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marshall mcluhan 

ellenkörnyezet 
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LE AZ LSD-VEL 
A VEGYI HÁBORÚ SZÁNALMAS STRATÉGIÁJA, ÉRZÉSEINKNEK AZ EMBER 
ALKOTTA KÖRNYEZET ÁLTAL VALI GYILKOLÁSA 
ÉLJEN A FRANCIA KANADAI JÉGKORONGCSAPAT 
A MÚVÉSZET IGAZI APOLŐJA. 

A VAROS MEGSZÍTNT LÉTEZNI 
Turisták számára főntartott kultú іkísértet. 
Televíziójával, újs"agaival és folyóirataival bármely útszéli falatozó éppen olyan 
nagyvilági, mint New York vagy Párizs. 
A paraszt mindig a kültelki parazitával volt egyenl ő . 
A farmer ma városi. 
A nagyváros egyetlen nagy tanterme, tamítái a hirdetmények. 
A НAGYOMÁNYOS TANTEREM SIRALMAS ZÁRKA, FEUDÁLIS TÖMLÖC. 

A VÁROS SIVÁR. 
KÉRDEZD A KOMPUTERTŐL, AMELY UGYANAZZÁ TETTE A VAROST, AMIVÉ 
AZ LSD A VAROSI BALEKOT. 
megfosztotta céljaitól, terveit ől rés álláspontjatől. 
A RADIŐ  ÉS TELEVIZIŐ  pillanatnyi, mindent befogó hírszolgálata értelmetlenné, 
üressé tette a vá•rosi ёletfarmát. 
A VAROSOK A TERMELÉS ÉS HÍRCSERE VALOSAGAT TÜKR ŐZTÉK 

MA NEM. 

AZ ÍRÁS FÖLTALÁLÁSÁIG A HALLAS VILÁGABAN ÉLTÜNK — ahol az el-
maradottak es különcök ma is ,élnek, elhatáróltságak között; megszabott irány és 
látáhatá г  mélkűl. 

A SZELLEM ÉJSZAKÁJA, ÉRZELMEK URALTA VILÁGA EZ, 
A KÍSÉRTETIES MEGÉRZÉSEK SÁTANI KORSZAKA. 
A BESZÉD E HINARI VILAG TÁRSADALMILAG ELFOGADOTT 
JELRENDSZERE. 
A beszéd szakadékot teremtett a lelki világ  es  a hallás világa között. 
Összeszűkítette a teret. 

AZ EMBER SZELLEMI SÖTÉTSÉGÉNEK LÁTHATATLAN 

TÚLVILÁGI ÉPÍTMÉNYE EZ 

A komputer korszakában a makrokozmmkus jelbeszeddel állunk 
szemben, vagyis egy teljes kultúra megjelenésével. 

Ezt a folyamatot a némafilmek indították meg. 

az I R A S helyezte a beszédet a sierahi 
magasságok rivaldafényébe. 

az írás a beszéd vizualizálása 
világosság a sötétségben. 

A LIBATOLL PONTOT TETT A BESZÉD VÉGÉRE — 

MI 

AZ 

NYELV 

VAK 

VAGY 

9 

BE-

szélj 

HOGY 

LAT 
MESZUNTETTE A TITOKZATOSSAG BEZART VILAGAT. 

HASSALAK 
VAROSOKAT TEREMTETT , UTAKAT, HADSEREGET, HABO-

RiJKAT ÉS BUROKRACIAT. 

AZ ÍRÁS VOLT A CIVILIZÁC CIKLUSAINAK ALAPMETAFORÁJA 
lépés a szellem sötétségéb ől a vilagosság felé. 
A kéz amely a beszédet papírra vetette építette a városokat 
Kézírás díszíti Hollywood celluloid falait. 

AZ ÍRÁS KORSZAKA LETÜNT ÚJ METAFORÁRA VAN SZÜKSÉG 

HOGY ÚЈRAÉPÍTSÜK GONDOLATAINKAT ÉS ÉRZÉSEINKET. 

I 
AZ ŰJ KđZEG N E M H D AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET KÖZÖTT 

MAGA A TERMÉSZET. 

Az írás mechanizálása a vizuális és akusztikai metafora 
amelyre a civilizációk ёріdіnеk. 
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Az írás teremtette meg a tantermet és a tömeges m űvelődést a modern sajtit és 
a távírót. 

Az írás volt az elsödleges futószalag. 
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GUTENBERG RÉVÉN A TÖRTÉNF.T.FM OSZTALYOZOTT ADATRENDSZERKÉNT 
BOCSÁTTATOTT RENDELKEZÉSŰNKRE. 

A letűnt világokat az úriemberek könyvtárszobájába varázsolja. 

Az 'é1ő  vilagot a távíró a munkás reggelije meilé helyezi. 

A FÉNYKÉP a perspektívát alkalmazó festészet mechanizálása. 
A foglyul ejtett szem. 

ATTORTE a nyomtatás alkotta nemzeti, közösségi világok határait. 

A nyomda felborította aszó és az írott beszéd egyensúlyát. 
A fénykép pedig a szem és a fül egyensúlyát. 

A TDLEFON FONOGRÁF ÉS RADIO 

a mechanizált halláai világnak az írás világában való újjászületése. 
A RADIO ismét a lélek sötétségébe taszít bennünket, •a marslakók 
és Orson Welles megszállják a földet. 

A .magány farгásanak mechanizálása ez 	a hallás 	világa ... . 

Az emlberi szív hangszórón keresztüLi lüktetése a •magánynak olyan örvénye, amely 
bárkit elragadhat. 

AZ f  RA  S TI)LIALADASAVAL VISSZANYERTÜK ÉRZELMEINK 
TELJESSÉGÉT. NEM CSUPAN KULTURALIS VAGY NEMZETI SfкON, HANEM 
KOZMIKUS ÉRTELEMBEN 

Az ŰJ MŰSZAKI KULTÚRA NYELVÉT MÉG SENKI SEM ÉRTI. 
Az új helyzethez viszonyítva mindannyian technikai idíáták vagyunk. 
LEGHATASOSABB SZAVAINK ÉS GONDOLATAINK ARULNAK EL BENNÜN- 
KET AZZAL HOGY A KORÁBBAN LÉTEZŐHOZ NEM A JELENHEZ 
VISZONYULNAK. 

A mozi és a TV zárja be az érz е1melk mechanizálásanak ciklusát 
A fül és a szem egyidej ű  •jelenléte megszüntette a nyugati civi јІ izáсíб  lüktetőerejét. 

KEZDJÜK FöLVAZOLNI đSI ÉRZELMEINKET ÉS ÉRZÉSEINKET, AMELYEK- 
TŐL AZ ÍRASTUDAS 3000 esztendeje megfosztott bennünket. 
ŰIIRA A MYTOSZT KEZDJÜK ÉLNI. 

VISSZAKERÜLTÜNK A HALLAS VILAGABA 

ALDVA LEGYEN 

A HIRDETŐTABLAK MŰVÉSZETE 	SZEMLÉLTETđ  EREJE 
ÉS 

eredetisége 

LE 

A SPORTROVATTAL . 

бSDISAGOK ÉS BEPACOLT ISTENEK SZENTÉLYÉVEL 

LE  

A S Z T R I P Ú J S A G O K K A L 

A HOMÉROSZI KULTÚRA MFТ .F,GAGYAVAL 

elrejtett környezet 

Mindmáig minden közeg a lapos föld fagalanát tükrözte. A józan ész szármára 
ugyanis a föld lapos; az egyéni, segítség nélkül maradt fölfogás szómása mindig 
az ,is marad. 

A közönséges fölfogásra semmilyen közeg sem gyakorol hatást. 

Csak emberi célokat szolgál (pl. szék) vagy adatokat továbbit. 

Makrokozmikusan szemlélve, a tartalom elhalványodik és a közeg maga tárul föl, 
mint a föld képe az ű rhajбsnak. 

Az idő  eltolódása a közegnek ugyanazt a ' makroközmikus tavolságot adja, amelyét 
a teleszkóp a csillagok világának. 
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A közeg hatása új környezet, és ugyanúgy nem %rzékelhet ő, mint a hal számára 
a váz. 

Freud cenzora óv bennünket a túlzott hevesség ellen 

VISSZAPILLANTŐ  TŰKÖRBEN ÉLÜNK 

IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE 

A közeg arra törekszik hogy elválassza egyik érzékszervünket a másiktól. 

Az eredmény —hipnózis. 
A másik véglet érzékeink elfojtása, aminek következménye a ha Пucánáció és a 
deliirium tremens 

A NEMFONETZKUS ERAS NEM VALASZTJA EL EGYMAST6L I RZÉKSZER-
VEINKET. 

A TAPINTAS NEM >RZÉKSZERV HANEM IRZÉKSZERVEINK öSSZJATÉKA 

MINDEN közeg, amely egyetlen ,érzékszervet hígít föl, azzal acéllal, hogy kitöltse 
a teljes teret, a hipnózis föltételeit teremti meg. 

Ez magyarázza meg, hogy miért nem volt kgpes egyetlen kultúra sem fölmérni 
saját közegének hatását képzetitarsításainak összegére, meg utólagosan sem. 

A K IZEG A  TARTALOM  

A környezetnek az újítások által gyakorolt ,érzelmi hatása pl. az írás hatása a 
beszédre. 
Az írás tartalma beszéd, de a beszéd tartalma szellemi tárc, beszéden kívüli ESP. 
A film tartalma összesűrített közeg •a közegben. 
A tartalom: mindent egyidej űleg és egyszerre. 

ABES ZEDV IZUALIZALASAIR.ASBAFOGLALASAMARNEMBESZEDKODIFIKACIÓ 

Egy mérhetetlen hatású vizuális elóítélet áldozata lett. 
Mi több írásba foglalva még inkábbb elszigetel ődik a többi érzékszervtől. 
A .rádió hangja még inkább kizárólag csak egyetlen •érzékszervre hat. 

A rádió hangja nem beszéd, habar úgy t űnik mintha beszédet tartalmazna. 
A „tartalomnak" ez az illúziója abból ered, hagy az egyik közeg egyidej ű  a má-
sikkal, illetve a másikban benne foglaltatik. 
Ugyanígy a hangszerre írt zenének sincs tartalma — és az absztrakt m űvészet 
ugyanígy csak a látás-eltoládás elvont manipulációja. 

A több vaszonra vetített film megszünteti a mese fonalát, ugyanúgy, ahogy a 
szimbolista költő  mellőzi versében a ,;mesét". 

A S Z A V A  K  тÖввstкÚAк  

TöBBVETÜLETÜEK 

DE EGYIDEJŰ  MITOSZOK 
SZOROSAN öSSZETARTOZÓ FOLYAMATOKRбL VAN  sZO 

Az Addison-Steele találmány — az egyszint ű  prózaírás technikája, amellett, hogy 
egy megszabott szemszöget diktál, „íróemberré" avatja a szerz őt. 
Lehetővé teszi számára, hogy a piaci társadalom egyöntet ű  közönségével szemben 
következetesen és önelégülten lépjen fel. 

Ugyanis az egyszintű  írástechnika és attitűd fölényes gyakorlása ugyanaz mént a 
Mandarin vagy a Bloomsbury próza. 

Ez az „íróember" eredete. Ezt megel őzőleg az írónak egy testülethez vagy közös-
séghez kapcsolódó álarcot kellene viselnie, amint az Swift tette. 

Az Addison-Steele találmányig az író szerepét középkori bohóc töltött 

Mindez a törzsközösség szimbolikus tudatát hozta létre. 
„Hipocrite lecteur." 

VAJON кÜL0NLEGES -E A DÉJA VII, VAGYIS AZ ITT  MAR JARTAM JELEN-
SEGE AZ IRŐEMBER SZAMARA ЕS TERMЕSZETES ES ESZREVETLEN AZ 
IRASON KIVÜLI EMBER SZAMARA? 

HA EZ ALL, EZ MAGYARAZZA AZ IRASON KIVÜLI TARSADALMAK 
DЕJA VU VAGY REINKARNACIOS ЁRZЕKЕT 

Bizonyos helyzetekben ezt az érzést mély érzéki részvétel hozza létre — természe-
tes tehát érzelemdús kultúrákban és környezetekben — ergo a gyermekkorban 
normálisnak vehető . 

Amennyiben nem ez magyarázná ennek az érzelemnek a reinkarnációját, az írason 
kívüli társadalmakban és e jelenség teljes hiányát az írás társadalmában akkor 
lehetséges lenne olyan helyzeteket el őállítani amelyekben bárki megélhetné a 
déjá vu-t. 

be. 
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A fiatalrag, a TV-nézés egy évtizedével maga mögött (hogy az elektronikus kor-
szak legkézenfekv őbb mozaikformáló változatát emltsük csupán), részvev ő  akar 
lenni és természetes, hogy a vizuális kultúra eszményeit valótlannak, irrelevánsnak 
tartja és közömbösen viseltetik irántuk. 

A fiatalok életében a teljes beleélés, a jelenben való teljes létezés következik a 
TV-mozaik megfelelőjeként. 

IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS TI 

Ennek az attitűdváltozásnak semmi köze a műsorok összetételéhez. A TV-mozaik 
attitűd akkor is megszületett volna, ha a műsorok kizárólag magas kulturális 
színvonalúak leвnének. 

A TV-gyermek részvevő  akar lenni, .és nem hajlandó egy meghatározott •munkára 
határolni el magát. Elkötelezettséget akar vállalni társadalmában. 

Ezt a mélységes emberi szükségletet, zabolátlanságával és félreértettségével, a WEST 
SIDE STORY-ban vázolt elferdített alakzatok fejezik ki. 

M U N K A — részleges cél és következetes kikapcsolása a teljes egyéniségnek. Az 
osztályvezető  mint kibukott diák. 

K E D V T E L R S—beleélés , úgy, mint hobbyjainkban vagy a „beszélgetésben". 

Ahol magasfokú a beleélés , ott a munka mint olyan mindjobban kiszorul. 

