség felszabadítását, 1919 óta fdkozatosan anakro-
nisztikus fogalommá vált. Napjaink kérdése ezért, sajnos, már nemcsak 
az, hogy az új dolgozótömegek eljutottak-e az egykori világpróletariátús 
forradalmi osztálytudatának a szintjére, vagyis van-e a mai munkássagnak 
is kifejezett, tudatosodott nembeli-messianisztikus célja; ilyen szempontból 
nyilvánvaló, hogy a „világproletariátús" pillanatnyilag puszta utópisztikus 
absztrakció. Viszont kérdeses még iaz is, létezik, 1etezhet- e a mai viszonyok 
között homogén, viszonylag egységes „nemzeti proletariátus", amely .az osz-
tálytudatát, ha nem is ,a „világpraletar.iátus" és „az emberiség" érdekében, 
de legalab•b tulajdon, országhatárokon belüli osztálycéljai érdekében egysé-
gesen manifesztálni tudná? Más szaval, a régi proleteriátus történelmi szere-
pének átvételére .hivatott „új történelmi iblokk" képvisélhet-e a ,mai viszo-
nyok, az osztályon belüli megosztottság és a más osztályokkal való mészbeni 
integráltság viszonyai között legalább nemzeti, méretekben olyan potencio-
nális osztályerőt, mint amnilyent a hagyományos proleteriátus képviselt? . 

7. Irreális-e a féltevés, hogy progresszív •történelmi tömegtudat !kialakul-
hát úgy is, hogy nem a szűken •értelmezett osztalyérdek, hanem a legtágabban 
vett nembeli érdek a központi tényez ő? Vajon az egész mai életmód 
nem-emberi jellegének felismerése s egészbeni elvetése nem lehet ugyan-
olyan hatékony fermentuma egy progrésszív tömegtudatnak, mint például 
a munkáspártok •programjai voltak a századel őn? S ezzel kapcsolatban: vajon 
ma, amikor a legfejlettebb ipari társadalmakban az új`nemzedékéknek majd a 
fele (!) máris egyetemre jár, az értelmiségi, s általában, a hagyományosan 
értelmezett .munkásosztályón kívüli rétegek forradalmi :katalizátor-szerepe 
nem lehet-e hatványozottan nagyobb, mint volt :a múlt század végén és 
századunk elsđ  évtizedeiben? Nem egy ijesztően bárgyú szemellenzősségre vall-e 
továbbra is szem el ől téveszteni és anakronisztikus „prodetárg őggel" lebe-
csülni a korszerű  kapitalizmus nem-proletár tömegeinek rendszer elleni, 
elsősorban 'köztudat-formáló tevékenységét? Hisz ilyen szempontból nem 
rendkívüli-e a jelent ősége még az olyan „ártalmatlanul balos" tömegjelen-
ségnek •is,  mint amilyen a hippymozgalom? Mert igaz ugyan, hagy ez 
a .romantikus életforma csupán „üres" negáció, a valamit ől, s nem pedig 
a valamiért való szabadság manifesztála•sa, azonban az általánós „jólétbe-
révüles" közepette lebecsülhet ő-e a mazgalomnak :az is támegtudаt4ormáló 
„üzenete", hogy ..a termeles a termelésért nem lehet az emberiség tartós 
célja? Nem épp annak a negációjárt, teljes elvetését képviseli-e a hippy-
mózgalom — gyakorlati-politikai szempontból természetesen medd őn, ártat-
lanul „példálózva", de az adott helyzetben ez .sem kevés —, ami az egész 
rendszer alapelve, ti. az  anyagi ösztönzést mint a fejl ődés ;kizárólagos indí-
tékát? S nem egy szintén nem-proletár jelenségnek, nem az egyetemista 
mozgalomnak köszönhető-e elsősorban, . hogy szertefoszlott, vagy legalabbis 
foszladozik a fogyasztói társadalom „ósztálynélküliségének" a mítosza? S nem 
ez a mozgalom tett-e legtöbbet annak érd :ekében, hogy a lakosság széles 
köreiben tudatosodjon és hangot kapjon a karszer ű , „finom" exploatáciával 
szembeni elfolytott, lappángó, a legjobb esetben csa.k ösztönösen érzett elége-
đettlenség, valamint a felismerés, hogy a szocalizmus mindeneik el őtt új em-
beri létformát jelent, a kapitalizmussal szembeni lehetséges el őnyét tehát 
nem a mennyiségben — a többet-termelésben. -, hanem az új emberi 
min őségben kell 'keresni? — Nem kétséges, má:r az elmúlt évtized tapasz-
~alatai alapján sem, hogy a jöv őben még kifejezettebb lesz a nyugati értel-
miségi tömegek köztudatformáló, ereje, s miért kellene ezt holmi „kényel-
metlen" ténynek vagy ,éppenséggel „hátrányos", „an.ti-proletár" tendenciák 
vartani a korszerű  munkásmozgalomban? 
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_sinkó ervin 

heil és 
spasibo! 

I■ 
Gyerekek, lányok, asszonyok, fiatal 

fiúk is, itt mezítláb járnak most. Teg- 
nap, szép vasárnapon, hogy a viz 
partján séf đ ifunk Micivef, egy 10-12 
éves meztelen fiú — egyenletesen bar- 
na bőrrel, mindenik" barnára sülve — 
olyan szép volt, hogy megértettem a 
népeket, akik ellentétben a kereszté- 
nyekkel, meztelennek álmodták az iste- 
neiket. Nem tudok köz őлyösen egy 
meztelen lábszárra . nézni. A csúnya, 
különösen a n ő knél, a iábíej — csak 
egész liataloknál, gyerekeknél szép 
még az is, majdnem mindig. És Mi-
dnél. 

Ime, átkozzanak ki a fő papok, a po- 
litikai és egyéb f őpapok, hogy 1940 
júliusában ilyen kérdések és érzések 
foglalkoztatnak engem. De tegnap ol-
vastam a beszédet, melyei a német 
festők kiállításának megnyitásánál Goeb-
bels tartott — és olvastam, hogy hány 
terem van fele képekkel, amelyek a 
német haditetteket ő rökífik meg.. 
Goebbels beszédét 2danov is tarthatta 
volna, és a kiállítás maga a leírás 
után reltenetesen emlékeztetett kiállító- 

. sokra, melyeket Moszkvában láttunk. A 
németek mindent eltanultak az oro-
szoktól — de el lehetett -tanulniok, 
lehef hasznosifaniok a maguk céljai 
számára — és ez úgy 'hat, mint egy 
leleplezés. A kollektív szellem, forra-
dalmi jelszóból, az anti-humánum hor-
dozójává lett, amint megvalósult — s 
hogy. Németországban is megvalósult, 
ma már nem kétséges. A főpapok ex- 
kommunikálhatnak annál is inkább, mert 
én exkommunikálom magam — inkább, 
inkább vállalom, hogy egyedül legyek, 
mint hogy — ez volt a mázik, sok 
mindenre pontosan emlékeztet ő  hit — 
azf tegyem más színben, mit a „né- 
met 	költők", akik 	meginterjúvolták 
erauchifsch-of és más hadvezéreket, 
hogy „a t ő lük kapott felvilágosítások 
alapján.. hozzáfogjanak a nagy eposz 
megírásához, melyek tárgyát a ~ é- 
met hadsereg diadalmas hadifettei log-
ják szolgálni." leit. és Spasibol 

(m ean, 1940 . jul. 29.) 

„ 

tolnai Ottó 

makavejev új filmjének körülírása 
„A Tizian festményein pompázó testiség színtiszta protes- 
tantizmus. Vénuszána.k csípői sokkal alapvet őbb tézzisek 
azoknál amelyeket a német barát a wittenbergi templom 
kapujára ragasztott. Heine 

Makavejev, lévén az üres tézjsek korának gyermeke, nem csoda, hogy paradox 
módon szerelmese is e műfajnak. Puszi Parola elvtársn őnek című  könyvét 
egy nőnek ajánlja, akit Tizenegyedik tézisének nevez. 

Új fjlunjében a sztálinizmus bírálatának az eddigjeknéi alapvet őbb tézjsejt 
keresi, és talán ,meg is fogalmazza végletekig ellenpontozott képi nyeilvén. 
Ezirányú erőfeszítéseit egybe kell látnun'k egyetemista mozgalmunk és néhány 
filozófusunk, írónk tevékenységével, ám, bizonyos szempontból, még egy 
ilyen . szinten is kihangsúlyozható tézisének alapvet őbbsége. Tézisei úgy 
viszonyulnak íróink eddigi megnyjlatkozášaihoz, mint Tizian Vénus к á'nak 
pompázó testjsége, .csípői Luther templamajtóra szegezett' plakátjához. Nála 
megsejthetünk valamit az Ige testté, nem is testté: hússá levésér ől; Kerényi 
nagyszerű  hibakiigazítása szerint, a test fordítási hiba, tehát: „Sz ć• van 
mostantól fogva a húgybéli testr ő l." 

Az elmúlt korokban voltak pillanatok, amikor az Ige megsejtetett. talán 
voltak :pillanatok, amikor testté is lett — azon nyomban hullává, de hússá. 
különösen korunkban, nem lett soha: „A szellem kész, de a hús gyenge." 
Az edény, mint a philosophus teutonicus tisztára súrolt ónedénye, melynek 
csillogása a .,titkos természet középpontját" sugallta, eddig, legfeljebb egy 
emberöltő  után, gyöngyként öntve a szellem isteni salitterét, higganycsöpp-
jeit a disznók elé, mindig félrebjllent, összetört. Éppen ezért, máris tl őre-
bocsájthatjuk, az egyetlen lehetséges humanizmus: a disznók iránt érz е tt 
szerelem; a hús: disznohús . 
Az új idők nagy kisiklatásainak f ő  akterei, mint minden korok nagy kisik-
latásainak fő-fő  akkterei, pszichopatalógiai szakkönyvekb ől léptek elő  — ez 
természetesen közhely —, de mégjs e .,történelemkönyvek" ihlet ője és Plu-
tarchosa, a lélekelemzés és Freud még mindig nagykorúsításukra várakoz-
nak. Módszerük tudományos vagy m űvészi, egyéni vagy kollektív vonatko-
zásban történ ő, akármilyen formájú, kamatoztatása •még mindigirrjtái, még 
mindig nyílt sebeket érint. Igaz, Freudnál éppúgy, mint Nietzsche esetéhen, 
a kés élén táncolunk, de a valós problémák csakis késélen közelíthet ők 
meg... 
Filmün',ket pszichológus készítette pszichológusról. A ,.te'ma" tehát adott. Ezzel 
már mindent elmondtunk a filmről, de ezzel egyben ismét a végtelennek 
tűnő  konfliktus ,aktualizálódik. Akármilyen nehéz is, szeretném elkeriilni e da-
rázsfészek felbolygatását, és csak annyit említenék meg; hogy a legtöbb marxista 
a freudizmus kutatási területeihez érve, metafizikai axiamákká gömbö-
lyödött Marx és Lenin idézetekkel helyettesíti a valóságot, a tényeket, 
s így, Lenin halála óta immár öröklétnek t űnően: „annál rosszabb a való-
ságra, a tényekre nézve". Távol állok attól, hogy a lélekelemzés valóságát 
és tényeit magával a valб•sággal, a tényekkel tévessz еm összе , csupán arról 
van szó, hogy diszciplinánk Freud utáni művelőinél, kamatoztatóinál a való-
ság, a tények egy-egy, szegmentuma el őtt, nyitott ajtókat, ablakokat taláPhatu.nk 
míg a marxisták nagy részénél egy skolasztikus, manipulatív bezárkózás, 
a •marxizmus interpretálásának és alkalmazásának 'kettészakadása észlel-
hető  ... Ismét közhelyek — de az alábbiakban e közhelyek talán majd vala-
mennyire feltelít ődnek. 
A film másságáért lelkesedem, és azért, mert egészen új utak keresésért ösz.-
tönöz; eltér a sztálinizmus-bírálat sablonjaitól. Szabó István Szerelmesfjl.m-
je után még jobban hiszek ennek az útnak járhatósagában. A film pionír-
gyűlésére gondolok. Szabó szintén a gyökerénél — ez esetben a gyermek 
lelkében — próbálj а  megragadni a sztálinizmust. A Sztálin-kép alatti raj-
összejövetel, Makavejev nagy metafó гбјбval, már ennek az üj útnak a tel-
jességét revelálja ... 	 . 
A tézisek lényegéhez tartozik, hogy mindig efektivjtásukon, pontosságukon 
keresztül nyernek általánosabb érvényt. Általános érvényük hordozója vala- 284 



mi költői-filozófiai fluidum. A klasszikusok legfontosabb téziseit versekként, 
herakleitoszi töredékekként is elemezhetnénk, hiszen a kortársak úgy is viszo-
nyultak hozzájuk. Az Áprilisi téziseket pl. egyfel ől egy ,,őrült lázálmainak", 
másfelő l „nagyszerű  kuszašagnak" nevezték. A kuszaság önmaga szerkezeté-
nek tiszta vázát %kuszaságnak látta. 
A lényeg kiszúrása, megragadása a mozgásban, a mozgas felgyorsítása céljá-
ból történik. Később, a hasonló injekciók éppen a mozgás megbénítását 
idézik elő ; kés őbb, jelezve 'az élet fogyatkozását, a terror növekedését, éppen 
ez a költői-filozófiai fluidum párolog el, s lesznek a tézisek direktívákká .. . 

Makavejev téziseit paradoxonoknak, ha Mehet így mondani, politikai 
met:afó гбknak tekinthetjük. (A végletek találkoztatása ismét kuszaságnak 
tűnhet a kuszaság szemeben, de egyesek számára — talán — annak szer-
kezetét is olivashatóvá teszi.) Nyitottak ezek; igazi lemérésük csakis 
továbbfejlesztés formájában lehetséges. A továbbfejlesztés pedig feltételezi 
a kritikát — egyedül csak az adminisztratív intézkedéseket nem. Az önigaz-
gatás „adminisztratív intézkedése" a kultúra területén csak hozzáért ő  kritika 
lehet — filmünkkel kapcsolatban pedig ilyesmivel még nem találkoztunk .. . 

Makavejev téziseinek pontossága, efektivitása az elviselhetetlenséggel 
határos. Hogy valóban elviselhetetlenek, azt a zártkör ű  vetítés, a vetítes 
után megrendezett vita, valamint a film további sorsa egzakt pontossággal 
bizonyítja. 
Első  benyomásaimat a vetítés utáni szünetben így valahogy fogalmaztam 
meg: valóságunk, pszichénk, végs ő  soron organizmusunk nem" bírná elviselni 
ezt a műalkotást. Ha normális forgalomba kerülne, még nem tapasztalt 
perturbációkat idézne el ő ; valaminek el kellene törnie. A törés fizikai érte-
lemben használtam. Hatása azért lehetne könnyen végzetessé, mert a „sund", 
a pornográfia vájta kanálison szúrna szíven bennünket; err ől az oldalról 
pedig, nagyon jól tudjuk, védetlenek, ma született bárányok vagyunk. (Új-
vidéken pl. ahol a fidsn sorsa lényegében eldöntetett, az írószekció titkára, 
néhány kultúrbizottsag tagja a ' ,;sund" kiadója, koronázatlan királya ...) 
Régi meggyőződésem, hogy a „sund", a szimpla pornográfín túltengése aka-
dályozza, tragikus módon késlelteti az osztálytudat formálódását, sok helyen 
már csírájában megmérgezve azt. Félek, még akkor sem túlzok, ha azt 
mondani, 'hogy kongresszusi határozatainkhoz literatúraként „sundot" eg por-
nográfiát mellékelünk. Érdekes, ám nem véletlen paradoxon, hogy Makavejev 
a „sund" vájta kanálison továib'bítja sakkjait; csupán azzal a különbséggel, 
hogy mind a két irányba: a „sund" fagyasztói, a munkásosztály és a 
,.sund"-dal .manipuláló:k felé is. Robbanóanyaggá vegyíti, s hogy e robbanó-
anyag alkotóját .is légbe röpíti-e, azt egyal őre nehéz lenne megmondani. 
Ezek után számomra a kerdés a következ ő : félünk-e Makavejev sdkkjaitál; 
hogyan ítéljük .meg, szükségesnek tartjuk-e szokatlan terapiáját, reneszán-
szot hozónak — mint jómagam is —, vagy pedig, mivel komolyan zavarná 
manipulációnkat... Az újvidéki zártkör ű  vetítést, vitát, ,mivel több mint 
600 ember volt jelen, demokratikus, önigazgatási formának tudom, a vita 
pedig,. ha nem tévedek, a film gy őzelmét demonstrálta. 

De mit is érek én az elviselhetetlénseg alatt? 
Disznóól című  filmjéről mondja Pasolini (a kanibalizmusra és a disznók 
iránt érzett szerelemre gondolva): „Ebben a filmben -el őször meséltem ei 
olyan dolgokat, amelyek átlépik az elviselhet őség határát." . 
A filmművészet e vonulatát, más-más pozíciókról, Eizenstein és Sunuel 
indítja el. A pontosságot, az elviselhetetlenséget éppen az ő  filmjeik szem-
kilövésével, szem-átmetszésével tudnám legjobban illusztrálni. Makavejev 
téziseit azért érzem alapvet őbbeknek, mert hasonló lényegi, végleti pon-
tokra, robbanó metaforákra vezethet ők vissza —elsősorban a médium adott-
ságainak köszönve., 

Rendezőnk a sztálinizmus szem-'kilövését, szem-átmetszését végezte el, 
amikor a hatalmassá vazelinozott, gipszbe, áttetsz ő , szép, piros viaszba öntött 
férfi demiszervet a díszemelvény Sztálinjával vágja egybe. Makavejev a Sztá-
lin-figurát, -bábot (korabeli giccs filmet használ) ellenpontozva, egészen az 
első  emberig megy vissza, aki már a sziklafestményeken is erekcióban lév ő  
hímtaggal ábrázoltatott, hiszen a férfi és a n ő  („:a férfi és a n ő  viszonya 
— Marx számára éppúgy, mint Engelc és Ldnin felforgásiban — lényeges 
partnerré válik a "korszakok és civilizaciók :megítélésében") már akkor is 
„teljes szexuális apparátusával rohamozta .az egeket". Igen, a film e kett ős 
jelenete, központi, illetve egyetlen metaforája engem a lascauxi, erekcióban 
levő  hímtaggal ábrázoltatott halott vadászra emlékeztet, s úgy érzem, éppen 
e félelmetes enigma idézésével tudjuk csak visszavezetni a Makavejev fel -

vetette próblematikát a legtávolabbi s egyben legalapvet őbb pontokra. 
Előszöris vessünk egy pillantast a sziklafasbményre! 
A kiizdelemnek évge: a vadász halott, a vad belei lógnak. 1me a pillanat, 
a halál pillanata, amikor az ember alapvet ő  kérdései hajnali fényben, tisztán, 
ám mégis megoldhatatlan rejtélyként mutatkoznak. E végs őkig tragikus pil-
lanatot egy váratlan momentum zavarja, :mozdítja a komikum felé. Az 
erekcióban lévő  nemiszervről van szó, amelyet éppen úgy bámulunk, csoda 
lunk, mint a  film nagy, vörös hímvesszőjét. 
A halállal szemben, nem is szemben, párhuzamosan, nem is párhuzamosan, 
a halál vetítővásznán csupán egy tény, argumentum, érték létezik, t űnik 
elő : az erotikum. Tehát, nem bócsájtkozva más irányba térít ő  részletekbé. 



a legkomolyabb, legtragikusabb pillanat is már magába foglalja a komikum, 
a  humor, .a  játék momentumait— így mint elilentétéig, a vécéfal r аjzáig tágítva 
a sziklafestményt. 
Légyegében, nagy, szimultán filmjelenetünk is e halálos konfliktus alap-
rajzát kőveti. Már a fekete-fehér és a színes film váltakozása, a kosztümös 
diktátor és a meztelen fiatal férfi (aki mellesleg egy amerikai lap szer-
kesztője) ellentétpárja is a halálra és az erotikumra utal. Makavejev meta-
forája, a bő  alapanyag, a kett ős idő-térbeliség révén összetettebb, beszéde-
sebb a sziklafestménynél. Sajnos, mivel a filmet csak egyszer láttuk, 
komplexitását csak sejteni tudjuk. Oldalazva körülírni. 
A hímvessző  vazelinozás által hatalmassá növekedik... Már ez a folyamat 
is túlsegítene bennünket néhány akadályon, smár a korabeli Sztálin-film 
pörgetése is komoly effektust válthatna ki, de Makavejev mondanivalója 
még bonyolultabb nyelvét követel. Ezután nylonban csomagolja, majd gipsz-
szel tapasztja, elkészíti negatívját és kiönti a viasz-hímvessz őt .. . 
Szobor-öntés? Az is! Am, e lassú, méltóságteljes processzus, inkább a halotti 
maszk elkészítésének rítusa: „Vazelint vett el ő ; be kell kenni az arcot, hogy 
ne ragadjon a gipsz ... Majd a híg, tejszer ű  oldatot óvatosan önteni !kezdte, 
vigyázva, hogy mindenütt egyenletes •réteget alkosson. A vékony, néhány 
milliméternyi réteg hamar megszilárdult, s pontosan kirajzolódtak rajta a 
vonások. Sűrűbb masszát kevert, és egyre nagyobb csomókban rakta 
a gipszet a vékony maszkra. Meghajlított dróttal lemérte az arcél-szöget, 
s a drótot is belerögzítette a gipszbe. Fél óráig kellett várni, mire a vastag 
massza megszilárdult ... A maszk hűségesen megörökíti az arc méretét, 
formáit, vonasait; de melyik arcét, melyik arcáét?" Azért szükségeltetik a rész-
letes, hosszadalmas processzus, hogy a nemiszerv plasztikává, képe lehessen (a 
szem-kilövés, szem-átmetszés is a szem fejl ődéséről, a képrő l, a filmről beszél), 
s közben tudatunkban,. „lelki szemeink" el őtt, ellenkez ő  irányú folyamat 
indulhasson, játszódhasson le: a diktátor halotti maszkjától visszajuthassunk 
a húsbéli nemiszervhez: A „halotti maszk" elkészítése (Freud szerint a phal-
lus-szimbálumok sokasodása): monumentális kasztnáció. Most, a mi szem-
pontunkból, a szem-átmetszés is a kasztrációra utal: „szeretni, azt jelenti, 
látni", mondja Barth. 
Sztálint, a halált, a terrorral, illetve a politikai terror legtisztibb formájával, 
a koncentrációs táborral helyettesíthetjük, mivel ma Sztálint, Sztálin sze-
repét teljes egésszében negatívnak ítéljük, egyenl őségjelet téve közés és 
akoncentrációs táborok közé. Szerintünk itt semmiféle lavírozás sem 
lehetséges. 
Makavejev sztálinizmus-bírá'1atat az erotikum, a szexualitás központba 16-
kése teszi páratlanná. Többször kihangsúlyoztuk, ez a központba lökés csakis 
a médiumnak köszönheti különös erejét, mert: „Az erotika a legsajátosabb film-
téma, önmagában is filmanyag" (Balázs). Kár, hogy ezt az izgalmas területet 
(a szem-nézés, -látás, a szem és a film, a szem és az erotikum stb.) 
is csak érinthetjük: A film körül szorgoskodáknak Balázs idézett Asia 
Nielsen erotikája című  írásának egyk részletére hívnam fel a figyelmüket, 
hátha más, nemcsak buja filmek beti+ltásánál is hasznunkra lehet: „ez a n ő  
úgy tud mosolyogni, hogy ezért a mosolyért betilthatná a rend őrség a filmet 
mint pornográfiát." 
A ikoncentrációs tábor említéséved — a halál és az erotikum után — végre 
a munka alapkategóriáját is bevezethetjük. 
Korunk emberét =koncentrációs tábor emberét a munka valóban szabaddá 
tette: „Arbeit macht frei", ;,Mert az az ember, akit ől mindent elvettetek, 
pincs többé hatalmatokban. đ  ismét teljesen szabad." (Szolzsenyicin): sza-
baddá emberségét ől, talán nembeliségét ől is; az állati „színvonal" alá süly-
lyesztve .... Amikor fent, kihívóan azt mondottuk, hogy a humanizmus már 
csak mint a disznók, az állat iránt érzett szerelem lehetséges, akkor erre 
a már-már nembeliségét ő l és nemis "egétől is szabaddá tett emberre gon-
doltunk. 
Marx az ember, a munkás teljes elidegenülését a „szolgaság csúcspontjának" 
nevezi. Sajnos, ezt a csúcspontot a modern id ők totalitárius rendszerei 
szédítőbb magasságokba emelték. Marx munkasa számára még létezik 
valamiféle egérút, ezért kényszermunkája sem korunk kényszermunkája még: 
Otthon akkor van — írja — amikor nem dolgozik, és amikor dolgozik, 

akkor nincs otthon. Munkáj,a ennélfogva nem önkéntes, hanem kényszer ű , 
kényszermunka." Marx munkásának tehát otthona van, s őt még állati szintjén 
is paradicsomi dolgokban dúskálhat, szabadnak érezheti magát stb. „Az 
lesz tehát az eredmény, hogy az ember (a munkás) már csak állati funk-
cióban —evés, ivás és nemzés, legfeljebb még la.kás, ékesség stb. —érzi 
magát szabadon tevékenynek, emberi funkcióiban már csak állatinak. Az 
állati .desz az emberivé és az emberi állativá ... a nemzés mint megférfi-
atlanodás ..." 
A Gazdasági-filozófiai kéziratok e sorait olvasva azt vesszük észre, hogy 
Marx szavai pozitív jelenséggel telít ődnek. Szemmel látható, korunk 
= koncentrációs táborok kora, min őségi ugrást jelent — vissza, vissza az 
állati nívó alá. A mi emberünk már nem Marx embere, „állatja", a mi 
emberünknél ezek az előkelő  emberi-állati atributumok , eltűnnek. 
Feuerbach a vallás emberét félig állatnak, félig angyalnak nevezi; Marx 286 



embere pedig, láttuk, félig ember, félig állat: A szürrealizmus emberét is 
hübrisznek, korcsnak nevezi; az egyik elméletíró. 
A mi emberünk is hübrisz, felemás, korcs : á11at és. Nehéz lenne megnevezni 
másik felét, ezért nevezzük mi is angyailhak azzal a különbséggel 
hogy a .mi angyali részünk nem valahol a ' jövpben kerestetik, hanem, mint 
Benjamin Angelus Novusa „A múlt felé fordíttótta tekintetét", és mozgása is 
a ráké. 
ЛΡfe felejtsük el, Marx vizsgálódási területe, pl.  Anglia,  semmivel sem széle-
sebb, népesebb a koncentrációs táborok világától ... 
De térjünk vissza a mi 'kérdésünkhöz. A koncentrációs 'tóbórban a nemzés 
m,ég mint megférfiatlanódás sem lehetséges. Legfeljebb mint megállatiasó-
datlanodás. Olvassuk tovább Marxot. 
Az állat közvetlenüil egy az élettevékenységével. Nem különbözteti '.meg 

megát tőye: Ő  maga az. Az ember magát az élettevékenységét ,akarása és 
tudata tárgyává teszi. Tudatos élettevékenysége van. Ez nem _olyan meg-
határozóttság, amellyel közvetlenül egybefolyik. A tudatós élettevékenység 
különbözteti meg az embert közvetlenül az állati tevékenységt ől. Еppen "csak 
ezáltal nembeli lény az ember. Tevékenysége csak ezért szabad tevékeny-
ség 
Állíthatjuk-e tehát, hogy emberünk nembeliségében kérd ő jeleződött meg, 
hogy az emberi mag morzsolódótt össze? Állításunk, mint Makavejev tézisei, 
els ősorban bizonyos tendenciák ellensúlyozását szorgalmazza, különben meg-
lehet, felesleges lenne ennyire sarkítanunk. 
Itt, kárunk=koncentrációs táborok ;kora Adam smithj "ebez kellene fordulni 
nekünk is, és Ivan Gyeniszovics falrakását kellene elemeznünk, azt a nagy 
jelenetet, amely a kritikusok szerint leginkább bizonyítana ellenünk, azt 
a pillanatot, amikor Suhovnak sikerült „leráznia a munka kényszerjellegét" 
és' a' „szabadság leheletét érezte". Fischer e végkövetkeztetései, minden ké-
telye ellenére, túlzottan optimisztikusak, ugyanis suhog felemelkedését még 
ő  is, aki korunk kényszermunkáját perverzitášnak nevezi, a szentképek angyalai-
nak гбzsászín lebegésévé idealizálja. 'suhov felemelkedése ' csupán rabtársai 
fölé való emelkedés, tehát 'az állati szint pillanatnyi meghódítása: 1 гΡ gy 
pillanatra eggyé lehet munkájával, egybefolyhat tevékenységével, egy pilla-
natra: csak AZ. De erről a vákuum-béli pontról semmiféle kapcsólódás 
nem lehetséges; ilyen értelemben val бban a szentképek angyalainak róžsaszin 
lebegése suhové is. Kiugrása csak a mind, er ősebben csapkóló hullámok 
zúgását hangsúlyozza. Minimum ez, melyre nem építhetünk kacsalábón fórgó 
várakat -- ezt bizonyítják a kés őbbi szolzsenyicin-művek "is, amelyek csupán 
egy pokolbéli mozgásról, felemelkedésr ől és alamerülésről, körforgásról 
tudnak. 
A koncentráci б$ tóbór emberének embervoltát haláltudata bizonyíthatná még, 
de félek, már az sem bizonyíthatja, hiszen a halál sokuk szamára felmentést 
jelent. És 'különben' is, milyen ember az, amelyiknek már csak haláltudata 
van és semmi más. Semmi más ... 
A koncentrációs táborokban sínyl ődő  tízmilliak nemi életér ől beszélni: szent-
ségtörés!Igen... 	 - 
Egyesek szerint Makavejev a szexualitás nivójára süllyeszti a szabadság 
kérdését... 
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Biztosan létezett, létezik és talán majd fog elétezni szabadság, amelyet vétek 
lenne a szexualitás nívójára süllyeszteni, de azt .a „szabadságot", amelyr ő l 
Makavejev beszél, csak megemelni lehet. 
Makavejev nagy párosítása, komikus fogása, collage-a korszaknyitó, akár 
Lautreamont kopernikuszi gesztusa,  'a  varrógép és a napernyő  találkozása 
a boncasztalon. Egy hasonló nagy találkozás sokkját szerettük volna érzékel-
tetni, de nem csak a sokkot és nem csak a végtelent, amelyb ől a két pont 
elindul, hanem végzetes összetartozásukat, elválaszthatatlanságukat is, mert 
„az eserny ő  társasága nem szokatlan a varrógépnek, még ha a boncasztalon 
találkoznak is." 
A sztálini 'monumentális kasztráció éppen akkor következik be, amikor a nagy 
forradalom el őször kezdi érezni igazán nemiszervét, amikor még teljesen 
nemiszervszagú. Éppen abban a pillanatban, amikor el őször sejti meg igazi 
perspektíváját, a szabadság birodalmát, amelyben az emberi er őkifejtés, akár 
Suhov falrakása — természetesen más el őjellel — teljesen öncélú; amikor 
először sejti meg minden létezhet ő  kényszermunka ellentétét: a játékot, ami-
kor maga is játék volt, ha másképpen nem is, dé mint . egy „totális 
forradalom" előjátéka — mivel, ahogy Cohn Bendith mondja: „A forradalom 
is játék". — Makavejev játékossága, humora komolyabb, fontosabb és jóval 
összetettebb, mint kritikusai gondolják. 
Egyetlen metaforánkról hosszabban kellene írni, mondjuk: PHALLOS ÉS 
TERROR címmel; állításainkat jóval alaposabban kellene bizonyítanunk, és 
az eddigiek mellett még néhány területet is érintenünk kellene. Tárgyalnunk 
kellene pl. József Attila esetét a freudizmussal — természetesen a „Szabad-
ötletek jegyzéke két ülésben" perspektívájából. József Attila • igazsága sajnos 
egyelőre még teljesei elviselhetetlen, de .közelinek érzem a pillanatot, ami-
kor majd e vakító ponttal is farkasszemet tudunk nézni. eddig a József 
Attilával való foglalkozás csak beletrisztika. Hozzánk, akik ismerjük József 
Attila sorsát, nagyon közel kellene, hogy álljon Wilhelm Reich világa ... 

És okvetlenül pillantást kellene vetnünk Malraux impotenciáról elmélked ő  
forradalmáraira is — a bordélyházakban ... 

Persze, ezek az úgynevezett elviselhetetlen filmek valamiféleképpen, ahogy 
József Attila nagy verse is, elvislhet őkké lesznek, ha másért nem, hát 
azért, mert .a valóság meg elviselhetetlenebb tényeket közöl velünk. Elvisel-
hetőkké lesznek; s most éppen ez az elviselhet ővé levés a lényeges szá-
munkra. Az, hogy mind szorosabb láncolattá lesznek, és mind komolyabb 
szint alapját képezik — mind inkább alásüllyedve, de nyár egy új világ 
egészséges pórusait biztosítva. 
Makavejev nem „dekadens", nem „artisztikus" .lélek, talán nem is „m űvész". 
Tézis- és parola-opszesszióval, politikai népszínm űveivel, végtelen collage-
idézeteivel néha már-már az amatőrhöz, a dilettánshoz közelít. Mégis éppen 
e rendhagyó pozíciója predesztinálta egy új dimenzió kibontakoztatására. 
Nem ;,múvész", de más „művészek", amatőrök, dilettánsok képtelenek len-
nének erre a telitalálatra. Tehát: Makavejev nagy m űvész! Milyen nagy 
művész; milyen nagy művész már a .film els ő  kockáin is, amikor a film 
központi, egyetlennek nevezett metaforája szerves részeként, a tojássárgájá-
val játszó tenyereket, kezeket mutatja! A film idítása egyedülálló, egyen-
rangú alkotássá, filmkölteménnyé n őhetett volna. Érdemes lenne választ 
keresni arra a kérdésre, hogy milyen gátlások kényszerítik állandó átváltó- 
sokra, kerülőkre, idegen anyagok halmozására, még akkor is, ha tudjuk, 
komplexitásának köszönhetjük amin őségi ugrást, a különös eredményt, teli-
találatot. 
A tenyérre ütött tojásokkal jásztó négy kéz koreográfiája a legéletesebb 
játék, amit valaha is láttam. Tulajdonképpen ezek az els ő  kockák beszélnek 
igazán Makavejevről, a művészről, a film többi részei már a dokumentarista 
erényeit csillogtatják .. . 
De mégis, miért van már ebben az ártatlan, vegytiszta jelenetben is valami 
elviselhetetlen? Miért elviselhetetlen az életesség, az élet?! Talán azért, mert 
csak az ellentétét ismerjük, és már minimális demonstrációja is veszélyez-
teti mérgezettségi állapotában adaptálódott életünket. Talán azért, mert már 
mi is az élet ellentétének hordozóivá, a nem-élet er ős váraivá lettünk. 
Ahhoz, hogy igazán elemezni tudjuk képeit, radikális önvizsgálat szüksé-
geltetne. Mert, említettem, képtelenek vagyunk a történelem rákmozgásának 
érzékelésére — a araunkától, az erosztól, a játéktól... A számtalan ,;negatív 
Messiás" ellenére, mi, amikor a koncentrációs tábor emberét kellene vizs-
gálnunk, egy végs őkig dekadens, beteges optimizmustól hajtva, a kommu-
nista ember-ideál szentképe el őtt hajlongunk. Pedig, ha létezik valamiféle út 
ehhez az ideálhoz, akkor csakis a mi hübriszü.nkön, korcsunkon keresztül 
vezet. Már évek óta képtelen vagyok megszabadulni a tájékozódási képes-
ségüket vesztett, a tengert ől a sivatag szíve felé vánszorgó óriástekn ősök 
látomásától... 
Rovarház című  regényemben, más szempontból, magam is foglalkoztam a 
nagy forradalmárok nemi életével és idéztem Dosztojevszkij szibériai köny-
véből azt .a részletet, ahol a megvasalt, kopaszra nyírt rabok egy kemen-
cében randevúznak a n őkkel, elégítik ki nemi szükségletüket. Kés őbb, nagy 
megdöbbenésemre, Steiner visszaemlékezéseit olvasva, ismét rábukkantam 
erre a motívumra: a rabok Sztálin koncentrációs táborában is egy kemen-
cében találkáznak... Ezek a kemencék egy, a dantei pokolnál is ,félelmetesebb 288 



pokol kapuiként, mindenféle fejl ődés, haladás ellenkez ő  pontján találhatók. 
A nemzés mint megállatiatlanodás 
A film •nyitánya, ismét csak a szemre, a kifolyt, a testünkre kent szemre 
utalva;  azt mondja, hogy már egy tojássárgájával sem tudunk farkasszemet 
nézni;.. 
Zseniális volt az egyik vitázó Qelernénye, amikor a mikrofon el őtt Davi čo 
regényéből olvasott fel: „Ez a te erkölcsöd, te ostoba kölyök, ez a te 
erkölcsöd, amelyr ől már a második napja prédikálsz nekünk, burzsuj okos-
kodás, evvel a rohadt erkölcsi arasszal mérik a vénkisasszonyok és a heréltek 
a világ dolgait, mindent a világon, evvel mérik a világot á herélteik, nem 
pedig mi, érted? Nem mi! Mi erősek vagyunk, katonák, az anyád jó istenit, 
nekiink szarvunk van a köldökünk alatt, igen, a mi tökünk a járdát verdesi, 
igen, te takonypóc, katonák vagyunk, te pisás fej ű, mi egészségesek va-
gyunk kés erősek, ,mint a bika, mindent felrúgunk magunk el őtt, mindent 
feldöfúnk, nincsen az -a Panna, akit nem akarnánk. Ide vele! Igen, ilyenek 
vagyunk mi! Na és te? . Hű , legszívesebben .megvágnálak, a szentségit a 
bolond fejednek, érted? Mi nem irigylünk senkit, mi harcolunk, nekünk jó 
így, és nagyszerűen érezzük magunkat a harcban, hát akkor mit jössz nekünk 
ilyen büdös erkölcsi kukacdkkal, te mamlasz, te? És ezt te nekem mondod, 
aki veled eszem a szart •hónapok óta, igen, sült tökön élünk mindannyian, 
deszkán alszunk, .mint a rabok, te meg nekem megjátszod a lenini szentet, 
a töketlen (tojás nélküli) erkölcscs őszt, mintha Vekovi ć  kicsapongásai, nem 
pedig a burzsoázia lenne mindennek az oka, mintha Lenin egyáltalán csinál-
hatott volna valami becsületes dolgot ezen a világon, ha nem lett volna 
férfi, hanem ratlukot hordott volna a nadrágjában, mint te..:" 
A film, akár a vitrázs kontur-szerkezete, a színes üveglapokat a néz ők 
komponálják be, észre sem véve,. hogy ,közben a - .rendező  tesztjeire felelt- 
nek. Makavejev még a film elkészítése el őtt megjósolta .a  reagálások lehet-
séges spektrumát, mondom, sajnos, egzakt pontossággal. S, ha netalán mégis 
eltérések mutatkoznanak, akkor csakis abban, hogy még' ő  sem gondolta, 
mennyire beidegződött valami az, ami ellen harcol, amit tesztjeivel mérni 
akart, amit csodálatos pamflettjével provokál. 
Egyes vitázók szerint, a munkásosztály elvetné a filmet 	nem értem, akkor 
miért féltjük, óvjuk ezt a negatívnak ítélt alkotást; miért nem mutatjuk be. 
A „WR avagy a, szervezet titka" után valóságunk tálcán hordja rendez őnek 
vágóasztalára következ ő  filmjeinek nyersanyagát: mindannyian ott tolongunk 
kamerái el őtt: Végtelenül lelkesedtem, lelkesedem .a filmért, de a zártkör ű  
vetítések és viták cirkuszai lassan már a. filmnél is, látványosabbak, tanul-
ságosabbak lesznek. Filmünk valóban pokoli tesztnek bizonyult. Úgy látszik, 
a Sztálin-szobrok ledöntesének egy újabb, minden jel szerint nehezebb kor-
szaka előtt állunk (nem is 'beszélve a szobrok újraemelésér ől): sejtjeink, 
idegszálaink kis Sztálin-szobrocskáival gyűlt meg a bajunk. Makavejev fülm-
jével a fent émlí'tett elviselhetetlenségi-láncolat szorosabbá lett, szorosabbá a 
sztálinizmus körül, de tudjuk, minél szorosabb, a védekezés annál könyörtele-
nebb. „Mert a múlt fölött időtlen és örök 'hangulat lebeg, és ez olyan hangu-
lat; amely a történelmi ember idegeinek sokkal jobban megfelel, mint a jelen 
és a jövő  szemtelenségei ..." (Th. Mann) 
Először is, mi egy hamis, semmis történelemre, rákmozgásra gondolunk. Hogy 
mennyire hamis ez a történelem, illetve történelemfelfogás, és hogy valóban 
milyen is, azt szolzsenyicin, London, Steiner írásai dokumentáljak; más 
adataink, tényeink, amelyeket komolyan vehetnénk, amelyekre t йmaszkod-
hatnánk, sajnos nincsenek. Ezek a •m űvá'k képezik az aranyfedezetét annak 
a ,totális deszakralizációnak, amelynek tanúi lehetünk. 
Erosznak 	szépen mondja sinkó — nincs történelmi érzéke, nem twd 
a történelemről, hogyan is tudna akkor a hamis, a semmis történelemr ől, 
amelyre eleve merőleges, amelyet éppen utolsó pozícióin, a pszichében, az 
idegekben robbant. Nemrége.n fejtették ki nalunk is, hogy a sztálinizmus 
pszichológiai problémává lett, de •mintha meg ilyen alapokról sem tudtunk 
volna előrelátni Makavejev konfliktusát, mintha mégiscsak befejezettnek 
könyveltünk volna el egy processzust, amely, minden jel szerint, végtelen; 
mintha időilegesnek ítéltünk volna meg egy jelenséget, amely az ember 
lényegének örökarnyoldalaként mutatkozik. 
Új diszcipiinák eljövetelét várhatjúk: a sztálinopszichiátriáét, a sztálino-
szexuálpatológiáét... 

. Filmünk, a Szerelmesfilm gyermeklélektani felfedezésével, ezeknek az új 
diszciplináknak első, úttörő  stúdiuma. Rendezőnk tudományos igényekkel 
fogot munkájához, hogy alkotása végül megis himnusszá :lett, az a filmre, 
a rendez ő  vilagszemléletére nézve, éppen kritikusai szempontjabál, csak 
plusz. ' 
Igaz; elképzelésem szerint, egy totális deszakralizáció nem hangszerel ődhetne 
himnusszá; csakis „totális pesszimizmus" lehet: „Mert csak rosszabbat remél- 
hetiink" (Szolzsnyicin). Szalzsenyicinre hivatkozunk most is, de tudjuk, Szol- 
zsenyicin, legalábbis, az eddigi interpretációk alapján, nem sorolható a „to- 
tális pesszimisták" közé; h ősei a teljes kilátástalanság tudatosodásának 
pillanatában, a lukácsi emberi önmeg őrzés igazolásaként, az egzisztencia 
végtelen örömét ől vacognak, és ezek szerint az ő  művei is himnusszá hang- 
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szerint. ez a vacogás hübriszünk angyali felének vacogása, _a megsemmisiilés 
szeizmográfikus ,jelzése .. . 
Én .a nekrofilizmus tüneteit fedeztem fel a sztálinizmushoz, magunkhoz, 
a halott istenhez és halott emberhez való pozitív és negatív viszonyunkban. 
Feljegyezték, hogy a pestisek' alkalmával a kigyógyultaknál egy különös 
erotikus .láz jelentkezik és ahelyett, ,hogy menekülnének, a haldoklókon, a 
hullákon keresik kielégülésüket .. . 
De kigyggyultunk-e mi? 
Kigyágywlhatunk-e egyáltalán? 
Tehát valami új forma kerestetik. Ezt az új formát, nyelvet, amelyr ő l 
halála óráján Tolsztoj is beszélt, a foradalom megsejtette, ha csak egy 
pillanatra is: „Ej, te széretett 1918 as esztend ő ! Vajon mulatozunk-e még 
egyszer veled, te 18-as esztend ő  ... Eltékozóltuk dalaidat, elittuk borodat, 
kihirdettük az igazságodat, és 'nem maradt meg egyéb bel őled, . csak az 
aktatologató fi гkászok! Ej, én szerelmes, 18-as esztend őm!" 
A vitázók, láthattuk, mit sem ,tudnak az Októberi Forradalomról 	meet 
lényegében mindig arról van szó. —, ők még mindig a legszimplább, a nagy 
tanító kreálta szentképet hordják szívükben .. . 
A „Vissza Marxhoz, Leninhez" jelszót így tágítanám: Vissza a forradalom 
nagy művészeihez, íróihoz, festőihez, filmrendezőihez', mert én csak az ő  
tükrüktől .kérdezem: tükröm, tükröm mondd meg nékem ... Mert ők meg-
érintették az ÚJAT. Legalábbis annyit kellene foglalkoznunk velük, mint 
Leninnel, Sztálinnal, Trockijjal. Az egyensúly csak így billenthet ő  helyre —
ha egyáltalán valaha is helyrebillenthet ő . 
Pilnyak pl. egyike a foradalom legnépszer űbb, legolvasottabb íróinak. Mez-
telen év cím ű  regénye szerintem az a m ű, amely legközelebb áll az' agg 
Tolsztoj álmához. Már többször hivatkoztam nemiszerv szagú forradalmára, 
és most ismét elengedhetetlenül fontosnak tartom, a téves Marx-interpretáció 
ellenére is, idézni őt: „Úgy gondoltam, Marx Károly hibát vétett. Ő  csak 
a fizikai éhséget vette figyelembe. Ném számolt a világ másik hajtóerejével: 
a szerelemmel, a nemiséggel, a családdal, a törzzsel. Az emberiség nem 
tévedett, amikor a nemiséget istenítette ... Néha egészen reálisan, fizikailag ' 
tapinthatóan érzem, hogy az egész világ, az egész kultúra,, az egész emberiség, 
minden tárgy, a szék, a fotel, a dívány, a ruha nemiséggel — nem, igy 
nem pontos, hanem — nemiszervekkel van átsz őve; nem a nemzetség, a 
nemzet sem, az állam ;sem, hanem a zsebkend ő, a kenyér, a szíj ... és én 
érezem, hogy az egész forradalom — az egész forradalom! — nemiszerv 
szagú!" 
A hozzá hasonló fiziológikus írók , sokkal könyörtelenebbek, elviselhetet-
lenebbdk Makavejevnél; m űveikhez viszonyítva a WR mégiscsak egy vidám, 
humoros, színes filmcske ... Elég, ha csak a kannibalizmust emitjük; 
.különben is már felmerült egyszer. A kannibalizmus nagy paroláját éppen 
a forradalom fogalmazta meg: A FORRADALOM FELFALJA SAJÁT GYER-
MEKEIT. 
E parola eredetét, valódi jelentését, tartalmát csak Pilnyakék emberev ő inél 
kereshetjük .. . 
Csak a forradalom megszakadásával, fél évszázados gondolatjelével váltja fel 
a forradalmárt, a néptrübunt .az aszkéta, a „szabadságolt hulla"; csak a for-
radalmi processzus elakadá óval uralkodik el az „emocionális pestis". Még 
Lukács is úgy beszél Leninr ől; mint aki „élvezte" a forradalmat ...Istenem. 
miért nem engedik ,meg nekünk, hogy egy ártatlan filmecskét élvezzünk? 
Makavejev tézisei: képek, montázstik. Nincs kizárva, korunk Feuerbach-
téziseit is majd 'képekkál. fogják elmondani, és ami a legfontosabb, képeken 
keresztül tudják majd igazán magukévá tenni a tömegek. Hauser, az orosz 
film . nagy korszakáról beszélve, szintén valami hasonlóra enged következ-
tetni: „Nemigen volt rá még példa, hogy valamely társadalomtörténeti szituáció 
közvetlenebb művészi kifejezést talált volna, mint a kapitalizmus válsága 
és a lmarxiimus történetfilozófiájá ebben a montá гstechnikában." 
Tehát, ismételjük, Makavejev téziseit ne Wilhelm Reich еlméletéből olvassuk 
ki, hanem éppen montázstechnikájából, collage-aiból, mert különben is, 
a filmben sokkal érdekesebb, tanulságosabb, tragikusabb a fasizmus-sztá-
linizmus — mccarthy-izmus által meg őrölt pszichológus. Wilhelm Reich 
az ember dokumentarista portréja .. . 
A felszólalók, részben az alacsonybér ű  munkásosztály, részben pedig gye-
reik nevében vitatkoztak, szórták átkaikat, mintha legalabbis az ellentábo г  
lenne egyedül felel ős az alacsony munkabérekért, illetve a leghevesebben 
vitázók magas jövedelméért, mintha a gyerekek csakis az ő  privilégiumuk 
lennének. 
A Pedagógia véres kardjával hadonászva, most is, mint legtöbbször, éppen 
az ellenkez őjét bizonyították annak, amit szándékoztak. Számukra a gyerekek 
még mindig inkubátori lények. Inkubátorjuk kétes melegét a Mehet ő  leg-
konzervatívabb, legreakciósabb elmélet fejleszti. 
Megfigyelték már, hogy .a marxizmus csak a feln őttekkel foglalkozik, hogy 
a marxisták szamára az ember akkor születik meg, amikor megkeresi els ő . 
sajnos alacsony bérét.. 
Vitázóink teátrális aggódalma a leglényegesebb korszak kiiktatására, elsik-
kasztására irányul, mintha valamit is megvédhetnénk a valóság brutalitá-
sától, naturalizmusától. A Pedagógia paradicsoma csakis e brutalitáson, buja- 290 



ságón, naturalizmuson keresztül, émberiesítés йk, transzformálásuk áQta1 
közelíthető  meg. Th. Mann, aki maximális koanolys "aggal, tiszteletérzéssel, 
szeméremmel tudott foglalkozni az élet szerves és tudatos felével is, a 
Varázshegyben így ír problémái лkról: „az emberi test szerelme ugyancsak 
rendkívLili mértékben humanisti érdeklődés és •nevelőbb hatalom a világ 
minden pedagógiájánál!" Füst Milán, a Szexuál-lélektani elmélkedések szer-
zője pedig még tavabb . lép: "a fiatalságnak nemi er őkkel... agyonterhelt 
életét csak akkor lehet elviselhet ővé tenni, ha tombolási igényét, nem csak 
elismerjük, hanem szentesítjük is." 
Ha Makavejev képei sokkokként hatnak pedagógusainkra is, akkor Pedagó-
giájúkkal, nem pedig filmünkkel van baj .. . 
A Guardian kritikusa szerint, a WR fordulópontot jelent a film történeté-
ben — na, de hagyjuk az ilyen nagy szavakat, amelyek sem a film további 
sorsában, sem valós értékeinek felszínrehozásánál nem lehet segítségünkre. 
Еs különben is, a film !küls ő  köreit befutva, a lehetséges összefüggések 
nagy részét lajstromozva, jómagam is számtalan hasonló t{izást engedtem 
meg magamnak, amelyek szintén csak zavarólag hathatnak. Inkább csak azt 
hangsúlyoznám, hogy nehány hasonló filmhez viszonyítva (Vér és földieper, 
Éjféli cowboy, Zabriskie Point) Makavejev alkotása messze kimagaslik, és 
nincs kizárva, ,hogy valóban fordulopontot jelenthet. 
Ha még egyszer láthatnám a filmet, bels ő  köreire merészkedve talán ponto-
sabban .ki tudnám mutatni fordulópontot jelent ő  belső  értékeit, de ezeket 
az értékeket kísér ő  gyanús tüneteket is. 
Nem csak ezért a nagy kijelentéséért említettem meg a Guardian. Кг itlkusát. 
A könyvnyi terjedelmű  külföldi kritikákat olvasva, egyedül itt találkozom 

bírál,atával is. Makavejev h ősei végig színészek maradtak, a film adekvát 
írja:.. 
Befejezésül, lenne egy üzenetem a Guardian kritikusának. Újvidéken, a film 
zártkörű  vetítésén, az egyik, talán komoly feladattal megbízott néz ő : 
ELÉLVEZETT. 
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LOVAG: Csak a te fantáziád szülhette ezt az isteni tervet ;  nővérem, és én 
ígérem neked, hogy a lehet ő  legjobban fogom eljátszani azt az elbájoló 
szerepet, amit nekem szántál. 6, aljas hölgy, mint fogod élvezni e gyermek . 
nevelését, micsoda kéj lesz számodra megrontása, ifjú szívében az erény és 
vallás csíráinak elfojtása, amiket nevel őnői beléplántálták. Оsžtntén szólva, 
Madame, mindez túl aljasaz én számomra. 
MADAME DE SAINT-ANGE: Nyugodj meg, semmit se fogok elmulasztani, 
hogy megronthassam, tönkretegyem, minden hamis morált kiirtsak szí-
véből. Oly elvetemültté akarom tenni, mint én vagyok, oly istentagadóvá 
és bűnössé. Értesítsd Dolmancé-t, amint rnegérkezik. Az ő  erkölcstelenségének 
mérge egyesülve az enyémmel bele kell szivárogjon ebbe az ifjú szívbe: hogy 
kiszárítson ott minden erényt, ami nélkülünk esetleg kicsírázhatna. 
LOVAG: Erre nem találhattál volna alkalmasabb férfiút. Istenta:gadás, em-
bertelenség és kicsapongás úgy csepeg Dolmancé ajkairól, mint egykor 
á misztikus olaj a cambrai-i püspökér ől. đ  a legalaposabb csábító, a leg-
romlottabb, legveszélyesebb ember. 0, barátnőm, bárcsak tanítványod méltó 
lenne e mester fáradozásaira. Garantálom, hogy elveszett. 
MADAME DE SAINT-ANGE: Biztosan nem fog sokáig tartani, ismerem 
tanítványom hajlamait. 
LOVAG: Kedves nóvérem, a szüleit ől nem félsz? Ha fecseg otthon a kislány? 
MADAME DE SAINT-ANGE: Senіmi ok a félеlemre, elcsábítottam az apját. 
Odaadtam magam neki, hogy megkössem a kezét. Nem ismeri a terveimet, 
de nem is merné soha kitalálni ókét. A kezemben van. 
LOVAG: Űtálatosak az eszközeid. 
MADAME DE SAINT-ÁNGE: De biztosak. 
LOVAG: És ha szabad kérdeznem, ki ez az-ifjú hölgy? 
MADAME DE sAINT-ANGE: Eugénie a neve, és egy bizonyos Mistival-nak, 
a főváros egyik leggazdagabb adóbérl őjének a lánya. Az apa úgy . 36 éves, 
az anya legfeljebb 32, a kislány 15. Mistival züllött, a felesége álszent. Ami 
Eugénie-t illeti, hiábavaló lenne, barátom, ha megpróbálnám neked bájait 
lefesteni. Meghaladja erőmet. Légy nyugodt, se te, se én nem láttunk még 
pompásabb teremtést a világon. 
LOVAG: Ha nem tudod lefesteni, legalább próbáld meg felvázolni. Majd 
fantáziám gondoskodik a többir ől. 
MADAME DE SAINT-ANGE: Gesztenyeszín ű  haját alig lehet egy kézzel 
átfogni, s olyan hosszú, hogy fenekét takarja. Arcb őre vakítóan fehér, az 
orra kissé ívelt, szeme fekete, mint az ében és olyan tüzes ... 0, barátom, 
lehetetlen ellenállni e szemeknek, el se tudod képzelni, micsoda balgasá-
gokra ragadtak engem is. Száj'a pici, fogai pampásak, s az eg "esz teremtés 
oly ,friss Eugénie korához képest magas, az ember 17 évesnek hinné, 
felsőteste elegáns tartású, keblei pompásak, a legbájosabb két kis mell egy 
kezet alig tölt be, de édes, friss, fehér. Hogy elvesztettem a fejemet, 
amikor megcsókoltam őket! És ha láttad volna, hagy feléledt Eugénie 
becézgetéseim hatására, hogyan tükrözték lelkiállapotát nagy szemei! Bará-
tom, nem _ tudom; milyen tovább. De ha arról kell ítéljek, amit láttam, 
akkor nincs az Olimposzon istenn ő, aki hozzá hasonlíthatná magát. De 
már hallom is lépteit. Hagyj bennünket magunkra, menj a kerten keresztül, 
és légy itt ismét pontosan. 
LOVAG: A kép, amit lefestettél nekem, kezeskedik pontosságomért. Ó egek, 
most kell elmennem, s téged elhagynom mostani állapotomban ... Agy ő  .. . 
Egy csókot, ... egyetlen csókot;' n ővérem. (Madame de saint-Ange megcsó-
kólja, és a nadrágón keresztül mégérinti nemi ѕzervét.) 292 



másodík párbeszéd 

MADAME DE SAINT-ANGE: Jó napot, szép gyermekem, már türelmetlenül 
vártalak, amint Ikibalálhattad, ha tudsz szív ел  bén olvasni. 
EUGIINIE: Óh, drágám, már azt-hittem, soha nem érek ide, annyira vágyód-
tam rá, hogy karjaidban feküdjek; még eljövetelem órájában is reszkettem, 
nehogy minden Qehetetlenné váljon. Anyam határozattan ellenszegült e csodás 
kikocsikázásnak, :mondván, nem ill ő, hogy korombeli lány ilyet egyedül 
tegyen. Apám azonban tegnapel őtt oly rosszul bánt vele, hogy egyetlen 
szempillantása megsemmisítette a mi Madame Mistival-unkat; ő  is bele-
egyezett abba, amit apám megengedett, s így idesiettem. Két napot kaptam, 
a kocsid és egyik szobalányod kell holnapután visszavigyen. 
MADAME ‚DE  SAINT-ANGE: Mily rövid ez az idő , szépséges angyalom, alig 
nyithatok meg számodra mindent, amire csak hevítesz... Sok a tennivalónk; 
az a szándékom, díogy Vénusz legtitkosabb misztériumaiba avatlak be; elég 
lesz erre két nap? 
EUGÉNIE; Ha még akkor sem tudok mindent, szeretnék tovább maradni. 
Azért jöttem, hogy tanuljak, és addig nem mozdulok innen, amig mindenre 
ki nem oktattak. 
MADAME DE SAINT-ANGE: (Megcsokolja) Oh, kedvesem, mi mindent 
fogunk egymással tenni és egymásnak mondani. Talán ennél el őbb, király-
ném, minthogy az első  lecke igen soká eltarthat ... 
EUGINIE:Semmi másra nincs szükségem, kedves barátn őm; csak arra, hogy 
tanítsa; Egy mérföldnyire innét ettünk. Nyolc ó гб ig.várhatok. 	. 
MADAME DE SAINT-ANGE: Menjünk •a haloszobá¢nba, ott kényelmesebb. 
A szolgák tudják kötelességüket, ne félj, senki se merészel zavarni benntin-
ket. . 
(Kart karba öltve bemennek a hálószobába) 

harmadik párbeszéd 

EUGÉNIE: (Nagyon meglepődik; hogy itt férfit talál) Istenem, ez árulás, 
kedves barátn őm. 
MADAME  DE SAINT-ANGE: (Hasonláképpen гneglepádve) Miféle véletlen 
vezérli ide, uram, nekem úgy tűnik, hogy csak négykor kellett ,volna jönnie. 
DOLMA.NCE: Igyekszem siettetni azt a boldogságot, hogy őnt. láthassam, 
asszonyom. Találkoztam a bátyjával, s ő  érezte, mennyire szükség van jelen- 
létemre azoknál a leckéknél, amiket a kisasszonynak óhajt adni. Titokban 
idevezetett, nem sejtvén, hogy  On  helyteleníteni fogja tettét. Ő  maga, 
tudván, hogy gyakorlati bemutatói csak az elméleti fejtegetések után ese-
dékesek, csak kés őbb fog itt megjelenni. 
MADAME DE SAINT-ANGE: Komolyan mondom, Dolmancé, ez olyan tükk .. . 
EUGÉNIE: ... ami engem nem téveszt meg, kedves barátn őm, mert mindez 
a _te műved... legalább meg ,kellett volna engem kérdezned ... most annyira 
eltölt a szégyea, hogy ez bizonyára minden tervünknek útjában lesz. 
MADAME DE SAINT-ANGE: Esküszöm neked, Eugénie, hogy ez a meg-
lepetés egyedül a bátyám műve. De nem szabad, hogy megijedj ett ől. Doi- 
mancé csak hasznára lehet terveinknek, ismerem őt, nagyon szeretetreméltó 
és pont olyan a filózófiája, amilyenre nevelésedhez szükségünk van. Ami 
diszkrécióját illeti, jótállok érte éppúgy, . mint magamért. Barátkozz meg, 
kedvesem, e világfival, ő  a legalkalmasabb arra, hogy téged képezzen. đ  fog 
a boldogság útjára vezetni, amelyén majd együtt jarunk 
EUGÉNIE: (Elpirulva) Akkor is nagyon zavarban vagyok... 
DOLMANCE: Engedje el magát, szép Eugénie. A szégyen régies erény, s Űn, 
az Ön bájaival, nyugodtan lemondhat róla. 
EUGI NIE: De az illem.'..  
DOLMANCE: Az is középkori szokás, ma már senki se veszi komolyan. 
Az illem ellentmond a természetnek. (Megfogja Eugénie-t, karjába zárja és 
megcsókolja.) 
EUGI NIE: (Védekezik) Fejezzé be az ilyesmit, uram. Ön valóban nagyon 
kevéssé tisztel engem. 
MADAME DE SAINT-ANGE: Eugénie, fogadjuk meg mindketten, hogy 
nem viselkedtünk tovább rideg prüdériával ez elbájoló férfiúval szemben. 
Én se ismerem őt nálad jobban. Mindegy, nézd, hogy kiszolgáltatom magam 
neki. (Szemérmetlen módón megcsókolja Dolmancé-t) Kövesd példámat! 
EUGÉNIE: Ó, szívesen, kinél is találhatnék jobb példát? (Atengedi magát 
Dolmancé-nak, aki hevesen megcsókolja, nyelvét a szájába nyomva.) 
DOLMANCÉ: 0, milyen szeretetreméltó, pompás teremtés! 
MADAME DE SAINT-ANGE: Nem gondolod, kis huncut, hogy most én 
vagyok soron? (Ügy csókolja Eugénie-t, mint az el őbb Domancé,) 
DOLMANCÉ: (Mindkettő t karjába veszi, egy negyedóráig csókolgatja mind-
kettő t, ők egymást és Dólmancé-t.) Ezek az el őjátékok kéj,mamorral tölte-
nek e1! HölgYeim, higgyék  el,  itt rettent ő  meleg van. Tegyük magunkat 
kényelembe, akkor kellemesebben cseveghetünk. 
MADAME DE SAINT-ANGE: Egyetértek; burkoljuk be magunkat ezekkel 
a fátylakkal; csak annyit takarnak bájainkból, amennyit a vágy el ől 
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EUGÉNIE: Kedvesem, Ön valóban olyan dolgokra tanít .. . 
MADAME DE SAINT-ANGE: Amik nevetségesek, nem? (Segít neki a vet-
kőzésben,) 
EUGÉNIE: Illetlenek inkább ... ó; hogy csókolsz: 
MADAME DE SAINT-ANGE: Micsoda pompás keblek, ,mint az alig kinyílt 
rózsak. 