Amikor a teljes ember lép egy specializált területre, bohóccá válik. 

‚re,  •a komikum varázsa. A іbіhбііК  vntegrálisak. Minden társadalomban van egy, 
csak az akrobata specialisták á1ta1 járható terület. 

A bohóc minden társadalomban a föl nem használt — a magas kötéltáncból fölös-
legként kimaradt. 
Az ő  szánna abból áп , hogy a kötéltáncot teljes emberi mivoltával kíséreli meg. 
Magát az egyszerű  járást is a példás elmek bolondos tévelygésének tűntetik fel. 

A TV-gyermek, mire az els ő  elemibe kerül, már jó néhány életkort megélt. 
Ugyanúgy, ahogy hétéves koráig többet utazott, mint nagyszülei egész életükben. 

A TV-felnőtt azért tér vissza az elemi iskolába, hogy az új életpályát tegyen 
lehetővé a számára. 

A hírszerzés roppant fölgyorsulása többek között új é's kiffiönböz ő  mwnkalehetősé-
geket jelent. 

A hírszerzés roppant fölgyorsulásának egyik következményeként az egyén el őtt 
újszerű  munkalehetőségek tárulnak fel. 

AZ AUTOMATIZACIб  KOVETKEZ'1'F:BEN AZ EGY1N AHELYETT, HOGY 
EGYETLEN FOGLALKOZAST ÜZNE EGY >LETEN AT, ESETLEG TđBBSZđR 
Is KÉNYTELEN sZAKMAT VÁLTOZTATNI. 

A L D O T T A K A  BEATLESEK  

MERT ISMÉTELTEN BEBIZONYITOTTAK, HOGY A VILÁGOT UGYANAZ A 
K11Z KORMANYOZZA, AMELY A BÖLCS đT RINGATA. 

'ALDOTTAK! 
A KÖRNYEZET 
FOLYAMAT 
NEM FORMA resLisиEвs 

A környezet tartalma változik formává. A környezetet mindig lekicsinyl ően kezel-
jük. 
Ha köveket zárt helyen álutunk ki, m űvészetté válnak. 
Az élelmiszergyűjtés művészi forma lesz, amint a neolit specializáció környezetébe 
kerül. 
A vadászat és minden, ami vele kapcsolatos, az új társadalom fels ő  rétegének 
sznob piperedíszévé lett. 

A mai társadalomban minden mechanikai forma sznob m űvészeti 
formává igyekszik alakulni, úgyanúgy, ahogy ezt megel őzőleg a 
kézművesség kézügyességgé alakult. 
A környezet maga valami módon mindig láthatatlan tud maradni. 
Csak a tartalom, a megelőző  környezet, látható. 

A BOMBA TARTALOM ONMAGABAN 

MERT LRTEZRSE CSAK NAGYON RÖVID IDEIG 
SZEREPELHETETT MINT KÖRNYEZET 

A technológiák mindig ellenkörnyezetként indulnak, és az irányítás és ellen őrzés 
szerepét játsszák. Majd amikor maguk is környezetté válnak, új irányítóknak és az 
ellenőrzés szükségletének egy új ellenkörnyezetnek az ikráit rakják le. 

225 



Az álom ellenkörnyezet a fiziológiai alvás szemszögéb ől. 	 . 
A magán-.tudat ellenkörnyezet a kollektív .  tudatalaфьі  mint környezet számára. 

Minden technológia kollektív tudatalatti. 
A művészetek, a tudomány és a filazáfia ellen őrző  ellenkörnyezetek, amelyek újra 
meg újra a környezetbe olvadnak, elveszítve azt az erejüket, hogy tudatosítsák 
a környezetet. 

Ha a művészet mint ellenkörnyezet -nem alkalmazkodik a környezethez, akkor az 
ellenkörnyezetpátló novációk váltakozása következhet. 
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Az az állítás, hogy a technológia, vagyis az ember segédeszközei új környezetet 
teremtettek, csak jobb megfogalmazása annak, hogy a közeg a tartalom. A környezet 
mindhg . lathatatlan, és tartalma mindig a régi technológia. 
A régi technológia nagyfokú változáson megy keresztül az új technológia burko-
latában. 

Az új technológia igyekszik a társadalmi tudat alatt álló dolgokat 
fölszínre hozni és táTSadalantilag érzékelhet ővé tenni 
azokat Nem azt bizonyítja-e ez, hogy a technológia 
mint környezet jellegzetesen tudatalatti? 

A környezet és a .tartalom, valamint az .új rés a régi 
technológiák összjátéka minden téren észlelhet ő . 
A politikában az új konzervativizmus tartalma a régi llibemal'izmus. 

Minden új technológiának háborúra van szüksége, hogy visszaszerezze a régi kör-
nyezet által kialakított eszményképekвt. 
A jelen alapvető  változásai környezetünket mint művészi 
alkotást állítják velünk szembe. 

Az íráson kívüli társadalomban értelmezésün гk szerint művészet nem .létezik. A 
környezet teljes egészében észlelhet ő. 
Ennek a neolitikus specпalizáció vetett véget. 
A Bali-szigetek lakni azt m ndják: „Nekünk nincs m űvészetünk, mi mindent a 
lehető  legjóbьan csinálunk." Vagyis magát a környezetet dolgozzák fel a tartalma 
helyett. 

Amit md művészetnek neveziink, nem más, mint az érzékszervek 
finomítására hivatott műkészítmények előállítasa. 
A műv~czet ,a reneszánsz óta a ;kiválasztattak különleges megérkezéseinek eszköze 
volt, nem pedig a mindennapi életben és környezetben való részvétel. 

Ma ennek vége, kivéve a :műkészítmények kiterjesztését magára a könyezetr. 

Vajon a műkészѓtmémyek környezetként való elfogadása 
nem abból ered-e, hagy a tanulási folyamatot .igyekszünk tökélet езttenn, ahelyett, 
hogy az igazi tartalmat; az igazi környezetet kutatnánk a .tanulás tökéletesítéše 
érdekében? 

Hawhtorne kísérletei .kapcsán, ahelyett, hogy azt monđanánk, hogy a vizsga meg-
hamisítja a tartalmat, vagy eltorzítja •a vizsgázó látókörét, neon állíthatnánk-e, hagy 
maga a vizsga az ideális környezet a tanulási folyamat számára? 

A vizsga mint olyan bizonyos számú ellen őrzött föltételbőlall, amelynek hatása-
ként a tanulási folyamat, a munka fölgyorsul. 
A vizsgáztató sohasincs tudatában a folyamat kutturádds fek ёtеіеinеК . 

A NASA newtoni 
Nem XX. századi. 

A MiÍV Ё SZET 

nem жnás 

mint az érzékszervek finomStására hivatott specializált 

M Ű  K É S Z Y T M É N Y E K 

EL Ő A LL Y T A SA 

A TAJÉKOZTATAS KORSZAKÁBAN 

AZ 

U s 
ELEMEKET G Y T đ  EMBER 

ADATGYÜJTÖKBNT T11R VIS ~.SZA 

Mat környezettani fölfogásunk paleoUtikus. A folyamatba való teljes beleélést kö 
vetetd meg, rucalegesség és darabosság helyett. 
A vizuális tényezők megnövekedése specializálást, ' részlegességet, élidegenülést; civi- 
lizációt stb idézett e16. Ugyanezek csökkenése, mint .pl, a, TV, beleélést, törzsi 
hovatartoaА:ct, beisđ  tudatosodást. 
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Minden új tеChnolágia, új környezet az érzéki világ újrahangalását követeli meg. 
Az áramkör a neolitikus kar vége. Ez az egesz emberi törzs bels ő  kab-utazása. 

~ . 
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16 

EXTENSIONS - MEGHO SSZ ABBTTASAI 

OF MAN ARE THE -Az мвЕв  
HOMINIZATION -EMBERIVE TEVFS Гz 

OF THE WORLD. -A VILAGNAK a 

Itisa 
~ . z 	A 

yG . 

~ k. 

ЅZAKA5ZA 

OF THE ORIGINAL 
AZ ELSĆiDLEGES 

-nek 

Az új környezet a régit hi-fi mintává teszi. 

Az új mindig fölfaghatatlan. A király régi ruháit latjuk csupán. 
Csak a gyerekek és a művészek eléggé társadalmon kívüliek ahhoz, hogy az újat 
lássák. 
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BBANT ott SAG 

3 000 esztendő  

UTÁN 

AZ đSSZETÜMöгiilés korszakában élünk. 
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Tömörülés, ahol mindenkinek köze van mindenkihez. Minden egyén társjelenléte 
a hírcsere korszakában. Az azonnali ember korszaka. 
A komputer adatai föloldják az emberr ől alkotott képet. 

Szeresd e jelz őcédulát , mint önmagadat! 

Az elmúlt korok a mechanika korszakai voltak. Az elektronikus kor szerves. 

AZ IRAST MEGELđZŐ  EMBER 
— teljes mivoltát •adta ,bele a hajóépítésbe, házba 

vagy görgő  készítésébe (az inkák nem ismerték 
a kereket) 

AZ IRAST ISMERŐ  EMBER 
— specializált, ré's тlegesen adja bele magát mun- 

kájába — pl. a könyv, a mozihoz viszonyítva. 

AZ ELEKTRONIKUS EMBER 
—  akár az írást megel őző  ember, teljes emberként 

közelíti meg a dolgokat. Az értesülések alkotta 
környezet saját idegrendszere. 

AZ ELEKTRONIKUS KORSZAK 
— a környezettan korszaka. A teljes környezet ta-

nulmánya és vetülete ez. 

A tényezők átfogó összefitggése, amelyet az értesülések elektronikus sebessége tesz 
lehetővé. 

Az összehangolt •értesülések roppant sebessége mind a kereket, mind a futószalagot 
divatjamúlttá teszi. 
Az értesülésszerzés különböz ő  formáinak és fokozatainak elképeszt ő  fejlődése a 
gazdasági fejlődés előrelátásával foglalkozó szakembereket hoz létre. 

A gazdasági ügyletek tárgyát, jóléti cikkek helyett, mindinkább a tudás és hír-
csere képezi. 

Maga a háború „hidegháború", amelyben az ellenfelek minden ereje abban merül 
ki, hogy világot befogó іёг tеsіtёsokkеІ  megváltoztassák az ellenfelükr ől alkotott 
képet. 

A komputer LSD az üzlet számára. Acélok és el őreláiott tervezések vége. 
Az értesülések különböző  fokozatainak ez a fejlődése .teszi lehetővé a nyersanyagok 
egymással való helyettesítését. 
A hajtóerő  nyersanyaggá alakítható. 
A villamosság szülte mindent befogó változás és a javak b őséges előállításának 
lehetősege jelentkezik a közoktatás, a tudomány és a m űvészet terén is. 

A fizetett tanulás korszakába lépünk. Maga a tanulás anyagi javakat teremt. 
г  tanítás kétségkívül a legnagyobb üzlet. 
A TÜMČIRÜLЕS KORSZAKA véget vet a TANTÁRGYAKNAK, a tanulás tárgya 
maga a tanulási folyamat struktúrája. 

A vasáru háttérbe szorul. Bizonyíték a londoni hid és a Queen Mary. 
Tesz valaki a Big Benne vagy a ferde toronyra? 

HA VALAMIT ELMILYÜLTEN AKARUNK TANULMANYOZNI, NEM HATARĐL-
HATJUK EL TÁRGYK>NT. NEM KERETEZHETJÜK TANTERVBE; 

A gyermekek ma számelmélettel és szimbolikus logikával foglalkoznak. A világ 
ma egyetlen tanteremmé, non-stop szeminariummá igyekszik lenni. 

A politikában a tömörülés korszaka a terjeszkedés ellentéte. 	 ~т  
Kezdjük fölmérni egymáshoz való közünk mélységét mint teljes emberi közösség. 

Az Értesülések Korszakában a távíró, telefon, sajtó, fényképezés, rádió és film 
nyersanyagforrássá válnak, és növelik a közösség anyagi jólétét. Az tnformáció 
korában a távközlés sokszorosan a legnagyobb üzlet a világon. 
Az értesülések közvetítése •még az „üzlet" régi értelmezése szerint is messze felül-
múlja a nehézipart. 

várady tibor 

áldva legyen 
a counterblast 
első  negyven 
oldalának 
meg jelenése 
magyar 
fordításban! 

— mondaná McLuhan. 
Aldva legyen, mert majd-

csaknem itt az utolsó pillanat, 
hogy megjelenjen egy leg-
alábbis komoly szemelvénynek 
megfelelő  McLuhan -szöveg. 
Többé -kevésbé azon a pon-

ton tartunk , ahol a „Guten-
berg Galaxis", a „maga a mé-
dium üzenet", a „Globális Fa-
lu" és társfogalmaik bevonul-
nak esszéirodalmunk (sőt na-
pilap cink ) . fordulattárába, kör-
vonalaik megjegecesednek, ki-
alakul meghatározott é:telmi és 
érzelmi telítettségük ; és eny-
hén szólva méltányos lenne, 
ha a mcluhani kategóriák pro-
filjának kialakításához (tuda-
tunkban) legalább minimális 
hozzájárulási lehet őséget biz-
tosítanánk Marshall McLuhan-
nak. 

Késésünket részben igazol-
hatja a kőrűlmény, hogy ma-
ga McLuhan is egy sokáig 
halogatott pillanat megvalósu-
lása. Annak a pillanatnak, a-
mikor körvonalazódik (és ez-
zel értékelhetővé, bírálhatóvá 
válik) a POLITIKAI BALOL - 
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az ó testamentum 
teljes egészében 

COUNTER 
BLAST 

minden technológia ellen 

a jó fiúk 
mind pásztorok 
valának 
a computer 
révén 
az ember ismét 
pásztorrá lesz 

kai n 
agyoncsapta 

a földet 
és 

a testvérét 





A SZÉK KINYILVANÍTJA AZ EMBERI UTOT 

A guggoló helyzet új 'anyagba építtetett: nevezetesen fába, k őbe is acélba. 
A guggolás 'ideiglenes kényszerűsеge új anyagba foglaltatott. 
Az emberi testtartás szilárd anyagba építése megszüntette a test kényszegült ideg-
állapotát. 