DOLMANCÉ: (Eugénie melleit nézegeti, anélkül, hogy hozzáérne.) Ez a ke-
bél más inyencfalatokat is igér ... még sokkal értékesebbeket. 
MADAME DE SAINT-ANGE: Még értékesebbeket? 
DOLMANCÉ: Szavamra, úgy van! (Igyekszik megfordítani Eugénie-t.) 
EUGÉNIE: 0, ne, ne, könyörgöm! 
MADAME DE SAINT-ANGE: Nem, Dolmancé, nem akarom, hogy többet 
lásson abból, aminek magára oly nagy hatása van! Nem tud majd józanul 
érvelni, pedig szükségünk van leckéire. Kezdje meg el őbb a tanítást — 
jutalmul kapja utána a mirtuszokat. 
DOMANсI : Legyen olyan jó asszonyom, és álljon rendelkezésemre a pé1-, 
dák bemutatásánál, meri csak így adhatjuk az eQs б  szabadosság-leckéket 
e szép gyermeknek. 
MADAME Í Е  SAINT-ANGE: Nos, nézzen ide, meztelen vagyok, mutasson 
be akármit. 	 . 
DOLMANCÉ: 6, mily szép  test...  Maga a megtestesült Vénusz, 'kiegészítve 
a Gráciákkal! 
EUGÉNIE: 0~ kédves barátn őm, micsoda bájak, hadd lássalak, hadd borít-
salak csókokkal. (Megteszi.) 
DOLMANС): Mily kiváló hajlamok! Szép Eugénie, kisebb hévvel, e pшa-
natban csupán figyelmet kérek Ć)ntől. 
EUGÉNIE: Jól van, figyelek, figyelek... De barátn đm oly szép, oly formás, 
oly friss: hát nem elragadó a barátn őm, uram? 
DOLMANCЕ : Igen, szép, ... tökéletes; de biztos vagyok benne, hogy  On  
semmiben sem marad el mögötte ... Nos, figyeljen ide, szép kis tanítványom, 
vagy legyen rá elkészülve, hogy engedetlensége esetén élni fogok mindazon 
jogokkal amik mint tanárt bőségesen megilletnek. 
MADAME DE SAINT-ANGE: 0, igen, Dolmancé, kiszolgáltatom Č)nnek 
Eugénie-t. Nyomatékosan szidja meg, ha nem engedelmeskedik. 
DOLMANCh: Könnyen el őfordulhat, hogy nem szorítkozom csupán a szidásra. 
EUG)NIE: Nagy ég! Ön megrémít, mit szándékozik tenni, Monsieur? 
DOLMANCÉ: (Szájoncsákolja Eugénie-t, dadogva) Megyfegyelmeíem. Meg-
büntetem. Könnyen el őfordulhat, hogy e bájos kis hátsó fog megb űnhődni 
e bájos kis fej vétkeiért: (Rácsap a fátyolon keresztül, ami még takarja 
Eúgénie-t.) 
MADAME DE SAINT-ANGE: A tervet pártolom, e gesztust azonban nem. 
Az ilyesmivel elmúlik a rendelkezésünkre álló rövid id ő , ami alatt Eugénie-t 
élvezhetjük. Kezdjünk- hozzá, különben sose jutunk el a tanításig. 
DOLMANCЕ : (Megérinti Madame de Saint-Ange szóbanforgó testrészeit) 
Kezdem.  On  éppoly jól tudja, mint én, Eugénie, hogy e húsgolyókat keblek -
nek vagy melleknek nevezzük; nagy hasznára szolgálnak az örömnek, élve-
zet közbe a szerelmes maga el őtt látja, simogatja, megérinti đket. Sőt né-
melyek ezeket teszik meg minden élvezet forrásává, közéjük fektetve hím- 
vesszejüket, beagyazva e Vénuszdombok közé, amelyekkel aztán a n ő  a 
hímvesszđt nyomkodja és szorítja, s egyes férfiaknak már néhány mozdulat 
után sikerül ott elfolyatni életbalzsamukat, melynek kiömlése a szabadosok 
számára a legnagyobb boldogság ... A hímvessz őt, Madame, amelyről most 
állandóa•n beszélnünk kell, nem kellene talán bemutatnunk tanítványunknak? 
MADAME DE SAINT-ANGE: De, azt hiszem. 
DOLMANCÉ: Nos, Madame, én lefekszem erre a kanapéra,  On  mellém ül, 
megragadja a szóbanforgó testrészt és elmagyarázza annak tulajdonsagait 
ifjú tanítványunknak. (Dolmancé lefekszik és Madame de Saint-Ange meg-
kezdi a leckét.) 
MADAME DE SAINT-ANGE: Ez a Vénusz-jogar itt, Eugénie, a szerelem 
örömeinek legfontosabb része, többnyire hímvessz őnek nevezik. Nincs olyan 
részé az emberi testnek, amelybe bele ne lehetne juttatni. Mozgatója szen-
vedélyének engedelmeskedve hol ide jut be (megérinti Eugénie nemiszervét), 
ez .a szokásos út, •a leggyakoribb, de nem a legjobb; misztikusabb hajlékot 
keresve -a férfi gyakran ebben leli élvezetét (szétfeszíti a fénekét és a lyukra 
mutat): minden élvezetek eme legfelségesebbjére még visszatérünk; a száj, 
a mellek, a hónaljak gyakran szolgálnak áldozati oltárul, melyen a férfi 
tömjénfüstjét élégeti. De bármelyiket is válassza ki mindezen helyek közül, 
egy bizonyos ideig tartó mozgás után a hímvessz ő  fehér, sűrű  folyadékot 
lövell ki, melynek kiömlése a férfinak a legédesebb gyönyört okozza, amit 
csak az élett ő l várhat. 
EUGÉNIE: 0, de szeretném látni e folyadék kilöveldését! 
MADAME DE SAINT-ANGE: Ezt akár kezemmel történ ő  egyszerű  dörzsö- 
léssel ei lehetne érni. Nézd, hogy mered meg, ahogy egyre jobban rázom. 
Ezt a mozgást maszturbációnak nevezik, a szabadosok pedig kiverésnek. 
EUGÉNIE: 0, kedves barán őm, hadd verjem ki én is ezt a szép hímvessz ő t. 
DOLMANCÉ: Ezt nem bírom tóvább. Engedjük meg neki, Madame, ez 
a naivitás szörnyen merevvé tesz... 
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A bevezetőben a XX. század pol-
gári művészetének problémáit; a 
világválság tüneteit érintjük. 
A polgári társadalomban levő  el-
lentétek és ellentmondások foten-
gelye a francia felvilágosodás esz-
méiben és vitáiban is megmutat-
kozott .(ROUSSEAU), és a ma-
terialista , valamint az idealista 
erők előcsatározását feltételezte. 
A probléma a polgári termel ő  
társadalom alapvet ő  törvényszerű- 
ségében rejlett. A fejl ődés során 
a termel đerök egyik része, a 
technika ugrásszer űen felfejl ődött, 
ezt az', 	a társadalom em- 
ber (egyéniség ) 	formáló üteme 
nem. követhette és érdemlegesen 
nem oldhatta meg a kérdést. 
A művelődés nem haladt a ter-
melőerők anyagi igényeivel pár-
huzamosan . Marx szerint eg vál-
totta ki a polgári társadalom kor-
tünetét, az elidegenedést , a „tech- 
nikában megtestesül ő , holtmunka-
tömeg" személyiséget terhel đ  
nehezékét , ami ., lényegében a 
kérdéses társadalom természetében 
van. Az élet elgépiesedésének 
problémáját világválságként re-
gisztrálják az els ő  világháború 
időszakában megjelent m űvek, a 
kor müvészeiben két ered ővel 
tudatosul ez á felismerés. Q m ű-
vészek egyik csoportja a felismert 
válságot törvényszerűségként ka-
tegorizálta , mint történelmi szük-
ségest, általános irányzatot,  mg. -
sok ellenkez ő  utakra kényszerül-
tek, mikor a fasizmus és az 
antifasizmus avagy a realizmus és 
az antirealizmus között kellett 
választaniuk. Lukács György Az 
ész trónfosztása cím ű  elméleti 
munkája adja meg végérvénye-
sen a felfogás osztályzását és ki-
értékelését , miközben kifejezi .azt 
az 'általános nézetet, amely a vál-
ságot normális, közönséges tüne-
ménynek min ősíti . Egyes művé-
szek a válság kozmikus voltát 
emlegetik, mások kritikus hozzá-
áilással feleletet keresnek, és 
felfedik az okokat, kimutatják a 
tényleges látleleteket. Kutatásuk 
folvamán a. társadalom etikai tor-
zц lá sít rögzítik és helyezik a 
ranglatra. felső  fokára. 
A világválság végül is az avant-
garde mozgalmakat dobja felszín- 
re, az avantgarde startalapjához 
pedig a dehumanizálódás elleni 

MADAME DE SAINT-ANGE: Ellenemre, van ez a nagy izgalom, Dolmancé, 
legyen esze, a magömlés csökkentené az Ön állati ösztöneit és ezáltal fej 
tegetéseinek tüzét is. 
EUGENIE: 0, drága barátn őm, bosszant, hogy vágyaim elé ilyen akadályt 
gördítesz ... És ezek a golyók mire sz бlgálnak, és hogy hívják őket? (Meg-
tapogatja Dolmancé heréit.) 
MADAME DE SAINT-ANGE: Technikai kifejezésünkkel élve: tojások. A tu-
domány nyelvén: herék. Ezek a golyók rejtik -a magtartályt, amir ől az előbb 
beszéltem. A mag beömlése az asszony méhébe hozza létre az emberi fajt; 
ezeket a részleteket azonban csak futólag érintjük, Eugénie, mivel inkább 
az orvostudományhoz, mintsem a szabadossághoz tartoznak. Egy csinos lány 
csak az élvezettel tör ődjön, soha ne a gyerekszerzéssel. Ami a fajfenntartás 
unalmas mechanizmusát illeti, gyorsan végzünk vele, hogy aztán egyedül 
és kizárólag a szabados. örömökkel foglalkozzunk. Azoknak értelme és célja 
egyáltalán nem a fajfenntartás.. 
EUGÉNIE: De kedves barátn őm,'ha ez az óriási hímvessző , amelyet kezemben 
is alig tudok tartani, el őadásod szerint egy olyan kicsi nyílásba kell be-
hatoljon, mint amilyen a hátsódon van, akkor ez a n őnek nagy fájdalmakat 
kell okozzon. 
MADAME DE SAINT-ANGE: Akár el ől, akár hátul hatoljon belé a hím-
vess.ző , a hozzá még nem szokott asszony mindig fájdalmat érez. A termé- 
szetnek úgy tetszett, hogy csak a fájdalmon keresztül engedjen bennünket 
az élvezethez. Ha azonban a fájdalom el.rnúlt, semmi nem ér fel azzal 
a gyönyörrel, amit érzünk, s az a kéj, amit a hímvessz ő  hátulról történ ő  
behatolása okoz, !kétségtelenül sokkal nagyobb, mint el đlrđl. Es milyen 
veszélyeket kerül így el a nő? Kisebb veszélyt az egészségére nézve, és 
semmilyet a teherbeesést illet ően. Most nem id őzök tovább e kéjnél; ket-
tőnk •közös tanítómestere hamarosan kimerít ően fogja elemezni, Eugénie, és 
ha majd 'az elmélet után a gyakorlatra kerít sort, kedvesem, remélhet őleg 
meg fog győzni téged arról, hogy ezt a gyönyört kell mindig. előnyben része-
sítened. 
DOLMANCÉ: Könyörgök, Madame, siessen fejtegetéseivel, nem bírom magam 
tovább tartani, akaratomon kívül ki fogok ürülni, márpedig ha ez a hatalmas 
hímvessző  semmivé zsugorodik, nem veszi többé hasznát a leckénél. 
EUGÉNIE: Hogyan, drágám, semmivé zsugorodik, ha elveszti azt a bizonyos 
magot, amiről beszéltél ... 0, hadd ünitsem ki, had lássam, вfri vé változik.. . 
ezenkívül örömet okozna nekem, ha folyni látnám .. . 
MADAME DE SAINT-ANGE: Nem, nem, Dolmancé, keljen fel, gondoljon 
arra, hogy ez munkája jutalma lesz, s csak akkor kaphatja meg, ha kiér-
demelte. 
DOLMANCÉ: Na, jó. De hogy Eugénie-t jobban meggy đzzük mindarról, 
amit a  kéjről fogunk mesélni neki, mit szól az ellen, hogy  On  Eugénie-t 

elő ttem kielégítené. 
MADAME DE SAINT-ANGE: Nem szól ellene semmi. S őt annál nagyobb 
örömmel teszem, mivel e kéjes közjáték csak használhat leckéinknek. 'Feküdj 
le drágám erre a kanapéra. 
EUGÉNIE: Istenem,. micsoda pompás fészek! De minek ez a sok tükör? 
MADAME DE SAINT-ANGE: Ezerszeresen megismétlik a helyzeteket, 
s ezzel ezerszeresen., a végtelenig megjsmétLik az élvezetet azoknak szemében, 
akik itt feküsznek. fly módon egyetlen testrész sem maradhat 'rejtve, minden 
láthatóvá válik. A szerelemben égymásbafonódottak körül köröskörül tük гö-
ződnek hasonló párok, akik követik a kéjes példát, s e képek fokozzák gyö-
nyörüket, s hamarosan a csúcspontra vezetik. 
EUGÉNIE: Mily pompás találmány! 
MADAME DE SAINT-ANGE: Dolmancé, vetk őztesse le az áldozatot. 
DÖLMANCÉ: Ez nem lesz túl nehéz. Csak ezt á fátylat kell eltávolítani, 
s meztelenül látjuk a legmegindítóbb bájakat. (Levetk őzteti Eugénie-t, s els ő  
pillantása rögtön a hátsójára irányul.) Ha látni fogom ezt az isteni, pompás 
hátsót, amire oly h őn vágyódom ... Szentséges Isten! Micsoda gömb:öly űség, 
micsoda frisseség, micsoda simaság, .micsoda elegancia ... Šose láttam szeb-
bet. 
MADAME DE SAINT-ANGE: 0, csirkefogó, már els ő  hódoló szavaid el-
árulják hajlamodat. 
D:OLMANCÉ::Lehet ehhez hasonló , a világon? Hol találhatna istenibb oltárt 
magának .a szerelem? ... Eugénie ... isteni Eugénie, hadd halmozzam el 
legédesebb becézgetéseimmel ezt a feneket. (Ahitattal simogatja és csókolja,) 
MADAME DE SAINT-ANGE: Megálljon, uram, " đn elfelejti, hogy Eugénie 
az enyém, s Ön csak jutalmul kapja a leckéért, amit adni fog neki. Mér- 
sékelje hevességét, vagy megharagszom. 
DOLMANCÉ: 0, aljas hölgy, szóval féltékeny..,. ,Jó, engedje át nekem a sa-
ját fenekét, ugyanilyen hódolattal fogom elhalmozni. (Eltávolítja Madame 
de Saint-Ange fátylát és fenekét becézgeti.) 0, de szép ez, angyalom.. milyen 

pompás ez is, hadd hasonlítsam őket össze ... hadd csodáljam egymás mel-
lett a kettđt, Ganymedest Vénusz mellett.,(Mindkettđt csókokkal halmozza el.) 

Hogy mindig szemem elđ tt legyen a szépség ez elb űvölő  játéka, megkérném, 
Madame, kargolják át egymást és így tárják állandóan pillantásom elé e két 
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Fél-horogkereszt=térdel ő  íérti 

„Statikus ho і-ogke гeх t 

„Dinamikus" horogkereszt (a birodalmi zászlón, karszalagokon .. . 
Erő sebben erotikus hatású) 

A Genezáreth -tó partján egyik romon látható szimbólum (Wilhelm 
Reich borítólap-terve a „Massenpsychologie des. Faschismus'' c: könyv- 
höz, Koppenhága, 1934)'- 

A tarquiniai bika-sír tб freskójé:._. rеsziete (etruszk) 
SS-simbólum (a germán réma-írás s-jelének megkettózés е ) 

michael siegert: 

marquis de sade és adolf hitter 
V.  az SS korbácsai és a saj бt cinkosságunk 

i 

tiltakozás , az általános feihábó-
odás, az utolsó lehet őségbe vetett 

ttft szolgáltat szilárdságot. 
'A polgári társadalom kapitális 
,válságai és problémái a kor m ű-
vészeti cikkeiben reflektálódnak. 
A művészeti össztermelés retten-
tő  bő  választékát adja a műfaji 
megoldásoknak , esztétikai és ideo-
lógiai tartalmaknak ; a különböző  
művészeti elképzeléseknek és céi-
kitűzéseknek. 

'A kapitalista t őmegtermelés so-
rozatjellege nagyban befolyásolta 
a 'XX. század képz őművészeti vo-
nulatának végső  alakulását. A 
nagyipar piacra dobott divatcik-
kei az ízlésváltozás programozói 
és minőségi meghatározói. A hasz-
hбIatf tárgyak a képz őművészeti 
anyagbázis új tárgyaivá .  lesznek 
hamarosan. 
Az eszközöket , tárgyakat felhasz-
►  бá б  törekvések az ipaművészet-
tel mutatnak rokonságot , ötvöződ-
nek vele új követelmények meg-
oldásainak mintájára. i anyagok 
születnek új rendeltetéssel, s a 
képzöművészet arra törekszik, 
hogy ezeket hiteles esztétikai k ő r-
hyezetbe állítsa, akár kfegészft đf je-
lentőséget , akár szuverén forma- 
meghatározást biztosítva számukra. 
A modern épít őművészet (Bau-
haus) alapeszméje a funkcionalitás 
maximális kihasználása , esztétikai 
meghatározója pedig az fzlés, 
amely a funkcionalitás aláren-
deltje. A megépftett objektumok 
által kialakított tér betöltése a kép-
zőművészet újkeletű  problémája, 
a kérdés ugyanis az, a térbe be-
állított térkiegészít ő  elem meg-
tarthatja -e szuverén létjogosult-
ságát. 
A tér szétesésér ő l WORRINGER 
Absztrakció és beleérzés című  mű -
ve ad hírt. 

A XX. század izmusainak el ő játé-
ka a naturalizmus , amely az .el-
ídegenülést mint természetes fo-
lyamatot , megváltozhatatlan tör-
ténést fogta fel. Természetes volt 
a XIX . században alkotó művé-
szek felháborodása a naturalizmus 
ellen. 

WILLIAM TURNER előimpresszi-
ónista művészete f đ leg a kép fel-
színével foglalkozik , nem hatol a 
lényegbe ; MEIER-GRAEFE meg-
határozásában az tinpresszíoniz-
mus célja; hogy a levegő ,, fény 
és viz megfoghatatlan impresz-
sziójának adjon fest ői kifejezést. 
нbben a törekvésben a törvény-
szerű  fejl ődés antinaturalista 
művészetet hoz létre: a tárgy 
fokozatosan elveszti szerepét és 
tetemétét, körvonalai meglazulnak 
és bizonytalanokká lesznek. 

Míg a naturalizmus a külvilág jo-
gosultságát hirdette , a szembehe-
lye~kedett új irányzat éppen iazl 

ember belső  vágyainak , érzései- 
nek kifejezésre juttatását , erejét 
és helyét teremtette meg a kül-

i világgal szemben , FREUD elmé-
iletét véve alapul , mely szerint 
a külvilág a' cenzoron keresztűi 
elfojtja az ember vágyait. Az 
erők egyensúlyát az expresszio-
nizmus igyekezett helyreállftani, 
Is később átbfllentenf . Az expresz-
'szíonízmus ideológiai -polftflф i 
'szempontb ől nem volt egységes 
'Irányzat , nem képviselt egységes 
világnézetet , de mindegyik kife-
jezési formája a világ elleni til-
takozás egyfajta fegyverét jelen-
tette. 'A művészek az imperialis-
ta korszakhoz ügy viszonyultak, 
'tnint a világhoz általában, nem 
sokat tehettek , küzdelműket azon-
ban a lélek szűrőin áteresztve 
tudatták Кбгnyezetűkkel . Tiltako-
zás volt ez a militarista tö гekvé-
sek, később pedig az első  világ-
háború ellen , s utána is hatott 
'tudatosftva a kapitalista állam-
iforma, tartósftott megmaradását. 
'Felháborodásuk módszere túl el-
vont volt ahhoz , hogy hatást gyako-
rolhatott volna a nyomorral, pan-
gással kérkedö inflációs korszak-
ra. A mozgalom a húszas években 
'.kezdte elveszíteni valódi jellegét. 
A festészetben még továbbra is 
,megfigyelhetjük hatását (KO-
KOsCHKA), esetleg új eszmékkel 
felerđsített keverék vállfajait, 
'melyek egyaránt a bomlás folya-
matát érvényesítik. 
Az expresszionizmus ellentéteként 
la háborús törekvések útját egyen- 

„El sem tudjuk képzelni, mennyire szükségesek a lélek fejl ődéséhez ezek 
a leírások. E tudományban csak az e témáról írók ostoba tartózkodása miatt 
vagyunk még mindig tudatlanok. Abszurd félelmek tartják őket bilincsben, 
s emiatt csak gyerekségeket fecsegnek, amiket még egy félkegyelm ű  is tud, 
s nincs hozzá bátorságuk, hogy merészest az emberi szívhez nyúljanak, 
s elénk tárják šzürnyű  zavarait." 

Sa-de: La Nouvelle Justine. IV.kt. 

Hitler 1939-es lengyelországi hadjáratának egyik hadseregtabornoka a kö-
vetkezőket írta le a Truck városában végrehajtott SS-ajscióról; .....egy 
cso!má zsidót;be'hajtottak a zsinagágába, ott énekelve át 'kellétt mászniuk a pa-
dokon, s az SS-ek közben korbáccsal ütötték őket. Aztán arra kényszerítették 
őket, hogy leengedjék nadrágjukat, s meztelen ülepüket verték. Az egyik 
zsidó félelmében a nadrágjába csinált, s ekkor arra kényszerítették, hogy 
ürülékét a többi zsidó arcára kenje" (Reimund Schnabel: Macht ohne Moral, 
Frankfurt, 1957. p. 396 .) Fđleg a francia filmrendez ők képzelik el a fenti 
minta után a nemzetiszocialista rendszert érzéki szervezetként. A leírt jelenet 
tipikusan Sade-i. „Szod дΡma 120 napja" című  művében a márki számtalan 
leírása tartalmazza ugyanezeket az elemeket. 

A nemzetiszocialista rendszert félig öntudatlanulugy képzel јuk el, mint 
kéjesen kínzó, ütlegel ő  hóhérlegények gyülekezetét. A hivatalos antifasizmus 
csak alátámasztja ezt a verziót, arcisi szoros összefüggésben van az elnyo-
móttak kiirtástól való félelmével. 

A bűn által megvont körben kifelé haladva a cinkosság egyre inkabb 
tudat alá kényszerült. Az „egyszer ű  néptársnak" metafórák formájában tálal= 
ták a dolgot, amiket csupán képeknek tarthatott — ami persze nem ment 
minden bűntudat nélkül. E lépcs őzetesen kialakított cinkosság Hitler „nép-
közösségének" végs ő  és legperverzebb kifejlete; s ennek nyomása alatt áll 
még ma is a fasizmusról folytatott vita. 

A háborús bűnösök pereiben újra és újra létrejön egy konfliktus, stu-
lajdonkeppen sosem oldódik meg dflalektikus módon: azt 'követeljü'k az 
SS-emberekt ől, hogy „azt" ,beismerjék, ők viszont kitartanak amellett, hogy 
„semmit" sem tudtak, azaz a már akkor létrejött tudat-alá-kényšzerülést 
nem akarják feloldani. Ameddig megragadunk ebben a szadisztikomazo ćhista 
nézőpontban, nem tudjuk véghezvinni a tudatosítás gyógyító kollektív folya-
matát. Csak ajkkor é'rhetünk el sikert, ha nem csupán az er đszak gya'kor-
1asánalk tényeit derítjük fel, hanem tudat alá kényszer űlesünk okát  is,  
azaz saját átváltozásunkat tekintélyuralmi rendszerekké. 

Az emberirtást és a koncentrációš táborokat Sade már leírta, méghozzá 
szokatlanul érzéketlen stílusban. Épp ,ilyen el őítéletektől mentes módon. 
termésгetkutatóhoz hasonlóan próbálja meg belülr őlabrázolni a nagy „sza-
disták" ösztöneit. A különbség csupán annyi, hogy amit Himmler és társai 
tudatúk alá kényszerítenek, azt. Sade figurái nyíltan kimondják és igenlik. 
Pártfogójának, Saint-Fond miniszternek tervér ől ezt meséli Sade Juliette-je: 

„Éppen betöltöttem 22. évemet, amikor Saint-Fond újból tárgyalni kezd- 296 
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.yBier-Comment" 
a sörivás szertar-
tását leíró szabá-
lyok 

1 

te elő ttem egyik útálatos tervét. , Elvakítva elnéptelenítési intézkedéseit ő l, 
újabb terve azt célozta, hogy Franciaország kétharmadát az éhség pusztítsa 
el, az élelmiszerek, főleg a gabona kolosszális méret ű  felvásárlása révén." 

Ez Hitlerhez méltó gondolat. Ez az els ő  és egyetlen eset, hogy Juliette 
visszaborzad — s ezzel elintézi magát mestere szemében. Menekülnie kell. 

VL férfiegyletek. nőgyű lölet. 

Sade Saint-Fond-jónál és Hitlernél a tömeggyilkosság a forradalom dia-
lektikus tagadása. Sade S.aint-Fond-ja az ancien régime képvisel ője (néha 
úgy említik, mint aki „!hatalmasabb, mint a király"), s a gyilkolással a for -
radalmat akarja megakadályozni. Hitler, a cs ődbejutott német forradalom 
örököse, egyszer s mindenkorra ki akarja irtani a lázadó, a tamadó típusát, 
amit szemében a zsidóság testesít meg. 

Ez a tl,ateti,kus 1Đ;vetítés a középosztálybál két irányba történt: lefelé lét- 
rehozta a „forradalmár zsidót", felfelé a „cionista világuralmat". 

E konfliktus reális politikai fórmája a nemzetiszocializrnus és a porosz 
uralkodóosztály hatalmi versengése; szexuális struktúrája pedig •az Oedipús-
komplexus. A konkurrencia okozza, hogy átveszik a junker-állam, férfiegyle-
teken alapuló szervezeti formáját; a Fekete-Sas-Rendből lesz az SS, az SA 
a'harmincas evek elején az új birodalmi hadsereg. 

Már a Ja.hn-féle tornaegylet (1. IV.) is a porosz -kadétiskolák polgári 
. megfelelőjének tekintette magát, a porosz kadétiskolákat pedig Hans Bl űher, 
a férfiegyhteken alapuló társadalom elméleti szakért ője a_ porosz állam mag-
jának tartotta. 

Ennek az elit-harcnak szexuális kifejez ődése a homóerotika. 
A porosz szabadcsapatok általában egészen fiatal emberekb ől, többnyire 

diákokból álltak; Napóleon tréfásan „enfanterie"-nek nevezte őket. („enfant' 
— gyerek. „infanterie” — gyalogság). Jahn maga köré gy űjtötte ifjú csodá-
lóit, akik „tanyáján" is felkeresték, és tornászgyerekekkel rendezett „szabad-
fogású birkózásokat" a szabadban. 

Kedvenc tanítványát, a Franciaországban elesett Friedrich Friesent 
Jahn így írta le: „Bimbózó férfi, a test és lélek ifjüi szépségében és tel-
jességében... a megtestesült Siegfried". Ferdinand. Massmann nev ű  tanít-
ványa pedig, aki a „népi" germanisztikában a mániákus germánság kezdetét 
jelentette, így költött: 

Örökre fénylő  minta-i f jú, 
Oly lovagias, oly tiszta, oly szelíd: 
Ó,.Friesen, te ártatlan lélek!, 

„Deutsches Volksthum"-jának „záróbeszédében" ezt írja Jahn: „Az em-
ber embereket keres, dobogó szívére szorítja őket; a szem találkozik a szem-
mel, a lélek testvérré fogadja a lelket". (Leipzig, 1810, p. 356.) Itt kizárólag 
férfiakról van szó, a nő  mint a szexualitáš tárgya ugyanis kétséges a nagy 
tornász szemében. 

Nőkkel kezdeni — francia betegség. Franciáország — forradalmi túlka-
pások — paráznaság: a német nyárspolgár számára ez a három Jahn óta 
örökre összetartozik. Ezt írja a tornász-atya Jahn a Németországban él ő  
francia nevel őnőkről: „мinél emberibb és németebb egy férfi, annál er ő -
sebben taszítják az ilyen zilált erkölcs ű  nőszemélyek, mert egyaránt útálja 
a nőstényt és a parázna n őt, s a nőben feleséget. keres, .aki a hazai tölgy-
koszorút ibolyával, nefelejccsel és német örökzölddel fonja 'körül" (u.o. p. 201.) 

A férfiegyletekre jellemz ő  a nőgyű lölet, az erotikát anális kifejezésekkel 
jelölik. Ѕajnós, nem idézhetjük móst Jahn obszcén beszédét 1802-b ől (amely-
ben a• bibliát a „Bier-Comment"-telt 

parodizálta), ugyanis sohasem jelent meg nyomtatás-
ban. Másik példát választunk, ami közelebb is van 
hozzánk: Norbert Burger „Olympia." nevű , 1859-ben 
alapított (s így legrégibb bécsi) diákegyletének „Bier-
Comment"-jét. Az egyletet 1961-ben dél-tiroli tevé-
kenysége miatt hivatalosan feloszlatták. 

Ebben a könyvben található egy „Cerevis" nevű  sörjáték leírása, amelynek 
lényege, hogy mindenféle hákusz-pókuszok közepette megfelel ő  mennyiségű  
„anyagot felhörpintsenek". Egyik kísér ő  dal ehhez így hangzott (Karl Lum-
mel, Bier-Comment der technischen-akademischen Burschenschaft Olympia, 
Wien 1868, p. 66): 

A tollatokról látszik 
Miféle madarak vagytok: 
Apátok lótolvaj; 
Anyátok a diákokat szereti, 
N ővéretek a bordélyban ül 
És az ablakban mutogatja magát; 
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gető  tuturtzmnst mint az er б  és 
a dinamika jöv őt idéző  fanatiz.' 
musát definiáljuk, amely „meg 
szakítja a múlt, jelen és .jivl 
dialektikus kapcsolatát", hog5 
teljesebben fordulhasson a v5r' 
ható felé. Harci, eröt kifejezi 
jelszavak röpködnek, előkerülnel 
a nietzschei eszmék, a kockázat 
a veszély nyilvánul meg mindet 
tettben és akcióban. A háború! 
gondolatok nyílt terjesztése él 
népszerűsítése jó talajra talál 
nyugati fasizmusban, keleten 
azonban forradalmi, baloldali esz 
mékkel társul. 
A XX. század izmusai a polgár: 
társadalom művészetének problé' 
máit nagy adag valóság- és igaz• 
sápfeltárással fedik fel. 
Az izmusok új lehet őségeke) 
hozjtak a művészetbe; lenéztél¢ a 
kispolgárt, mert benne látták 
minden negatívum megtestesüli 
sét. 
Az izmusok mélyebben ragadtál 
meg eszközeikkel a világ prob' 
lémáit, 'mint a naturalizmus, dt 
nem fedték fel azokat az okokat 
amelyekb ől a • társadalmž igaz 
ságtalanságok erednek. 

a dada és ami kiváltotta 

Hogy meg tudjuk közelíteni 
mozgalom igazi értelmét és lé 
nyegét, meg kell vizsgálnunk azo' 
kat a művészettörténeti dokumen 
tumokat, melyeket maguk a da 
daisták vagy a kortársak hagytal 
ránk. 
Bevezetőnkben sűrítve igyekez 
tönk képet adni arról, hogyan 
milyen eszközökkel és szellemiség 
gel tiltakoztak az izmusok a vi 
!ágválság, pontosabban a polgár 
világ válsága ellen. Arról a lég 
körrő l írt vallomását, amely alap 
jóban a Dadát létrehozta, Tristat 
TZARA beszélte be hű  fbrmábar 
az éterbe 1950-ben, harmincnégl 
évvel a mozgalom indulása után. 

„Hogy megérthessük, miként ž, 
született a Dada, részint fel kel 
idéznünk a fiatalok egy csoport 
jának lelkiállapotát az els ő  világ 
háború sajátos svájci fogságdban 
részint pedig a korabeli művésze 
és irodalom szellemi szinvonalát 
Kétségtelen, hogy a háború be 
fejeződött s raž a háború után 
más dolgok után néztünk. Am 
történt, az abban a félálombar 
történt, amelyet 	közönségesei 
történelemnek 	szoktak nevezni 
De 1916-17 időszakában úgil lát 
szott, hogy a háború soha nin 
fog véget érni. Sőt, mivel bará 
taim is, én is csak távolról szer• 
léztük, hamis arányaival túlzdgo 
san is kiterjedt távlatot mutatott 
Innen a csömör -  és a lázadás 
Határozottan a háború ellen vol 
tank, anélkül azonban, hogy a, 
utópisztikus pacifizmus hajlékonl 
.redđibe bújtunk volna. Tudtuk 
hogy a háborút csak úgy like 
elpusztitani, ha kitépjük a gyö 
kerežt is. Türelmetlenül élni sze' 
rettünk volna, s megcsömörl ő t 
tönk az úgynevezett modern ci 
vžltzáció minden formájától, alap 
jaitól, észjárásától, nyelvét đ l, 5 



A Мószkvában székel ő  Komekon, á szocialista országok 
textilipari érdekközössége, a közelmúltban ülést tartott, 
amelyen az 1971/1972. évad divatjáról tárgyaltak. A divat-
tervezők egyöntet ű  /íllást foglaltak a Nyugaton hódító 
forró nadrá;ocska hóbortja ellen, és ízléstelennek, va-
lannint a szocialista erki5lccsel ösšzeegyezfethetetlennek 
bélyege.zték meg. javaslatuk: olyan szoknyákat tervezni, 
amelyek legalább egy centíméte гrel eltákarják a térdet. 

Moszkva 'a forrб  nadrágocska е l е  , 

NINCS VÉLETLENÜL 
AZ URAKNÁL ASZPIRIN? 
AZT HISZEM MUMSZOT 

KAPTAM. 



‚° 

Marxism  
Today  

Ѕ 
 FоСј  г4 т~г  .ѓќ  



ízadásunk olyan jelleget öltött, 
ielyben a groteszk és az abszurd 
5val túlhaladta a művészi ér-
skeket . Nem szabad elfelejteni, 
fogy abban az iddben egy nu n-
ant elönt ő  érzelmesség leplezte 
S  irodalomban az emberit, és 

~
igy a rossz ízlés az emelkedett-
g látszatát keresve táborozott 

művészet minden területén, 
5kétetesen jellemezvén a potgár-
ág erejét mindabban, ami  a leg-
yű löletesebb ..."' 

l.z indítóokul szolgáló háború e1- 
en semmilyen józan húmanista 
íltakozás vagy lázadás sem lett 
olna eredményes , hiszen a há-
jorút kirobbantó okok a polgári 
'ársadalom válságában voltak je-
én, s a művészeti mozgalmak 
lorábbi képvisel ő inek többsége ép-' 
len a társadalom bukását várta. 

különbség az volt, hogy a mit-
'iszik a történelem törvényszerű  
ajátosságainak és folyamatainak 
negkerű lésével , más módon k Ćp-
leltéls el a kérdés megoldását, 
!zért vetették el a háborút  mint  
mbertelen eszközt . Természetes, 
(ogy nini a háborút tartottak 
adekvátnak a hamisnak kikiáltott 
'iilág elleni harcban. Támadták a 
~olgárt , mint minden negatívum 
negtestesít ő jét , de támadták a 
Táborút is, mert idejében felts-
perték : a háború nem fogja meg-
ldani a lényegen problémákat, 
is nem a polgári társadalom le-
ombolását. hanem csak re _nroduk-
;ióját segiti el ő . 
)e a gyűlölet , az irtózat és a me-
iekülés egyfajta megnyilvánulá-
',i formája és írtja adva volt. Ezt 
hálaszották azok a művészek, 
'akik .pillanatnyilag sem a társa-
laloniban , sem a művészetben 
Lem leltek hazát , mint a román 
PZARA és Ј  \N С0. a német ARP, 
DALL, RICHTER és HUELsEN-
tECK, akik 1916-ban Zürichhefl 
negteremtették a Voltaire-kaba-
'ét. Egy akkoriban teljesen sem-
eges közegben várta a cselekvés, 
igy valaki megmozdítsa. 
t Dada indulásában els ősorban 
ársadalmi-etikai , esztétikai és ál-
`alános m űvészi normák a tárna-
Iás tárgyai, a dadaisták politi 

óval a szó szoros értelmében 
em foglalkoztak egészen az 
Iroszországi októberi eseménye-
sig. A Dada az októberi akcióra 
'.gy tekintett , mint a háborúra 
Sért komoly csapásra. 
lízni kezdtek abban , hogy fel-
elő  mozgalmak jönnek majd lét-
e a hadvisel ő  országokban, hogy 
aegfojtsák a háborút. 

lézzük azonban az els ő  kérdés-
loportot TZARA korábbi megfo-
almazásában: 

4.Dada erkölcsi szükségb ő l szil-
tett , a tökéletes erkölcs eléri-
re törő  nyugtalan akaratból, 
Iból a mély érzésb ő l , hogy az 
nber — a szellem összes te-
mtményeinek középpontjában 

köteles els đbbségét bebizonyí 
t ak  emberi lényegrő l nyert 

 

Ahol a n őket a kocsmaasztalnál csak „hölgykoszorú" formájában t ű rték 
meg, ott mindenki, aki már nem szűz, utcalánynak számított. 

A nők fennkölt, de nem egyenérték ű  lények. Hitler mondta (Eva Braun 
jelenlétében!): „Nagyon intelligens férfiaknak csak primitív és buta n őket. 
szabad elvenniük' (Albert Spéer, Erinnerungen, Berlin 1969, p. 106.) Norbert 
Burger pedig ezt mondta (egy újsagnak adott interjúban): „Egy férfi ne 
vegyen feleségül intellectuellt" (Wiener Wóchenblatt, 1967, február 25.) Sade 
„Juliette"-jégek IIT. részében Belmor gróf azért dicséri a horvátokat, mert 
állítólag „ feleségükrő l beszélve ugyanazt a vulgáris kifejezést használják, 
amivel a népnyelv az alacsonyrendű  állatokat illeti". Ebben mindenesetre 
van egy adag nem-„nepi” irónia. Ugyanez a Belmor készíti el a tervet, 
hogy a 25 millió franciából 15 milliót megöljenek, s így megszabadítsák 
Franoiaoršzágot a kereszténységt ől. 

Nem a 'homoszexualitás „politikai" megbélyegzéséró'1 van itt szó: A homo-
szexúalitás önmagában véve se nem jó, se nem .rossz. A „népi" mozgalomban 
az a. káros, hogy elnyórnja a homoszexuatitást, s így az emberszeretet 
gyű löletbe és: üldözésbe csap át: „Az ember kitépi magát az érzékiség 
kötelékéb ől", írja Jahn a,„Deutsche Volksthum” záróbeszédében. A szexuah-
tás politikává váltózik: a kispolgár már akkor elhatározta, hogy „politikus 
lesz bel ő li". Jahn szerint: „Minden életer ő, melyet különben az érzékiség . 
kötne le, éppen az érzékiség által kell hogy felszabadultan, er ő teljésen 
hasson" (ui. p. 275.) 

Othrnar Spa.n, a harmincas évek tekintélyuralmi osztrák államának szel-
lemi atyja így fejezte iki ugyanezt: „Az ösztön belső  tüzét szellemivé kell 
alakítani'4  (Kiimpfende Wissenschaft, Jena 1934, p. 121.) 

Rosenberg, Büumler, Krieck és számtalan más náci teoretikus a férfi-
egyletet áí.lamalaikító szervezeti elvnek tekinti (jó .az, ami keménnyé edz —
iásd Spártát) — a nemiségr ő l azonban nem hajlandók tudomást venni. 

A hazafias társaságokban a homoszexualitás a „természetes", hiszen a n ő  
sosem lehet egyenrangú szexuális partner. Amikor Sade „Juliette"-jéb еn 
P,elmor gróf a férfiszerelmet dics őíti, leleplezi az alapját képező  uralkodási 
rendszer: 

,.Merjül kimondani: a nő t egyáltalán nem a férfi teljes boldogságála te-
remtették. Az élvezet szempontjából nézve bizonnyal nem nyújt teljességet, 
hiszen a férfi sokkal nagyobb élvezetit lel a magához hasonlókban. Barát-
ság esetén pedig hamissága, alárendeltsége, illetve sokkal inkább alacso-
•nyabbrendűsége ellentétes a barátság tökéletes érzésével. A barátságban 
nyíltság és egyenl őség kell hogy uralkodjon. Ha a két barát közül az egyik 
parancsol a másiknak, a barátság felbomlik. Márpedig az egyik nemnek 
a másik feletti fölénye — amely végzetes a barátságra nézve — sziikség-
szerűen fennáll két különböz ő  nemű  barát esetében. A n ő  tehát se szeret őnek, 
se barátnak nem alkalmas. Valóban jól csak a keleti rabszolgaság rend-
szerében találta meg a helyét. Csak az élvezetre jó, azon kívül — a jó 
Chilperich király szavaival — a lehet ő  leggyorsabban meg kell t ő le szaba-
dulni". 

U.  érzékiség és antiszemitizmus 

Dr. Hugo Bettauer 1924125-ben kiadott egy hetilapot „Er ,und Sie" cím-
mel („Bettauers Wochenschrift"-jeként is ismert). Alacsony színvonalú ero-
tikus irodalmat közölt, amelyben sok szó esett a szenvedélyr ől, s. alkalman-
ként a fehérnemű ről is — szóval népi értelemben vett pornográfiát. A „Bet-
tauer-féle disznóságok" elleni kampányt egy germanofil tornatanár vezette, 
név szerint Kaspar Hellering, aki 1922-ben Schönerert ől a nemzetiszocia-. 
lizmushoz pártolt át. A nemzetiszocialista szervezetben Bettauerrel kapcso-
latban azt a kifejezést használták: „kiirtandó". Kivitelez ő  szervként egy 
magányos, n őkkel szemben félszeg fiatalember tevékenykedett, Otto Rohstock 
az NSDAP rendfenntartó szolgálatától, aki típusban Dutschke merényl őjére, 
E 'ehmannra emlékeztet. 1925 márciusában a saját szerkeszt őségében l ő tte 
agyon Bettauert. '1934-ben Rohstock résztvett a •bécsi SS-puccban; ma az 
NSZK-ban él, mint fogász; 1. Gerhard Botz, Beitrage zur Geschichte der 
politischen Gewalttaten von 1918 bis 1933, Phil. Diss. Wieri 1966) 

A szexuális tények tudat alá szorítása paranoid formában áttev ődött 
az akkori „szexhullám" egyik főszereplőjére. Az „erkölcsösségért” folyó harcból 
nnerítette a nemzeti-szocializmus politikai energiájának jó részét. Mindenek-
előtt a keresztényszocialistákkal ( Spje1, 1927) és más konzervatívokkal 
(Harzburgi Front, 1931) kötött szövetségek történtek ennek égisze alatt. Ma 
a „Deutschlandstiftung -ra gondolnánk, ahol a Strauss-pártiak a ; ,népiekkel" 

szövetkeztek; várható;  hogy előbb vagy utóbb egy 

új puritán hullám kerekedik, amely a jelenlegi sze-
2 xuál-liberális irányzattal szemben egy általános po- 

litikai jobbratalódás előhírnöke lesz. 
Az érzékiség és ,az antiszemitizmus kapcsolatát 

Hellering „tornász-testvér" a Bettauer elleni kampány 
idején így öntötte versbe a „Grobian" cím ű  folyóirat 
hasábjain: 

,Deutschlandstif-
tung": befolyásos 
politikai és -ipari 
körök „szövetkezé-
se" a németség 
„megmentésire" 

(50-es évek). 

300 



4  

~i 

A farsangi bolondságok ideje van most 

Amikor is sok szőke nősžemély 

Teljes lelkinyugalommal 
Majdnem azt mondva: „Te meg én", 
Félmeztelenül, kócos búbi f rizurával 

Minden undorító zsidó ivadéknak 
Terpsichore izzadó oltárán 
Gyakran éjszakai lakomát szolgál fel. 

Bettauer, ez a disznó zsidó, 
Azt tanítja: „Az az ideális nő , 
Aki fenntartás nélkül 
Ma ennek, holnap annak adja magát". 
És ha a zsidó már jóllakott, 
Bizonyára jön még egy hülye keresztény, 
Aki e félig rohadt testet 
Boldogan feleségnek szerzi meg. 
b, nagy a mi népünk ínsége, 
Boldogan cammog a zsidók piszkában 
S nem érez se szégyent, se kínt 
Ebben a zsidókarneválban, 
Amely a német asszony szemérmével 
Utolsó reményünket is elvette: 
Népünk számára az asszony elveszett, 
Nem szül több Siegfridet! 

Ez a szellem ma is él, többek között az olyan mondásokban, amelyek 
egyikét 1969 augusztusában a' bécsi Nemzeti Könyvtár egyik vécé-falán. ii-

vastani: 

Ugyanazt a vörös kurva picsát 

Baszta a keresztény, 
Baszta a zsidó. 

Más írással találó kommentár következett utána: 

És a germán menetelve 
Baszta a barna Hitlerjugend-feneket. 

A „népiek" az Oedipus-.komplexusban a zsidóra az apa, a szexuális 
támadó szerepét osztják. Mivel „a zsidó" a német férfi nkanet asszonyáriak 

. becsületére tört, mivel „a zsidó" mint apa (,;a világ ura") a népet (az 
„anyát'') bántotta, a, fiúk „bosszúállóként" léptek fel és véghezvitték a psze-
udo-forradalmat: a kollektív apagyilkosságot zsidógyilkóssag formájaban. 
Amint már Freud a „Totem und Tabu" (IV15) cím ű  munkájában kimutatta, 
a teštvérhordát a bűntudat és a homoszexualitás tartja össze — ez a felfogás 
talán jobban illik az NSDAP-re, mint az „ őshordára". 

Hitler volt annak a testvérhordának vezére, amelyik az ősapa-gyilkos-
ságót (zsidóság — Otestamentum!) végrehajtotta. Anélkül, hogy tovább ki-

' fejteném ezt a Freud, Reich éš Löwenstein által felállított elméletet, egy 
idézetet fűzök hozzá a „Mein Kampf"-ból: 

„A feketehajú zsidófiú órákhosszat leselkedik arcán sátáni ör еmmel a mit 
sem sejtő  leányra, akit pillantásával meggyaláz és ezzel népét ől elrabol" 
(Adolf Hitler, Mein Kampf, 1. kiadás, München 1925 p. 344.). A valóságban 
pont fordítva van. Hitler a „voyeur", aki a zsidót meglesi: „Amikor egyszer 
a Belvárosban sétáltam, hirtelen egy alakra -esett pillantásom: hosszú kaf-
tánja volt és fekete fürtjei. Ez is zsidó? volt az els ő  gondolatom... Lopva 
és óvatosan figyeltem a férfit, de minél tóvább meredtem az idegen' arcaba 
és kutattam vonásait ..." (u.ó. p. 56) 

Ilyesféle párosítások még ma is történnek. 1970 augusztusában a „Mo- 
nat"-ban megjelent Klaus Harpprecht recenziója az új Arrabál-könyvről. 

ЭOі  A recenzenst felháborítja Arrabal erjgnált penise, ami többször az olvasó elé 

szegényes ismeretekkel, a halo č  
dolgokkal és a csalardul megszer 
zett javakkal szemben. Dada ab 
ból a lázadásból született, amely 
ben akkoriban minden fiatatem 
ber egyesült; lázadásból, mely a., 
egyéntót a lelke szükségleteihe; 
való teljes odaadást követeli 
meg, s amely .nem volt tekintette 
sem a történelemre, d logikára 
a közerkölcsre, sem a Becsütetre 
a űazára; a Családra, a Művé 
szetre , a Vallásra, a Szabadságra 
a Testvériségre, és sok más olyagy 
emberi szükségletnek megfeleli 
ismeretre, mely már csak csonti 
aszott közhelyekben létezett, mi 
után kezdeti tartalmától rége, 
megfosztották." 

Ezek - a sorok megfogalmazták 
melyek azok a szent társadalmi. 
honpolgári fétisek és elavult m ű  
veszetinyelvek, melyeket mi 
előbb le kellett rombolni a leg 
nagyobb ligyért , hogy midii 
emberi cselekedet közeppont.jáb 
maga az ember kerülhessen 
Agvonvágták" a polgári felfogás 
anélkül , hogy a világ tudott vol 
na róla, megsemmisftették magul 
között a társadalomban érvénye 
erkölcsi normákat anélkül, hog; 
az elme, kivetítette és a gyakor 
lat felfoghatta és megvalósított 
volna. 
Az „erkölcsi szükség" és á tilta 
kozás általános és normális jelen 
ség volt nemcsak a menekültet 
hanem a harcokban és gvílkossá 
gokban közvetlenül jelen lev ő  tö 
meg egyedeinél is. Ezek nagy гб  
szénél a pszichikai egyensúly ide 
jekorán felbillent ;  A dadaisták é 
ez utóbbiak startalapja — pillafai 
nyi életérzése — első  villanásr 
azonos volt, kés őbb pedig cselek 
vési és * iidatosodási lehet őségek 
től függött . Az út — tér és id 
— egyre távolodott . majd .elve 
szett. Az emberi tiltakozás kerete' 
mint a rozsdás abroncsok , szétre 
pültek. 

Ami bennünket érdekel, az 
dadaista szellem, és mi már 
Dada létezése előtt is dadatstá 
voltunk." 

HANS ARP, 192', 

ARP a Dada lényegbevágó jegye, 
már a Dada el đtti világban felfl 
dezte, hiszen a Dada bel őle táplá 
kozott. A Dada szó TZARA szi 
rift a lázadás és tagadás jelkép 
volt. 
Ha a Dada kibontakozásában i 
fejlđdésében min őségi fokokat á 
lapítunk meg, és ezeket rovásol 
kal jelöljük , akkor a Dada el; 
fejezetében a következ ő  lényegi 
ismérveket jelđlhetjük meg: 

I:. a Dada els ősorban értelmisé ;  
lázadás volt; 

II: a Dada f ő leg etikai és esz ű  
tikai fogalmakat támadott; 1 
ember fetisizált bűvköreit 
kalodáit támadta, az akko 
világot teljes mivoltában. 
múlttal való minden kapca 
lat megszakadt , hegy új 1 
láeiókon, más törvények (p 
radoxonl ) szerint ,jöjjön létг i 



kerül. Miután Harpprecht biztosít bennünket arról, hogy a „zsidóság és por-
nográfia"-párhuzam a „Stürmer"-b őr származik, ezt. hajtogatja: „Minden-
esetre, fennáll ez a klisé". Azonnal ezzel a követeléssel fordul Arrabal zsidó 
kiadójához: „Az izraeli hitközösség kötelessége és joga, hogy rábeszélje 
a kiadót: keressen magának új exisztentiát mint bordélyház-tulajdonos Flo-
ridában vagy Uruguayban". Ami azt jelenti: ez a zsidó, aki obszcén könyvet 
publikált, nem egyéb mint strici. Harpprecht ezzel értékes T őmunkála-
tokat végzett egy új szobafest ő  számára; csak egy kicsit kell rajta alakítani, 
valahogy így: minden zsidó strici. 

Viil. fasizmus és homoszexualitбs 

A fasiszta férfiegyletekben szüntelenül erotikus feszültség keletkezik, 
amely nem čalál megoldást — a homoszexualitás kiélése ugyanis tilos. 
A' szorongató vágyak olyan képeket, hoznak létre, amelyek segítségével 
a problémák közvetíthet ők: ez a beavatottak kulcsnyelve. A tudatalattit 
állandóan foglalkoztató titkos „lényeget" 'jelekbe s űrítik. Ezeknek értelme 
homályos, s csak akkor tárul fel, ha e szimbólumok a WC falán is meg-
jelennek egyéb grafikák társaságában, amelyek összehasonlításokat tesznek 
lehetővé. 

Már Reich is, aki más pszichoanalitikus m űvekre támaszkodik (Zeit-
schrift für Sexualwissenschaft, 1930. évf.), a horogkeresztben —régi termé-
kenységi szinibálumokra hivatkozva — „két egymásbafonód$ embérj test 
sematikus ábrázolását" látja (Wilhelm Reich, Massenpsychologie des Fa-
schismus, Koppenhagen 1934, p. 152.). Reich ne mbocsátkozott közelebbi 
meghatározásba, milyen „nemi aktusról" van szó; a horogkereszt két felének 
metszéspontján két lehet őség adódik (1: azabrát): „a tergo", s akkor az 
„elülsđ" figura nő ; vagy „per anum", akkor a partner egyaránt lehet férfi 
és nő. Így tehát valahogy benne van a „n ő  is, mint lehetőség, a hangsúly 
azonban a „férfin" van; nemcsak az egész mili ő  sugároz ,;férfi-férfival" 
erotikát, hanem a horogkereszt 'két fele ,geometriailag is azonos, csak 90 
fokkal el van forgatva, és az egyes vonalak hegyes és derékszögeikkel 
keménynek, férfiasnak hatnak. Akárcsak a horogkereszthez, az SS-szimbó 
rumhoz is találhatók analógiák: a kett ős S-jel illóhelyzetben, hátulról való 
remi közösülést ábrázol. Mint a régi római kép mutatja (1. az ábrát), á ha-
gyomány igén tiszteletreméltó, és leplezi az „ đssze kell tartanunk" és 
a „Mögöttetek állok" szavak mellékértelmét, amelyek a nemzetiszocialista 
Führer-beszédekben gyakran el őfordultak. 

Tehát így állunk Hitlerrel: Az apát ő  maga nevezi „keménynek és 
elszántnak", „olyannak, aki „akaratát kíméletlenül'' keresztülvišzi" (Mein 
Kampf, l.k. , München 1925, p. 6. , 8.). Ha hihetünk Kubizeknek, „Adj" gyak-
ran mesélt neki „heves jelenetekről" és arról, hogy ,;apja elverte" (August 
Kubizek, Adolf Hitler — Mein Jun•genfreund, Graz, 1966, p: 52.). Ebb ől 
a könyvből annyi mindenesetre kjderül, hogy Kubizek és Hitler között er ős 
homoerotikus feszültség. állt fenn 1908 februárja és. júliusa 'között, amikor 
a bécsi Stumpergasse szűk szobácskájában együtt laktak. Hallgassuk meg 
először egy csinos fiúnak, a 'fényképeken kissé femininnek ható „Guštl"'-nak 
vallomását. Egy gyárósnak Hitlerhez való közeledési kísérleteit írja. le: 
,.Homoszexuáljs az illet ő  — mondta tárgyilagosan Adolf. Megrémültem. Eddig 
még ezt a szót sem hallottam, nemhogy valami konkrétat tudtam volna 
általa feljdézni; Adj az Ilyen embereket szinte aggályos lelkjjsmeretességgel 
tartotta távol magától" (p. 273.). A szót nem ismeri 'ugyan, de rögtön 
megrémül hallatára, semmi ,;konkrétat" nem idéz fel neki, de valamit azért 
mégis. Ilyesmik többször el őkerülnek még, mint például a „nőstényfajzat" 
egy zongorázni tanuló lány alakjában, aki együttlétüket megzavarja (p. ,187), 
vagy „Pufitár" pikáns története (p. 182), amikor is Adi állhatatosan vissza- 
utasítja a n ői csábítás tükkjeit, s „Gustl" ezt igen dicséretesnek találja. 

Hitler a húszas években is ,csinos fiúkkal vette körül magát, többnyíre 
katonaidejéb ől való bajtársakkal, mint- Hess, Amann, Esser, akiknek férfi-
égyleti összetartása tette a DAP-t NSDAP-vé és Hitlert Fiihrerré — ezt a Hit- 
lér elđrejutását segít ő  tényezőt eddig nem vették figyelembe a történetírók. 

Először Rudolf Hess, A Führer „helyettese'.' és titkárja volt a kedvenc 
(gúnyneve „Hess kisasszony volt). Később, a harmincas évek közepén_ jött 
Albert Speer, a szép fiatal építész, akinek társaságában Hitler szokásától 
eltérően fesztelen tudott lenni. Speer ezt írta emlékirataiban: „Egyik közeli 
munkatársa így fogalmazta e sajátos viszonynak rá tett hatását: Tudja  On  
kicsoda? Ün Hitler reménytelen szerelme!" (Speer, p. 148.) Megható történet 
(uo. p. 163.), hogy Speer Hitler egyik korai rajzát, egy diadalívet megmin-
tázott és a modellt Hitlernek megmutatta („leny űgözve, szótlanul nyújtott 
kezet"). 

Hitler persze le is fékezte a kapcsolat fejl ődését, ha valaki túl közel 
került hozzá, s' így Speer emlékez ő  könyvecskéje időnként a visszautasított 
szerelmes könnyes panaszának t űnik: „Néha azt kérdeztem magamtól: mi 
hiányzik ahhoz, hogy Hitlert barátomnak nevezzem? Környezetében, ma-
ginéletiben otthon éreztem magam, s els ő  munkatársa voltam a számára 
legkedvesebb területen, az építészetben. Mégis hiába volt minden. Soha éle-
temben nem láttam még embert, aki hozzá hasonlóan ritkán mutatta volna  302  



ki érzelmeit, s ha megtette, azonnal ismét elzárkózott. Spandauban töltött 
időm alatt beszélgettem Hess-szel Hitler e sajátos tulajdonságáról. Közös 
tapasztalatunk szerint, voltak pillanatok, amikor az ember azt hihette, hogy 
közel került hozzá. Ez azonban mindig csak látszat volt. Ha az ember óva-
tosan szívélyes hangot ütött meg, Hitler azonnal elhárítólag áthatolhatatlan 
falat épített maga köré." (Speer, p. 114 .) . 

Eva -Braun tđrténete tragikomikus ilyen körülmények között, e . rideg 
férfiszövetségben szánalmas szerep jutott neki: Hitler a többiek el őtt „butus-
kának" nevezte (spuer,  P.  115.). Az üzletben éjszakákat vár Hitler ;telefon-
hívására,, amikor még otthon nincs telefonja, aztán meg harcolnia kell n ő-
véreivel és szüleivel, hogy zavartalanul beszélgethessen vele. Kés őbb, a biro-
dalmi kance2lá гцán és Berghofban el kell ;tnni,e, ha vendégek jgnnek..:.(Néxiai 
E. Gun, Eva Braun—Hitler, Velbert 1968) 

Hans Bilиher, aki mint a „Wandervogel"-mozgaloan történetírója, ikiválóan 
ért a férfiegylet-témahoz, 1949-ben, ismert könyve új kiadásának ' el őszavá-
ban ezt írja: „Két tipikus figura volt: az egyik oldalon maga Hitler, a törtető  
és későbbi üldöző, a másik oldalon Röhm vezérkari főnök, a szabad, nagyon 
szabad férfihős . A „Wandervogel"-ek üldözését kiváltó küls ő  esemény az' 
Eulenberg-per vol t, a „Harmadik Birodalom" méreteiben pedig ezt a szere-
pet ' a Himmler és Göring által kitalált Röhm-féle Hitler-ellenes- „árulas" ját-
szotta". (Hans Blüher, Die Rolle der Erotik in der münnlicil.en Gesellschaft, 
stuttgart 1962) Az SA-ért folytatott harcban bizonyára nem volt olyan jelen-
to'š a szexuális .momentum, mint Blüher gondolja, az ss-nek a hatalmi 
harcban kitűnt sajátos erőssége azonban tényleg puritánságában volt. 

Hitler speer-je így tudósít; „A teaház nagy kerek asztalánál Hitler hir-
telen fixírozni kezdett. Ahelyett, hogy szememet lehunytam volna, elfogad-
tam a kihívást. Ki tudja, miféle ősi ösztönök diktálják ezeket a párharcokat, 
amelyek során az ellenfelek kitartóan néznek a másik szemébe, míg az egyik 
el nem fordítja tekintetét. Én ahhoz szoktam, hagy az ilyesmikben mindig 
nyerjek; ezúttal azonban szinte emberfeletti energiát kellett végtelennek t űnő  
ideig arra használnom; hogy ne hallgassak az egyre erősebb kényszerre, 
amely szemem elfordítását diktálta — amikor Hitler hirtelen" lehunyta 
a szemét, majd hamarosan szamszédn őjéhez fordult" (Speer, uo. p. 114) 
Ebben benne rejlik a Hitler környezetét nyomasztóvá tev ő  egész harc. „Ea 
hod me aug schaut med seine baun augn" — mondja 'Herr Karl 3  — „do 
hob e ollgs gwusst". 

Fixírozzák egymást, de nem történik semmi. Ezért 
3 pedig az áldozatoknak kell majd megfizetni. 

Himmler volt a homoszexualitás legnagyobb üldö- 
zője, főleg a saját ss-ében. Amilyen dühöngve üldöži 
a homoszexualitást, éppoly er ősek ilyen .irányú •saját 
hajlamai. Már diákkori naplójában felmerül egy ka-
dett-társa neve, akit „Lu"-nak emleget („Ludwie"-
ból). Ezzel a fiúval, aki legjobb barátja volt, gyakran 
beszélt szexuális és vallási problémákról. Egyáltalán, 
igen tanulságos temákrál beszélgetett Hiinmler: „Is-
tenhit, vallási kétségek, (szepl őtlen fogantatás stb.), 
gyónás, vélemények a menzúráról, vérr ől; nemi kap-
csolatról, férfiról és n őről" (1924 február 20-i bejegy-
zés); vagy ,,Földreformról, degenerációról, homoszexu-
alitásról, zsidókérdésr ől" (1922 mára 4-i bejegyzés). 

'Az egész együtt úgy hat, mint egy sade-részlet tartalmi kivonata, 'azzal 
a különbséggel, hogy Himmler ezeket az őt félelemmel eltöltő  dolgokat 
igyekezett magától elhárítani. (Journal of Modern History, 1959. évf. p. 206 .) . 

A későbbiekben főleg a Himmler és az ss-főnök Göttlob Berger közötti 
levélváltás mutat nyilvánvaló (bár természetesen ;,platonikus") homofiliára: 
úgy látszik, az ügyes fiatalember kihasználta f őnökének merevségét. 

Amikor 1944 júniusában egy főhadnagy vette át az ss-iskola vezetését, 
a fiókban egy ,'könyvet talált, s' ebb ől rendkívül kényes vizsgálat kerekedett. 
Himmler a bűnjelet úgy emlegeti: „Freude [sicl sexualtheorie cím ű  könyve" 
(Heiber, uo. p. 339.) és megparancsolja el őző  tulajdonosának, tisztázza a dolgot 
(„hogy került íróasztalába ez a 'könyv"). A „,könyv" termésžetesen Freud 
„Drei Abhandlungen zur se хualtheorie” című  műve. Érdekes Himmler 
félréí гása „Freude" („öröm") „Freud" helyett. Ha Himmler vette volna ma-
gának a fáradságot, és .beleolvasott volna, a »„Kulturális” szexuális-erkölcs 
és a modern neurózis« című  részben a következ ő  mondatra találhatott volna 
rá: „Igy tehát minden Olyan ,momentu' nban, amely is szexuális életet károsítja, 
tevékenységét meggátolja, célját eltávolítja, a pszichoneu гбzis kórokozó 
tényező it kell látnunk". 

Az elnyomott sze кus még mindig eltávolított céljait vissza kell állíta-
flunk eredeti helyükre. Le kell gy őzni a „lelkesedési" hajlamot; az ö гΡöm-
előtti állapotban való huzamos tartózkodás egész társadalmunkat neuroti-
kussá teszi. Ha el akarunk jutni az öröm csúcspontjára, át kell törnünk 
a „szeхhullámon", amiből semmi más nem' származhat, «csak egy új fasizmus. 
Meg kell váltanunk Erost némaságától — ehhez 'segíthet hozzá bennünket 
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III. a háború nem volt közvetlei 
oka a 	problémákkal vaO 
szembeszegtilésnek ,- de a Da 
da létrejöttćnek igen. 

Következő  korszakában a Dada 
a művészetekkel is szembefordul 
A pozitivista $г iticizmus észjárásl 
ellen a legszéls őségesebb végletek 
b ől hoztak fegyvert, megszületet 
az ész tadagása, ami egyúttal a 
művészetek általános tagadását ii 
jelentette , mely az adott társada 
lom produktuma volt. 
A kihontakozó kaotikus állapot 
ban minden hangsúlyt az egyé ј  
cselekedeteinek teljes felszabaditá 
sára, a féktelenségre ,. a veszélye 
tettekre , az anti-valamire helyez 
tik, eldobva az idealizált hazug 
ság világának olyan féltve ő rzőt 
ereklyéit , mint a harmónia, a 
örök szépség, a gondolat szent 
sége, mint ami egyetemes (igaz 
értéküktő l megfosztottan ). A Dad; 
meghúzta a vonalat a modernista 
képzőművészeti irányzatok ' köré 
hogy megjósolja bukásukat. Fбle І  
a szellem felszabadításán és szu 
verénné tételén fáradozott, ami!: 
csak szabadon lehetsaiát lét 
álland6 felísme гđje."t Ahhoz pe 
dig, hogy a Dada fennmaradhas 
son és élhessen , önmagát is l 
kell rombolnia, meg kell tagadni. 
a rögzített szabadság létjogosult 
ságát. 

,нerr Karl": Qual-
tinger, a neves szí-
nész és rendező  á1- 
tal 	megformált 
humoros 	figura: 
kereskedősegéd, az 
ostoba, 	agressziv, 
nacionalista 	oszt-. 
rák 	kispolgár 
gúnyképe. Dialek-
tµsban elmondott 
sžövege ezt jelenti: 
Rám nézett kék 

szemével, s megér-
tettém mindent." 
A „kék szem" Hit-
lerre vonatkozik, 
tekintetének  „má
gikuserejére". 



11 Dadát nem definiálhatjuk úgy, 
hogy egységes álláspontra helyez-
kedünk, mert inkább lelki maga-
tartást, cselekvésben megnyilvá-
nuló spontaneitást jelöl, amit a 
pszichológia tanulmányozhatna, 
megvalósítható eszméje pedig a 
gesztus. 
Fö: jellemz ője mégis az, hogy el-
lentétes alapokra épül, és képz ő -
tnűvészeti törekvéseiben igyekszik 
felhasználni mindazt, amit a már 
lejáródott vagy még érvényb?n 
levő  irányzatok eredményként 
felmutattak. A Dada az expresz-
szionizmus, kubizmus, futurizmus 
es az absztrak művészet lehet ősé-
geivel manipulált többek között, 
ezek viszont köztudomásúan meg-
határozható, pozitivista alapra he-
lyezkedtek. 
A Dada teremtette meg a r'kép-
'rSművészet számára a tárgyat 
mint „művet", s ezzel elvetette a 
plasztikus természet azon elemeit, 
melyek összegezése más irányza-
tok anyagául szolgált. A tárgyak 
készítésénél sem a törvény do- 
minált, hanem a véletlen került 
Fölénybe a szabály ellenében, el-
vetve így minden olyan esztétikai 
célt, idealt vagy példát, mely más 
Irányzatoknál mérvadó volt. A 
hangsúlyt azért fektettél: hatvá-
nyozottan a véletlenre, mert így 
akarták elkertilni, hogy a társa-
dalmi tényez ők-külerők (a külső  
világ , tényező i) bármiképpen be-
avatkozzanak teremt ő -romboló 
munkájukba. 

A  következő  részben főleg a da-
daista tárgyat vizsgáljuk, hogy đ  
neodadaizmus és a pop tárgyalá-
sánál egészítsük ki róla szerzett 
ismereteinket. 

ci tárgy mint 
tüggetlenség 

Az el ő futárt MARCEL DUCHAMP-
пak hívják. DUCHAMP 1912-i 
Lépcs őn tenienő  aktjával megkezd-
te dadaista munkásságát, anélkül, 
hogy tudatában lett volna a kor-
szakalkotó események. đ  akkor 
csupán annyit érzett, hogy a na-
turalizmus lál:ható eszközei a m ű -
vészetek jöv ője felé indulva el-
avultak, s hogy újat kell alkotni 
a naturalizmus zárt kereteinek le-
rombolása érdekében. Ez a m ű  
„nem a szó szoros értelmében 
vett festmény, hanem »mozgási 
elemek elrendezése, tér és id ő  
kifejezése a mozgás absztrakt 
megjelenítésén keresztül... Az 
aktot magát szándékosan a fa 
barna színárnyalataira korlátoz-
tam, úgyhogy tulajdonképpen fest-
niény kérdése itt szóba sem ,jö-
het.0"^ 
A lépcsőn letnenb akt elemet a 
futurista mozgásábrázolásból vesz-
nek át szövetet. Ez a m ű  DU-
CHAMP amerikai affirmálódását 
alapozta meg. Az els ő  eredmény 
volt ez abból a szempontból, hogy 
az alkotói törekvés nem a tárgy 
valóságos ábrázolását tűzte ki 
célul, hanem magát a tárgyat épí-
tette a képi szerkezetbe. 
Mikor DUCHAMP PICABIAval 
-lmerikába ment, akkor kezdte a 
konkrét és hozzáférhet ő , minden- 
napi anyag 	érdekelni, az az 
anyag, amely 	nélkülözhetetlen 
életiinkben, és használati tárgya-
inkat képezi. Ez az üveg, a fém 
és a fa. Itt elérkezett a tárgy 
konkrét és abszolút megjeleníté-
séhez, ami senki érzékszerveinek 
számára sem lehetett a foga-
lom keretein belül megtéveszthe-
t ő, félrevezető  tényez ő. A cél 
nem az esztétikai fokozatok, ha-
nem a korlátlan munkatehetség 
elérésére irányult. 
Ez volt a tárgy els ő  bevonulása 
a képzőművészetbe, és a Dada f ő  
eszméje, a gesztus itt a totalitás-
ba futott. 
1913-14-ben DUCHAMP Párizsban 
igy sörösládát és egy `biciklikere-
ket szignált aláírásával, hogy a m ű  
rangjára emelje őket. Kés őbb a 
Függetlenek Szalonjának tárlatán, 
New Yorkban egy éjjeliedényt tett 
közszemlére. A Dadára a rend-
ő rség reagált 

tárgyak képz őművészetbe való 
pevitelének terén nagy érdeme 
van a német KURT SCHWYT- 

várady tibor 

rncluhanizmus 
Üdvözlöm Herbert Marshall McLuhan, most már a Larousse által is 

elismert, izmussá válását. Üdvözlöm, anélkül, hogy pontosabban tudnám, mi 
is az izmussá válás. Körülbelül arról van szó, hogy egy konok egyedi f őnév 
hirtelen terjeszkedni kezd, szélesedik az univerzális felé, igyekszik minden 
teret betöltenj, közben több vegyérték űvé válik, olyan anyagokat kapcsol 
szervesen magahoz, melyekhez eddig csak távolról lehetett rdkorlítani. Oldó-
dik, léggömbbé fúvódik, egyre dagad, míg falai egyre vékonyulva elérik 
a levegő  anyagtalanságát. Ismét nyitva áll az út a semmibe. Megszabadul-
tunk. 