Mindez érvényes bármely közegre, szerszámra és technológiára. 

De a szék azonnal létrehoz valamit, ami nélküle sohasem született volna meg. 

ASZTAL SZÜLETIK. Az asztal a székt ől eredő  további externalizaciója vagy ki-
terjesztése a testnek. A szék új, rögzített helyzete a test új hajlását hozza, és új 
követelményeket támaszt, eszközök elhelyezésére, @tel keverésére. De az asztal 
hozza az asztalnal ül ő  emberek új elrendezését is. Egy testhelyzet rögzítése •a szék-
ben egész sor következmennyel jár. 

A kerék a láb externalizációja. A láb gyorsított váltakozásban forgó mozgást 
végez. Sok gyalogos hordás mind a hordárban, mind a szemlél őben kiválthatta a 
kerék gondolatát. A kerék ma divatjamúlt, mert mozgássebessége irrelevánssá 
teszi. A repülőgép lassításnál használja. 

De ugyanúgy mint a szék, a kerék is azonnal új technológiát eredményezett: 
az utat. Mint az asztal, az út is megváltoztatott társadalmi képleteket. Egy kevés 
technológia is új környezetet teremt. 

A KÖZPONTI IDEGRENDSZER KITERJESZTÉSE NEM EGY EGYRE 
TERJED', VILAGOT ELÁRASZTO VAROST TEREMT, HANEM EGY EGYRE 
TöMöRÜLđ  GLOBALIS FALUT. „A VAR ZART" — JEGYEZTE MEG JOYCE. 

Az AT&T nagyobb méretű  vállalkozás, mint a General Motors. 
A lényeg azonban az, hogy az adatok 'közvetítése egy non-stop világot befogó dia-
lógus, amely új anyagi javakat teremt. 
A gazdagadás automatizált és teljes folyamat; — az emberi csevegés (=jazz) makro-
kozmikus, eltörpíti a beszédet. 
Az ember minden szerszáma, ház vagy kulcs, ruhanem ű, ábécé vagy kerék csupán 
a test egyetlen részének a kiterjesztése. 

A komputer agyunknak a kiterjesztése. 

A szerszámok és gyártási módszerek mint testünk kiterjesztése újfajta hatalmat, 
nagyobbfokd felfogó- és cselekv őképességet kölcsönöznek. Ezt bizonyosfajta le-
fordítas vagy alkalmazott tudás révén érjük el. 

DAL ALTERNATYVAJA. O-
lyan alapállásról van szó, mely 
elveti a politikai baloldal leg-
tágabb együtthatóját , a közös 
nevezőt, mely egységesíti Mar-
xot és Proudhont, Lukácsot 
és a New Left Review - t, Kar-
deljt és Kangrgát , Pečujli-
ćot és Vladimir Mijanovićot. E 
közös nevező  egy marxi tézis-
ben nyerte legtisztább megfo-
galmazását: MEGVALTOZ-
TATNI A VILÁGOT! Az al-
ternatíva türelmetlenségen é-
pül és kétségen : elég rele- 
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váns - e, elvisz-e a végcélhoz a 
világ megváltoztatása? 

A mcluhanizmus nem kínál 
lineáris megoldásokat , inkább 
bomlasztani igyekszik a kér-
déseket . KOZVETLENÜL tö-
rekszik a végcél felé, rim-
baud-i tézissel helyettesítve 
Marxot: MEGVÁLTOZTATNI 
AZ ÉLETET. 

És magatartása ebben sem 
aktivista . Nem, mert McLu-
hant minden látszat ellenére 
nem a jövő  érdekli . Ennél sok-
kal nagyobb fantaszta, a JE-
LENEN igyekszik átlátni és 
lehetővé tenni a jelenbe lé-
pést . Kiértékelni környezetün-
ket, ami lehetetlen egy — leg-
alább imaginárius — ELLEN-
KđRNYEZET nélkül . Értéke-
léssel egyidőben kialakítani 
(és azonnal elvetni) az érték-
rendszert. 

McLuhan diszciplínája a 
PREZENTOLOGIA. 

Az ELLENKÖRNYEZET tu-
datosítása valóssá teszi a hip-
py mozgalmakat , és értelmet 
adl Leary jelszavának: BEFE-
LÉ VAN AZ EGYEDÜLI KI-
ilT. A mcluhanizmus ezzel 
megteremtette annak a lehe-
tőségét is , hogy elvessük a 
hippy mozgalmakat , hogy túl-
lépjünk rajtuk. 

(Nostradamusról mondja e-
gyik legnagyobb szakért ője —
Jean Charles Pichon —, hogy 
„a századokat sohasem folya-
matosan szemléli , egyiket a 
másik után , hanem valameny-
nyit egy egységben, mint a-
hogy a szem sem a vízfolyás 
egyes hullámait látja el őször, 
hanem előbb a vízfolyást, u-
tána a hullámokat " Pontosan 
ez a látásmód jellemzi a 
mcluhani gondolatot is, és eb-
ből nem azt akarom kihozni, 
hogy McLuhan is érthetetlen 
tehetséggel megáldott jós, ha-
nem azt, hogy Nostradamus 
százféle interpretációja mellé 
talán egy olyan fantasztikus 
magyarázat is elférne, mely 
szerint Nostradamusnál sem a 
jövőbelátás a lényeg.) 

Az ELLENKÖRNYEZET 
JELEN-JŐSLÁSA figyelmeztet, 
hogy felbukkant és köztünk 
jár már a Gutenberg Galaxis 
vegytisztaságig tenyésztett, ka-
rikatúra -éles, specializált em-
bertípusa. 

Hónapok óta foglalkozunk 
már BOBBY FISHERREL. 
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tolnai Ottó 

„alvilági felhők" 

Nemcsak a földnek kell — néha ilyen kész mondatokat kapok vala-
honnan, és aztán mániákusan ismételgetem, s őt le is jegyzem őket. 

Kiégett hangyabolyokat láttam, s most nem csoda, ha vízbe öli magát 
minden apróság, mely csak nyirokról álmodott. A hangya tud inni a ten-
gerből, az ember sem tud úgy a végtelen mellé térdelni, de most nem 
inni akar, most valami egészen másról van szó ... 
Еgbe emelkedtek az ebihalak, és most, mint légüres térben a repül ők, óriás 
varangyokkal teli felhők zuhannak elébünk. 
Az őzek bejöttek a várasba, de itt is korlátozva volt a vízfogyasztás. A vil-
lamossínekre hevertek. Igen, ezt már Tiham is el őreláttа, amikor az állat-
kertben festeni próbálta az őzet; az öngyilkosságról motyogott, és mind 
visszahozta az aranyport. 
A város is hogy izzik; hiába szorgoskodnak a t űzoltók láthatatlan seregei. 
Az első  bűnbeesés után mosakszanak így a hányok. 
Az ég fehéredik ... 
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Fehér lepedőkkol vették körül az asszonyok a forrást, és belül levet-
kőztették a lányt. A gesztenyésb ől néztem, és akkor ott valóban fokozódott 
minden, meglebbentek a lepedők, tán a hús is átizzott, és sikítozva szalad-
tam az erdőbe, szétzavarva a disznókat, melyeket el őbb még vadaknak 
véltem. A pásztorok elfogtak és kikötöztek. Fiatalok voltak, de kezeik már 
nagyon is kérgesek, szemeik már nagyon is jegesek. Nem értettem a nyel-
vüket. Egy primitív és egy dekadens érzékenység ű  nyelv keverékének tűnt; 
hol imádkoztak, hol káromkodtak. El őbb azt hittem, játék az egész, az 
ózondús levegő  részegítette meg őket, de aztán verni kezdtek, verni, 

amilyen durván csak a gyerekek tudnak. Ám még ma sem vagyok benne 
biztos, miért. Azért-e, mert szétzavartam a kondát (szakadékba is eshetett 
közülük), vagy mert sikítozásommal megzavartam a fürdést, amit ők is 
lestek, vagy fontos rituáléként tiszteltek? Kés őbb már örültem, hogy szét-
zavartam a disznókat, felzabáltathattak volna velük. Sok mindenre gon- 
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doltam már, de arra még lególmosabb álmainmban sem, hogy nem messze 
Afroditétől, disznók zabálnak, disznók .. . 

Nemcsak a földnek kell; Kiskulcs azt mondta, eserny ővel akar sétálni. 
Úgy látszik, néha ő  is ilyen kész mondatokat kap: esernyővel akarok sé-
tálni. Mondtam, hogy kifordul, meg hogy kislánynak nem illik a fekete. 
Azt mondta, az egyik kirakatban fekete körömlakkot látott, meg azt, hogy: 
nagy kehely vizet hozok... 
Mit csinálunk, ha nem talál vissza a szállodába? Miféle dolog ez, hogy egy 
négyéves kislány csak úgy egyedül sétál az es őben? Méghozzá ilyen esőben! 
E+1 fog tévedni. 
Nem hiszem, hogy eltéved — mégiscsak szül ővárosában van. Szüilővárosá-
ban tán csak nem tévedhet el az ember? 
Erre a szálloda felé még éri sem jártam. 
Én sem. És mégis hogy tudtuk, hova kell szaladnunk. 
Mintha cintányérra esett volna az első  csepp. Már az első  csepp súlyán, 
hangjának erősségén lehetett érezni, a ház nem tud ellenállni. Egéxlyuknyi 
járatai vannak a víznek. A sötétben is láttam a cseppek piszkos, szürke 
orrát a mennyezeten, és mégis, ahogy párnadhoz értem, azt hittem, sírsz ... 

Tegnap, amikor •elállt néhány percre, madárhang tódult be a nyitott terasz-
ajtón. Felzokogtak a vadgalambok. Már nem is emlékszem, hol olvastam a 
zokogó szökőkutakról... Talán előbb robbantak a tojások? Látod, a hang-
száilainknak is jót tesz az eső . Pontosan itt, az ötödik emelet magasságában 
van a madarak fö1dszintje. Azel őtt fogalmam som volt, hogy a madarak 
valahol egészen fenn, vagy közvetlenül a fejünk felett élnek-e. Akkor is 
majdnem :sikítottam, de szerencsére bejött a takarítón ő , hogy becsukja 
a teraszajtót, mert ismét zuhogni kezdett, zuhogni hatalmas tömbökben. 
Történt valami, látnak valamit, hogy egész nap az ablaknál állnak, kér-
dezte. 
Nem történt semmi. 
Nem látunk semmit. 
Házunk egyszerűen beért, és elég egy kicsit nagyobb csepp, hogy össze-
döntse; ha nem kezd elesni, lángra kap a forróságban. 

Már átázhattak a szőnyegek. Semmi változás sem látszik, de ha végigszalad-
nánk rajtuk, játszva, ahogy sosem szaladtunk — így fogunk meghalni, 
hogy úgy nem is szaladtunk, csicsegnének talpunk alatt. Ha ugranánk, 
ugranánk nagyokat nevetve, ahogy sosem ugrottunk... Semmi változás 
sem látszik, de ha egymásrra feküdnénk, ahogy sosem feküdtünk egymásra 
— így fogunk meghalni, hogy úgy nem is feküdtünk egmásra, víz alá 
merülnénk. A könyvek megdagadtak és szétdobták a könyvespolcokat, há-
zunk utolsó oszlopait... Vagy, mint egy lepedő, már le is esett a mennyezet, 
szépen betakargatva a bútorokat, éppen úgy, ahogy nagy utazásaink el ő tt 
szoktuk. Emlékszel, amikor az Égertengerr ől visszatértünk, s beléptünk a 
nagyszobába, térdig megfeketedtünk az apró bolháktól. Ijedten néztünk 
egymásra; én már láttam villanyáramtól megszenesedett embert... Kétszer 
kellett üríteni a porszívó liszteszackó јdt. 
Talán éppen most dől. 
Nem tudom, idehallatszik-e majd a zaj, vagy csak némán magába roskad? 
összedől, és szomszédaink gyorsan, ügyesen széthúzzák kevéske cuccunkat. 
Bombázáskor is így szokott lenni. Talán még az apácákhoz is kerül valami, 
nincs kizárva, éppen a könyveim, hiszen vannak közöttük szép, nagyon 
szép könyvek is. Utoljára az Ige és életb ől olvastam fel neked... Én is 
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mindig selymes stílust szerettem volna; akár a hasmenés; valamint szeret-
tem volna még — no de folytassuk, és majd meglátjuk ... Ott a g őzfürdő , 
a templom! Az a ferde kémény a mi kéményünk (a másik, Dudilláék ké-
ménye, amelyet a nagymama újrarakatott, nem látszik) — a gólyák mindig 
elkerülték. 
Еgbe emelkedtek az ebihalak... 

Ha nincs béka, két sivatag közé feszül a gálya, egymastál távolodó cin-
tányérosokká hasad a nap, és kecskebogyóba zárul a világ akusztikája. 
Ezek az óriás varangyok némák, pedig a madárszinten másznak, és majd 
bemásznak ide is. 

Szállodaablakból nézni, hogyan dő&l össze házunk 
ily perverz. Nem, de ő  legalább teli bárkával távozott, 
hetelt bolhával, elefánttal — mi legfeljebb e varangyo 

Még néhány nap és elmegyünk innen, leadjuk a kulcsot 
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menekülünk, talán éppen a malom, a delta irányába — és kész: e néhány 
napunk sem lesz örökkévalósággá, pedig nézd, rózsaszínen izzik a város, 
városunk, a szép beteg, az ég vásznai kifehérednek ... Szeretem az ilyen 
mondatokat: az ég vásznai kifehérednek / eserny ővel akarok sétálni stb. 
Valóban nagyon szeretem őket. Ilyen mondatokban szeretnék élni. Ha új 
házat kellene választanom, .ilyen és hasonló mondatok közül keresnék ki 
néhányat magamnak, színes kis kartonlapokra ,írnám őket és ... Az eső  
is egy ilyen nyelv; persze, ha sokáig hallgatja az ember, könnyen leveti 
magát az emeletr ől. Еrdekes, a festők (Tiham nem festő) fantáziáját a 
lépcsőn lépkedő  ember foglalkoztatja például, az eméletről leugró, az eme-
letről magát ledobó embert csak a karikaturisták tudják igazán elkapni... 
Nini színeztük, nem aranyoztuk enyhén; mint Tiham, aki már az alapozás-
nál aranyport szór, aranyport lélegez, a házban eltöltött életünket, vagy 
azt a valamit, amit így szoktak nevezni az emberek. 