. McLuhan most, ezekben az években, ezekben a hónapokban válik, 
dagad 'mclúhanizmussá, Ezért alkalmi felköszönt ő  jellege van annak a tény-
nek, hogy nemrég nálunk is megjelent fordításban egy könyve, az 
Understanding Media. Ezért van alkalmi jellege ennek az írásnak is. 

Az, ami McLuhanból legelőször és a legnagyobb centrifugáfjs er ővel válik 
mcluhanizmussá, egy kulcsmondat: maga a médium az üzenet (the medium 
is  the  message). . 

A médiыmolc nem hidat képeznek ember és természet között. Ők maga 
a természet. A :rádió nem beszéd, habár úgy t űnik, hogy beszédet tartalmaz, 
mint az írás is. A rádió az rádió, mint ahogyan a zene is zene, és nem 
pedig valamit' tartalmazó valami. A rádió és a mikröfonbk megszüntetik 
a politikai szónoklatokat, orátorságot. Nem szónokolhatsz a mikrofonba. 
Csevegned kell. 

Annak a szempontjából vizsg б lva, hogyan változtatja meg a gép a tar-
sadalmi viszonyokat, teljesem mellékes, hogy pattogatott kukoricát vagy 
Cadillacot gyártanak rajta. 

A nyugati civilizációt évezredek óta a fonetikus  ABC  determinálja. A 
szem vált a megértés alapeszközévé. Egész környezetünk vizuális és térbeli 
lett, megszületett képzeletünkben az egységes és folyamatos id ő . 

Álljunk meg egy pillanatra a tér és id ő , ekét par excelence filozófiai. 
kategória mciuhani felfogásánál. (E két kategória egyébként annyira par 
excelence filozófiai, hogy 'kedvenc eszközei lettek azoknak a költ őknek, esszé-
íróknak, akik egy kis ingyen mélységet akarnak írásukhoz 'kanyarítani. A 
„tér" és ,,id ő" ott éktelenkedik ilyenkor a sorok 'kört, és az egész írás lesze-
gett kosfejjel vonul a giccs felé.) 

McLuhan szerint az óra dönt ő  változást hoz életünkbe és cjviljzácjónkba. 
Az órához, és nem szerves szükségleteinkhez igazodik ,nem csak a munka, 
de az étkezés és alvás is. A sók párhuzamosan létez ő  idő  helyett, az óra 
egy egységes, folyamatos id őt teremt. Primitív törzseknél az id ő  az, ami 
történik, míg érik a kukorica: vagy egy valami más, ami történik, míg feln ő  
a baromfi, vagy a birka. Ahany fajta élet, annyi fajta id ő . Ezt a „primitív" 
időfelfogást fedezi fel újra a modern természéttudomány, fizika, mely saját 
idejükben és terükben szemléli 'a dolgokat. Einstein felrobbantja az egységes 
newtoni teret es id őt. Ismét egy példa arra, hogy az elektronikus médiumok 
korszakában visszatér a trbális közösségeket jellemz ő  látásmód. 

„Ahhoz, hogy Salvador Dali felháboro-
dást váltson ki, elegend ő  volt, hogy 
egy fi®kos-szekrényt vagy nagy zongo-
rк t a saját terüКben hagyja létezni, 
jegy szaharai vagy alpesi háttérrel." 

McLuhan 
Az óra, a fonetikus  ABC,  és a vizuális érzékelés uralma idején, az id ő  

képzete egy folyamatos, részekre osztható zárt tér. Ezt kitölthetjük (idő -
íöltés, vagy az idő  ki vasi töltve), vagy szabadon hagyhatjuk (szabadidő). 
Lehetséges a jöv ő  hónapban egy szabad hét. Hogy szabadok lehessünk, viszont 
nem elég, hogy szabadid őnk legyen. Egy teljesebb értelmű  ráérő  szabadság 
ellentétben van az id ővel mint egységes, mindent tartalmazó kategóriával. 304 



Ha az efajta közeledés az id ő  pгoblémájahoz mcluhanizmus, akkor nin-
csen baj az univerzalitás felé terjeszkedéssel, mert sok rokongondolatot 
találhatunk McLuhan el őtt és napjainkban is. F őleg a művészet és irodalom 
terén, ami összhangban van a mcluhani alaptételekkel, melyek szerint els ő-
sorban pont a művész az, aki érzékelni és kimondani képes a környezetünk-
ben beáldó változást és meg tudja határozni az új környezetet. 

Vegyünk egy példát a mai magyar irodalomból: Mészöly Miklós leg-
újabb prózakötetében, a Pontos történetek útközben cím űben is központi 
prabléma az id ő  újradefiniálása. A könyv nem folyamatos történet, nincsen 
eleje és vége, ,;hierarchia nélküli, mellérendelt helyzetek" — így nevezi 
Mészöly egyik kritikusa — sorakoznak. Pártatlanul figyel házakat, utcákat, 
ajtókat, embereket, évszakokat, tüzet, havat, anélkül, hogy valamilyen cél, 
vagy irány zsinórjára f űzné őket. Talán , ;parttalan realizmusként" is jelle-
mezhetnénk a 'könyvet, nem-lineáris realizmust értve alatta. (Ezt a fogalmat, 
jelenséget. talán jobban is fedné a „parttatla.n realizmus" kifejezés, mint 
aminek a jelölésére egyélrkét használják.) Objektív kamera figyeli az esemé-
nyeket, a kamera nem •mozog, nem foglal álláspontot, olyan mint egy itt 
felejtett tárgy. El őtte elvonulnak a többi tárgyak. 

A festő  karja és ecsete mozdulatlan. A vászon mozog. Így állandósul 
a jelen idő . Végérvényessé válik. Hiányzik a folyamatos id ő  crescendóinak 
és deore+scendáának feszültsége; öná'lió jelen ád ők mozaikja áll el őttünk. Némá 
dinamikát ebben a vetületben csak az hoz, hogy ez az önállóság nem teljes, 
kicsiszolt, kikristályosodott, csak Immanens törekvés. 

A jelenben lehetségessé válik a dolgok saját egzisztálásának az érzé-
kelése. Ha maradéktalanul sikerülne a dolgok jelen idejei mozaikjána•k 
megteremtése, akkor tulajdonképpen neutralizálódna maga az irodalom is 
mint közvetít ő  médium. A jelen idő  beálltával megsz űnik az ismétlődés 
is. A konce-pciók és az irodalom szintjén egyes dolgokkal nem lehet külön 
foglalkozni, mert lényegében azonosak. Maguk a dolgok szintjén — tehát 
a folyamatos, egységes id ő  megszűntével — nincsen két egyforma ceruza. 

Nincsen tetőpont és beteljesedés, mert hiányoznak hozzá olyan alap-
elemek, mint ismétlődés, találkozás és befejez ődés. Ha nincsenek egyforma 
dolgok, soha sem lehet a kört bezárni. Ezért a szövegek nem fejez ődnek 
be. 

Tulajdonképpen a mondatokat sem kellene befejezni. 	. 
Mészöly könyve mindebből sokat csak jelez. Nem megy el az önálló 

jelen idők végső  konzekvenciáiig. Ez az irodalmon belül nem is lehet-
séges. A klasszikus próza tér és id ő  felfogása visszatér hangsúlyozott idő -
rendiség nélkül is. Egy hangulatpác, vagy néhány szimetrikusan elhelye-
zett hangsúly lezárja a kört, irányt és egyensúlyt ad, szerkesztett •novéllát 
és nem érzékelt dolgokat eredményez. (44.-56. oldal, például) A Pontos 
történeteket alapjában véve mégis a „Gutenberg galaxis embere" írja. 
Kifelé tartó tollvonasai csak képzeletbeli meghosszabbításukban jutnak túl 
a fonetikus  ABC  és tipográfja vizuális civilizációjának b űvkörén. Az, hogy 
a dolgokhoz izolált önmagúkban, saját létezésükben képes közeledni, gyak-
ran nem egy másmilyen időeszmélés, hanem inkább valamilyen érzelmi 
rezonancia következménye. Talán a magányosságé. 

„Az ember I túl egyedül van, szeretne I 
megállni ott, a peremén I 
a konceрciónak" 

Robert Creeley 
Mészöly kísérlete mindenképpen (a „mindenképpennel" nem azt akarom 

mondani, hogy imindenne.k ellenére) izgalmas. Nyomozás az után, amit pjl-
lanatokig felszippantott a mellettün•k elhaladó jöv őből. 

A magyar irodalomban és gondolkodásban sók minden történt már 
McLuhan előtt is, amit meluhanizmusnak nevezhetnénk (egyesek szerint 
talán bélyegezhetnénk). A filmet például Balázs Béla és Karinthy is, gyak-
ran a mcluhanl prablémalátás közegében értékelik. 

McLuhan szerint a film „farró medjurn". , ;Magasan definiált", éles 
kontúrokban rajzol, sok adatot nyujt, (ellentétben a televízjóval) nem kö- 
vetel részvételt a közönségt ől. A filmnek csillagokra van szüksége, kiknek 
a magánéletér ől rengeteg információnk van, és akiknek a „tényleges sze-
mélye" végtelenül érdekel. A tv-néz őt inkább a szerepében érdekli a színész, 
mert így is elég alkalma van bekapcsolódásra, partjcípácjóra. A televízjó és a 
film-viszonya hasonlít a (kézirat és a nyomtatvány viszonyához. A nyomtatvány 
(mint a film is) , ;magasan meghatározott". A kéziratok szerz őjének személye 
iránt nincs különösebb érdekl ődés. Annál inkább érdekel a könyvnek író-
inak magánélete." Joanne Woodward szerint a filmcsillag és a tv-színész 
közt ez a különbség: „Amikor filmeket felvételeztem, hallottam, !hogy mond-
ják az emberek: Ott van Joanna Woodward! Most azt mondják: Nézd, az 
ott valakáasmerős." 

Balázs Béla Greta• Garbo szépsége cím ű  írásában ezt írja a film-
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TERsnek, aki 1919 -ben dolgozta k 
idevonatkozó tételeit . đ  a „merz 
képek" (Merzbíld ) megalkotója 
ami azt jelenti , szemétb ő l kiszé 
dett tárgyak ősszeragaszt :'. sa útján 
jőn létre az egység . A merzizmu 
a Dadához közel đ lló irányza 
vagy inkább annak válfaia. 
sCHWITTERS nem válo,g іtott a 
anyaghalmazban , merészen fogot 
minden kísértethez . Anyaga a fa 
vas, szövet, papír , toll, k ő, bő  
stb. volt , melyeket nem beépí 
tésre használt. Nála az alkotó 
kizárólagosan a felsorolt anyagi] 
darab ,jaiból állt ősze , s midii 
esztétikai fogalmat mell őzött. 

Hogy lerántsák a leplet a polgá 
ri világ hazug monitorjáról és гá 
mutassanak arra a veszélyre, ami 
lyet az igazi értékeit elhagyot 
tárgy vagy fogalom , eszme vag: 
álom jelentett , a dadaista művé 
szek konkrét objek±umokkal honi 
bázták a fényt, hogy az átvigy 
a tárgyak alakját és tі lajdonsá 
gait az emberi agyba. A tárgyal 
igazi  ј е l еntёѕгёl és hiteles visz 
szaadásá гól beszéltek . akik min 
denekel őtt azok valódi értéké 
kű ldték vissza . A polgári értelen 
ezt nem foghatta fel. Az a vilá; 
melyet a dadaistái óhajtottal 
életűkbe , a mai napig sem érke 
zett hozzánk. 
Az a dadaista id őszak volt e~ 
mikor DUCHAMР  megrajzolt 
Mona Lisa' bajuszát, hogy végle 
szabad ,jáгa engedje a vizuális kép 
zeletet. 

Németországban a dadaista kife 
iezés й,j formája i" ~lnl útnak, 
hamarosan világszerte népszere 
ápolt műfaj lett. A fotómentáz 
atyja RAOUi. HAUsMANN vili 
aki kivágott fényképdaraboka 
komponált új egységbe. A Dad 
politikai fotomontázsait viszza 



EARTFIELD fedezte fel, aki 
914-től kezdve a frontról újság-

~ épekb ő l összevágott lapokat kül-
áott a hátvonalba. Ezek a lapok 
ellentmondó elemeket tartalmaz-
ak, és a háború értetlenségét 
sátor, vitatkozó kedvvel fejezték 
ki. 

A jotomontázs ötlete azonban 
nemcsak tartalmát tekintve forra-
alrni. hanem formailag is fet-
rrgald, amikor a fényképet és 

nyomtatott szövegeket együtte-
~en izasznátja fel oly módon, hogy 
!tatikus filmet éttű  veleik elő . A 
'adaisták . voltak az els ők, akik 

fényképezést mint teremtésre 
lkatmas anyagot szolgálatba állí-
ptták, megtehet ősen sokféle, 
yakran reiideltenes vagy ellen-
ies jetentésű  szerkezetekben, de 
lindig olyan új, létezđ  művészet 
raekében, mely a . háború és a 

Nem is kívánta tóluk, se rendez ő , se producer, se kritika, se közönség, 
hogy közönséges színész módjára átváltozzanak szerepeikben. Ellenke- 
zőleg. Azért fizették íyket minden más sztárnál jobban, hagy még fri- 
zurájukat se változtassák: Mert a közönség nem sznnészi alakító 
művészetüket, hanem őket magukat szerette, személyiségük varazsát." 
Egy másik írásában (Charlie Chaplin a forradalmár) az „eredeti" 

McLuhant megszégyenítve elemzi Chaplin párharcát a teohnikai civilizáció 
médiumával. „Chaplin nem praktikus" — mondja Balázs Béla — „Ez már 
m!agá•ban tik arra, hogy .az amerikaiak nevessenek." az ositaba rátótiakhoz 
hasonlítja Chaplint, aki kifejezi „az ipari nagyváros rátóti komikumát". 
Chaplin forradalmisági lázadás „az egész gép- és szerszámcivilizáció ellen". 
Don Quijote ő , „aki eleven és új, problémaként akarná megoldani azokat 
a funkciókat, melyeket minden ember automatikusan végez, mivelhogy 
automata. 

Karinthy zseniális szellemi kalandor alkata, páratlan filozófiai intu-
íciója, látnoki feladatok végzésére képesíti. Megdöbbent ő  összefüggéseket 
és összefüggés-fragmentumokat fedez fel szerte szét dobált írásalban. 
MCLUhan és tdbb más gondolkodó útját lényegesen megkönnyítette volna, 
ha komolyan tanulmányozhatták volna Karinthyt. 

Karinthy 1929-ben kristálytiszta mcluhanizmussal kónstatálja, hogy 
lényegesen csökken a. valóságillúzió; amikor megjelenik az els ő  hangosfilm. 
„Most, ahogy megszólal a kép, egyszerre kiderüPt, hogy igazan kép." 
Ugyanebből az írásaból (Beszélő  mozi) egy későbbi mondatot észrevétlenül 
be lehetne csempészni bármelyik McLuhan könyvbe: 

„És ezzel egyszeriben aktúálissá .  vált megint a nagy Bábel-kérdés, amit 
a század képí тás-tendenciája, a soknyelvű  szó helyébe közérthet ő  képet 
helyettesítő  civilizáció próbált, megoldás helyett, er őszakkal megke= 
rülni." 
Karinthy szerint 	és itt McLuhannál is tisztabban fejezi ki a film 

mint sajátos médium művészi Tehet őségeit — az els ő  igazi filmművész az 
lesz, „aki nem tud írni és olvasni", aki nem az írás-olvasás platformjáról 
közelíti meg a filmet. A kameraból indul majd ki, játszani kezd ezzel az 
.,új Eleven Szemmel" és megcsinálja vele „a Történés els ő  hanglétráját''. 

Karinthy fiimmúvésze tehát a filmet nem a korábbi médiamakkal ész-
leli, hanem felfedezi a film jelenét. A filmet önmagiból érti. Filmként 
fogja fel, nem pedig mozgó képként vagy megelevenített irodalomként., 

Az, hogy ínaga a médium az üzenet, természetesen egyoldalú, mint 
ahogy rendszerint egyoldalú mélyelemzések. fedezték fel eddig is, a való-
ságlátás ílj vetületeit. Kétségtelen azonban, hogy fontos és mindeddig ,nem 
eléggé ismert, vagy elhanyagolt szempontot revelál a rncluhani méd um-
elmélet. Ha a médiumokat, a kommunikációs eszközöket, kultúrformákat, 
nem csupán a mindenkori lényeg :kereteinek tartjuk, nem kerülünk például 
olyan nevetséges helyzetbe, hogy megdöbbenjük azon, hogy a szocialista 
hirdetések, réklámok is pont olyanok, mint a kapitalista áru-propaganda 
— esetleg csak valamivel ügyetlenebbek. Kétségtelen, hogy a médium maga 
nem neutrális, ha nem is, helyettesítheti' teljesen az üzenetet. 

„.. .  ami  belekerül a saj.tóba,  az  hír." 
McLuhan 

McLul}an azonban nem csak azt mondja, hogy maga a médium az 
üzenet, sőt talán nem is ez a legfontosabb mondanivalója. Á médiumok 
ontológiáját kutatva McLuhan a környezetünket igyekszik látni, érzékelni 
és definiálni; azt a környezetet, mely most körülvesz. Ez pedig szinte lehe-
tctlen feladat, mert környezetünket (environment) mindig a múlt környe-
zet-kategóriáival mérjük, rendszerint csak a tartalmat látjuk. E tartalom 
pedig legtöbbször nem más mint egy régebbi környezet. A rádiónak az 
írás, vagy beszéd a ;tartalma, és mi csak a „tartalmat" látjuk, nem a rádiót; 
a televízionak film lehet a tartalma, és ilyenkor a filmet 1atju'k nem 
a televíziót; politikában az új konzervativizmusnak régi liberalizmus a tar-
aalma, és mi még liberalizmusnak látjuk azt, ami már visszahúz, gúzsba-
köt. A jelen környezetet nem látjuk, mint ahogy — ezt a hasonlatot McLu-
han gyakran használja — a halak sem tudnak semmit sem a vízr ő l. 

Környezetét csak a „primitív" tribális ember érzékéli, aki nem koncep-
ció:kban, fragtmentálisan, lineárisa.n, vizuálisan, egységes és folyamatos térben 
és időbén létezik és gondolkodik. Erre ismét képes lesz az elektronikus kor, 
a tv-korszak, „globális falú'' embere, melynek McLúhan elméleti prototí-
pusa igyekszik lenni. Képes erre a m űvész is. 

„ А  mйvész o faj antenndja." 
Ezra Found 

Érdekes itt visszatérnünk Balázs Béla Chaplin-elemzésére. Balázs Chap- 
lin metodólógiáját magyarázza, mellyel képes környezetét egy totalitásban 306 



érzékelni, és kiemeli, hogy Chaplin „eleven új prablémaként" közeledik 
ahhoz, amit az emberek egyébként automatikusan észlelnek. Ez a maga-
tartás,. melyet Balázs Béla igen találóan donquijote-izmuként jellemez; tu-
lajdonképpen egy elmulasztott alkalom, helyzet rekonstruálása, újraterem-
tése. Az új környezeti eleinek indulása, jelentkezése változást hoz a köz-
érzetünkbe. Berregés ez, melyre kinyithatnánk szemünket, esély, hagy 
lássurnk. Ekkor leplezhetnénk le tulajdon egzisztálásában a jelenséget. Ké-
sőbb felismerhetetlen, leveg őszerű  része lesz környezetünknek, melyet nem-
tudatosan hanem automatikusan észlelünk, mert belefelejtkezik a dolgok. 
logi•kájába. Hogy mégis láthassunk, ahhoz logi;kátlanságra, a m űvész naivi-
tására donquijote-izmusára van szükségünk. 

McLuhan nagyon sok tekintetben művészi eszközökkel közeledik a kér- 
désekhez. Ez els ősorban nem abban nyilvánul meg, hogy szövege gyakran 
átcsap konkrét versbe, hanem alapvet ő  hozzáállásról van szó. 

Itt tulajdonképpen egy tágabb •kör ű  jelenséggel állunk szemben: való-
színűleg ez a művészi hozzáállás az ontológiai kérdésekhez, eredményezi 
a napjainkban virágzó esszéirodalmat és annak népszer űségét. Ez a mclu-
hanizmus egy lépés a globális falu szenzórikus egysége felé, ahol a m űvész 
nem kiválasztott egyed, hanem mindenki képes „m űvészi módon" érzékelni 
a környezetet, ahol a m űvészet olyan szerepet tölt be, mint amilyet év-
századokig a Keleti művészet, azaz alkalmazkodás a környezethez. Amikor, 
tulajdonképpen nem lesz művészet és elmondhatjuk, mint a Bali szigetek 
lakói, hogy: Nálunk nincs m űvészet, mi mindent olyan jól csinálunk, aho-
gyan tudjuk. 

Azáltal, hogy környezetünket, a most alakuló környezetet tanulmányoz-
za (a környezet pedig nem egy keret, hanem egy folyamat) McLuhan 
forradalmi tettet hajt végre: kilép a jelenbe. A „forradalmi" szót nem 
véletlenül használtuk itt. A mcluhanizmusban kibontakozó jelen-látás egyik 
fontos alkotó eleme a forradalmi gondolkodásnak. A jelen környezetet kell, 
méghozzá az újonnan kialakuló értékrendszerrel mérnünk, ahhoz, hógy lát-
hassuk, tulajdonképpen új konzervativizmus a régi liberalizmus; hogy ne 
a klasszikus magántulajdon birtokosainak (szabóknak és barbélyaknak) 
a személyében támadjuk :továbbra is a kizsakmá.nyolást; hogy .ne Johnsonban 
lássuk csak a bűnbakot Nixon elnöksége alatt; hogy munkáscsaládból szár-
mazó gyermekek alatt ne a mai igazgatók, hanem a mai fizikai munkások 
gyermеkeit értsük; hogy azokat nevezzük kommunistáknak, akik a mai 
környezethez, társadalmi viszonyokhoz és vezet őkhöz viszonyulnak kommu-
nista kritikai magatartással, nem pedig a Marx korabeli, vagy világháború 
előtti, vagy akár tíz év el ő tti viszdnyokhoz és vezet őkhöz. 

Á mcluhanizmus jelenben: mozgása azonban még nem elegend ő  a forra-
dalrnisághoz. Azért sem, mert gyakran — és pontosan a mcluhani tv-gene-
rációnál — felcserél ődik a szimultaneitással., Az egyidejűség csak technikailag 
elősegíti, de nem feltétlenül szavatolja a teljesérvény ű  jelen-észlelést. 

A tv által teremtett szimultaneitást és szimultaneitás érzetet kihasz-
nálják a sorozatadások szerz ői is. Hogy. ezt megtehessék, :ki kell hagyniuk 
a színjátékból a s űrítettséget, lényeges eseményeket. Lassan kiteregetett, 
minden hangulatban oldódó hétköznapaktit tálalnak. A televízió realitása 
a reális id ő  felé tereli a tv-játékot. Ezért olyan hihetetlenül vontatott és 
eseménytelen (amellett, hogy rossz) a Peyton _ Place vagy a Ceo život za 
godinu dana ;  vagy a Naše malo misto. Az eredmény azonban mégvan. 
ČSsszehasonlíthatatlanul nagyobb intenzitású a peytonplacek figyel őinek rész-
vétele, mint :a fiihnközönségé. A Naše malo misto méz őr töтnégesen tiltakoztak 
például az ellen, hogy az egyik epizód végén meghal Cervantes, a városka 
fűzfapoétája. Elárasztották levelekkel a szerkeszt őséget, a szerz őt, a napi-
lapokat, követelték a jelenet utólagos visszavonását, törlését, a status quo 
visszaállítását. És igazuk is volt! Egy ilyen brutálisan s űrített történés, 
mint egy rokonszenvesen gyámoltalan szerepl ő  halála, először is megfoszt 
attól az élvezett ő l, hogy tovább nézgel ődjünk gyámoltalanságán, de emellett, 
valamilyen perspektívát ad az el őzményeknek. Az egyidej űség illúziója 
pedig ;kizárj,a a peгspektivat. Hirtelen az orrunk alá lett_ tehát tolva a gondolat, 
hogy be vagyunk osapva. Kihúztáik alólunk .a meleg lábvizet, és természetsze 
rűen fel vagyunk .háborodva leveg őben tartott lábakkal, az igazságtalanul 
tragikomikus és kényelmetlen helyzetünkön. . 

A forradalmisághoz azonban nem elegend ő  egy ennél sokkal teljes érté-
kűbb jelen-érzékelés sem. Szükség van a végtelenre, az örökkévalóságra is. 

A jelen környezetet össze •kell vetni végcélokkal, ideálokkal, el ,kell hinni 
a lehetetlent, fel kell tenni újra meg újra a legalapvetöbb mitikus kérdé-
seket, hogy eljuthassunk a tettig. 

A mcluhanizmus felismerése alkalmazkodást,, legfeljebb szökést ered-
ményez. Nonkonformizmusa a hippy nonkonformizmushozall 'legközelebb. 
Kerouac hátizsákforradalam-víziójához rokoníthatnánk, melyet így fest le 
a „The Dhanma Bums"-ban: 

.....ezer,  millió, amerikai hátizsákkal kóborol, koldul, gyermekeket ne-
vettet, öregeket örvendeztet, fiatal lányokat boldoggá tesz, öreg lányokat 
még boldógabbá, ide-oda járnak, verseket írnak, melyek éppen vélet-
lenül eszükbe jutnak, és váratlan különös gesztusokkal közvetítik állan- 
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forradalmak káoszúb ćl képes rot 
szándékosan ú.j Optikai tükrö.zés 
re. Ik tudták, hogy milyen nügl 
propaganda lehet đség rejteget 
ebben a módszerben, és bogy ki 
fejleszteni, egészen igénybe renn 
a korabeli élet nz ćg nem elégg 
merész."' 

A fotomontázs új optik^i l еђ et ё  
séggel szolgált, egyben hozzájárul 
a gondolatok kis téren , kevés esz 
közzel való sű rétéséhez , ellentétel 
nézetek azonnali szernbe Іі elvezé 
séhez; nagyban fejlesztette 
kon5truktévésta szerkesz ' ési módot 
A fotomontázs nem adhatta visz 
sza az ábrázolt tl гgpаk és ele 
mik valódi\  any"gá*_, csupán kép 
eszközökkel segített )' о ' 5, hogy 
optikai érzékelés úti^." ndatosul 
javak a tárgyak tulajdonságai. 
A montázsoláss?l a fénykénészet 
ben és a filmm űvészetben új táv 
latok, dialektikus rnegaldások ve 
tődtek fel. A forma  és a tarta 
lom, az érzékelés és a teljes meg 
jelenítés oleadt azonos közegbe. 
A Dada céljának mégfelel ően 
művészet - pontov-bban a dada 
ista eszköz — az éle fel közele 
dett. A dadaista nlakCtok és fel 
iratok elárasztották а  aktévist ~ 

kommunikációs csatornákat. 

в~ 
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MAX ERNsTnél a fotomontázs 
letisztult . ERNST főleg a látási 
képesség fokozásának szempontját, 
a képek asszociatív , ntaló erejét 
‚angsí іyozza a víziók sík ,jában.,A 
fantázia beszivárgása dadaista mé-
diumába eredményezte a m űvész 
átmenetét a szürrealizmusba. 
Nem szabad felednünk, hogy a 
kérdéses technikai módszer pro-
vokativ, megbotránkoztató szerepe 
s fontos ; a Dada egyik elvének 

megvalósítását látjuk benne. 

A dadaistákban élt egy új világ 
útóni vágy, s ők ennek művészeti 
eszközökkel megvalósítható siet-
tetését szorgalmazták . Problémá-
juk a XX . század izmusainak 
p гoblémája is egyben , ami a tár-
sadalmi vetületet illeti. Ahelyett, 
hogy valóban megteremtették 
volna a művészetek új eszközeit, 
a művészeti . nyelvek tagadásával 
és lerombolásával kivonták ma-
gukat minden táгsadalmi felel ős-
ség alól, , s egyben saját halálukat 
okozták . A Dada tagadása szűk-
ségszerű  volt, hogy kontraposztos 
lendületet. adjon a-teremt ő  irány-
zatok erőinek, vagy még nagyobb 
sn'enekvés гe késztesse őket, mint 
a szürrealizmust. 

„Jött és ment, hogy még a ro-
mokat is porrá omlassza, 
hoo"l végsőkig bukottságra esz-
méltessen, utat tisztítson és ellen 
tétében egljetlen útnak hagyjon ks 
mutasson lehet őséget" 

HEVESY.IVAN 

tömegkommunikáció 
'és művészet 

A XX. század második felében a 
művészetekre a t őmegkommuniká-
ciós eszközök hatottak. A Pop 
Art és a konkrét művészet gyors 
affirmációjukat nagymértékben a 
tömegkommunikációs eszközök 
hatásának köszönhetik . A techni-
kai fejlődéssel párhuzamosan új 
Művészeti ágak alakultak ki, a 
már meglevđ  irányzatok el őtt pe-
dig újabbnál újabb lehet őségek, 
alkotói területek nyíltak. Ebben 
az időszakban nemcsak a sajtó 
~s a rádió , hanem a televízió és 
a film is hatványozottan tökéle-
tesedett. 

A szabadság felé vezet ő  mcluhanista út a művésszé válás útja. Bar-
kácsoló, játékos jgyekvést követel, abban a szemtelenül bátor hitben, hogy 
a környezettel való tényleges kapcsolat teremtése már nem csak a kivételes 
tehetségek privilégiuma. 

Az új szereрkörhöz a művészet is idomul. Egyre inkább reális eszközzé 
alakul, mellyel a jelen környezethez alkalmazkodhatunk. „Eszközök — mond-
ja Arnold Wesker talán ez a kulcs-szó. Azt hiszem, ez az, ahogy én 
a művészetet szemlélem: mint eszközt, felszerelést az élet élvezéséhez, jobb 
megértéséhéz." 

-•A művészetek realitás felé .tartó mozgása leszámolás a keret-szerepkör-
rel, a művészet mitikus koncipiálásával. A színházban nyilvánvalóvá válik, 
hogy ami történik, itt a színpadon történik, a film is egyre •kevésbé takar-
gatja, hogy „csak" film. Pierre Daix a Struetures de l'art d'imitation  it  
structures d l'art moderne című  tanulmányában hangsúlyozza, hogy egy ha-
sonló folyamat indul a festészetben már az impresszionizmussal: „Courbet 
számára a realitás a festményen kívül van. Ez a r őzseköteg. Manet számára 
a realitás nem más ;  mint a festék a vásznon." Maga a .festészet válik tehát 
realitássá, a passzív megismerés aktivitássá, teljes érvény ű  praxissá transz-
formálódik. Daix ezt az átváltozást azzal a pillanattal hasonlítja össze, ami-
kor az elektromosság „a különösség területér ől áthalad az alkalmazás ter ű  
letére." 

Mondrian vagy Picasso realizmusa megszünteti Tizian vagy Velasquez 
csodálatosságát. Maga a médium válik üzenetté. 

A művészetek ilyen átala Кdlásának természetes velejárója az értékíté-
letek, a -kritériumok megingása. Megd őlnek a biztos kjindulási pontok, kér-
désessé válnak egyes axiómák is. A közönség zavarban van, mert képtelen 
megkülönböztetni az „igazi m űvészetet" a „csalástól". Még nehezebb meg-
állapítani, ki az „igazi műértő" ki érti, hogy mi történik. A hozzá nem 
értést ma már olyan ,hata'lmas, elemi hibák'' sem bizonyítják teljesen, mint 
például az, hogy fordítva akasztunk fel egy képet. Nem, mert mondjuk 
agy Mondrian kép lényegén ez nem feltétlenül vá]toztat. Lehet, hogy telje-
sebb élményt nyújt a kép, ha id őnként változtatunk a helyzetén. 

Ebben a folyamatban a film pedig teljesen a peremére csúszik annak, 
amit többékevésbé művészetnek érzünk.- másrészt pedig az új mani-
fesztációk és közegek (mLit p1. a love in-ik, fényjátékvetítés vagy a diák 
hirdet őtáblák) a művészet halmazállapota felé közelednek. Mindez zavart 
okoz, mint ahogy zavarban vagyunk amikor olvassuk, hogy Bach tulajdon-
képpen inkább mesterembernek, mint m űvésznek tartotta'magát. 

A kritériumok és értékítéletek azonban nemcsak változnak; cserél ődnek, 
kúszálóda'k; a leglényegesebb történés nem abban áll; hogy új értékítéletek 
alakulnak, hanem abban, hogy fogynak, tehát .az értékítéletek jelent ősége 
általában csökken. Az irodalomban a nyomtatás tette egzisztenciális fontos-
ságúvá hirtelen az értékítéleteket. A szó fóruma mindenkinek adva volt. 
Amióta a nyomtatott szöveg médiumában létezik az irodalom, az „irodal-
márság" már csak a szerkeszt ők (esetleg az utókor szerkeszt ő i) kiválasztott-
jainak a privilégiuma.. Cjvilizációnkban a m űvészet elit-tevékenység lett. 
A legtehetségesebbek tevékenysége (.ha jól működnek az értékítéleteket 'kiala-
kító és közvetít ő  mechanizmusok),de mindenkeppen kevesek különbirodalma. 

A mcluhanizmus ezt próbálja megbontani. A m űvészetre nem elint lu-
xusra, inkább mint közszükségleti cikkre tekint úgy, mint a primitiv népek-
nél, ahol vannak ugyan kiugró tehetségek, de nem az övék a művészet és 
nem ők a művészet. 

Ezzel megindul a hátizsákforradalom. 
A mcluhanizmus hatalmas póker-játékba megy be. 
Lemondva a művészet kiváltságos voltáról, . őrszemek nélkül hagynánk 

kultúránkat, hogy közösen megkísérelhessük a jelenbe-lépést. Egy fordulat-
tal a mdluhanizmus igyekszik tárgytalanná tenni karunk drámai prablémáit 
és a forradalmi megoldásokat is. 

Participációval helyettesíti a csodálatot, 
az elektronikus kómmunikáció új egyidej űségével az értékítéleteket, 
jelennel a távlatot. 
Ha ezt a kultúrforradalmat a pillanatnyi társadalmi-politikai viszonyok 

status quo-jón indítjuk, megkockáztatjuk, hogy holtágban maradunk. 
A televízió — mint McLuhan hangsúlyozza — részvételt biztosít. 

bekapcsol, de 'nem izgat, nem ráz fel, nem riaszt. Megállapodást, nyugalmat 
hoz azertékítéletek fontosságanak csökkenése is, az, hogy a m űvészettel 
és környezetünkkel egy szinten találjuk magunkat. Ez a kvietizmus lehet, 
hogy feltartózhatatlamxl .terjed és álproblémákká simítja ,a drámai, szoron-
gató ellentmondásokat. Lehet az is, hogy korai, elmosódó tompaságot 'hoz (az 
adott valósághoz viszonyulva), amikor. még szükségünk lenne különböz ő  
szempontok és távlatok gyakorlati, érzékeny élesbeállítására. 

Sérthetetlenekké, vízhatlanokká .  válhatunk, mint a hippy, a bankár, 
nagybácsi, vagy a törtet ő  pártideológus szóáradata, leckéi el őtt, de saját 
kibontakozási tér hiányában idegenekké is, mint Meursault, vagy az "a bíró-
sági tanú, aki így •írta le Dutschke fejbelövését: 

„Éppen egy kuncsaftot szolgáltam ki, amikor hallom a lövés еket. Kime- 
gyek az utcára, ott feküdt a Dutschke a vérében, hát megint bementem." 	308 



JAJ,  

juhász erzsébe4 

az abszurd mint boldogság 

Camus három regénye, a Közöny, a Pestis és a Bukás az abszurd 
három állomását mutatja be: a Közöny az abszurddá válás folyamatát, 

• 

	

	a Pestis az abszurdot a maga teljességében, a Bukás pedig elvezet ennek az 
életérzésnek a végs ő  határáig. 

„Szerettem volni meggy őzni arról, hógy olyan vagyok, mint bárki más, 
teljesen olyan, mint bárki más" — vallja Meursault, a Közöny f őhőse. 
Fontosnak tartam e vallomást, mert Meursault egyetlen törekvése, célja 
fogalmazódik meg lenne. Olyannak lenni, mint bárki más - ez jelenti szá-
mára a boldogságot. A Közöny elaő  részének folytonosságát tulajdonképpen 
a naphól napra megmutatkozó boldogságigény képezi. Foglalkozzunk rész-
letesebben Meursault boldogságával! 

A regény első  mondatából megtudjuk, hogy a f őhős anyja meghalt. 
„Ma halt meg anyám." — ez a regény első  és egyetlen teljes valóságot 
hordozó mondata, ezen túl a regény befejez ő  részéig az eseményeknek 
csak egy-egy vetületét ismerjük meg. Sartre írja a regénnyel kapcsolatban, 
hogy „Camus ` a regénybeli szerepl ők és az olvasó közé üvegfalat emel". 

309 Az események bizonyos vonatkorásai tehát takarva vannak el őttünk. Az 

A tőkés ipari társadalom maxi 
urális sorozatgyártása a reklám-
ipart mind több és több területre 
vonta be. Az információs jelek 
rövid idő  alatt megszaporodtak, 
tökéletesedtek, úgyhogy a képzi 
művészetben konkrét jelek eszté- 
tikai átrendezése lett idöszerd. 
Igy született meg a szignalizmus 
Más relációkon, mint például a 
nyomdai reklámiparban, a jel és 
a rajz konstrukciója adott egéss 
tartalmi jelentést, ami a dadaista 
fotomontázs eredményeih ő l vezet• 
heti le, hiszen a dadisták éppen 
az „élettel" való .közvetlen kap• 
csolat megteremtését akarták a 
kommunikációs eszközökkel meg• 
valósítani. 
A lapokban, magazinokban útjára 
indult a képregény, népszer ű  ne• 
vén sztripp, mely az egyik leg• 
kifejezettebb pop art-os forma 
lett éppen népszerűsége, nagy pél• 
dányszáma és könny ű  hozzáfér• 
hetisége folytán. 
A konkrét tartalmat nemcsak je• 
lek és lerajzolt tárgyak adtál 
vissza; a képz őművészeti széria a. 
iparival egyesült és a tárlatokon 
újból megjelent a tárgy mint mű  
Kihívását a Dadától örökölte 
működésében azonban inkább a. 
ipari termelés sorozatcikkeire szo• 
rftkozott. A vélemények inegosz• 
lanak körülötte is, pontos definf 
ció nem született: egy új reáli! 
művészet ez vagy . a Dada fel• 
támasztása, a neodadaizmus. Tény 
hogy egyes művészek az anti 
fétisnek ismét a m ű  szerepéi 
akarták kiosztani. 
Az, ami Dada, és az, ami „read y . 
made", a Pop Artra csak részber 
jellemző . Nem csak a tárgy visz 
szahozásáról kell beszélniink, ha 
nem annak keveredésér đl 'bizo 
nyos - festészeti elemekkel (festet 
alapozáson valamilyen tárgy) 
đsszeszerkesztésekröl, de a hagyo 
mánytisztel ő  eljárások, technika 
megoldások pop art-os felújításá 
rót is, mint a grafika vagy, a' 
egyszerű  rajz (képregények fel 
nagyítása). 
A művészek a Pop Artban a, 
absztrakcióval való szakítást és 
figyelem konkrétummal való te 
kötését látták. Amerikában azér 
volt élesebb a kontraszt a ki 
irányzat kđzőtt, mert a poflock 
felsőabsztraktizmus a fogalom el 



1 vontságának végső  fokához közele-
dett , és a tömegek totálisan bu-
tán álltak el ő tte. 

„A festészet egyaránt kapcsolat-
ban van a művészettel és az élet-
tel. Sem az egyiket, sem a má-
sikat nem tehet megragadni töb-
bé. Megpróbálok hát a kettő  kö-
zött keletkezett üres térben dol- 

FIAUSCHENBERG 

„Olyan művészetet 	szeretnénk, 
mely úgy füstölögne, mint egy 
cigaretta, úgy bűzlene, mint egy 
pár cipő . Olyan művészetet, mely 
lengene, mint a zászló. Melybe 
kifújhatnánk az orrunkat, mint 
egy zsebkendőbe. Melyet fel te-
het venni és le tehet vetni, akár 
a nadrágot; mely kilyukad, mint 
a zokni és meg is lehet enni, 
akár, miitt a tortaszeletet. Rá is 
lehet ülni. Olyan művészetet 
szeretnék, mely megmondja ne-
ked, hány óra van, és átsegiti 
az idős asszonyokat a másik jár-
dára." , o 

OLDENBURG 

A Pop Art angliai el őhírnöke, 
FRANCIs BACON , 1949 és 1951 
között műveiben fényképeket kez-
dett alkalmazni , melyek közül az 
emberi vagy állati mozgást ábrá-
zóló tanulmányfelvételek érdekel-
ték legjobban . Nála a tömegkom-
munikációs eszközök alkalmazásá-
nak a módja azért tért el a múlt 
gyakorlatától , mert felismerte, 
hogy a fénykép a kép alkotó- és 
alapeleme ] ehet. A formális fest ő i 
eszközöket új vívmányokkal egé-
szítette ki. A BACON által képvi-
selt képzőművészeti törekvés az 
1953. évi Az élet és a m űvészet 
párhuzama cím ű  londoni kiállítá-
son érvényesülhetett végleg. 

Az angol Pop Art els ő  szakasza 
fő leg technológiai kérdéseket érin-
tett, bár a művészeknek nem si-
került definiálniuk vagy ponto-
sabban meghatározniuk a t őmeg-
hommunikáelós és technológiai 
eszközök művészetekre gyakorolt 
hatásának legfontosabb tőrvénveit. 
A művészet fogalma közeledett a 
tömegkultúra fogalmához , és fel-
ismerték az ember és - a- te ćhnoló-
gia kölcsönhatását. 

A Pop Art els ősorban amerikai 
tünemény, s egy sajátságos élet-
forma, munkaütem légkörében tört 
a piacra, ahol hamarosan meg-
hódította a fiatal m űvészek töme-
get, akik az irányzat darabjait 
közvetlen környezetükben is meg-
lelték. Az absztraktizmus görbe 
útjától megcsömörlött vagy elijedt 
középgeneráció egy- ellentétes 
vonzást kapott , fázósan figyelte a 
fiatalokat , majd szintén a Pophoz 
menekült. - 
A Pop Amerikában a múlt hagyo-
mányát veszi át, azt a pop -abszt-
raktista féstészeti hatást, melyet 
mindenekel đtt ELLSWORTH és 
KENNETH képviselt a modern 
realizmussal — neorealizmussal —
szemben. A Pop megjelenésével 
lvágta azt a fonalat , melynek foly-
tatásában Amerikában az új hu-
manista festészetet , Európában pe-
dig az új figuralitást látták gy ő -
ledelmeskedni . Bár az ember 
mint központi h ős gyakran meg-
jelent a Pop Art felületein; sze-
repét, tulajdonságait és cselekvé-
si korlátait lesz űkítették a - fo-
~yasztói körülmények : megindult 
egy mechanizmus , zúgott, pislo-
gott és robotolt : groteszk elméle-
tet csinált a valóság. 
Habár az igazi Pop Art amerikai 
(elenség, tisztán képzömüvészeti- 
ayelvi szempontból eredete a ko- 

első  mondat megfellebbezhetetlen valóság (attól eltekintve, hogy ma kö-
vetkezett be vagy tegnap), de ezen túl az egyensúly megbomlik és végig, 
a regény befejező  részéig történnek vagy történhetnek olyan események, 
amelyek nem jutnak tudomásunkra. Meursault vallomása anyja temetésé-
rő l, az azt megel őző, és az azt követ ő  eseményeket illet ően szűkszavú és 
vázlatszerű , így nyilvánvaló, sok minden rejtve marad el őttünk. Nem hi-
szem, hogy - ellentmondás, ha azt is hozzáf űzöm, hogy maga Meursault 
ugyanilyen hézagosan éli át ezeket az eseményeket, mint ahogy beszámol 
rólunk. Tehát nem szándékos takarasról van szó. „Camus magát a létet 
peresíti, kendőzetlen indulattal, mikor nem hajlandó feltevésekkel kiegé-
szíteni. Amit szenvedélyesen er őszakol: hogy a létet, a világot olyannak 
fogja fel, amilyennek a tettenérésben mutatja magát, s nem olyannak, mint . 
amilyennek az értelmezés során valószín űsíthet ő." — írja Mészöly Miklós 
a Camusrói szóló tanulmányában. Meursault alakja csakugyan teljes tud 
lenni végig az egesz regényben, abszurddá válásának útján követhetjük 
nyomon, s nem az élete végén abszurddá vált Meursault emlékezéseit olvas- ; 
hatjuk e regényben. Mert .a regény els ő  részében Meursault még valóban 
nem abszurd, a sziszüphoszi tudatosság magaslatára csak az ítélet kihir-
detése után jut el — tudatosság nélkül pedig nem lehet abszurd hogy 
mégis úgy érezzük, üvegfalat emeltek közénk és a regénybeli szerepl ők 
közé, ez azért van, mert világosan érezzük Meursault abszurd vonásait, 
a tudatosságát azonban mi, olvasók kölcsönözzük neki egészen a regény 
zárójelenetéig. 

Meursault -a maga abszurd voltának - tudatosodása el ő tt úgy beszéli el 
történetét, mint az .az ember, aki már holtfáradtan fekszik az ágyban, 
de valaki arra kényszeríti, hogy beszéljen, ezért sz űkszavúan,. de nem 
mindig a lényeget érint ően mormolja el válaszát, az álmossagtól félig már 
öntudatlanul. 

Mint már említettem, a Közöny els ő  részének folytonosságát Meursault 
napról napra megnyilvánuló . boldogságigénye teremti meg. A boldogság szá-
mára annyi, mint „olyannak lenni, mint bárki más". Viselkedésének lé-
nyege tehát az, hogy mindenáron hasonlítani akar környezetének embereihez. 

Két napot kértem a f őnökömtől, s persze ilyen indokra nem utasíthatta 
vissza. De láttam, nem volt ínyére a dolog. Pedig én mondtam is neki: 
— iNem tehetek róla. — Nem is felelt. Gondoltam, hogy ezt talán mégsem 
Illett volna mondanom. Végre is úgy vélem, emiatt nem kellett elnézést kér-
nem. Inkább neki kellett volna kifejezni a részvétét." 

A regénynek az ilyen és ehhez hasonló részleteivel kapcsolatban ren-
geteget elemezték Meursault közönyét, pedig éppen ezek a részek bizo-
nyítják legjobban az „üvegfal" meglétét, tehát azt, hogy valami nem jut 
tudomásunkra. Megállapítani, hogy Meursault szinte embertelenül közö-
nyös, annyit jelent, mint nem észre venni az „üvegfalat". - 

Itt kell megjegyezni, hogy mennyire fontos szem el őtt tartanunk, hogy 
a regény eredeti címe nem Közöny, hanem Idegen. Az idézett részben 
Meursault nem közönyösen, hanem idegenként viselkedik, s ez különbség. 
Hogy Meursault-t — mennyire érintette az anyja halála, hogy közönyös 
volt-e valójában vagy sem, arról nincs tudomásunk, de azt világosan meg-
mutatja ez az idézet, hogy Meursault nem tudja, hogyan viselkedjen, in-
gadozik, tapogatózik, mint egy idegen, aki nem ismeri az adott környezet 
szokásait. Nyilvánvaló az :is, hogy ha pontosan olyan lenn, mint bárki 
más, ha nem ütne el környezetét ől, mindent természetes módon ugyanúgy 
csinálna, mint a többiek, és nem is kellene foglalkozniá saját viselkedésével. 
Meursault tehát bizonytalan. Ha olyan volna, mint a többiek, akkor biz-
tonságban lehetne, s mivel érzi bizonytalanságának kényelmétlenségét, 
a boldogság számára annyi, mint hasonulni környezetéhez. Ha Meursault 
bármikor is közönyös lett volna, soha sem válhatott volna abszurddá. 

„Előszedett egy iratcsomót és azt mondta: — Meursault-né .három évig 
élt nálunk. Ön volt az egyetlen támasza. — Azt hittem, a szememre hány 
valamit, s magyarázkodni próbáltam. De p félbeszakított: — Fölösleges, 
kedves fiam, hogy igazolja magát előttem." 
. Ebből a részletb ől is nyilvánvalóvá válik Meursault bizonytalansága. 

Nem tudja, hogyan viselkedjen: idegen. Idegenségének megfelel ően olyanok 
a megfigyelései a környezetével, az emberekkel kapcsolatban, mintha nem 
is  élőlényekről volna szó, hanem gépekről, amelyeknek a kezelési móđ jával 
nincs egészen tisztában. Olyannak lenni; mint bárki más — annyit jélent 
számára, mint megtanulni a gépek kezelési módját. Hogy ennéd többre 
nem törekszik, kitűnik Raymond-nal való barátkozásából is, és meg inkább 
bizonyítja ezt az a tény, hogy Meursault nem válogatja meg ismer őseit és 
barátait, számára nincsenek szimpatikus és ellenszenves emberek. (Ez 
a sajátság az abszurd ember tulajdonsága, aki a min őség helyett a mennyi-
séget vallja fontosnak, de hangsúlyoznom kell, Meursault-ban ekkor még 
hem tudatosodott saját abszurd volta.) 

„Olyannak lenni, mint bárki más" — ez az, ami teljességgel lehetetlen, 
mert Meursault-t éppúgy üvegfal választja el a többiekt ől, mint ahogy ;az 
olvasót t ő le. 

Anyja temetéséről mondja: 
„Még pár képre emlékszem e napról: például Pérez arcára, amikor 

közel a faluhoz, utoljára ért el .bennünket. Az -idegességt ől . és a bánattól is 310 



kövér könnyek csurogtak az arcon. Csakhogy a ráncai miatt sehogy sem 
tudtak lefolyni. Szétáradtak, összefolytak, s egész nedves réteget formáltak 
ezen a pusztuló arcon." 

Megállapíthatjuk, hogy Meursault elég részletesen ismerteti Pérez álla-
potát, és mégis, ha jobban megfigyeljük, tulajdonképpen nem is Pérezr ől 
beszél, pontosabban nem arról, ami adott esetben Pérezre jellemz ő , nem 
a szenvedéséről, hanem lelkiállapotától elválasztva, a könnyeir ől. Az idézet 
második mondatától kezdve ezek a könnyek önálló életet kezdenek, s így, 
Pérezt ől elválasztva éppen túlhangsúlyozottságukl ~al veszítik el jelent ősé-
güket. Bekövetkezik tehát a jellemz ően Camus-i abszurd szituáció: üveg-
fal émelkedik Meursault és Pérez közé, így Pérez állapotának éppen a lé-
nyege válik Meursault szemében értelmetlenné. 

Meursault nem értheti meg a többiek gesztusainak értelmét, ezért kell 
állandóan résen lennie, tapogatóznia, ezért van állandó bizonytalanságban, 
ezzel indokolható az is, hogy valójában csak egyetlen elérhet ő  boldogság 
létezhet számára: saját fizikai jóléte. Hiszen saját „gepezetét" mégiscšak 
jobban ismeri, minta másokét. 

Meursault igénytelen ember, nincsenek becsvágyai. Amikor f őnöke egy 
párizsi munkahelyet ajánl fel neki, kereken visszautasítja. „Akkor meg azt 
kérdezte, nem csábítana-e a változás. Azt feleltem, hogy az ember élete 
úgysem változik, hogy egyik élet olyan, mint a másik, s hogy én itteni 
életemet kedvemre valónak találom ..." Majd hozzáf űzi: „Persze inkább 
adtam volna valami kielégít ő  választ, de hát nem láttam okot arra, hogy 
változtassák az életemen." 

Ezt kbvetően egy pillanatra rés nyílik az üvegfalon, valamivel többet 
tudunk meg: „Diákkoromban sokkal becšvágyóbb voltam. De mikor abba-
hagytam a tanulmányaimat, igen hamar beláttam, hogy mindez nem is 
olyan fontos." — mondja, s ezzel a rés elt űnik, s mi megint az ,;üvegfalon" 
túlról tudjuk csak nyomon követni őt. 

Igénytelensége azonban most már újabb színezetet kap: Meursault 
nemcsak bizonytalan, hanem félénk is, saját világát a lehet ő  legparányibbra 
zsugorította, arra számítva, hogy így nem ütközik ellenállásba. Igényte-
lensége mögött egyetlen vágy húzódik meg: Nem kihívni maga ellen a Vi-
lágot. Egyensúlyban kell lennie, és jól tudja, 'bármiféle változás kisiklást 
okozhat, a féltve őrzött egyensúly megbillenését. Anyja temetésével kap- 
csolatban mondja magáról: „ ..emlékszem... végül az én örömömre, mi-
kor az autóbusz befutott Algír fénykoszorújába, s amikor arra gondoltam, 
hogy most ,aztán lefekhetek és alhatok tizenkét óra hosszat." 
Önmaga testi jólétéhez való ragaszkodása anyja temetésekor is végigkíséri 
Meursault-t. Ebben 'az esetben is meg •akarja tartani egyensúlyát, ' s mivel 
igénytelen, leszűkített világában csak egyetlen biztos pontja van, s ez nem 
lehet más, mint önmaga, így ösztönösen nyilvánvaló számára, hogy meg-
őrizni egyensúlyát annyi, mint nem mozdulni, nem adni okot a világnak 
az összeütközésre. Egyensúlya meg őrzése érdekében anyja halálát és te-
metését is úgy éli át, mint saját testi jólétének ideiglenes megbolygatását, 
így egyetlen vágya van csak, hogy ez az ideiglenes egyensúllybillenés meg-
szúnjön: hogy hazaérjen végre, és aludjon tizenkét óra hosszat. 

Meursault a többiekkel való érintkezése során sokszor bizonytalan, 
szinte minden egyes alkalommal apró 'egyensúlybillenéseket kénytelen el-
szenvedni. Homályosan ugyan, de 'mégis tudomása van arról, hogy .a többi-
ekkel való érintkezése során többnyire vereséget szenved, önmaga felé 
fordulása'tehát szükségszer ű, de mivel a világot a lechet ő  legparányibbra 
zsugorította magában, nincs mély szellemi és lelki élete. Az egyetlen terület, 
ahol önmagára találhat, saját fizikai léte lehet. A legbiztosabb boldogságot, 
a talajt, a hazát csak ez jelentheti számára. Nem véletlen tehát rendkívüli, 
felfokozott fizikai érzékenysége. 

Minden bizonnyal igaz, hogy Meursault a nap miatt gyilkolt. Termé-
szetesen azzal a unegszorítással, hogy ez csak következménye sok egyéb 
tényezőnek. Az .azonban vitathatatlan, hogy a h őség, a tűző  nap vakító 
fehérsége támadta meg Meursault boldogságát, egyetlen elérhet ő  boldog-
ságát: fizikai jólétét. 

a fény hatalm бban 

A regényben többször történik említés a napról. Már a gyilkosság kö-
rülményeinek leírása el őtt is szinte regényh ősként szerepel: a rosszat, az 
elviselhetetlent, a kibírhatatlant testesíti meg. 

„Az  est ezen a vidéken afféle bús fegyverszünet lehet. Ma ez 
a TÚLARADО  NAPFÉNY, melytől az egész táj rezgett, mindent ember-
telennek és lehangolónak mutatott" —állapítja meg Meursault arról a vi-
dekről, ahol anyja élt. 

A gyilkosság előtt tehát már nem el őzmények nélküli a napnak ez 
a jelenléte. A gyilkosság itt már nem is lehet más, mint a fény hatásának 
az jelviselhetetlenségig való növekedése. Meursault a  nap  ,kényszerít ő  hatá-
sára bábként cselekszik, jelentéktelen mellékszerepl ő  csupán e fény hatal-
mában. 

Camus rendkívüli szuggesztivitással mutatja be e hatalom folytonos 
311 növekedését. 	 .  

rai század eleji európai m űvészek 
alkotásaira, például a kubisták 
kollázsaira is visszavezethet ő . 

Pop Art — az amerikai kriti-
kusok többségének megítélése sze-
rint — nem 'a Dada fel и jítása, 
csupán egy pontban érintkezik 
terjedelmük : egyikőjük sem mű -
vészet, mindkett ő  épnen tagadja a 
művészetet. 

a dada visszahívása 

Korunknak . nincs exresszionizmu-
sa, szürrealizmusa, dadaizmusa, 
kubizmusa vagy Pop Artja, de 
vannak expresszionista, szürrea-
lista, dadaista, kubista és pop fez-
tik, azonkívül absztraktisták, új 
konceptualisták és szignalisták 
sokan . A klasszikus festői hagyo-
mđny már a múltté , a modern 
kénzömüvé §zet felveszi az élet 
gyorsuló ütemét , szinkronban sza-
lad a világgal , hogy feljegyezze 
jelenségeit és dokumentumait. Tu-
dományosan , teljességre való tö-
rekvéssel vizsgálja az eseménye-
ket, hatásukra rugalmasan játszik. 
Igy tűnik, a forma kevésbé lé-
nyeges. 
Ha a dadaista nyomokat csak for-
májukban keressük, úgy rájö-
vünk, dadaista sok telt zseb ű  
magánrelációs múzeuma (mások 
a popnál kötnek ki), egy-két rak-
tár, lomtár , szeméttelep , ócska-
piac és múzeum . Am a tárgyak 
nincsenek közegükben. 
Ott, ahol a brutalitás , a borza-
lom, a torz hit tesz törvényt tár- 
sadalmi szinten is, az elidegene-
dés megteremti az egyéni eszkö-
zöket a menekülésre vagy a harc-
ra. igy történhet meg, hogy egy 
absztraktista fest ő  új forma után 
kutatva holhap dadaista lesz vagy 
fordítva. 
Európa képzőművészetének leg-
utóbbi évtizedében a dadaista tár-
gyat nem tartották szuverén elem-
nek (vagy csak nagyon kevesen), 
az ötvözetek lettek keresettek. Igy 
a lengyel dadaizmus sikolya éle-
set hasított a 35-ik Velencei Nem-
zetközi Bien đlé hangulatáha. 
A két 	dadaista kénzöművész 
WLADISLAW HAIROR (NO'xyy 
sacz, 14. 4. 1928 .) és JOZEF sZAJ-
NA (Rzeszow , 13. 3. 1922.) 

wiadislaw halsor: 
akcióban 

Fekete csíkokban rózsaszín ű  iá-
tikbabák ugranak fejest , foltos 
szentek vilđgából ezüst szín ű  re-
pülők törnek el ő  mélyrepülésben. 
Csak az anyag, a vászon felszíni 
állapota, nyers-naturalista nagykö-
zelképe vetíti ki a háború bor-
zalmait. Ráad đsul minden szag 
annyira templomi, hogy a hang-
lat nyavalyog. 
ócska vallási kellékek , valamikori 
fémjelzđ i és védelmez ői egy lát-
szatra _ megdönthetetlen hatalom-
nak és tannak, most dadaista 
lyukkđrtyák. Csak az értetlenség 
áll még előttük. 

Az ősember életében lényegbevágó 
létkérdés volt, hogy élelmet sze-
rezzen . • Hogy a vad felett hatal-
mat nyerjen , varázserővel bíró 
művészetét vette igénybe. Remél-
te, hogy a vad művészi felidézé-
sével zsákmánya sikeres lesz. Eh-
hez a hithez párosult az ősember 
animizmusa, mely alapját képezi 
a fetisizmusnak , a szent tárgyak 
tiszteletének. 
A kérdéses társadalomban nagy 
fontossága volt még a totemiz-
musnak, a szent állat tiszteleté-
nek, melynek lényege, hogy a 
törzs vagy nemzetség egy jó ki- 



pességű  férfi és egy n őstény ál-
lat nászából szarmazik. A totemek 
a törzs védjegyei voltak egyben, 
vallási tisztelet övezte őket. 
Kultikus célok érdekében az ős-
ember leegyszer űsítette alakjait, 
formában durvábbat, terejedelem-
ben nagyobbat kapott. 
Nagyon nehéz, de HAISOR len-
gyel mtívész esetében valahol, ezen 
a tájon keli a párhuzamot meg-
vonni. 
Mint láttuk, a totem eredetileg 
szent, fetisizált kategóriát jelen-
tett, és megvolt a kivételes sze-
repe a közösség életében. Helyez-
zük át. magunkat a XX. század 
elejére, hogy egy áttételen meg-
kapjuk a fetžsžzalt tartalmat a 
polgári világ expresszžójában. 
Tudjuk, mihez nyúltunk: a feti-
sizált áligazság, a szentté avatott 
hazugság világa ellen lázadt a 
Dada, hogy visszaadja minden 
címszó. minden fogalom igazi je-
lentését,_ se többet, se kevesebbet 
annál. Anyagában, szerkezetében 
atomos struktúrájában az Alany-
nak nem változtatott a Dada sem-
mit, az é гtéke, valaminek a 1 6 -
nyege jött vissza új, de — sajnos 
— nem tömegkommunikációs vo-
nalakon. Jelenünk egy darab Da-
dája a haisori k őtotem, az ősi 
anyagból származtatott emlék és 
tiltakozás. Ő si természetességében 
megsemmisít maga mellett min-
den pátosszal teli felszabadulás 
utáni fekete-fehér emlékeztet őt, 
hogy az elesett harcosok áltiszte-
letét gyökerében, de sz űk г  IS-
ciókon fiistölje fel. Hangsúlyozni 
szükséges: nem annyira a formai 
megoldás, mint a tartalom ellen 
lázad. Az ég ő  tűz az anyag bels ő  
mozgásának a terméke. Tiszta 
tartalmak után kutatva az elme, 
s gondolatait olyan anyagba me-
nekíti, amely képileg kegyetlen. 

A vallási tanítás nlradoxona a tan 
tétele a. gyakorlat bizonyítéka el-
lenében. A Vallás meghirdeti a 
Szabadságot, az Igazságot, a Tisz-
taságot. a Vallás kirobbant.ia a 
Háborút és végbehajtja az Ellen- 
tettet. A vallás ideológiája gy ű lö-
letes (lásd TZARA lázadását a 
vallással szemben egy korábbi 
idézetben). 
A Dada az egyházi szervezetet is 
lerombolja mint a tagadott válsá-
gos társadalom elavult intézmé-
nyét: a vallási hitbuzgóság hajla-
mos a valóság jelenségeinek elkö-
dösítésére. vakon hisz abban, amit 
nem tapasztalhat. 
A lengyel művész dadaista eszkö-
zei a ћ íráló szándék kinyilvánítá-
sáig jutnak el csupán, a teátrális 
beállítás drámai gondolatokat ref-
lektál. A drámai fókusz mozgásá-
ban a szándék marad egymaga: 
a dráma. monodráma. 
A dadaista nyelvi hagyomány 
tartalmilag 	nem 	gazdagodik, 
stagnálása huzamos, 	évtžzedek 
időszakát. jelöli. 

„Sokáig sétáltunk a tengerparton. A nap most már kibirhatatlan volt. 
Szinte darabokra tört a homokban és a tengeren. 	 . 

Csak néztük egymást, anélkül, hogy lesütöttük volna a szemünket, és most 
minden megállt itt, a tenger, a homok és a . nap, a víz •és a fuvola 
kett őzött csendessége között. Arra a percre gondoltam amikor majd l őnöm 
kell, vagy amikor nem kell, és hogy ez mennyire mindegy. 

úgy éreztem, megdagad a homlokom a nap alatt. Az egész forróság 
rámdőlt, s ellenállt a járásomnak ... megfeszítettem egész lényem, hogy le-
győzzem a napot és ezt a homályos részegséget .. . 

Tudtam, hogy ez ostobaság, s hogy ha egy lépéssel tovább megyek, nem 
szabadulok meg a naptól..." 

Ez az a pillanat, mikor a világosság egy Batáron vaksötétbe csap át. „Leráz-
tam magamról a napot és egyben a verítéket. Megértettem, hogy lerom-
boltam egy egész nap egyensúlyát, s egy fürd ő  kivételes csendjét, ahol 
pedig boldog voltam" — mondja Meursault. Öt revolverlövése megrázó és 
elkerülhetetlen vereség és szükségszer ű  győzelem egyben, mert ez az a pil-
lanat, mikor a győzelem vereséggé és a vereség gy őzelemmé válik, ebben 
a pillanatban vált Meursault végérvényesen rabbá és határtalanul szabad-
dá. Mészöly а  Camus-r ől szóló tanulmányában a fény elemezhetetlenségér ől 
beszél, Meursault gyilkossága ennek az elemezhetetlenségnek legtisztább. 
legmegrázább bizonyítéka. 

Hiába zsugorította össze Meursault oly kicsire a világot, ;hiába terem-
tette meg szánalmasan igénytelen boldogságát, a világot mégis kihívta 
ínaga ellen. A fény, amely ősidőktől fogva a tisztaság szimbóluma volt, 
rombolta most össze Meursault testi jólétének harmonikus mikrovilágát, 
s tette ő t hazátlanná, szám űzötté. . 

az abszurd tudatosodása 

Meursault hosszú utat tett meg az abszurd felé vezet ő  úton, de célhoz 
még nem ért. Még nem tudatosodott benne saját abszurd volta. A Közöny 
első  és második része között az az alapvet ő  különbség, hogy míg az els ő  
részben Meursault világgal szembeni idegensége mutatkozik meg, az ő  bi-
zonytalan tapogatódzásainak, hiábavaló próbálkozásainak, hogy olyan legyen 
,.mint bárki más" — s végül hontalanná válásának vagyunk szemtanúi, 
addig a regény második részében mindjobban .a világ Meursault-val szem-
beni idegensége tárul fel. Meursault többszöri kihallgatása során egyre 
inkabb kitűnik, hogy ő  maga szinte nincs is jelen, 'hiszen helyette egy ii-
képzelt, feltételezett embert vallatnak, Meursault válaszait nem értik, el őre 
feltételezett válaszokat vesznek tudomásul mindabból, amit ő  mond. Sem 
az ügyésznek sem a véd őnek nincs ,kapcsolata vele. Ez a kapcsolatnélküli-
ség, ez az egymástól végérvényesei elvárasztó idegenség a védbeszédben 
jut tetőfokra, s már nemcsak megrázó, hanem tragikomikus is: „Embert 
öltem" — mondja az ügyvéd. Meursault megdöbben, ,hagy az ügyvéd els ő  
személyben beszél őróla. Majd egyre  inkább gyengül a figyelme, s amit 
róla és a nevében mondanak, arról érzi, semmi köze hozzá. „A hosszú 
mondatok e hosszú napok, s e végtelen orák miatt, miközben egyre és 

' szüntelen 'a lelkemr ől beszéltek, az volt az érzésem, hogy mindez .valami 
színtelen vízzé hígul, s hogy mindjobban szédülö'k." 