Ne mondd azt, hogy emberek, azt sem, hogy nem-emberek, ha lehet, minél 
kevesebbszer használj hasonló kifejezéseket, hiszen neked nincsenek biztos 
pontjaid, nincsenek támasztékaid, fogódzóid, te semmibe sem tudsz vázat 
rakni, építeni, még csak vázat meglátni sem, ott, ahol már a b őrt is át-
szúrják a meszes csontok, csontkeresztek. Inkább az ebihalakkal példá-
lódz. Szépen kezdted: égbe emelkedtek az ebihalak, de aztán nem folytattad, 
pedig hát a tenyérbemászó kis pofák, felfújódott arcvonások, az agyvízkór-
ság/vízbetegség stb. a dolgok, dolgaid leglényegébe emelhettek volna. 

A kút most majd kidob mindent, ráokádja a házra, vagy már a romokra 
azt, ami még a házhoz, vagy már a romokhoz tartozik. 

Nem emlékszem, mikor mérgeződött meg, de tudom, milyen szörny ű  volt 
azután naponta beleönteni a szemetet; mintha csak poharunkba öntöttük 
volna a bolhákat is. іЅzегеnсѕёге  végül is a bíróság nem nekünk ítélte a 
kutat, az élvezeti jog, egy mérgezett kút élvezeti, használati joga is csak 
az öreg nevére szólt. Miel őtt Banáné, az új tulajdonos, vagy micsoda, le-
betonoztatta, Gligonya előkereste a ruhaszárítókötelet, az egyik végét az 
ecetfához, a másikat derekára kötötte, és kiszedte a kút falából a téglát. 
Majd lesöpörte a padlást, és mindent beletúrt. 

Azt hittük, alárakja a ház hátsó falát, mert annyi tégla volt, hogy akár 
új házat is építhetett volna. A hátsó fal, amely Dudill бék szobáját, konyhá-
ját határolta, Repeckiék :kis házikójára nézett. Repecki már számtalan fel-
jelentést tett ellenük, mind részletesebben, mind terjedelmesebben fejtve ki, 
milyen károkkal és költségekkel fog járni, ha a nehéz, vert vályoggal és 
néhány piros téglával foltozott fal házikójára d ől, házikójára, amelynek 
értéke egyik feljelentést đl a másikig rohamosan emelkedett. Utolsó fel-
jelentéseiben még a tetőn lévő  cserepek számát is külön feltüntette. Az 
időközbeni áremelkedésekre pótbeadványokkal reagált. Mind többször ka-
paszkodott a kátrányos kerítésre, hogy újból és újból megvizsgálhassa a 
falat, habár az udvarába vetít ődő  árnyékot is rendszeresen figyelte, kísérte, 
fehér vonalakkal és csövekkel jelezve az eltéréseket és azokat a végponto-
kat, amelyeknek árnyékba jutásakor menekülnie kell. A poros udvar ha-
talmas, régi napórára emlékeztetett. Kis, vörös emberke volt, de többször 
volt fekete és (platina is, mert ha felesége hajat festett, ő  is mindig lbe-
dörzsölte fejét a maradék festékkel. Az is meglehet, :azért változtatta állan-
dóan hajszínét, hogy azt higgyük, idegen emberek, városi elöljárók vizsgál-
ják-- a vészesen- megdőlt falat. Majd a biztosítótársaságokkal kezdett tár- 

— Noé sem 'lehetett 
s aztán perverzked-
kkal .. . 
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gya'lni, és féltünk, átnyúl hosszú bambuszrúdjával, amellyel galambjait hes-
segette, s kilök egy téglát, magára dönti a falat, házunkat. De Gligonya, 
mindennek ellenére, egy kétrészes, mesébejll ő  tyúkólat épített. 

Az volt az a pillanat, talán az utolsó, amikor még csoda történhetett volna, 
amikor még helyre lehetett volna pofozni a házat. De nem lelkesítettük 
eléggé, csak álltunk a kút szélén, és bámultunk a feneketlennek t űnő  
mélységbe. Tiham, véletlenül, vagy szándékosam, anég bele is lökött egy 
téglát, majdnem szétroncsafva Gligonya fejét. Еrezhette, nagy vállalkozási 
ban nem számíthatna ránk, érezhette, a ház bennünk d ől, roskad. Igaz, 
nekünk már a kút és a padlás likvidálása is nagy megkörmyebbülést 
jelentett.. 
Aztán már csak a tyúkok, illetve a tоjások érdekelték. Naponta sorba to-
józta őket, néha, ha nagyobb, vagy szokatlanabb formájú tojás volt kilá-
tásban, engem is odaintett, felém fordította a károgó tyúk fenekét, s rezg ő  
mutatóujjamat addig kellett nyomni az er ős, forró izomgyűrűbe, míg meg 
nem érintettem a még éppen csak b őrödző , vagy már kemény tojást. Кш  %n- 

IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS 

külön megjegyezte, dátumozta őket. A rossz tojókat könyörtelenül kiszupe-
rálta. Hetente cserélte a kakasokat. Hóna alatt a gyönyör űbbnél gyönyö-
rűbb szárnyasok.kal, mintha csak dics ő  kakasviadalokról érkezett volna. 
Valóban páratlan szakértelemmel és lelkesedéssel figyelte a kakasok mun-
káját: ez férfimunka volt, ez férfimunka volt, mondogatta. 

Talán éppen most buggyan s hányja tele a házat, miel őtt az végképp meg-
szűnne létezni. 
A nagy, kék-fehér honyhaszekrény, az utolsó masszív bútordarab, amit még 
nem tüzeltünk fel, megtelik a több mint száz év alatt használt kupákkal, 
poharakkal, szépen látni az ajkak zsíros lenyomatait, késekkel, amelyek 
már hajszálvékonnyá koptak, mivel a templom mögött lakó köször űs, azt 
mondják, már több mint ötven éve, minden 'hónapban egyszer betolta ud-
varunkba masináját, szép fehér ken őtodlakkal, mozsarakkal, vagdalódesz-
kákkal, kuglófsütőkkel, csöregevágókkal — már egyetlen csöregevágó sem 
volt a házban, egyetlenegy bárd, passzírozó, nokedli-, tea- és levessz űrő , 
habverő, daráló, tökgyalu, diótör ő, klopfoló, guráblif вΡrma sem: azt hittük, 
boldogan tudunk élni nélkülük ... Üres ágyainkon mennyezetig rakódnak 
az ágybetétek, szalmazsákok, lóp вΡkrócвΡk; mennyezetig rakódnak a sz őnye-
gek, tyilimek, drága bőrök. Asztalra asztal, székre szék, tükörre tükör, 
egészen a mennyezetig. Festményre festmény (Apát iás festett, ;ismerték 
egymast Tihammai), szentképre szentkép faltól falig. Az éjjeliszekrények, az 
ágyak alja éjjelikkel, ágytálakkal, krisztírozókkal, köp őcsészékkel zsúfoló-
dik: azt hittük, boldogan tudunk élni nélkülük .. . 
A csöregevágó forgó rézvirága... 
Azzal, hogy néhány könyvet és Tiham vásznait kivéve, nemigen tudtunk 
mást bevinni a házba, csak meggyorsítottuk a légüres tér képz ődését, amely 
most mohón szippantja tele magát a mérgezett kútból, az ég fert őiből, s 
szétdobja a falakat... 
A bíróság kezdheti elölгől, hiszen a kút és az ecetfa közötti négyméteres 
rész, a félig lebontott kamrával, bodzabokrokkal, a galambdúc korhadt 
oszlopmaradványával, még mindig senkiföldje, még mindig nincs 13artáék 
nevén, ha jól sejtem, nem is lehet a nevükre íratni, de ha netalán nevükre 
írnák, akkor sem építhetnek oda semmit. 
Nem voltál benn az els ő  kihallgatáson, leugrottál megszoptatni Kiskulcsot, 
amikor Bartáék el őadták, hogyan ismerkedtek meg az öreggel. 
A piacról jövet, az útszélj árokban egy mamuszos aggastyánt találtunk, 
mesélték. A tóhoz indulhatott, nem volt pénze villamosra, és útközben ki-
fáradt, lefeküdt. Megsajnáltuk és felvettük a hamokfutóra. Feleségére, csa-
ládjára panaszkodott. Aznap még nem evett semmit, gyerekei a kutyáknak 
dobálták a gombócokat .. . 
És mi lesz Apát részével? 
A külföldön élő  családtagok örökségét •góndnokság kezeli. 
Mi lesz lakóinkkal, a mi Makóinkkal, akikr ől, gyáva megfutamodásunkban, 
teljesen megfeledkeztünk? 

Gligonya már hónapok óta nem jár be munkahelyére, ahol, legalábbis 
kezdetben úgy sejtettem, mint fizikai munkás vagy pszichológus dolgozik. 
Mindig méglestem; ,amikor hazaérkezett a munkáböl, ha megkínált cigaret-
tával (kitűnő  cigarettákat szívott), mindig meg' тjzsgáltam ujjait: piszkos 
volt és nem volt piszkos ...  01, ül a megvetett ágyon, benne is megd őlhe- 
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tett már a ház, sőt a tyúkól is, egyik kezében cigaretta, a másikban szo-
rosra tekert palacsinta és nézi, ellenőrzi Dudilidt, ahogy előre meghatározott 
sorrendben töri a tojásokat, éjjel-nappal megállás nélkül dobálja a vékony, 
sárga tésztalapokat a konyhában. Félelmetes mennyiség ű  palacsintát fo-
gyasztott az utóbbi időben, de nem hízott. Előbb elleneztem, hogy Dudilla 
egy ilyen kontúrozatlan figurával álljon össze, de els ő, ördögi megmozdu-
lása után, és azután amikor rákapott a palacsintára, ingadozni kezdtem, 
sőt voltak pillanatok, amikor megváltónkat szimatoltam benne, ahogy vol-
tak pillanatok, amikor Tihamban és a missben is azt sejtettem, gondoltam, 
megvárom, amíg kigömbölyödik egy kicsit, és majd akkor sarokba szorí-
tom, követni fogom és meglesem, hol és mit dolgozik. A hízás veszélyes 
lenne számára. Szűk a bőr a fején. Tiham őt is le akarta festeni, azt mond-
ta, úgy néz ki, mint akinek selyemharisnyát húztak a fejére. Konyhájuk 
lassan megtelt csillogó dzsemelhordókkal. Nincs kizárva, Gligonya ezeket 
a hordókat akarta kivasalni, hogy tetőt cinezzen belőlük. 
Mit kezdenek, ha most nagy faldarabok hullanak a palacsintasüt őbe? 

Kiskulcs nagyon ki fog fáradni. Köhög. Ёѕ  a lift sem működik már napok 
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óta. Ki kellene cserélni az egészet, mondogatja az agg liftboy, aki azért 
egész nap ott álldogál a rozsdás ketrecnél, s hajlong a vendégek el őtt. 
Mondtam, hogy csak a szálloda körül sétálhat. 
Talán csak nem csavarog el, talán csak nem megy haza? 

Borotvám is ott maradt, éllel lefelé, a hokedli sarkán. A lavór már 
nem lehet a hokedlin, biztosan valamelyik csöpögés alá helyezték. A pléh-
teknőt és a dzsemeshordók egy részét pedig felvitték a padlásra. Dudilla 
előszedhette kristályszervizedet is, és most mintha csengety űt ráznának, 
ahogy hullanak beléjük a nehéz csöppek. A miss (Bikova) mindig borot-
vámmál kaparta madárfészeknyi hónalját, kemény szeméremdombját, és 
ha utána bajszomhoz emeltem a vérfoltos pengét... Szeméremtet űre pa-
naszkodva, később én is leborotváltam lábam közül a sz őrzetet. A miss 
borotválkozása után akár a nyakamat is hajlandó Tettem volna elvágni ... 
A nagy sietségben ottfelejtettem a hokedli sarkán, de nincs kizárva, ha 
lett volna időm szedelődzködésre, akkor is iotthagyom, akkor is csak az 
esernyőt hozom magammal, az esernyőt — pedig most már ázhatunk .. . 
Egyszer, ha majd írsz nekik, új pengét fogok becsúsztatni a borotvába. 

Kiskulcs bemegy és rádől! 
Nem tudod megérteni azt a gyereket, szépen mondta, sétálni akar az es őn. 

Mezítláb? 
Mezítláb. Csak mezítláb lehet sétálni az es őn. Langyosak a tócsák. 

Tiham sem festi meg már soha a lealapozott, enyhén aranyozott vász-
nakra portréit az olaszoknak, pedig a Reggio Emilig i megnyitón, ahol ne-
kem kellett volna méltatnom kгpeit (első  mondatommal félig-meddig már 
el is készültem: élő  emberekről venni arany halotti maszkot. . .)' a kis 
miss (Bikova) állt volna jobbomon —balról, természetesen, Gligonya $s 
Dudilla, jóllehet körül a falakon is a mi aranyba kapart, aranyra maszatolt 
arcképeink ragyogtak volna: az ebihalak égbemenetele! 
Igen, a miss (Bikova) állt volna jobbomon, mivel tulajdonképpen neki kö 
szönhettük az egész üzletet. Merlw, aki olcsó olasz műtárgyakkal látta 
el a jugoszláv piacot (engemet is megajandékozott egy gennyes Buddhával, 
de szerencsére Kiskulcs elejtette), egyszer két kis fürge olaszt hozott ma-
gával, hogy megmutassa nekik Tiham állatkerti vázlatait, el őtanulmányait, 
meg azt, hogy ő  nemcsak olcsó, mindennapi dolgokkal kereskedik. sokáig 
vizsgilgatták, rakosgatták a rajzokat, dicsérték is némelyiket, de csak akkor 
ajánlották fel a tárlat megszervezését, amikor a miss (Bikova) véletlenül 
benyitott a szobába. Tiham persze semmit sem értett az egészb ől, moso-
lyogva hallgatta, hogyan egyezkedünk s egyezünk meg végül: 50 képben és 
a haszon megfelezésében. 50 kép, 50 kép, nem is olyan sok, mondogattuk, 
magunkat is nyugtatva, ahogy elrobogtak csodálatos sportkocsijaikon, hi-
szen jó'1 tudtuk, Tihamnak még egyetlen befejezett képe sincs ... 

Mit fog gondolni Mózes, egyetlen barátom, aki rendszeresen megláto-
gatott, és havonta szépen bekötött, felcímezett papírtömböket hozott ne-
kem, önár előre pornográf felvételeivel illusztrálva a szövegeket, amelyeket 
majd nekem kellett volna elkészítenem? 



Még ját emlékszem az egyik címére: ALVILÁGI FELH ŐK. 

Ezt szerettem 'legjobban. Egyszer az asztalomra is helyeztem, gondoltam, 
hátha megindul valami. Szerettem megfoghatatlansága miatt, s mert ked-
venc bűnügyi filmjeimre emlékeztetett. De a többiek is egytől-egyig isteni 
címek voltak, igaz, kissé falsabbul hangzottak, ám éppen falsságukban vél-
tem felfedezni azt a rést, amelyen, úgy képzeltem, majd messze behatolhatok 
életem fehér foltjaira. Habár a selymes stílus és a készen kapott mondatok 
utáni nosztalgiámtól eltekintve, sohasem érdekelt különösebben az írás mos-
tersége, valóban nem hazudtam, amikor megígértem Mózesnek, hogy tömb-
jeit, ha máskor nem, hát öreg napjaimban szépen, sorban tele fogam írni. 
Jó volt tudni, hogy az éléskamra polcain ott sorakoznak azok az üres 
könyvek. Azok az üres könyvek voltak az én arannyal alapozott vásznaim, 
amelyeken a napnak és, úgy látszik, még az es őnek is el kellett végezni 
bizonyos munkálatokat. Voltak id őszakok, amikor annyira foglalkoztattak, 
hogy már magam sem tudtam, üresek-e még, vagy már teleírtam őket. Még 
csalásra .is kapható lettem volna, ugyanis, azt kezdtem bizonygatni magam-
nak, hogy igenis, teleírtam őket, de úgy, hogy üresek maradtak — csak 
életem fehér foltjai olvadtak egybe... Tényleg, lényegesen befolyásolták 
életemet; minden mozdulatommal, szavammall szemben ott láttam Mózes fe- 
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hér lapjait. Amikor megszimatolta mesterkedéseimet, megszimatolta, hogy 
még mindig nem kezdtem el az írást, beszüntette a papír rendszeres szál-
lítását, és egy cédulára felírta közös címüket: FELJEGYZ ЕSEK NEM-
LÉTEZŐ  NAPOKROL. Persze, ez nem jelentette azt, hogy csalódott volna 
bennem, nem, hiszen tudta, a rám rótt feladat el ől úgysгm menekülhetek. 
Most félek, Mózes papirosai is a falak alá kerülnek ... 
Jön Mózes, napszemüvege mögé bújva, nagy táskájával kezében, hogy be-
kopogjon az ablakon, és az ablak nem lesz, megy az ajtóhoz, hogy be-
csöngessen, és az ajtó nem lesz ... 

zs a falak alá kerülnek Tiham szépen lealapozott vásznai is. Pedig 
hogy őrizte őket! Naponta mind az 50-et kihordta a napra... 

Az előszoba fogasáról lehullanak az öreg ruhái, kalapjai, görbebotjai, 
amelyeket mamuszaival együtt én örököltem. A prémes télikabátot Gligo-
nya beszögezte a kutyaólba, mert a kettéf űrészelt matracot felszaggatta 
a véreb. 
Miért nem menekültem a hallott ,nuháiban? Azokban talán megmenekiilhet-
tem volna. A csíkos mellények zsebei tele csikkekkel, és most nem szen-
vednék ennyire a nikotin nélkülözése miatt. A halott ruháiban, hónom alatt 
Mózes tömbjeivel, kezemben csontszínű  görbebottal, lábamon könnyű  ma-
musszal messze begázolhatnék a deltába .. . 
Ha volt még ideje és ha felérte ésszel, Dudilla elküldött mindent a malom-
ba, tudhatta, akármerre menekülünk is, Zöldi vízimalmát nem kerüljük el. 
Dudilla macskája felfújódott. A süllyed ő  hajót elhagyó patkányok, egerek... 
Most már biztosan nem fog beleférni Gligonya herél őcsizmájába. Tiham 
ki akarta bontani a csizma orrát, hogy tanulmányozhassa a macska szen-
vedő  vagy élvezettő'1 ragyogó pofikáját, hogy majd azt is átvihesse 
aranyra... 

Ha majd teljesen lekopik a földről a házunk, írunk Skolasztikának, 
másik szomszédunknak: tormával ültesse be a telket. Emlékszel, bátyám 
papírral-ceruzával bizonyította, csak a tormán gazdagodhatunk meg, csak az 
erős gyökerek... 
Máris látom a galambot, csőrében tormával! 

Pedig talán még most sincs késő, talán még megmenthetnénk a házat, nagy 
tüzeket gyújtva a sz őnyegeken, kiszáríthatnánk a falakat. És missünk be-
nevezhetne a tartományi és köztársasági versenyekre is, hiszen fenekének 
szabályos gömbjét még hüvelykujjukkal sem nyomhatnák be a bírák, ágyé-
kának, a tyúkok forró izomgyűrűjével vetekedő  ágyékának szerkezete, kö-
zepében pengével, sokáig éles marad, akár a szecskavágó. Gligonya lebon-
taná a tyúkólat, és alárakhatná a hátsó falat. Csak most döbbentem rá, 
titkon abban reménykedtünk, hogy Gligonya tulajdonképpen kőműves. Ti-
ham megfesthetné arcképeit. Mert csak arcképeket kell festeni, mondo-
gatta.. A kút fenekén pillanthatta meg els ő, igazi portréját, a kút fenekén, 
a portré feneketlen kútja. t. 
És tutto oompletto, Reggio Emiliába utazhatnárnk! 
Valahogy mindig úgy képzeltem el, hogy az a Reggio_ Emilia-i nap lesz a 
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mi nagy napunk. Ott végre mindannyian együtt lehetünk, ott végre sikerül 
összefognom, egy pontba fixálnom, a szálakat. Mert Tiham még egyszer 
sem ment át a misshez, pedig mint házigazda többször biztattam, Mózes 
még egyszer sem találkozott Tihammal, Dudilláékkal, és nagyanya sem volt 
még otthon a lakodalma óta .. . 

Még naponta utaztam, amikor egyszer, fáradtan a vonatablaknak nyomva 
homlokomat, már kezemben táskámmal, lenéztem a vasúti hídról, és láttam 
magamat, ahogy, öt perc múlva, vissza-visszapillantva a hídra, görnyedten 
cipelem üres táskámat, és öt perc múlva láttam, ahogy fáradtan a vonat-
ablakra nyomom homlokomat és nézem .. . 

A térképen keresve Reggio Emiliát, már tudtam, Reggio Emilia az a fó-
kusz, amelynek fel kell szippantani mindent. És többé nekünk nem lesz 
előre és nem lesz hátra .. . 
A delt'ról már biztosan látni Reggio Emilig körvonalait .. . 

Nem tudom, később előkerültek-e a disznók, azt sem, hogy esett-e közülük 
a szakadékba. Az asszonyok el őttem szaladtak el a leped đbe csavart lány-
nyal. Már nem sikítoztam. A lány is inkább volt béna vénlány, inkább 
volt kiszáradt, sötét múmia. A kolostor szerzetesei találtak rám, ápoltak 
néhány napig. Aztán meg, a verejtékez ő  falú pincében, a hosszú, kecskelábú 
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asztalnál üldögéltünk, horkolva, szellentgetve. Majd ismét üvölteni kezdtem, 
és ők kikötöztek .. . 

Nemcsak a földnek kell; ki kellene rakni cipőinket, ruháinkat, min-
dent, mint amikor poloskát hoztunk Prágából, és meztelenre vetk őztünk, a 
napra aggattuk ruháinkat. 

A nap és az eső  a ciánnál is hatékonyabb. 
Kiskulcs nagy, fekete kelyhe is megtelhetett már. Annyira meghatódott, 
amikor a kezébe adtam rossz, fekete eserny őmet, amelyet már évek óta 
nem nyitottain ki, és most is csak véletlenül hoztam magammal, mert 
Ott  lógott az előszobaajtóba vert kampósszögek egyikén, mert félálmomban 
szükségét éreztem, hogy valamit a kezembe kapjak, valamivel védekezzek, 
nem az eső  — minden ellen. Számomra az esernyő  mindig is csak hideg-
vegyver  volt...  Meghatódott, mintha legalábbis a világ kormánykerekét 
bíztam volna rá. Kibontotta, felhúzta s várta, hogy a szél kifordítsa. Azt 
mondta: nagy kehely vizet hozok, és lassú, méltóságteljes léptekkel elin-
dult az emberek között. A sarokig követtem; meg-megállt a langyos tócsák-
ban... 

Kiskulcs még nem látott disznót! 
A múltkor disznóvágást kellett rajzolniok az óvodában, és ő  valami fekete 
foltot maszatolt papirosára. Az óvónéni hazaküldte a füzetet és a szül ői 
értekezleten a képzel őerő , a kézügyesség meg miegymás hiányáról panasz-
kodott. Pedig csak egy közönséges disznóról volt szó, tetszik tudni, magya-
rázta mindjobban kivörösödve, habár nem kérdeztem, nem szóltam sem-
mit, csak ültem behúzott nyakkal, szégyenkezve a többi meglett, komoly 
szülő  között, s kezemet tördelve azon gondolkoztam, hogy Kiskulcs mahol-
nap Nagykulcs lesz, habár, körültapogattam, világunkon nincsen ajtó, s 
már azt is sejteni véltem, a delta is csak forgóajtó lehet, maholnap férjhez 
kell adnom, hiszen olyan gyorsan múlnak az évek, és én még mindig kép-
telen vagyok komolyan venni magasztos szül ői szerepemet, elmegy a ház-
tól — melyik háztól? —, és én ebbe a talán egyetlen valóban nekem osz-
tott szerepbe sem tudom beleélni magamat, pedig hát akár egy dilletáns 
színész, allandóan a színház körül lődörögtem, ó a szereposztások nagy 
pillanatai, s otthon a tükör el őtt nagyobbnál nagyobb monológak szövegeit 
próbálgattam mondogatni, mint ahogy próbálgatom most is mondogatni 
az egyiket, az ablaküvegen bámulva tátogó, es ővel teli számat. A házi-
állatokkal kezdjük, és csak a második félévben térünk át a vadakra. Már 
tíz éve lesz, hogy a legkisebbekkel foglalkozom, és annak ellenére, hogy 
minden évfalyamban akad egy-két gyerek, akit debil iskolába kell irányí-
tanunk, mégis büszkén állíthatom, hogy a háziállatoknál még sosem tapasz-
taltam semmiféle fennakadást. Az én kicsikéim még óvodába sem járnak, 
de máris utánozni tudnak minden háziállatot, pedig nem mondhatnám, 
hogy sok időt szentelek nekik: IÁ/VAU/BU/RđF — kérem csak egész nyu-
godtan jegyezze fel, mondta, ahogy zsebkendőmért nyúltam, hogy letöröl-
jem gyöngöző  homlokomat. Mondom, a háziállatokkal még sosem volt 
fennakadásúnk, persze a vadaknál még jómagam is bizonytalan vagyok, ott 
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még én is se,gédeszközökre szorulok, a vadakat, be kell vallanom, a kis 
Pásztor Johákim máris jobban ismeri nálam, no de azokat nem is vesszük 
olyan szigorúan, állatkertünk nem nagy állományát szorgalmazzuk csupán. 
Ami a •disznókat illeti, a vaddisznók óljához el sem vezetjük őket .. . 
Hazajövet ismét elővettem a füzetet, ám én, sajnos, pontosan az ellen-
kezőjét láttam. Azért mondom, hogy sajnos, mert tudod, sosem szerettem 
Kiskulcs tündökléseit, jópofaságait, aranyosságát is csak Tiham vásznain, és 
szégyelltem ügyességeit, talpraesettségét -- lúdtalpas szegény. Inkább csak 
motyogásait szerettem, meg azt, ha egyedül sétál, mint most is az es őn. 
Szerettem, ha kezébe vesz valamit, és anélkül, hogy megnézné, eldobja, 
maga mögé dobja, de csak akkor, ha nem látja, hogy én nézen, ha tulaj-
donképpen nem is nézem. Ha meglát egy hangyát, és fűszálért nyúl, hogy 
útját egyengesse, ha mozdul, ha reagál, az már azt jelenti, hogy van, léte-
zik, hogy ő  is az, ami, amitől hánynom kel'1. Miért ne remélkedhetnék, 
hogy hátha mégsem reagál, mégsem mozdul, mégsem lát, hátha visšszafelé 
pillant, néz visszafelé, indul, és nem arra és nem úgy, amerre és ahogy 
minden, amióta minden a minden, világ a világ. Ha mozdul, lép, máris 
elkapom tekintetét, elfordulok, behunyom a szemem, és remélkedve mbn-
dom magamban, elindult, elindult visszafelé és sírni, zokogni kezdek, s 
máris örökre elbúcsúzok tőle, mert hát, mi már többé sosem fogjuk látni 
egymást, hiszen ő  visszafordult, másfelé néz, elindult visszafelé, oda, arra, 
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amerre a minden nem minden, semmi sem az, ami... Csak akkor lapoztam 
át figyelmesen füzetét. Semmi különös, valóban semmi különös. Csak a 
zászló érdekesebb egy kicsit (a szétágazó, különböz ő  színű  folyók s a közé-
jük zuhanó üstökös), meg a disznó, a disznóvágás. Ijeszt ő  képzelőerővel 
kézügyességgel meg miegymással festette, maszatolta azt az űrt, vagy mi-
fenét, ami tudatában, tudatalattijában, agysarában (bélsár!), vagy nevezd, 
ahogy akarod, a disznó helyén röfögött s röföghet még mindig. Szinte lát-
tam a maroknyi, sárgásfehér agyvel őt, amint beletúrtak azok a szavak: 
disznó/disznóvágás ... 