Az ítélet kihirdetése után a pappal való utol ó beszélgetése során válik 
Meursault abszurddá, ekkor jut el a sziszüphoszi tudatosság magaslatára. 

„Hóit nincs reménye, éselni 'tud azzal a gondolattal, hogy meg fog 
halni egészen? — kérdezte t őle a papa — Igen 	válaszolta Meursault." 

Mindeddig az ;esztelen remény és a dühös lázadás között hányódott, 
de abban a pillanatban, mikor a pap isténr ől és a anegbocsátásról kezdett 
neki beszélni, Meursaulf tudatáról hirtelen lehull  a.  fátyól, megértétte vég-
re, hogy nincs mene'külés és nin ćs remény, hogy egyetlen életén kívül 
semmije sincs, ez az, amit vállalnia kall, ezt az egyetlen sorsot, vállalni 
egész képtelen életét és hamarosan bekövetkez ő  .képtelen halálági is, követ-
kezetesen és megvetően, mint az örökös és hiábavaló küzdelemre ítélt 
Sziszüphosz a maga vég nélküli robotját. 

a tevékeny abszurditás 

Meursault életének utolsó szakaszában nem cselekedetei, hanem elmés- 
kedései során jut e1 .az abszurd átélésig. Az abszurd átérzése számára az 
egyetlen végkövetkeztetés, amelyet az életib ől kiszűrhet, ez a biztos bizony-
talanság. és egyben bizonytalan biztosság az egyetlen elfagadható létforma 
számára. 

Külön figyelmet érdemel Camus szituációteremtése, amelyben az ab-
szurd megmutatkozik. A Közönyben Meursault halálraítéltként jut el a világ 
abszurd voltának-imеgállapításá!ig. Ez •a regény tehát az ember abszurd vo1-
tá'n:ak tudatosodásáig ‚neze't ő  utat mutatja be. 

Camús következ ő  regénye, a Pestis .már elejét ől fogva a tudatosult 3 1 2 



jozef szajna: 
a dadaista teljesség?" 

„Íme a megcsonkitott világ s, íme 
az emberek, a középszer ű  irodal-
márok, akik azzal vannak elfog-
foglalva, hogy meggyorsitsák. En 
mondom nektek: nincs semmiféle 
újrakezdésrđ l szó, és mi nem re-
megünk, nem vagyunk érzelme-
sek. đsszetépjük, akárcsak a dii-
köngő  szél, a felhők és, az imád-
ságok fehérnem űjét, és a romlás, 
a tűzvész, a bomlás nagy látvá-
nyosságára készülődünk. Elkezd-
jük a fájdalom elnyomását, és a 
könnyeket az egyik világrészb ő l 
a másikig ható szirénákkal he-
lyettesítjük ... En lerombolom ü: 
agy rekeszeit' és a társadalmi 
szervezettség fiókjait: mindenütt 
Le  kell járatni és a pokolba kell 
vetni a gondviselés kezét, az égre 
kell szegezni a pokol szemeit, 
helyre kell állítani v valóságos 
hatalmasságokban és az egyéni 
fantáziában az egyetemes cirkusz 
termékeny körforgását."" 

(TZARA) 

Az úi művész nem fest, nem je-
leníti meg a tárgyakat és illúziót. 
sem kelt, mert az đsanyagba veri 
az energiát. Ugyancsak TZARA 
mondta, hogy a plasztikus mű  fe 
lesleges , mert csak dísze lehet a 
polgári ebédlőnek , jobb tehát, ha 
félelmet kelt . ttj tárgyak voltak 
az antik tárgyak is, melyeket 
szeretett . Minden eszme hamisnak 
bizonyult, a szubsztancia sem volt 
meghatározható , a logikát pedig 
éppenséggel mell őzték. 
Megértik -e a mai m űvészek a 
Dadát vagy csak máshogyan ér-
telmezik, esetleg átfogalmazzák. 
Az „antik" tárgyak hevülete ter-
jeng a lengyel krematóriumokban, 
lelkek kfsértenek abban az id ő -
ben, amely még nem történelem, de 
már befejezett valami. Nini Dada 
tagadja a világot , azaz Dadát, ha-
nem Dada tagadja a múlt egy fi-
redékét, a negyvenes évek szo-
morúságát, azaz úgy támad „egy" 
jelenségre , mint a futurizmus 
vagy más izmus fegyvere a. po1-
gári világ ellen , polarizálódva, 
kizárva valamit . ami nem ön-
maga. A forma lizad, a tartalom 
nem, vagy mindkett ő : ' igen —
nem. 

„fine a remegve meneküli világ 
s másrészrđl az új, vad, nyeregbe 
szökkgnt férfiak, a csuklások lo-
vainak hátán." 

(TZARA) 

A hangulat érzékeltetését koráb-
ban szubjektív élmény alapján kí-
séreltük megvalósítani . A neorea-
lista elemek dokumentáris beron-
tatása teszi szuggesztív erejűvé 
az elhagyatott műtermet, amely-
ben fest đálványok pókhálója-pené- 

abszurd'itást ábrázolja, s itt van jelent ősége a Camus-i szituációteremtés-
nek, mert Meursault is, Rieux is b еbörtönzött ember. S !mert minden 
történet. csak úgy igaz, ,es érvényes, ha túlmutat önmagán, megálla,pít-
hatjúk, hogy Camus a ibebörtönzést tette meg az abszurd szituációjává, 
s .az abszurd bemutatásának szempontjából nem lehet annak. jelent ősége, 
hogy Meursault azért került .börtönbe, mert gyilkolt, s annak sem, hogy 
Rieux egy pestisfertőzte városban él, ahonnan nem meneküihet, a tör-
ténet túlmutat önmagán: mindkét szituációnak az a lényege, hogy nincs 
belőle menekvés. Ha a történetet másodlagosnak tekintjük, már pedig 
annak kell tekintenúnk, .akkor az is nyilvánvalóvá válik, hogy a Pestis 
tulajdonképpen a Közöny folytatása, a Bukás pedig nem lehet más, mint 
ennek az útnak a vége. Van-e valójában biztónsagosabb állapot, mint egy 
halálraítélt végnapjai a börtönben, és mégis, van-e esztelenebb lázadásra 
kásztte'tő  szituáció ennél? A pestis fert őzte Oranban Ei'eux tulajdonképpen 
Meursault börtönbeli utolsó napjait éli tovább, a lázító, de 'biztonsagos 
végítélet tudása nélkül, állandó bizonytalanságban és állandó küzdelemben. 
Meursault megtette az utat az abszurdig, eljutott a sziszüphoszi öntudat 
magaslatáig, de ez a tudato!sság !a tetteiben már nem mutatkozhatott meg, 
viszont Rieux adazurditása tetteiben real'izálódi'k. 
„ .. az ön gy őzelmei mindig ideiglenesek lesznek, ennyi az egész .. . 

1уплјdig, ezzel tisztá!ban vagyok. De mégsem ok ez arra, hogy fel-
hagyjak a küzdelemmel. 

Nem, ez nem  oh  arra. De el tudom képzelni, hogy mi lehet ez 
a pestis az ön számára. 

Igen — szólt Rieux. —VÉGET NEM ÉRđ  VERESÉG." 
Ha az abszurd ember olyan, mint a• sziklát görget ő  Sziszüphosz, :akit 

az istenek az állandó vereségre ítéltek, akkor az egész Camus-i életm űben 
csak Rieux hasonlitható Sziszüphoszhoz, s ennek megfelel ően• csak ő  lehet 
igazán abszurd hós. Rieux pestis elleni küzdelme legalább annyira kép-
telen, mint Szisziiphosz szikfa-görgetése, de Rieux legalább annyira tudja, 
mint Szisztiphosz, hogy munkája hiá!bavaló, mert „a: pestis ba čilusa soha-
sem pusztul el„ sean .el !nem túnik"; Rieux győzelme éppírgy vereség, mint 
Sziszi phoszé, mikor szilklájávat a hegycsúcsra ér, s tudja, id ő'tl'en. időkig 
kell még e sziklát ,görgetnie anélküL, hogy reménye lenne a imegváltásra.. 

És mégis, nem lehet elképzelni érte'lmescbb, igazabb boldogságot, mint 
amilyen Sziszüphoszé, mikor sziklájával a hegycsúcsra ér és teljes benne 
a reménymentes bizonyosság, hogy szenvedésének, folytonos kudarcá-
nak vége nincs. Meursault is a pap kérdésére, hogy milyennek kép-
zeli azt a másik életet, veresége csúcsáról gy őzelmesen kiáltja: „Olyan-
nal, hogy mindenkor emlékezni tudjak erre." Еs nem lehet elképzelni 
tisztább boldogságot, mint 'amilyen a Rieux-é, amikor barátjia arcán fel-' 
fedezi „ugyanazt a boldogságot, mely semmir ől sem feledkezik meg, még 
a gyilkosságról sem 

Ez a mély és értelmes boldogság nem Lehet más, mint az örökös 
kudarc ellen-i következetes és hiábavaló lázadás, amelyet a kínzó tisztán 
látás tesz vé'gérvényese.n reménytelenn.né. E tisztánlátás nélkül nem lehet-
ne igazán mély ez a lázadás; és a vég nélküli vereségük ser lehetne 
dyin fenséges és megrázó. M'euraault is és Rieux is tragükus h ősök, ,köve't-
kezetességülk és tisztánlátá'suk teszi őket azzá. Nem véletlenül en íti Carnus 
a tragédiáról szóló fejtegetésében éppen Odipuszt. Meursault is, Rieux is Ödi-
pusz nagy, huszadik ѕzйzadi rokonai, azé az Ödipuszé, aki az „elemezhetetlen 
fényt" választva, megvakítva és hazájából szám űzve, nem mondhat már mást, 
csak azt: „Minden jól van." 

Az abszurd ember ... számúz еtése visszavonhatatlan — írj,a Oamus 
a Sziеzüphosz mitoszáhan —, hiszen iaz elveszett haza emlékétel éppwgy 
meg van fosztva, mint az ígéret földjének reményét ől." Az abszurd ember 
tehát teljesen önma!gár!a van utalva, a legmél уeb'b kővetkezetességgel és 
komolysággal kell vállalnia önmagát, mert .az abszurd embernek nem lehet 
rás hazája csak önmaga. Meurs'áaxlt is,. Rieux is a nagy példához, Sziszü-
phoszhoz hasonlóan vállalni tudják önmagukat. Ez volt az ő  gyötrelmes 
és biztos boldograguk, hazájúkra leltek ;,ismereteik és emlékeik" rettene-
tes, már-már elviselhetetlen fényében. 

a boldogság elvesztése 

A Bukás vezeklő  bírója, Jean-Bap!tiste Clarence sok vonatkozásban,, 
Meursault ellentétlenek számít. Arra a Meursault-ra kell újra gondolnunk, 
aki arrd]r szeretne mindenkitt meggyozni, hogy ő  , ;olyan, mint bárki más, 
teljesen olyan, mint bárki más a szánalmas igyekezе tére ke12 újra gon- 
dolnunk, bogy minél igényteleneibhé váljon, bogy minél parányibibra zsugo- 
rítsa önnön világát. Meursault-bari a hasonulni akarás volt az egyetlen 
folytonosság, Clarence ezzel szerben így vall magáról: „ .. egyetlen foly- 
tonosság volt hát bennem napról napra: én, én, én. Igy haladtam •az élet 
felszínién, valahogy a szavakban, sohasem a valósá :gba•n. A sok kdnyvet alig 
olvastam, a sok barátot alig szerettem, a n őket épp, hogy meghódítottam. 
CSAK ÜRES MOZDULATOKAT TETTEM UNTALOMBÓL VAGY SZÓRAKO- 
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sze az enyészet kimutatása. A tár-
gyak visszavárják alkotóikat. 
Ez a valami , ha a háború ellen akar 
tiltakozni , vagy félelmet akar szí-
tani, _ akkor elérte a célját; ha 
Dadát a Kiáltvány szerint fogta 
fel, akkor nem értette meg Dadát. 
Megdőlt egy lénуeges tétel, egy 
társadalmi állapotra 	vonatkozó 
helyzetkonstatácaó , 	amennyiben 
elfogadjuk : Dada támadta és 
megvetette a polgári világot és an-
nak minden egyedét. Egy mer ő -
ben más társadalmi berendezésű  
médium valóban reprodukálta a 
polgárt: Lengyelország . A közös-
ségben társadalmi rétegeződés fi-
gyelhető  meg, vetülete a művé-
szetekben van. Nem avult tehát 
el a nyelv , szükség van rá. Bom-
bázni kell a passzív közönséget, 
akcióba hozni, meg kell hirdetni 
a statáriumot , hogy 'a Dada tette 
igazolódjon. 
„Akadt valaki , aki azt mondta: 
a Dada jó, mert nem rossz; a 
Dada rossz , a Dada vallás, a Dada 
költemény , a Dada szellem, a 
Dada szkeptikus , a Dada mágia, 
én ismerem a Dadát. Kedves test-
véreim: jó vagy rossz, vallás vagy 
költészet , szellem vagy szkepti-
cizmus, meghatározások , meghatá-
rozások, 

íme ezért d đgöltök meg 
mindannyian 

és ti is megdögöltök . eskiiszöm." 

1. Hermann István: a 20. század 
polgári művészetének problé- 
mái A válságtünetek refle-
xei (Marxista-leninista esztéti-
ka. Kossuth Könyvkiadó, 1969.) 

Mario De Michelli: Az avant-
gardizmus - a dadaista taga-
dás:.Tzara egy meghatározása 
(Gondolat, 	Budapest, 1969.), 
153-4. o. 

3. Az eredeti idézet Tristan Tza-
ra: La surrealizme it faprés-
-guerre című  művében talál-
ható (Paris, Nagel 1948. 17. 1.) 
Mario De Michelli: Az avant-
gardizmus - A dadaista taga-
dás: A Voltaire-kabaré Zürich-
ben, 157. o. 
Herbert Read: A modern fes-
tészet - 4. Futurizmus, dáda, 
szürrealizmus, 100. o. 
Idézet Duchamptól: Collection 
of the Société Anonyme: Mu-
seum of Modern Art. 1920. 
New Haven, Yale University 
Art Gallery, 1950 . 148. o. 
Mario De Michelli: Az avant-
gardizmus - A dadaista taga-
dás: Dada Németországban, 
166. o. 
Hevesy Iván: A dadaista vиlág-
nézet, Nyugat, 1923 . 8. 16. , 
15-16 . szám, 191• o. 

'+ 
'.10. Lucy. R. Lippard, Lawrence 

Alloway, Nicolas Calas, Nancy 
Marmer: Pon Art. Izdava čki 
zavod ,Jugoslaviia", Beograd, 
1967. (London, 1966.) 

„ 

Mario De Michelli: Az avant-
gardizmus - Dada kiáltvány, 
1918. 315. o.  

de nem volt ¢n(iben, s ez okozta a bajt. Az . övékelt. Mert a magamét egy-
kettőre elfelejtettein. SOH4 SEMMI EGYÉBRE, MINT đNMAGAMRA NEM 
EMLÉKEZTEM." . 

„Vajon nem veszik-e e1 mindaz, aminek nevet adtunk, ,már azzal, hogy 
megneveztük" - teszi fel a kérdést Camus a Nyár cím ű  kötetében. Erre kell 
gondolnom,. mikor Clarence vallomását olvasom. Mert végig, az egész regényen 
keresztül úgy érzem, Ciiameлcчe maga is szóáradattá válik önnön szavaiban, 
s velük együtt (tűnik e'1. Érzem e szóáradat mögött a Kierkegaard-i üazsá-
got is, mely szerint: „A legbiztosabb némaság nem a hallgatás, hanem 
a beszéd." Ugyanez a némaság, ugyanez a nem jelenl ćt jellemzi MeursauLt-t 
is a gyilkosság elkövetése el ő tt, de amikor tudatosodik benne egész kép-
telen élete, képessé válik arra, hogy mindig vállalni tudja, hagy „mindig 
amlékezzék rá". Meursault is ép.pody megfoghatatlan volt, líaint Saját va110-
mása szerint Clarence, de mikor mindez tudatosodott benne, önmagára 
talált, vál'lalni tudta saját sorsát. „Engem egyetlen sors választott ki ma- 
gán.ak... Mindenki ikiváltságos helyzetben van:.." - mondja mély meg-
győződéssel a papnak.  Clarence  nyi vánvalóan nem tud snár hinni ebben: 
;Néha úgy tettein, mintha komolyan venném az életet. De csakhamar .a ko-
moly dolgok léhasága is nyilvánvaló lett, s utána én smár csak játszottam, 
ahogy tudtam, a szerepemet." Meg 'kell azonban áliapítanúnk, hogy ez 
a vallomás nemcsak Clarence múl'tjára, hanem .a vallomás ki дnоndásának 
pilLanatá:ra is éppúgy vonatkozik. A halálra í#:élt Meursault hitte, hogy őt 
„e.gyetlen sors тálaszrtotta ki ma,gá!nuk", Ihatalmas báldagságnak számít Cla-
mence furcsa, újna meg újra önmagába fulladó szóánad аta mellett. 
„Távol voltam, mikor is legtöbb helyet fogfialtam el - vallja CGlamence -
... nem hihettem többé . a magamra vállalt kötelezettségekben ..'. Egy életen 
át kettős előjellel életem.. J' 

Clarence  története valahol ott kezd ődik, ahol Meursault-é véget ér. 
Meursault is, Clarence is eljut önmaga felisre гé.séig, de Clarence már 
vallomása kezdetén tisztában van önnön hamisságával, le akarja mva:gát lep-
lezni a többiek elő tt is, tвhát nem hasonulni akar, mint Meursault, hanem 
különbözni, önmaga Leleplezésével akar „el "ebe vágni az írtéletnek", 
önként akarja vállalni a: sziszüphoszi sorsot: 

„ .. beláttam, hogy nem gyógyultam meg, hegy be vagyok keritve, és 
ebbe bele kell tör ődnöm. Vége a dics ő  életnek, vége a dühnek és a fi-
cánkolásiak. Meg kell alázkodni és elismerni a bí гnösséget. A BUGYORBAN 
KELL ÉLNI" - vonja le a régkövetkeztetést. A bugyorban élni - ezt az 
életlehetőséget választotta Meursaul)t és Riéúx is, következetesen és komo-
lyan tudták ezt vállalni mindketten, nem vágtuk elébe az ítéletnek, de 
amikor ítélkeztek felettük, szüntelenül lázadva és szüntelenül vereséget 
szenvedve vállakták a bugyorban élésre ítélt önmagukat. Ennék köszön-
hetik azt, hogy száműzetésre kárhoztatva is .hazára találtak örvmagukban. 
Hármuk közül csak Clarence ,az, ,aki igazán szaműzött, az , ;elveszett haza 
emléke" és az „ígéret földjének reménye" nélkül, mert ő  nem tudott ön-
magára találni. Clarence az egyetlen, aki tudja, ,hogy „mindennap ítélkez-
nek", s hogy nincs a világon h.ely, ahova el 'lehetne menekülni. Ő  az 
egyetlen hármuk közűi, aki igazán száműzötté vált, s ez azt is jelenti 
egyben, hogy ő  az egyetlen, aki eljut a sziszűphoszi abszurditás végs ő  .pant-
lálg 

Clarence szabadsága korlátlan és rettenétes. Arca mögött már nemcsak 
Sziszüphosz „kövekhez oly közel gyötrődő" arca sejlik fel, hanem egy má-
sik arc is ki гt~jaoládik: a komédiásé. Clamehce valóban nem tud már hazá-
ra lelni önmagában, hisz vallomása sem más, mint az őszinteség és a ha-
zugság jégérvényesen :kibogozhatatlan fonala. Saját villamásainak b űvös 
körében forog, s amint egy-egy valloгasa véget ér, ő  maga  is  megsemmisül, 
hogy utána újraszülessen soha sem sžűnő  hontalanságában. Mert Clarence 
végeredményben mindig hamis: akkor is, mikor vall és akkor is, mikor 
hallgat. Nemcsak másak, ő  magra sem tud megkapaszkodni önmagában. 

Clarence bukása mélyebb. vereség, minit Szisz űphosz végnб lküli, hiába-
való lázadása és örökös kudarca, mert mindenhonnan ,kitaszították, de se-
hova sem száműzték. Ez a szerepjátszással vegyülő  ószinteség, ez a hon-
talan ág, ez a rettenetes, kilátastalan és soha véget nem ér ő  szaba,dság 
melyre Clarence ítél:tetett, az emberiség legmegrázóbb fohászát mondatja 
ki vele: „Éljen hát a parancsoló, bárki legyen, csak valahogy hélyettesítse az égi 
törvényt. Miatyánk, ki vagy ideiglenesen... Vezéreink, gyönyör űséges és 
szigorú főnökeink, ó, kegyetlen és szeretett kalauzaink. . ." 

Clarence messze_kerüLt már a szszüphoszi gy őzelemtől. Nemcsak a vi-
lág, hanem önmaga ellen is lázadva, minded gy őzelme teljes vereséggé vál-
tozik. De el ne feledjük: vele együitt kell buknia .Sziszüphosznak is, mert 
ő  az, aki a sziszüphoszi abszurditást következetesen .ad abszurdum vitte. 

Mindhárman, Meursault, Rieux és  Clarence  is a vakító fényességet vá-
lasztották a halállal vagy a süket .boldogsággal szemben, de Clarence a vég- 
ső  határig bejárva, ezt az utat, egyben le is kellett, hogy zárja. 

„Ennyi napfénnyel az eг lékezetemben, hogyan tudtam az értelmetlen-
ségre esküdni!" - t űnődik Camus a Nyárban. Az emberre gondolok, aki 
a világosságban akart hazára lelni, pedig oly biztos vált, mait Sziszüphosz 
a maga végnélküli vereségében, hogy ez a vilá,gasság som más, csuk „me-
nedékhely". 3і4 
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Nem, nem gorombáskodott velünk a rend őr, nagyon udvariasan megkért 
bennünket, hogy ne hangoskodjunk, az irodalmi vitát halasszók kés őbbre, 
amdkor nem zavarjuk a pesti dolgozók "almát, és én hálás is voltam neki 
ezért, órültem, hogy véget vetett a két Underground Költ ővel folytatott hülye 
veszekedésün:knek, és mondhatom, hogy ez volt az egyetlen igazán rokon-
szenves magyarországi rend őr, akivel eddig találkoztam. Nem tehetek róla, 
és tudom, hogy igazságtalan vagyok, de a többi rend őr, akivel találkoztam 
egyáltálán nem volt rokonszenves, mert többnyire megbüntettek valamiért, 
fő leg ittas kocsivezetésért. Persze, igazuk volt, bár te. jól tudod, Aranyos, 
hogy én sohasem vagyok részeg, és bármennyit iszom, a világ végére is 
elhajtom azt a rohadt autót, anélkül, hogy egy karcolást is ejtenék rajta, 
de hát ezt egy rend őr sem méltányolhatja, neki az a dolga, hogy rnégbün-
tessen, ha ittasan vezetek, ami rendben is van, ett ől még rokonszenvesek 
is lehetnének. csakhogy a büntetés mellé mindig félórás szabadel őadást 
is mellékeltek, aminek az volt a lényege, hogy én igen szemét alak vagyok 

természetesen nem így mondták mert visszaélek a vendégszeretettel, 
és nem tartom tiszteletben a vendéglátó ország törvényeit és el ő írásait. Hát 
az ilyesmit aztán szírb ől utálom. De hiába próbálkoztam bármivel, a ,kiokta-
tástól nem menekülhettem. Az els ő  alkalommal erélyesen tiltakoztam. Em-
lékszem a „Borkatakombából" jöttem úgy éjfél körül, tudod, onnan, ahol 
egyszer Wi lly Beckerrel, azzal a keletnémet egyetemistával és a n őjével 
voltunk, és ahol én azt az asztalunkhoz tévedt keletnémet diplomatát 
főpincérnek néztem. Nem hülyéskedtem, esküszöm, tényleg azt hittem, hogy 
ő  a főpincés•; fekete öltönyben és csokornyakkend ővel állt ott, és németül 
kvartyogott Willy Beckerrel — Pesten minden valamire való f őpincér tud 
németül —, .persze, hogy vacsorát akartam rendelni' nála, csak azt furesál-
lottam, hogy Willy Becker egyre sápadtabb lesz, pedig nem akartam neki 
kellemetlenséget okozni, de hát honnan tudhattam, hogy a f őpincér kiné- 
zésű  illető  keletnémet diplomata, és honnan tudhattam, hogy Willy Beoker-
nek nem ajánlatos ilyen hozzám hasonló és modortalan jugoszláviai ente-
lek čüelekkel barátkoznia. Ezt addig sohasem mondta nekem. Szóval onnan 
a „Borkatakombából" jöttem, amikor el őször megbüntettek a rend ő rölk. 
Eszter volt velem, akir ől egyszer te azt mondtad, hogy annyira szimpla 
nő , hogy egyáltalán nem .tartod méltó vetélytársnak, ő  viszont'rólad mon-
dott sokkal csúnyabb dolgokat, hólott nem is ismertétek egymást, egyszer 
találkoztatak csupán és egyikteknek sincs igaza, Eszter nem szimpla n ő . 
nagyon jól éreztem magam vele a „Borkata+kombában", és jó hangulatban 
is indultunk haza valamikor éjfél után, azt a rohadt kocsit olyan óvatosan 
vezettem, hogy óvatosabban már nem is lehetett volna, egyszer csak kiállt 
az útra két rend őr és гбmvillogtatták a lámpájukat. Megálltam mellettük, 
ők -pedig megkérdezték, hogy honnan jövünk. Erre én elkövettem azt a mar-
haságot, hogy magyarul szólaltam meg és megmondtam, hogy a „Borkata-
kambából" jövünk. „Szeszes ,italt fogyasztott?", kérdezte az egyik rend őr, és 
akkor én elkövettem a másik marhaságot is, mert azt mondtam, hogy nem 
fogyasztottam szeszes italt. „Hát majd mindjárt meglatjuk", mondták vi-
gyorogva a rendőrök, és már szedték is el ő  azt az üvegcsövet, amibe bele-
fújtam, és persze, hogy elváltoztatta a színét. .,,No látja, uram", mondta 
az egyik rendő r, „fölösleges hazudoznia. Ha már ivott, legalább legyen magá-
ban annyi karakánság, hogy beismeri, és nem hazudik nekünk." És így 

. tovább. Nyomorúságosan éreztem magam, ezt láthatták is rajtam, de : ahe-
lyett, hogy leszálltak volna rólam, ezután kezdtek csak bele a szabadel ő- . 
adásba, miszerint. ha Magyarországra jöttem. kötelességem tiszteletben tar-
tani az ország törvényeit, és igazán szégyellhetném magam, hogy ilyen 
gyalázatosan visszaélek a vendégszeretettel. Kezdtem megsokalni .a szöve-
gelést, erélyesen tiltakoztam, megkértem őket, mell őzzék a szabadel őadást, 
büntessenek meg annak rendje és módja szerint, és hagyjanak engem béké-
ben a vendégszeretetükkel Egy pillanatra sem jöttek zavarba, rendben van, 
mondtak, szálljunk ki, és holnap majd reggel megkapom a kacsit és a haj-
tási jogosítványomat a nemtudommilyen utcában, ahol majd ötezer forint 
büntetést fizetek. és még azt is a megfontolás tárgyává teszik, hogy a jö-
vőben egyáltalán beengednek-e engem gépkocsival az országba: „Ne tessék 
ilyet csinálni velünk", mondta ekkor Eszter, mire elkérték t őle a személy-
azonossági igazolványát, és behatóan tanulmányozták. Aztán megkértek, hogy 
mégiscsak szálljak ki, félrevontak és diszkréten suttogva, de szigorúón azt 
kérd еzték: „A hölgy kicsoda?" „A menyasszonyom" — vágtam rá, amire 
megint csak gúnyosan vigyorogtak, de azért közölték velem, hogy ezúttal 
megbocsájtanak, mert hát ők is emberek, fizessek kétszáz forintot és mehe-
tek. Fizettem kétszáz forintot, elismervényt adtak és mentem. Ez az eset 
után kezdtem félni a rend őrökt ől, és utálom is őket, de úgy látszik, ők is 
engem, mert sorozatosan kiszúrtak; egy héttel kés őbb, amikor éppen tő led 
mentem haza, Aranyos, a Gellért téren állítottak le. Nyomban közöltem 
velük, hogy ittam, de ezeknek más elképzelésük volt a karakánságról, elsza-
valták ugyanazt a hülye dumát a vendégszeretetr ől és a rám váró szigorú 
büntetésrő l, aminek persze megint kétszáz forint lett a vége, csakhogy 
nekem akkor mindössze kilencven forintom volt, végül azzal is megelé- 316 
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gedtek,, igaz, elismervényt nem adtak, de bánta a fene, örültem, hogy 
megszabadultam, mert a szabadel őadások miatt egyre jobban féltem a rend-
őröktől. Lassan már minden egyenruhás krapekot rend őrnek néztem, ez 
nem vicc, egyszer például, amikor szokásos hóvégi hazaruccanásomról tér-
tern vissza, Lajosmizse határában egy stoppoló orosz tisztet is rend ő rnek 
néztem, ijedten fékeztem, és csak amikor már beszállt mellém a kocsiba, 
akkor vettem észre, hogy nem rend őr, hanem orosz tiszt, de akkor már 
késő  volt, kénytelen voltam bevinni Pestre. Nem mondom, rendesen visel-
kedett az úton, csak akkor dühített fel, amikor Pestre értünk és minden-
áron ő  akart irányítani, kézzel lábbal magyarázta, hogy melyik a, legrövidebb 
út a ;Baros.s térig, ismerte a várost, mint a tenyerét, ez nem vitás, de én 
éppen azért is kerülő  úton hajtottain. Engem ő  nem 'fog irányítani, akár-
milyen jól ismeri Pestet, és egyébként is, fel sem vettem volna, ha ijedtem-
ben nem nézem rend őrnek. 