Apámnak nem sikerült, pedig határozottan, azaz kell ő  könyörtelenséggel 
döfött, átmetszeni a hízó ütőerét, ezért nem mertem én sem 1eszúrni Sko-
lasztika kocáját, amikor eltört a lába, csak forgatta kését, amíg a hízó 
meg nem sokallta, és hátán kistermetű  apámmal, a kulisszatologató, kacska-
kezű  Józsi bácsi virágoskertjébe nem rohant. Józsi bácsi rávetette magát 
a küszöbről apámra, számtalan tisztázatlan ügyük volt különben is, és 
hárman birkóztak, csapkodtak az immár vörösen spriccel ő  szökőkutakkal 
teli kis kertben. Szerettem volna, ha apám kerül ki gy őztesen, de sejtettem, 
akkor le kell szúrnia a kulisszatologatót, össze kell döntenie a kulisszák 
csodálatos világát. 
Felesége, Fannika, Fannika néni, ott állt, mozdulatlanul a küszöbön. Minden 
reggel kiálltak így a küszöbre, kertjükben gyönyörködtek, a gipsztörpék-
ben, amelyek most egyenkint roppantak össze. Fannika többször énekelt is. 
A nagy dulakodás, a kés villanásait figyelve, mind többször pillantottam fel 
arcára. 
Fannika krémekkel kente arcát. Egy este be kellett kopogtatnom hozzájuk, 
és a csipkefüggöny résein_ akkor láttam először arcát keneget ő  asszonyt, 
asszonyt, aki saját arcával foglalkozik. Ötven és hatvan között lehetett. 
Ha egy idős asszony, ágyban, nyári hálóingben arcát kenegeti, az egy tíz-
éves gyerek számára annyi, mintha egy húszéves lányt látna meztelen, vagy 
üzekedés közben. Fannika arca más volt, egészen más, mint városkánk 
többi asszonyának arca. Megőrzött, hamvas stb; mondogatták. Páratlanul 
rendezett nemi életének, egykori nemi életének köszönhette fehérségét (a 
régi kínai orvosok szerint: a rendezett nemi élet jele az arc és b őrszín 
tisztasága, világos tekintet és finom hallás ...), vagy padig a nemi élet 
teljes hiányának, valami bels ő  buggyanásoknak, amelyek hamvasságot túr-
nak az arcára, nem tudom, de ha húgára, Husira gondolok, akkor csakis 
e lehetőségek mellett dönthetek. Husi volt az els őszámú kurva városuk-
ban (ezt már akkor is majdnem pontosan tudtam, ugyanis anyánk állan-
dóan a kurváktól féltette apámat: a Gangostál, a Vatta-lányoktól, Zedvig-
től, Husitól...), és arca a kocsmák olajos padlójára, teste a szálkás kugli-
pályára emlékeztetett, a kuglipályára, amelynek végében annyit állítgat-
tunk, s ahonnan jól 'láthattuk, amint a férfiak, szájuk sarkában kialudt 
cigarettacsikkel, felhajtják a hányó n ők, köztük Husi szoknyáját is .. . 
Józsi bácsi kacska kezét nézegetve, csodálva furcsa keszty űit, mintha már 
akkor is ezekről a dolgokról elmélkedtem volna. Ha a kulisszákat ment 
tologatni, bőrkesztyűt húzott, s bőrkesztyűs kezével sokkal ügyesebben ha . 
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donaszott, mint az operetteket vezényl ő  zentai karmester, akit dr. Kopasznak 
hívtak és dús, fekete, göndör haja volt. 
A kulisszatologatás jelentette számomra a világ legnagyobb csodáját. Sok-
szor segédkeztem én is, arcomat a durva zsákvászonra festett falakra, abla-
kokra, erdőkre, mezőkre szorítva. Legtöbb még meg sem száradt, és arco-
mon fal-, ablak-, erdő- és mezőrészletekkel tértem haza. Ott a szédületesen 
forgó kulisszák között pillantottam meg el őször azt a felsőrészkészítő  lányt, 
operettjeink csillagát, akiről azóta is annyiszor meséltem neked. Egy bordó 
falat toltam félre, s ő  ott állt mögötte, egy zöld mező  előtt, pirospozsgás 
arcán Józsi bácsi kesztyíítlen kacskakezével. 

Egy piros és egy fehér arcot látok a kacskakéz két oldalán, és látom, 
ahogy a kőre hulló késre csap, de képtelen felkapni, és látom, ahogy apám 
bakancsara rátapos ... Akkor már azt szerettem válna, ha a disznó áll fel, 
lép ki a szökőkutak közül, s vonul vissza diadalittasan óljába .. . 

Tihamnak is megmutattam a rajzfüzetet. Éppen akkortájt hagyta abba az 
állatkert látogatását. Egy-kétszer még, igaz, beült a tyúkólba, de Gligonya, 
mintha csak megsejtette válna problémáit, vele is sorba tojóztatta a tyú-
kokat, és egész nap mutatóujját bámulta, törölgette hattyulapjaiba. Az 
állatoknál sem jutott messzebbre, mélyebbre. Ezt persze csak én mondom, 
mert ő  nem is akart mélyebbre hatolni. Most is látom grimaszba ránduló 
arcát, amint a forró izomgy űrűbe dugja ujját, és körültapogatja a tyúk 
belsejét. Ő  már az alapozásnal befejezett mindent. Az állatok egydimen- 
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zióssagát tanulmányozta, az állatok zavarmentes egydimenziósságában gyö-
nyörködött. 

. Ugyanazzal a halotti maszkkal jönnek a világra, amellyel távoznak. Képes 
volt napokig értekezni ezekről a kérdésekről. Ha jól értettem, az emberek-
ról is ugyanúgy vélekedett, azzal a különbséggel, hogy náluk az érkezés 
és távozás között bizonyos zavarokat észlelt. A halott, arcán a gipszlepény-
nyel, mintha grimaszt csinálna, tíínődött .. . 
Ujjai feketedni kezdtek, kicsúsztak véres tenyeremb ől s könyöke, majd 
kézfeje is a fehérre súrolt padlóra esett. Hosszú körmei alatt már meg-
alvadt a vér. Szinte egész öklét be akarta gyömöszölni a spriccel ő  sebbe, 
futni kezdett, de csak • a trafikosbádé mögötti gesztenyesorig jutott, ott 
térdre esett, s a fa nedves kérgét kezdte kaparni, mintha csak felfelé 
akart volna menekülni. Uto'lértem. Én is próbáltam ráhelyezni tenyeremet 
a sebre. Teste •erősen rángatózott, és csak többszöri próbálkozás után ta-
láltam meg a sebet, értem a puha nedves húshoz. Sötét volt, nem láttam 
semmit, nem tudtaura, nil történt, csak azt tudtam, hogy nem szabad el-
venni kezemet. Lassan .megszoktam a hús érintését, és mind milyebbre 
dugtam ujjaimat: el kell állítani, el kell állítani ... A többiek Fis odaértek. 
Bátyámék a tettes után iramodtak, útközben kerítésléceket törve maguk-
nak. Mi meg, Tiham hóna alá nyúlva, külön-külön megfogva lábait, a 
kilomnéternyire levő  kórház felé kezdtünk szaladni vele. Mind hangosabban 
jajgatott. A főutcán sorban kigyulladtak az ablakok, ablakokat vetítve a 
gesztenyelombokra is. Felébredt az egész város, mint amikor Vidor a kug-
lizásnál leharapta annak a nyegle alaknak a kisujját... A vér átáztatta 
egész ruháját. 

Szerencsére Karlo volt az ügyeletes, Tihamot a padlóra fektettük, és Karlo 
hozzálátott a vérátömlesztéshez. Kezét szorongattam, úgy éreztem, néha 
ő  is az enyémet, és csak akkor néztem az arcára, amikor a padlóra esett 
a könyöke. Nem volt észnél. Egy különös grimasz állaradóan az arcán. 
Nemsokára becsukódott mögötte a kerlüeti kórház ment őkocsijának az aj-
taja, de még soká láttam az éjszaka kútjába zuhanó fehér grimaszt... Hány-
szor távolodott így tőlem Tiham, s hányszor zuhant így  hum...!  

„Ahogy felemelkedtem, a jegyszedő  világítani kezdett, és a vászonra vetít őd-
tem, s már a vásznon ütöttem le a sapkát. Az alak hirtelen hátrafordult, 
csak akkor láttam, hogy nem is gyerekkel van dolgom, de már kés ő  volt 
azon gondolkodnom, hogyan került az első  sorba, a gyerekek közé. A né-
zők fütyülni kezdtek. Az alak visszaütött, azt .hittem ütött, de nem ütött, 
kés volt a kezében. Fázni kezdtem a hideg vastól, és a kijárat felé rohan-
tam ." 
A mozivászon és Kiskulcs rajzfüzete... Nem mondtam neki semmit, csak 
elébe toltam a füzetet. 
Vegyetek disznót! Disznót akarok festeni, mondta elkeseredve, és egész 
nap mániákusan ismételgette: te disznó / olyam vagy, mint a disznó / disz-
nó... 
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Hol van Kiskulcs? 
Azonnal disznót kell mutatnom Kiskulcsnak. O istenem! Te akartál fel-
falni ott, Afrоdité mellett? 
Hallom, jól hallom, esőd azt mondja: disznó / te disznó! Еs azt, hogy menj, 
és hemperegj 'a delta sarában! 
Hd kerítsünk ebben az átkozott szállodában egy marék kukoricát? 
Gyorsan egy marék kukoricát kell keríteni! 
Egy marék kukoricát. 
Melyik szint ez? Nem a madarak szintje már, ugye? 
Hajnalban, ahogy felébredtem, éreztem, villámok kénes illattal telítették 
szobánkat, hallottam, a nyitva felejtett táskarádió zöld jelei is már egy 
kénes platóról beszélnek: a felh ők valahol fenn, minden alatt... бriás 
békák és disznók .. . 
Madarász, a park és környéke sakkbajnoka, rokkant bádogos, egy rozoga, 
mohás facsatornán naponta kétszer a nádasba engedte a gyógyfürd ő  el 
használt iszapját. Senki sem tudott róla, hogy valaki megbízta volna ezzel a 
feladattal, de rajta kívül senki sem mert a „csap" közelébe menni, dide-
regve ültünk a hideg sárban és vártuk, hogy a f űtбház mögött feltűnjön 
imbolygó alakja, és forró iszapot csapoljon nekünk. Mint bádogos, állí-
tólag felhőkarcolókon is dolgozott, s mi naponta látni véltük, amint le-
zuhan, lezuhan közénk. Nemigen maradt csont a lábában, •de azért ő  is 
ott hempergett velük. Voltak időszakok, amikor csak enni és aludni jár-
tunk haza a sárból. Legalább nem kínozza majd őket a csúz, mondogatták 
a szüleink. Sokszor a hazafelé tartó csorda is közénk vegyült, és a dühös, 
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tehetetlen kanászok minket csapkodtak, a mi b őrünket hasogatták, legfel-
jebb minket tudtak kiválasztani, hazazavarni. 
Ha besötétedett, az id ősebb fiúk a lányokra feküdtek. Végül már az egész 
város apraja-nagyja odaszokott, mint valami zarándokhelyre. Különösen a 
plébános megmártózkodása után. A harangozó kísérte, emlékszem, már es-
teledett, de annál jobban vilagitott viaszfehér teste, világíttot, amíg el nem 
olvadt a fekete sárban. Közelségünket kereste, de mi, akár a disznók, min-
dig elrúgtuk tőle magunkat. 
Az ebihalak is nagyon szerették azt a kénes, meleg pocsolyát .. . 

El akartam csapni a rádiót, de nem volt erőm kinyúlni érte, meg kellett 
várnom, amíg lassan kimerülnek az elemek. Ne felejtsünk el újakat venni. 
Igaz, én a zöld jeleket is szívesen hallgatom, ha jól meggondolom, talán 
szívesebben, mint a különböző  műsorokat, kivéve, természetesen, a forró 
arab hadarásokat, amelyek érdes kulisszái nélkül sokáig még dolgozni sem 
tudtam. Már nem tudnám pontosan megmondani, miért szerettem azokat 
az éjfél utáni propagandaadásakat, talán azért, mert egyáltalán nem értet-
te'm őket, meg azért, mert nem emeltek fel helyemr ől, mint a víz emeli 
fel a könnyebb tárgyakat, meg azért, mert lelkesedésünkb ől már eleve 
kihangzott valami kilátástalanság, lelkesedés a kilátástalanságban, de nem 
a kilátástálanságért és nem annak ellentétéért. A kilátástalanságban való 
belázasodás? Nem, nem tudnám megmondani, de emlékszem, magnetofont 
akartam szerezni, hogy ilyen műsorokat felvételezzek és aztán csak egy 
gombnyomás és egyb ől tultéve magam minden apátián, minden nyavalyás 
felbuzduláson, máris egy állandó szinten munkálkodhatok. Nem szereztem 
magnetofont, mert a gyufásdoboznyi rádión kívül nehezen tudok más tech-
nikát megtűrni közelemben. 
Ha egyszer ismét desz asztalom, nagyon .kis asztal 'lesz (nem is sajnálom 
fekete harmóпiuтnomat, amelyet már biztosan darabokra zúztak a lezu-
hanó gerendák) és csak egy tányér homokot fogok tartani rajta... Tedd 
oda az ágyra, rá is dobhatod a leped őt, nehogy zavarjuk a szomszédokat, 
hiszen ezek mégsem a mi falaink, amelyek még így, nemlétezésünkben is 
várfalaknak bizonyulnak —hiába a szó — katapultok, a rossz szavak e 
pokoli katapultjai, amelyek mint az ügyes tolvajok, el őször besározták 
árnyékom sötét foltját az ablaküvegen, majd hangtalanul kiütötték, tanán 
már engem is magukkal rántva .. . 

Biztosan csak felhő  takarhatta el a kéményt .. . 
Felhő  dönthette le. 
Miért kerülték el mindig a gólyák? 
Azok, amelyek Skolasztika kéményére építették a tavasszal, sokáig köröz-
tek felettünk. Egész nap nem mertünk szólni, moccanni, nehogy elzavar-
juk őket és mégis arrébb lebbentek. Másnap Mázas építkezésbe kezdtek, 
még a mi tetőnkről is vittek néhány nádszálat. Gligonya kiszaladt a pus-
kával, hogy közéjük pörköljön, de szerencsere a golyók már régen berozs- 
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dásodtak. Aztán Dudillával átmentünk Skolasztikához, ám Skolasztika egy 
pillanatra sem hagyta magukra őket, mintha csak megsejtette volna, hogy 
a kandallóban felgyülemlett szemetet akarják a gályák alá gyújtani. Elcsigá-
zottan tértek vissza, Skolasztika megimádkoztatta őket, talán még a gólyák 
lelki üdvösségéért is imádkozniuk kellett, 'a templom raktárából kölcsönzött, 
kopott imazsámolyon. Csuklóinkon rózsaf űzérek csüngtek, mintha megbilin-
cselték volna őkte. Gligonya már nem volt dühös, nem bosszankodott a gó-
lyák elpártolása miatt, és aztán is többször láttam csuklóján az olvasófüzért, 
semmibe révedő  tekintettel babrált vele. Attól az esett ől kezdve, napról napra 
nőtt Skolasztika befolyása. ő  vette gondozásba a vérebünket is, mert már 
valóban csont és bőr volt szegény. Igaz, Skolasztika vérebünket is csak 
lelki táplálékkal, figyelmességgel, szeretettel táplálta, és legtöbbször csak a 
KÉREM A MORZSÁT —KÉREM A CSONTOT feliratú, sarló alakú, csempe 
porcelántálacskájába összegyűlt morzsát hozta át neki. Skolasztika, hetven 
éve ellenére, naponta kikérte magának, ha netalán valamelyikünk asszony-
nak, asszonyságnak találta szólítani és szüzességét bizonygatta, orvosi igazo-
lásokat lobogtatva orrunk el őtt. Utoljára akkor rendezett jelenetet, amikor 
Dudilláék dalt küldtek neki a helyi rádióban, aranyos szomszédasszonyunk-
nak nevezve. Négy ház választotta el a parókiától, talán csak azért nem 
lett apácává, és a templomba szaladgáláson kívül még csak egy szenvedélye 
volt: házasságközvetítéssel foglalkozott — nem kis eredménnyel. Sosem 
becsültem sokra a hasonló szolgálatokat, de Skolasztika eredményessége meg-
győzött előíté'letem tévességér ől. Nagyanyat is ő  adta férjhez masodszor, azaz 
negyedszer, mert kétszer elváltak és kétszer ismét egybekeltek az Öreggel. 
Sokáig fogalmunk sem volt a dologról, csak egy héttel az esküv ő  előtt 
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közölték velünk, hogy minden il van intézve, és már csak a mi beleegye-
zésünket várják. Duzzogtunk, mint Gligonya a beköltözéskor, de amikor 
tudomásunkra adták, hogy nagyanya el fog költözni, azonnal hozzáláttunk 
az esküvő  részletes előkészítéséhez ... 
Kiskulcs már hazaérhetétt, és jót játszik, hempereg a meleg sárban. Nem 
látott még disznót, de a sár .. . 
A bikás fényképet sem mutattad meg még neki. 
Katókát sem a ravatalon. 
Többször gondoltam már, hogy megmutatom neki, nagyon szereti nézegetni 
a régi fényképeket, de aztán, amikor Gligonya a kútba túrta a padlás sze-
metét, egy harmadik kép is el őkerült, s e kép után már nem voltam benne 
biztos, hogy minden kérdésére válaszolni tudnék. 
Előbb még nemigen láttam a bika és a ravatal közötti összefüggéseket, 
habár vaumiért mindig egy helyen őriztem a két képet, és jóformán észre 
sem vettem a rokonok között a bika farka után kapkodó kislányt. Inkább 
csak a bikában gyönyörködtem, magam is beállva közéjük a bika, a ravatal 
mögé. De a harmadik kép, amely sorrendben több, mint valószín ű, az első  
lehetett (a bika és Katóka), már csak ezekr ől az összefüggésekrбl beszélt. 
Senkit sem ismerek rokonaid közül, és még csak a bika nevét sem tudnám 
megmondani Kiskulcsnak. Az Öreg többször is emlegette Katókát, talán 
húga, vagy unokahúga lehetett... 
A rokonok egy része behúzódott a gangra. Tessék félre, tessék félve, mon-
dogatta Szombathelyi Károly, aki a bikás felvételeket készítette. Egészen 
behúzódtak a fal tövébe, a sötét. árnyékba, de valami m űszerrel biztosan ki 
lehetne mutatni, hogy ott vannak, mert a fal nem látszik, csak az árnyék, 
a megsűrűsödött árnyék. Ha nem lennének ott, akkor nem s űrűsödött volna 
meg annyira az érnyék, és áttetszene a fal, talán még a csupasz, görcsös 
szбlőindák összevisszasága  is  látszana, mint levél fonákján az erek. Igaz, 
nem tudom, volt-e valaha is sz őlő  a gangon. Nem hinném. Másik részük 
pedig az istállóba ment. Tessék félre, tessék félre ... Hol volt az istálló? 
Én már csak a csupasz falakat, a kutat, az ecetfát, meg a kátrányos kerí-
tést láttam, amikor először benyitottam. Később már azt . sem. Most meg 
már be sem nyithatnék ... Ott lehetett Repecki házikója helyén, mert egy-
kor az a rész is a házhoz tartozott. Akkor, azon a hatalmas területen csak 
két udvar valt, most meg a felén, három, illetve a senki földjével, négy. 
Ott lehetett az istálló, meg az alsókonyha is. Az alsókonyhára még te is 
emlékszel. Aranyciculi és az a pincér lakott benne, aki kés őbb megszökött 
a börtönből, és a padlásszemétbe fúrta magát. A rend őrök, egy egész őrs 
kijött, nem mertek felmenni érte, csak kiabáltak: tessék lejönni, tessék le-
jönni ... Vagy, nem a pincér élt Aranyciculival? A pincér fenn lakott az 
előszobában, és ő  ütötte ki a rácsos ablak fels ő  sarkát, hogy kidughassa a 
kályhacsövet, és nem ő  szökött meg a börtönbő&l, hanem 'a Dudilláék helyén 
lakó, százkilós kosaras, akinek a felesége feljárt a pincérhez az el őszobába, 
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de a százkilós kosaras úgy tett, mintha nem tudna semmit ... Az üstház is 
ott állhatott Repedki felén, és csak kés őbb került előre a második udvarba, 
illetve a harmadikba, majd a másodikba. A tapasztás kihullott bel őle, a Bá-
dog is elrozsdásodott, de azért az oldalán anég látni lehetett a nagy lekvár-
főzések nyomait. Gligonya alig bírta a kútba lökni. Jócskán lepréselhette 
a szemetet, de nem merült a vízig, fennakadt a kóc hálójában, vagy éppen 
a páratlan selyemharisnyák fogták fel. Apát minden levélében küldött 
egy selyemharisnyát .. . 

A bikás felvételeket ősszel készítették. A g ang virágosládái üresek. Katóka 
a következő  tavaszon vagy nyáron halhatott meg. 1921-ben. 

A ravatal mögötti falon már érik a sz őlő . Melyik fal az? 
A fény miatt hozták ki a ravatalt a gangra vagy a ház elé. Inkább a ház 
elé, mert a gangon mégiscsak árnyékban maradt volna, és a sz őlőszemek 
sem csillognának annyira. 

Máris összekevertem a képeket. 
A ravatalosat Hollósi József készítette .. . 

Kezdjük elölről, előbb a bikás felvételekkel, illetve azzal, amelyiket utoljára 
találtam, mert az hiszem, az készült el őször. 

Miután valaki kivezette a bikát, és Katóka kezébe adta a láncot, a rokonok 
egy része behúzódott a gangra, a fal tövébe, a másik pedig az istállóba. 
Tessék félre, tessék félre ... Nem, még el őbbről kell kezdenem. 
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Mielőtt megérkezett a fényképész, •a kútból vizet dobáltak azallatra és az 
uidvart is jfelmosták, ahogy felmosták volna akkor is, ha a második képen 
a tagló valóban lesújt, és kettéhasítják az állatot. A kút akkor még nem 
volt megmérgezve. A bikat a g аЈlambdúc oszlapához kötötték, és szép.en meg-
száradt a napon. 

A fényképész (Szombathelyi) kijelölte a bika helyét, eloldották, Katóka ke-
zébe adták a láncot, majd a rokonok egy része behúzódott a gangra a má 
sik pedig az istállóba. 

Katókán kis, kerek, fekete sapka, fehér, kötött ruha, csíkos harisnya, spárga-
pacsni — nem régen kezdhetett el járni .. . 
Az asszonyok többször kiszaladtak a gangról, az istállóból, mert Katóka 
az állat mögé totyogott. 
Bal kezével a bika szája felé nyúl. 
Megtalálták egymás szemét. 

A rokonok előjöttek a gangról és az istállóból. Kett őjük elé kötényt kö-
töttek. A kötények sarkát úgy hajtották fel, mintha nagy papírrepül őket 
készültek volna csinálni. Az idősebb megfogta a 1ancot; kisujján élesít ő -
acél lóg. 
Valaki előkereste a taglót és a fiatalabb kezébe adta. 
Hol lehetett a helye a taglónak? A pincében? Vagy a kamrában? 
Felemelte. 
Hárman a bika mögéalltak; mici, kucsma és kalap van a fejükön. 
Egy 'legénykét (talán az öreg az a legényke) a bika elé állítottak. A többiek, 
hatan, a bika farkáért kapkodó Katóka mögé sorakoztak. Az a halbcilin-
deres úgy áll a sor végén, mintha a villamost várná. Talán csak megjátszot-
ták az egészet, egyszer űen beállította đket Szombathelyi. Az exponálás előtti 
pillanatban még nevetgéltek. 
A ravatal mögé sorakozva, nem nevetgéltek, de ott is a fényképez őgép szen-
zációja dominál. 
Senki sem néz le a kis menyasszonyra. 
Katóka mintha a ravatalon is az állat szemét nézné. 
Katóka az egyik képen sem fényképezkedik. 

Hol lehet a tagló? 
A padláson biztosan nem volt, tehát nem került a kútba. Teljesen meg-
feledkeztünk róla: gondoltuk, boldogan tudunk élni nélküle .. . 

Gligonya, kezében palacsintával. A palacsinta, mint egy égési sebekkel teli 
nemi szerv... 
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A malomban mindig olyan az arcod, mintha bepúderoztad volna... 

Már a malom küszöbéig emelkedett a víz .. . 

Milyen állhatatosan esik és mégis, milyen csönd van. 
Igaz, nem is hallhattuk a zuhanást, mert nem is volt zuhanás: a csöppek 
egyenként vitték magukkal részüket, fejadagukat, és nem maradt semmi. 
Csak Zöldi fogja észrevenni, a ma'lomkövek szokatlan csikorgását figyelve, 
hogy házunkat viszi a folyó. Mindegyik cseppnek külön-külön kis csatornája 
van a deltában, mindegyik külön-külön adja le házrészét az utolsó örökösnek. 
Talán éppen házunk fullasztja be a delta hajszálcsöves nagy hangszerét, és 
visszafordul a folyó, vissza, forrásába, amely már szintén mérgezett, akár 
a kutunk. 

Nemcsak a földnek kell; néha ilyen kész mondatokat kapok, és aztán pró-
bálom megsokszorozni őket. Persze, ezzel a sokszorosítási eljárással baj van, 
baj, de azért igyekszem ... Ám különben sem lehetne napokig tétlenül, né-
mán bámulni ezt az esőt, utánozni kell végtelen locsogását, hogy aztán 
könnyű, fehér labdaként emelhesse ki csontfoglalatából agyunkat és játsza 
dozva sodorhassa, majd keményebb partok közé érve, mint rothadt termést 
szétverhesse... 

Miféle végtelenről beszélsz már megint? Holnapra el fog állni, és máris 
előkészületeket végezhetsz a szárazság kommentálásáhóz, és ismét kiáltoz 
hatsz: ég, ég a házunk! 
Nem hiszem, hogy eláll. Mind sűrűbbek, mind nehezebbek a felh ők. Be 
fogják nyomni az ablakokat. Nem értem, miért készítik őket ilyen hártya-
vékony üvegből? Egyáltalán nem biztonságosak. 
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Holnapra el kell hogy álljon. Ha másért nem, hát akkor egyszerűen azért, 
mert nem eshet örökké, légy nyugodt, még csak negyven napig sem. Ál-
landóan úgy viselkedsz, mintha valami rendkívüli dolog történhetne ve-
lünk. Ha netalán elered az es ő, máris várod, hogy valami túlvilági, vagy 
ha neked és Mózesnek így jobban tetszik: ALVILÁGI rádióbemondó (em-
lékszem, mennyire megrendített az az eset is, amikor Kiskulcs a vécébe 
dobta a táskarádiót) szóljon hozzánk, mint egykor szólt, állítólag, ahhoz 
a szerencsétlen bibliai speditőrhöz .. . 