Mindez azonban joval később történt. Az Underground Költ őkkel esett 
első  találkozásom idején még nem féltem a' rend ő röktől, és kimondottan 
hálás voltam anpak a rend őrnek, aki véget vetett a találkozásunknak. Így 
azután mikor legközelebb tökrészegen beállított hozzám az Els ő  Underground 
Költő , azzal, hogy a ház előtt két taxi és egy válogatott társaság vár ram, 
és hogy azonnal menjek velük, csuda jól fogom érezni magam, ők máris 
csuda jól érzilk magukat, éppen az el őibb ,akartak megverni egy rend őrt; 
nem mentem velük. Azokban a napokban đőbbnyire egyedül voltam: délelőt-
tönként a „Napsugár" presszában üldögéltem, és elolvastam minden fellel-
hető  napilapot, gondoltam, majd kijegyzek bel őlük egyet-mást, amit fel-
használhatok, ha esetleg pesti naplót írok, persze nem készítettem jegyze-
teket, egyrészt, mert nem volt hozzá türelmem, másrészt, mert eddig még 
soha semmit sem írtam el őzetes jegyzetelés alapján, és .csakhamar úgy dön-
töttem, hogy a módszeremen egyel őre még nem változtatok, de azért szor-
galmasan olvastam a lapokat ... , délután a könyvkereskedéseket jártam, néha 
elmentem az egyetemre is, utána futottam haza a kollégiumba, mert már 
napok óta vártam egy ifjú írón ő  beígért telefonhívására, a telefonhívás 
azonban egyre késett, és én esténként kénytelen voltam egyedül járni az 
utcákat vagy kocsmákat. Alapjában véve nem is volt ez olyan rossz, néha 
éppenséggel jgl esik egyedül lenni, de , hát ezt nem mondhattam az Els ő  
Underground Költőnek. Inkább hazudtam neki, azt mondtam, D. F.-et, az 
ismert vajdasági írót várom, és amint megérkezik, mindketten utánuk me-
gyünk, és majd csuda jól érezzük magunkat a válogatott társasággal. Nem 
tudom, hogy elhitte-e az Els ő  Underground Költő , mindenesetre végül is 
magamra hagyott. D. F. persze nem jött aznap, nem is vártam, két nappal 
később énkezett csak meg azzal, hogy majd egy isteni hepajt rendezünk. 
De a dolog balul ütött ki, mert D. F. nem talált rám mindjárt, beült 
hát egyedül a „Kulacsba", ahol alaposan elázott, állítólag felszedett két 
nőt is, ami még nem lett volna baj, de a pénzének a javát is elhányta, 
ő  maga sem tudta, hogy mire, igy aztán mikor egymásra találtunk, D. F. 
már csak bánatosan szuszogott, és a tervezett nagy hepaj helyett kétségbe-
ejtően komoly dolgokról beszélgettünk. Ez volt az els ő  eset, hogy mi Pesten 
hosszabb ideig egyfólytaba іі  komoly dolgokról beszélgettünk. Mert voltunk 
mi ketten együtt Pesten máskor is, és ilyenkor mindig remekül... Emlék-
szem egyszer három napig egyfolytában rumliztunk. Ez úgy jó másfél évvel 
ezelőtt történt, amikor hivatalos íróküldöttként húsz dolláros napidíjjal 
jöttünk a Könyvhétre. Rendkívül jó hangulatban érkeztünk meg: abban az 
időben amolyan díjnyertes regényíróként tetszelegtem, nem is sejtvén, hogy 
egyesek .micsoda buzgalommal •piszkoskodnak már a díjazott regény -körül, 
és akkor kaptam életemben el őször húsz dolláros napidíjat, aminek külön 
is örültem, D. F. •pedig n~ g boldogabb volt, mert el őző  napon a Szterija 
Játékokon, ami afféle országos színházi szemle nálunk, különdíjat kapott 
a drámájáért, minek következtében Tito éln ők is kezet •fogott vele á fesztiváli 
záгбfagadáson, ahol D. F. kés őbb istentelenül beseggelt, és beseggelve és 
nagyon vidáman érkezett másnap a Keleti pályaudvarra. Igen szívélyesen 
es igen ibarátságosan fogadtak itt bennünket, amit mi természetesnek is . 
vettünk, hiszen kit fogadnának szívélyesen, ha nem minket, a jugoszláviai 
magyar irodalom két eminens képvisel őjét ... Egyszóval roppant elégedet-
tek voltunk mindennel, de főleg önmagunkkal, és haladéktalanul hozzálát-
tunk a húsz dolláros napidíjak elköltéséhez. Udvarias és barátságos kísér ő -
inket csakhamar leráztuk, és nekiindultunk a kocsmáknak. Egyre emelke-
dettebb hangulatban ünnepeltük rendkívüli önmagunkat, amikor egyszer csak 
váratlanul összefutottunk B. I.-vel és feleségével. B. I. a mi els őszá.mú 
kritikusunk és irodalomtörténészünk, írt egy ,csomó figyelemreméltó könyvet, 
amelyek itt Pesten egyeseknek nagyon tetszettek, másoknak nagyon nem 
tetszettek, de most nem ez a lényeg, most csak azt akarom mondani, hogy 
B. I. majdnem elrontotta az örömünket. đ  három nappal előttünk érkezett 
a Könyvhétre, és .megörült, amikor összefutottunk ;  és a kölcsönös üdvözlés 
után azt kérdezte t őlünk: „Magukat is hűvös fogadtatásban részesítették?" 
Csodálkozva néztünk egymásra D. F.-fel. „Nagyon szívesen fogadtak ben-
nünket. Miért?" B. I. hümmögött. „Úgy látszik visszavonták az utasítást." 
„Miféle utasítást?" „A jugoszláviai magyar írók h űvös fogadášaról." Nem 
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érdekes változatát mesélte el. A Könyvhét ideje alatt szokásos gyakorlatnak 
megfelelően őt is elvitték vidékre egy író-olvasó találkozóra. Valahol a Ba-
laton mellett, azt hiszem Veszprém megyében szervezték meg B. I. fel-
lépését, amiben nem is volt semmi kivetni való, az író—olvasó találkozó 
annak rendje és módja szerint szépen lezajlott. Utána vacsora, vacsora 
útón bor. 1;s ekkor kezd ődtek a bajok. B. I. nem szereti a bort, nem is 
ért 'hozzá, de azt még ő  is észrevette, hogy míg a többi asztaloknál 
„Szürke'ba гátot" szolgálnak fel, ő  és felesége, no meg néhány régi ismer őse, 
akik vele együtt ültek (a megyei kiválóságok közül csupán egy könyvtáros 
merészkedett az asztalúkhoz) valami vacak, dohos l őrét kaptak. B. I. persze 
érdeklődni kezdett, hogy kicsoda eszelte ki ezt a tréfát. Addig kérdez ős-
ködött, amíg valaki kibökte, hogy nem tréfáról van szó, hanem, hát izé . . 
arról van sžó, hogy a pesti ilietékešek utasították a megyei illetékeseket, 
hagy a jugoszláviai elvtársakat h űvös fogadtatásban részesítsék, és hát úgy 
látszik, hogy a dohos bor nélkülözhetetlen kelléke a h űvös fagadtatásnak: Na, 
B. I. ett ől aztán alaposan bepörgött. És hát ha ő  bepörög, akkor angyalian 
kellemetlen tud lenni. Amint visszajöttek Pestre ;  és amint a vendéglátók 
kedvesen érdeklődni kezdtek, hogy hogyan zajlott le az író—olvasó találkozó, 
B. I. fanyarul közölte velük, hogy „minden az utaš јtásók szellemében tör-
tént". ,;Miféle útasításokra gondol?", faggatták, mire plasztikusan el őadta . 
nekik a hűvös fogadtatás Veszprém megyei változatát. Marhára kínossá 
vált a hangulat ezt követ ően, és a továbbiakban már mindenki nagyón 
igyekezett B. I. kedvébe járni, és ő  kés őbb men is bosszankodott az eset 
miatt, ellenben egyre mulatságosabbnak találta, és nagy élvezettel mesélte 
el nekünk is. Mi is mulatságosnak találtuk, egy pillanatra azonban megin-
gott az önbizalmunk, arra gondoltunk, hogy az érkezésünkkor tapasztalt 
szívélyesség esetleg éppen ide vezethet ő  vissza és talán nem is vitathatatlan 
kitűnőségti n:knek szól. De csakhamar elhessegettük a borús gondolatokat, 
önbizalmunk gyorsan helyreállt, mi jól akartuk érezni magunkat, és jól is 
éreztük magunkat ez a három nap alatt. Vendéglátóink egész id ő  alatt kéd-
vesek és előzékenyek voltak, mi pedig hálaból derekasan végigcsináltuk 
ittartóіkodásunk hivatalos részét, dedikáltunk a Váci utcában, egész rendes 
író—olvasó találkozót ügyeskedtünk össze Dorogon, és türelmesen végigül-
tük az Írószövetségben rendezett fogadást, amelyen a magyarországi írók 
nevében valaki üdvözölte a kárpátukrajnai, a csehszIovákiai és a jugoszlá-
viai magyar írók képvisel őit (az erdélyiek akkor nem voltak ott — nem 
tudom, azóta járhatnak-e a ,könyvhétre), akik viszont megköszönték az üd-
vözlést és a vendéglátást:. A kárpátukrajnai magyar írók nevében, ha jöl 
emlékszem. egy ukrán elvtárs mondott köszönetet, dé 'ez nem biztos, mert 
volt a delegációban magyar is, és lehet, hogy az beszélt; a esehszlóvákiai 
magyar írók nevében Egri Viktor köszönt meg minden megköszönhet ő t, 
olyan hévvel, és odaadassal, hogy a , fogai majdnem kihullottak a nagy 
hálálkodásban, a mi nevünkben pedig B': 1. szólalt fel, és tartalmasabb együtt-
működést sürgetett, hálálkodás nélkül. Nem volt könny ű  végigcsinálni ezeket 
a dolgokat, de mondom, D. F. és én derekasan helytálltunk, pedig jóformán 
alig aludtunk valamit ez a három nap alatt, és amellett a nemhivatalos 
részben rengeteget ittunk. Rohangáltunk keresztül-kasul a városon, felkutat-
tunk minden valamirevaló kocsmát, folyton ittunk és egyetlen beszédtémánk 
a női nem volt. Magam sem tudom, hagy miért ittunk annyit, mindenesetre 
jól éreztük magunkat ;  és még csak el sem áztunk, egyszer űen nem tudtunk 
lerészegedni, pedig az utolsó átdorbézolt éjszaka után még a vonatra is 
magammal vittem fél liter barackpálinkát (D. F. nem jött velem, ő  egy 
nappal tovább maradt), amit a határig beszoptunk az egyik vámtiszttel, és 
nem akarok hencegni, de esküszöm, hogy aki berúgott, az nem én voltam 
hamm a vámtiszt. Kiskunhalas el ő tt már a felesége és a kisfia fényképeit 
mutogatta nekem, és mikor leszállt a vonatról, láttam, -hogy bizonytalanul 
imbolyogva lépked a szerelvény mellett. Nos, ebb ől, amit most elmeséltem, 
nagyjából sejtheted, Aranyos, hogy milyennek képzeltük mi el D. F.-cet 
е ' у  komoly hepajt itt Pesten: De hát, amint már mondtam, ezúttal az`egész-
ből nem lett semmi ;  mivel D. F. gyanús n őszemélyek társaságában elszórta 
pénzének javát, és emelett még be is rúgott, és úgy látszik, most nem 
bírta annyira az italt, mint másfél évvel ezel őtt, csak bánatosan szuszogott, 
amikor találkoztunk, és komoly dolgokról kezdett beszélgetni velem. Jó 
ideig a legújabb drámájáról magyarázott igen részletesen, és én végig is 
hallgattam; de amikor rövid szünetet tartott, bátortalanul javasoltam, hogy 
esetleg megihatnánk valamit. D. F. tiltakozott az ivásnak még a gondolata 
ellen is, ehelyett inkabb a drámaírásról kezdett beszélni úgy nagy általá-
nosságban. Ezt is végighallgattam, és akkor javasoltam, hogy egyen valamit, 
az majd jót tesz beteg gyomrának. Az evés gondolata ellen is tiltakozott, 
de én most már erélyesebb voltam ;  elcipeltem a „Тhököly" étterembe, 
ahol belediktáltam egy adag hortobágyi palacsintát. Amíg evett átvettem 
a kezdeményezést és Rólad :kezdtem neki mesélni; Aranyos. „Van itt egy 

- isteni lány", mondtam neki, „mindennap látom, és egyre jobban esz a fene 
miatta. A legszebb lány, akit életemben láttam. Barna haja van és nagy 

ekék szemei, tudod, olyan madonna arca van, olyan ártatlan madonna arca, 
amilyet manapság már csak akkor láthatsz, ha kivételes szerencséd van. 
Szép, magas, karcsú lány, legtöbbször fehér csizmában jár, és esküszöm 318 



neked, senkinek sem. áll olyan jól a fehér csizma, mint neki. .Már több, 
mint egy hete keringek •körülötte, de nem csak én, mások is, persze 
valamennyien eredménytelenül. De nem fogom hagyni magam. Ha bele-
pusztulok, akkor is felvakarom; ilyen lánnyal az ember életében csak egyszer 
találkozik, és aki ezt az egyetlen alkalmat elpasszolja, legjobban teszi, ha 
felakasztja magát." Imígyen áradóztam, és vártam a hatást. Rendes körül-
mények között D. F. egyből ráharapott volna a témára, és ezzel véget vetet 
tönk volna minden unalmas tudálékosságnak. Most azonban nem hatottak 
rá a szavai-m, továbbra is bánatosan szuszogott, aztán hirtelen eszébe jutott 
a holnapi nap, amikor is meg kell látogatnia egy csomó nagynev ű , de unal-
mas embert és bizonyos megheszéléseket folytatni velük, mert hogy őt ezzel 
bízták meg Újvidéken, és ezért van most itt; nos, emiatt végképp elkesere-
dett, mondván, én nem is sejtem, milyen nehéz nap vár rá holnap. „Sajnos, 
jó képet kell vágni a dolgokhoz", mondta szomorúan, „Beállítasz valamelyik 
nagynevű  illetőhöz, mosolyogsz, ő  is mosolyog, az egész család mosolyog, 
szóval mindannyian nagyon. kedvesek, megbeszélitek a megbeszélend őket, tovább-
ra is mindenki nagyon kedves, egyszer csak, magad sem tudod, honnan 
jössz rá, de észreveszed, hogy a fenébe kívánnak. Az üzletet megbeszéltétek, 
mehetsz a francba. Radöbbensz, hogy a kedvesség nem neked szólt, hanem" 
az üzletnek. Persze olyankor is .kedvesek hozzád, ha nem kínálsz fel üzle-
tet, viszont akkor már két perc múlva a fenébe kívánnak." „Lehet, hogy 
így van", bólogattam, „s ő t nagyón valószínű, hogy igy van, én nem 
tudhatom ezt pontosan, mert nem igen barátkozom nagynev ű , unalmas 
emberekkel." D.  F.  sóhajtott, és azt mondta, hogy ő  sem barátkozna velük, 
de hát most a közösség érdekében fáradozik, bizonyos vendégszerepléseket 
vagy miket kell nyélbe ütni, ez alól nincs kibúvó, meg aztán amikor err ő l 
a róhadék 'kalmár-kedvességr ől beszélt, nem csupán a nagynev űekre gondolt, 
hanem egyáltalán erre az egész izé, pesti tempóra. Nem D. F. volt az els ő , 
aki ilyesmire panaszkodott, vannak ismer őseim, akik ezt nem is pesti, 
hanem egyenesen magyarországi sajátosságnak tartják, s őt időnként magam 
is mondtam és mondok ilyeneket, persze marhaság az efféle kinyilatkoztatás; 
D.  F. -nek mindenesetre igazat adtam, bár, őszintén szólva, nem hittem el 
teljesen, hogy ennyire viszolyog a nagynev ű  emberekkel való találkozástól, 
de hát nincs kizárva, hogy legközelebb majd én fújom ugyanezt a szöveget, 
és akkor jól fog esni, ha ő  is igazat ad nekem. A helyzetet azonban sajnos 
ez sem mentette meg, végigokoskodtink és végigszo.markodtuk az éjszakát, 
és D. F. másnap lebonyolította a tervbe vett látogatásait. Nem tudom, 
hogy úgy zajlottak-e le ezek a látogatások a nagynev ű  emberekkel, ahogyan 
előzőlеg megjósolta, többet nem beszélt róluk, nem is igen volt alkalmunk 
beszélgetni, mivel D. F. pesti ügyeinek elint еzése ütőn elutazott még 
Pozsonyba is. Onnan visszajövet meglátogatott ugyan ismét, de csak nagyon 
rövid időre, éppen csak hogy közölte velem, hogy az egyik legjobb cseh-
szlovákiai barátom; akit 1968 nyarán ismertem meg, mint harcias és lelkes 
fiatal újságírót, a rossznyelvek szerint rend őrspicli lett. Azzal ő  elment, 
én 'pedig itt maradtam, meglehet ősen borús hangulatban. Semmihez sem 
volt kedvem, még a napilapokat is csak ímmel-ámmal olvasgattam délel ő t-
tönként, a könyvkereskedések látogatását felfüggesztettem, mivel elfogyott 
a pénzem ;  ellenben továbbra is vártam az említett ifjú írón ő  telefonhívására. 
Ez legalább nem került sem pénzbe, sem energiába: 

1;s mNt ad ,isten, az ifjú írón ő  végül mégis felhívott. A borús hangulatom 
nyomban tünedezni kezdett, hanyathomlok rohantam hózzá, kés őbb ő  is eljött 
hozzám... Az igazság az, hogy ezzel nagyjából már el mondtam az esetr ől 
mindent, szóval á dolog egyáltalán • nem úgy sikerült, ahogyan szerettem 
volna, és ha az a várakozás a telefonhívásra nem lett volna annyira ké-
nyelmes, akkor most azt mondhatnám, hogy egyáltaian nem érte meg. Illetve, 
nem, még akkor sem mondanám, mert hiszen megérte, ha másért nem, 
hát azért, mert felrázott abból az átkozott nyomott hangulatból; ismét ér-
dekelni kezdett, a világ, és a világnak a bajai. Közelgett már az MSZMP 
X. kongresszusa, és sorra megkérdeztem az ismer őseimtől, hogy mi vár- 
ható a kongresszústól. Ó, sok minden várható, mondták ők valamennyien, 
igazolni kell a gazdasági mechanizmust például, ami nem lesz éppen könny ű , 
lévén, hogy a Szovjetunióban er ősen visszafelé kaparnak, de azért remélhet ő , 
hagy sikerülni fog, és ez áldásos hatással lesz az irodalomra, a m űvészetek-
re is, meg egyáltalán az egész kultúréletre, ahol most amolyan várakozó 
álláspontra helyezkedtek az elvtársak. Ezt követ ően ismét nagy buzgalommal 
kezdtem olvasni a lapokat, f ő leg a kongresszusi el őkészületekre vonatkozó 
cikkeket: túl sokat azonban nem tudtam meg bel őlük, mert a cikkek több-
nyire a kongresszusi küldöttek érdemeivel foglalkoztak. Erre aztán úgy- dön-
töttem, hogy meglátogatom Tölgyesit. Tölgyesi újságíró, amivel ,nagyon ke-
visit mondtam: tevékenysége messze túln ő  a zsurnalisztika keretein, és szin-
te minden műfajt felölel, azt hiszem, még ifjúsági regényt is írt, de most 
nem ez a fontos, hanem az, hogy Tölgyesi általában nagyon jól értesült 
és általában mindent pontosan tud. Már évek ótá ismerjük egymást, és 
ő  némi gunyoros felhanggal következetesen „Sir"-nek , vagy ,.Mester"-nek 
szólít. engem, ső t mióta Pesten vagyok ez a gunyo гoss.ág határozottan foki-
zódott. Szerinte ugyanis, ha már az a szerencse ért, hogy f Фl évig Pesten 
lehetek úgyszólván minden kötelezettség nélkül, legalább egy mázsányi kéz- 
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is akart nekem ebben, és biztos volt benne, hogy egy rakás kéziratomat 
elfogadták volna közlésre, amib ől komoly pénzek származtak voksa. Igy 
hát amint Pestre érkeztem, találkozót beszélt meg velem a Park-szálló ét-
termében, ahol a megbeszélt id őben a feleségével együtt várt, és még le 
sem ültem az asztalukhoz, máris nekem szegezte a kérdést: , ;Papír? Hol van 
a papír?" ,.Milyen papír?", kérdeztem bambán. „Sir, ne játssza itt nekem 
a hüiyét. A kéziratok hol vannak?" „Milyen kéziratok?"• ,.Azt akarja mon-
dani. hogy nem hozott kéziratokat?" „Nam, nem hoztam. Miért kellett volna 
hoznom?" Tölgyesi zavarba jött, láttam. hogy kimondottan szégyeni magát 
miattam a felesége előtt. Az ajkát harapdálta ; . és mentegetőzve mondta az 
asszonynak: ..Tudod, a Mesternek a fejelágya, hm, szóval a Mester egy 
kicsit. bohém. Megérted; ugye?" A felesége azt mondta, hogy megérti, hogy-
ne értené meg. de láttam rajtuk, hogy mindketten nagy marhának tartanak 
engem, és ezek után Tölgyesi a szokásosnál jóval gúnyosabban mondogatta, 
hogy „Sir". meg hogy .,Mester". Ett ől függetlenül továbbra is jóbarátok 
maradtunk, és én néhány nappal a kongresszus el ő tt meglátogattam őket 
abban a reményben, hogy Tölgyesi mond valami érdekeset. Nem akartam 
egybő l rákérdezni, ezért elmondtam neki, hogy én nagyra tartom az egész. 
gazdasági mechanizmust és annak eredményeit, és hogy nagy szükség volt 
erre az oldódásra, amely a X, kongresszus után nyilván fokozódik majd. 
Mester, maga meglehet ősen, hm, naiv, ső t úgyis mondhatnám, hogy nagyon 

naiv", közölte velem nyájasan, és többet nem is akart beszélni a kong-
resszusról, ellenben -kijelentette, hogy az egyik irodalmi folyóirat szerkesz-
tőjét és annak kedves feleségét várják éppen, és ha már itt vagyok, hasz-
náljam ki az alkalmat és barátkozzak össze a Szerkeszt ővel. Megkérdeztem, 
hogy az okvetlenül szükséges-e, mire Tölgyesi vörös arccal, de még mindig 
nyájasan nagyjából a következ őket mondta: „Sir, mi tudjuk, hogy alapjában 
véve maga egy nagy paraszt, mindenkivel gorombáskodik ;  és a sanszokat 
sorra ehigyetlenkedi, de most az egyszer emberelje meg magát,, hallgasson 
rám, atyai jóbarátjára, és prábáljon meg tisztességesen viselkedni. Higgye 
ei az sohasem árt, ha az ember jóban van egy szerkeszt ővel." Megígértem 
neki, hogy tisztességesen fogok viselkedni, és be is tartottam a szavamat, 
ami nem volt nehéz, mivél a kés őbbiekben jóformán szóhoz se дΡn jutottam. 
Befutott a Szerkeszt ő  a feleségével, és ettól kezdve a Szerkeszt ő-feleség 
uralta a mez őnyt. Már az ajtóból parancsolóan ránk förmedt: „Mondjatok 
gyorsan valami rosszat valakir ől''. Hirtelen senkinek sem jutott eszébe semmi 
rosszindulatú pletyka, erre az asszony megkérdezte: „Mit tudtak Sinkovics 
Imre ügyéről?" Megkíséreltem megjátszani a tájékozottat: „Hallottam, hogy 
letiltották vagy hogy megbüntették, szóval valami ilyesmi." , ;Ez rendben van, 
de miért? Az a lényeg, hogy miért?", kérdezte az asszony. Én nem tudtam, 
hogy miért büntették meg Sinkovtcsot, és ezzel végképp eljátszottam minden 
esélyemet, hogy itt még egyszer labdába rúgjak. „Én két változatról hallot-
tam", magyarázta az asszony. „Az egyik szerint most nemrégen, amikor az 
NDK-ban járt a szinházzai, t őkrészegen szállt ki a repül őgépből, 'és az oft 
várakozó német elvtársakhoz így szólt: Titeket még jobban utállak. mint az 
oroszokat, pedig azokat aztán nagyon utálom. A másik változat szerint 
Sinkovics akkor :kezdett piszkoskodni; amikor az iidvözl ő  beszédeket mond-
ták. Tudniillik ahányszor csak meg еmlítették Walter Ulbricht nevét, ő  min-
den alkalommal köpött egyet. Szóval err ől a két változatról tudok, mit 
gondoltok, melyik a pontos?" „Egyik sem', mondta Tölgyesi, és elmagyarázta. 
hogy Sinkovits büntetése jóval korábbról datálódik, sokkal prózaibb ügy-
',ől kifolyólag, de ezt senki sem hitte el neki, mert mindannyiunknak job-
ban tetszettek a Szerkeszt ő-feleség által ismertetett változatok. De hát nem 
időzhettünk t:úl sokat egyetlen esetnél, az asszonynak még rengeteg mondani-
valója volt, és el is mondta, és én őszintén élveztem. is az el őadott törté-
neteket, mert láttam, hogy a Szerkeszt ő -feleség, tulajdonképpen ugrat ben-
nünket, és a történetek ezzel együtt voltak igazán élvezetesek. A legt őbbjét 
sajnos elfelejtettem, csak arra emlékszem, hogy szó volt egy vénasszonyról, 
akit fiatal korcban Ady egyszer ágyra döntött ;  ami két okból vált jelent ő s 
irodalomtörténeti eseménnyé: a.) Ady akkor fogalmazta meg egyetlen kép-
zavarát,. mert a megtörtént aktus után állítólag azt mondta: .,Vigyétek innen 
ezt a nyerít ő  tehenet!" b.) az illet ő  hölgy azóta is ezt a pásztorórát kamatoz-
tatja, rengeteg megírt visszaemlékezés 'formájában. Hát ilyen szépen eltár= 
salog:tunik akkor, és mielőtt szétszéledtünk volna, még azt is megtudtam, 
hogy a faból készült vadászlakok igen jó házak, csak egyetlen bajuk van: 
ha a hangyák beveszik magukat, egyszer űen lehetetlen kiirtani őket. Fogal-
mam sincs, hogyan jutottunk el egészen a vadászlakig, de az biztos, hogy 
a társalgás ezzel ért véget, és csodák csodájára tényleg megbarátkoztam 
a Szerkeszt ővel: nagyon kellemes ember volt ő  is meg a felesége is. Ellenben 
a kongresszus várható eredményeir ől egy szót sem tudtam meg, így hát 
hazafelé menet Tölgyesinek azon a megjegyzésén gondolkodtam, miszerint 
én meglehet ősen, hm, naiv vagyok, de ebb ől semmit sem tudtam kiokos-
kodni, ezért elhatároztam, hogy figyelemmel fogom kísérni a. IX. kong-
resszus minden mozzanatát, és majd. Tölgyesi nélkül is megpróbálom fölmérni 
a jelentőségét — hogy az annyira várt esemény szellemében fejezzem ki 
magam. 

(folyt. köv.) 320 
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azi néni, 75 éves özvegy, 
épen orvosságot vett be, 
,kszi.k. Egy sövény vá-
szt,ja el az udvartól, ahol 
ujza lakott: 
1906-ban Lujza és család-
s a horgosi kastélyban la-
ott. Először hallja ezt a 
evet, nem tudta, hogy így 
ívták. „Lujza soha sem 
itt át, mint szomszédhoz 
lik, a férje igen. Csak 
nikor a férje megbetege-
stt és piócát kellett rakni 
~., jött át, jajgatott. Moz-
rlatlanul, mozgás nélkül 
rt az utcán. Ugy tud 
enni, hogy semmije sem 
ozdul, beszélték. De szép 
hetett, mikor fiatal volt." 
~jtelme sincs, apja mi 
Ilt. Pórnéppel nem foglal-
)zott. Legid ősebb lányá-
ik hiányzó két-három 
Irdáját vasból készülttel 
~lyettesítették, ezeket az 
kolában a gyerekeknek 
utogatta; bár nem laktak 
essze, mindig fiakker vitte 

iskolába. 10-12 éves ko-
,ban halt meg. 
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A szobában, a kredencen 
regsárgult levél: tizenhat 
‚dal  1902-b ő l! Honnan? Ki-
ik? 

Győri család 
elena, 40 év körüli; a há-
oгú után ment férjhez a 
,yőri házba. A levelet a 
regboldogult Nagymama 
rizte meg, Jelena sem 
obhatta el. Hogy került a 
ázba? Lujzának a család-
i a szomszédban lakott: ő , 
férje és a gyerekek. Mi-

or az oroszok bejöttek, a 
salád Szegedre költözött. 
ujzának két fia volt, az 
gyik jegyző, a másik a ré-
i jugoszláv hadsereg tiszt-
, aki užicei szerb n ővel 

ötött házasságot. A család 
em szerette a n őt, aki jó-
rrmán nem is tudott ma-
,yarul. Az oroszok bevonu-
isakor bizonyos dolgokat, 
relyeket nem vittek át 
zegedre, Szerbiába való 
ivozása el őtt eladott. Így 

Nagymama is vett két 
erti padot, melyek most 
sző lőben vannak és egy 

rárványlapos éjjeliszek- 
ényt. Más papírokkal 
gyütt ebben maradt hátra 

levél. Nagymama gyak-
rn elolvasta. Ugy vélte, 
fyan érdekes, mint egy út-
írás. sem ő , sem Jelena 
em dobhatta el, talán a 
regsárgult lapok, a kelte-
és, a Nagymama vagy 
°,y letűnt kor miatt. 
Kicsoda ez a Lujza, és 
onnan jött Horgosra? 
'em tudjuk. Еvekig egy 
is helységben élt más em-
erek között. A levelet ne-
i címezték. Vajon milyen 
mlékek élnek még az ut-
sbeli emberekben? 

flti bácsi, 55 éves hadi- 
rkkant, átellenben szom- 
céd, éppen a házát javítja: 

Mikor 	Magyarországra. 
lent, Lujza úgy hetven 
yes lehetett. Nem tudja 
fikor ,jött Horgosra, azt 
¢m, milyen származású. 
'éleménye szerint a szülei 
em lehettek magyarok, 
ár ő  beszélte a nyelvet. 
patikus feleségével kö-

itt szorosabb isme гetsé-
et. Többet nem tud mon-
ani. 

özsi néni, ötven éves ház-
irtásbeli: 
Keveset tud. Lujza szom- 
:édjába 	ment 	férjhez. 	i 5 
sak a sánta jegyzőre em- ~̀ "~~" ̀ y~ ` " -" 	- ✓ .i~  . 
ikszik. 
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Az egyik fiú sánta vii 
úgy jött világra . A fiata 
labb lány a szabadkai Ga 
vanskihoz ment feleségű  
Mégis Horgoson halt mej 
azt megel őzően pedig egy 
éves kislányát temette e 
A sánta fiú nem akarta el 
hagyni Horgost, azonban 
felesége nekiesett, mivé 
magyarországi volt. Lujz 
nem ment velük, hanea 
Szabadkára költözött fiata 
labb lányához , aki kimoг  
dottan szép volt és ig 
zsidóhoz ment feleségű  
„Az öreg Rajtik sokat tuc 
na, kocsisuk volt, de ki 
évvel ezel ő tt meghalt." 

Emil néni, 60 év körű  
háztartásbeli: 

Mikor mentek el, nix 
tudni. Lujza valamivel ala 
csonyabb volt t őle, szőké! 
barna, vágott hajú. Mi 
annak idején sem vii 
csúnya, mikor ismerte, fia 
talon szép lehetett. 

Kárász, valamikori birtoki: 
szép , fehér szakállal, mini 
ha egy századeleji afrika 
vadászfelvételr ől jött voln 
elő : 

A család 1898-1902 közöt 
érkezett a birtokra. Rumá 
ról jöttek , Peja čevićék biz 
tokáról. Lujzáról nem tu 
semmit, nem sokáig volt 
birtokon. A szá гmazásá 
neon ismeri. (Tgy hét-nyol 
évvel ezel őtt itt volt a 
egyik lánya Magyarország 
tól. A férje színész. Vize 
tiknevére nem emlékszil 
Tanácsolja, hogy a pinto 
adatokat az anyakönyvveze 
tőnél vegyük fel. 

Bútorral telezsúfolt szobál 
letűnt idők darabjai; ig: 
intarziás szekrény, a múl 
század közepér ől származ 
két portré, két kézze 
varrott szoknya, a falakol 
szarvasagancsok sokasága. 

Kati néni, 80 éves háztar 
tásbeli. A házban meszeli 
előtti rendetlenség, a kü 
szöbön beszélgetünk: 

Semmi 	közelebbit net 
tud Lujzából. Az apja ta 
Ián erdész volt. Szép vol 
(Lujza). Fiatal asszony volt 
mikor Horgosra jött, úg; 
harminc körüli . Horgosot 
nem is látott olyan széfi 
asszonyt . A menye említi 
hogy valaki valahol lent 
Rumán vagy hol, találko 
zott egy mérnökkel,  akinő  
később kiderült, hogy Luj 
za unokája. 

Mennyit tudunk arról a'. 
emberr ől, aki nem él köz 
tönk, hasonlóak között 
mennyire él még az emué 
kezet, ha nincs lejegyezve 
lerögzítve ? Annyit, mint 
tárgyról, melynek addig 
van sorsa , míg szemünl 
előtt van. Kés őbb: volt. а  
megközelítő leg sem tudhat 
juk, milyen volt. 

Tihi néni , a patikus özve 
gye, 80 év körüli; az ud 
varban egy kitűnő  állapoti 
mángorló, mintha nem i; 
használták volna: 

Német volt . Egyetlen lá 
nya van, Pesten él, Joli 
A férje zenész az operá 
ban. Lujza kellemes modo 
rú asszony volt, szerette a 
családját, nevelte a gyere 
kiket. Unokája nincs mesz-
sze, Kikindán állatorvos 
Lujza 30 évvel ezel őtt hall 
meg. Az emlékművet a te• 
metőben Kárászék emelték 
mikor Lujza els ő  gyereki 
meghalt. Saját családjáró 
soha sem beszélt. 

Mennyi marad fenn? Ki-
vis vagy csak éppen annyi, 
amennyi az emberek közöt 
megmarad bizonytalan ide• 
ig. > s hol vannak azok a 
válaszok, melyekre e meg• 
sárgult, de megörz őtt kéz• 
iratból fény derülne? 

Vajon a válasz csupán a 
művész birtokában van? 

sava babi ć  
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Kőzépiskol đ sok, egyetemi hallgatók, 
jugoszláviai magyar értelmiségiek! 

Az 0j Symposion szerkeszt ősége a Symposion-mozgalom tizedik évében pályázatot 
ír ki a mozgalom történetével kapcsolatos tanulmányok írására. 
A pályázati témák a következ ő k: 
I. A Symposion-mozgalom szerepe szellemi életünk megújhodásában 

A Symposioп  és az Új Symposion társadalomkritikai tevékenysége 
A Symposioп -nemzedékek irodalmának esztétikai újszer ű sége a jugoszláviai magyar irodalomban 
A Symposio п-nemzedékek lírája és prózája 
Az Új Sympesion mint folyóirat 

A pályázaton korra való tekintet nélkül mozgalmunk és irodalmunk minden ismer ő je részt vehet, egy 
vagy több témával. A tanulmányok minimális terjedelme 15 gépelt oldal. Atadási határid ő  1971. november 
І . Szerkesztőségünk bíráló bizottsága 1971. december 1-én hirdet eredményt, s a következ ő  díjakat 
osztja ki: 

Egy első  díj 
Egy második díj 
Egy harmadik díj 

2000 dinár 
1500 dinár 
1000 dinár 

A díjazott tanulmányokat íolyóiratunk leközli és külön honorálja . A szerkeszt őség a díjat nem nyert, 
sikeresebb tanulmányokból is publikál. A pályamunkákat jeligével ellátva a k бvetkez ő  címre kell bekül-
deni: Ú) Sympesion szerkeszt ősége, 21000 Novi Sad, Katoli čka porta 5/Il. (Tanulmánypályázat) 
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