Holnapra el fog állni és kész. Szépen elutazunk a tengerre, ha annyira 
ragaszkodsz hozzá, a deltához. Így is beszéltük meg: szállodába jövünk, 
mert esős időben egészségtelen a ház, majd két-három nap múlva, mire 
megérkezik a pénz a bankba, leutazunk a tengerre, mivel bronhitise miatt 
már végső  ideje tengerre vinni a gyereket — akit te most, mindennek 
ellenére, mégis leengedtél az es őre ... 

Rendben van, holnap elutazunk. 

Tíz éve, a forrás mell ől is a deltához indultam... 

Hol van Kiskulcs? 
Biztosan a televíziót nézi a liftboyjal. 

Mégis, milyen jó, hogy beleegyeztünk nagyanya házasságába. Most ő  is a 
falak alá keriilt volna. 
Hogy örült Kiskulcs: a nagyanya menyasszony, a nagyanya menyasszony! 
És a fehér ruhát követelte .. . 
Miért öltöztetik menyasszonynak a kislányokat a ravatalon? 

A galambdúc oszlopa mind a három képen látszik. A házikó nem; mintha 
a földbe fordították volna, mintha a földben turbékolnának, röpködnének 
a galambok — de nem lehet a földbe látni .. . 

Újra pázsitot akartunk, pázsitot mi is. Később, amikor beláttam, hiá-
ba minden ügyeskedésünk, már arra is gondoltam, zöldre meszelem a 
csontkemény földet, ami a fényképéken, elég az állatra, a rokonok arcára 
pillantani, még föld, még lélegzik — lélegzik a tagló és a ravatal alatt is, 

edig már akkor sem ásták, gondozták különösebben. De még föld volt, 
föld és nem valami enyves massza. A f űnek nem is kell más, csak egy kis 
föld, néhány megdagadt porszem. Voltak évek, amikor a tet őn kaszálni 
lehetett volna... 21-ben már nem volt pázsit, csak néhány f űcsomó a ga - 
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lambdúc oszlopa és a kút körül, meg a falak tövében. A mamabokroknak 
sem volt már semmi nyoma, pedig a kilencszázas évek elején még a piacra 
is jutott a termésb ől. 

A málnás ház ... 

Gligonya hat-hét kis összeroppantatt vessz őkosarat talált a padláson. Fo-
galmunk se volt, mire szolgálhattak. Egymásba rakta őket, megdőltek, pró-
bált egyensúlyozni, de a hiányos fogazatú létrán szétugrottak a kezéb ől, 
ropogva ugráltak elénk a kis kosarak, amelyeknek csak a vessz ője nyomo-
rodott meg, roppant össze néhol, mintha a lapos padláson (a nád szivacsos 
masszája mind lejjebb ereszkedett) valami nagy állat taposott volna rájuk, 
de úgy, hogy a gerincük, a kis kosarak gerince: a fenekükre szögezett 
puhafalapocska, nem roppant össze, nem tört el, csak a vessz ők, amelyek 
még úgy összeroppantva, porosan, sárosan, nád-szurok által locsolva is meg-
őriztek valamit a fűzfagаІІyak kecsességéből. Tiham a korhadás hajszál-
vékonyan sípoló nemi szerveinek nevezte a már kialudt gyöker ű, elkorhadt, 
többször begyújtott törzsekb ől zölden, pirosan a víz fölé hajló gallyakat. 
... Valaki azt mondta, cipó-szakajtók, de én dolgoztam pékségben, és jól 
tudtam, cipó-szakajtók nincsenek. Skolasztikátбl tudtuk meg, hogy málnás-
kosarak, és hogy több mint száz darab volt bel őlük. A kosarakat triciklire 
rakták, és úgy szállították a málnát csütörtökönként a piacra. 

Málnaszüret az udvaron — őrúlet. 

Többször is vetettem veled málnát, és kiültem az összevissza foltozott 
nyugágyba (ha elengedtük, a véreb is abban aludt) és szemenkint eszegetve, 
vagy marokszámra habzsolva, próbáltam elképzelni az egykori zajos málna-
szüreteket, de hiába, döglött macskák, rozsdás bicikli-rovarok, ürüléktor- 
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nyok, félig léegett újsághalmok között nem lehet málnaszüretekr ől álmo-
dozni. A málnaszüretek jelentették az udvar, az udvarok történetének, több 
mint százéves történetének tet őpontját; aztán kezdődtek a fényképezkedé-
sek, majd a végtelen szárazságok, es őzések. Lassan megmérgez ődött a föld, 
és kiégett az a néhány f űcsomó is. 

A kút kezdhette a mérgezést, meg a mindjobban vedl ő  falak. 
A kút a negyvenes években mérgez ődött meg. Előbb sem itták vizét, de 
később már locsolásra sem használták — igaz mit is ilocsoltak volna? Az 
öreg emésztőgödörré akarta átalakíttatni, mert sokallta a szemétkihordás 
költségeit. 

Egy hatalmas, vaspántos ládába gy űlt a szemét, amíg a láda is szét nem 
rohadt, és végül azt iás kint nem hagyták a szeméttelepen. Minél kietlenebbé 
lett a ház, annál rohamosabban, annal nagyobb menmyiségben termel ődött 
a szemét. A tárgyak egyik nap még forgalomban voltak, még használták, 
használtuk őket, a másik nap meg már, akár lázas útra készül ődéskor, a pántos 
ládába kerültek. Délben még kedvenc pléhtányéromból kanalaztam a krumpli-
levest, a véreb is abból evett, este meg, amikor megérkeztek a szemetesek, 
azt is a dádába dobták, hogy a következ ő  alkalomra kevesebb maradjon. 
Az újdonságot számomra az jelentette, hogy nemcsak apróságokból kép-
ződött, formálódott a szemét, féllábbal minden, minden asztal, szék, fest 
mény, könyv, vödör, pokróc, függönytartó (gyönyör ű  rézkarmokkal kapasz-
kodó függönytartó) a nagy láda szélén táncolt. Már csak azt a pillanatot 
vártam, hogy közülünk is a ládába üljön valaki. Nálunk, a mi házunknál 
(amely szintén eltűnt — lebontották) sosem volt probléma a szemét, mi még 
a szomszéd szemétdombjáról is ellopkodtunk mindent; hurcolkodások alkal 
mával, külön stráfkocsik szállították utánunk a szemetet. Egy folyamatról, 
átváltozásról van szó, csak az el őjelek mások». Nem csoda, hogy az öreget, 
aki dinamója volt a nagy átváltozásnak, mind többet foglalkoztatta az emész-
tőgödör kérdése. Elgondolását nem sikerült megvalósítania, s ha megélte 
volna, biztosan nagyon örült volna Gligonya vállokozásának, habár ő  csak 
meg akarta ritkítani a kút falát, sosem gondolt az össz tégla kiszedésére. 
Gligonya emésztőgödre nemcsak az udvart mérgezte, hanem a házat is. Mint 
egy üvegbúrában, látni lehetett, hogyan emelkedik a víz. Éjszakánkint a 
padló alatt is meg-megbuggyant .. . 

A negyvenes években váltak el másodszor. Havannégyben harmadszor, de 
akkor már nem jutott idő  á harmadik, azaz a negyedik esküv ő  lebonyolitá-
sára, az öreg elment örökre. Nagyanya (én is úgy hívom, mint kiskulcs), ha 
,néha elhozott benneteket (Téged, Apátot, Dudilidt) az öreghez, apátokhoz, 
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már a kapuban sopánkodni kezdett: szálankint öli ki még a füvet .is! Pedig 
hát .a válások közötti, sokszor idillikusnak is mondható id őszakban ő  sem 
tudott mit kezdeni az udvarral. Igaz, néhányszor megtörtént, hogy kerti 
seprővel tért haza a piacról, gömbakácnak is beill ő  kerti seprővel, és félel- 
metes elhatározással, kezd ősebességgel látott a szemét felszámolásához, de az 
eredmény még ijesztőbb látványt nyújtott, ugyanis már teljesen lehetetlen 
volt megállapítani, hol kezdődik és hol végződik a szeméttenger: a cip ők 
nagy része, a tört lábú fogas, a nyugágy, a gyékény lábtörl ők, végül az új, 
még szintén szemetelő  kerti seprűvel, minden a pántos ládába került. Regge- 
lenként úgy kellett kibányásznom az öreg mamuszát, selyemsálját, fekete- 
vörös érmelegítőit, amelyek nélkül képtelen volt elindulni a templommal 
szembeni önkiszolgálóba és a trafikba, ahol naponta tetra-kakaót, újságot és 
Čardaš cigarettát vásáralt. (Halála után a čardašt kivonták a forgalomból.) 
Ezt a rövid útszakaszt kezdetben egy, kés őbb kettő, majd halála előtt három 
óra alatt tette meg. Mintha csak egy helyben járt volna. Csak az iskola 
és a templom elé ért mindig pontosan, szünetidőben és amikor az apácák 
friss csokrokkal, tízméteres nyel ű , speciális tollseprúkkel, frissen keményí- 
tett oltárterítőkkel, padlórongyokkal felszerelve a templomba indultak. A 
škularkámál a felsőbb tagozatosok paráználkodásai fel ől tudakozódott, az 
apácáktól pedig szentképeket kunyerált. Sosem tudtam megállapítani, hogy 
pontosan •miért is valt szüksége azokra a rózsaszín, csipkézett szél ű, finom 
képecskékre. Néhányszar láttam, amint ágyában a képeket rakosgatja, de 
találtam közülük a vécében is. Talán afféle színészn őknek vélte a szőke 
angyalkákat? Nem tudom, mert amikor én megismertem, és a házba költöz- 
tem, már csak nagy ritkán szólalt meg. Volt, amikor behívott, leültetett a 
kandalló mellé, Katóka ravatala alá (a fénykép üvegét teljesen elhomályosí- 
totta a korom, a légypiszok), és megkínált kakaóval, Čardašsal, de annak 
ellenére, hogy látszott mondani, mesélni szeretne valamit, néma maradt. Ha 
mégis ,megszólalt két történetet két történet-részletet variált állandóan 

kijöttek a mentők de nem adtam oda nekik Dudillát, 

Is THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE Is 

csak szépen gyertek utánam, mondtam nekik, csak 
szépen gyertek utánam, fehéregereim, befogtam a brics-
kába, az ölembe vettem Dudillát, habzott, már hab-
zott, és éppen csak meglegyintettem a Derest, éppen 
csak meglegyintettem, hiába szirénáztak a fehéregerek, 
messze elhagytam őket, már bedugták Dudilla fenekébe 
a gumicsövet, amikor a kórház élé értek / csettintettem 
egyet és a Deres a bricska el őtt termett, ölembe vettem 
Dudillát, már habzott, habzott, gyertek csak, fehér-
egereim, gyertek, csak, gyertek, már bedugták Dudilla 
fenekébe a gumicsövet / Skolasztika kihívta a ment őket, 
alig várta a nyugalmazott kis postatisztvisel őnő  hogy 
telefonálhasson, kihívta a fehéregereket, gyertek csak, 
fehéregereim, gyertek csak, gyertek szépen utánam, már 
bedugták Dudilla fenekébe / még szakítottam egy be-
léndeket, hogy megmutassam a doktornak, biztos anyó 
tok ültette a beléndeket, még szakítottam egyet, ölem-
be vette Dudillát, és éppen csak meglegyintettem a 
Derest, gyertek csak, gyertek, fehéregereim, már bedug-
ták / mint a léggömbök úgy szálltak utánunk a hab-
labdák, már habzott, már nagyon habzott, éppen csak 
meglegyintettem a Derest, gyertek csak, gyertek, fe-
héregereim, kapkodjátok a habot, csak kapkodjátok, 
már bedugták Dudilla fenekébe a gumicsövet / biztosan 
anyátok ültette a beléndeket, valamikor nem volt itt 
beléndek, biztosan anyátok hozta magával a belénde-
ket, az volt a hozomány, a beléndekmag volt a hozo-
mány, valamikor nem volt itt beléndek, biztosan anyó- 
tok hozta, még szakítottam egyet, gyertek csak, fehér-
egereim, már bedugták Dudilla fenekébe a gumicsövet, 
gyertek csak, fehéregereim, gyertek csak, gyertek, ha 
már iderendelt benneteket az a kis postatisztvisel őnő , 
gyertek, gyertek / anyátok még el .sem kezdte a jajga-
tást, máris otthon voltunk, biztosan anyátok hozta a 
beléndeket az udvarba, anyátok hozománya volt a be-
léndek, és én teleaggattam arannyal, úgy teleaggattam 
arannyal, hogy orra bukott, hogy beverte az orrát, 
úgy teleaggattam arannyal, feldíszítettem, mint egy ka- 
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rácsоnyfát a beléndekest, biztosan anyátok hozta a 
beléndeket; még szakítattam egyet, gyertek, csak gyer-
tek, kapkadjátok a habot, fehéregereim, gyertek, csak 
gyertek, szirénázzatok, fehéregereim / már bedugták 
Dudiila fenekébe, már bedugták, szirénázzatok, csak 
szirénázatok, anyátok még el sem kezdte a jajgatást, 
amikor már bekötöttem, lecsutakoltam a Derest, el sem 
kezdte a beléndekes, feldíszítettem arannyal, mint egy 
karáesónyfát a beléndekest / / utánam dobta a fekete 
köpenyt, azt hittem, valami nagy fekete madár száll 
гám, éppen csak elkaptam a sarkát, és uccu, az er-
dőbe ./ alighogy elértem az erdőt, amikor leadták utá-
nam az első  lövést, uccu, fel a hegyre / utánam dobta 
és becsapta az ablakot, amikor leadták az els ő  lövést, 
visszanéztem, és láttam nagy fehér melleit, mintha va-
lami nagy fekete madár szállt volna rám, ő  meg ott 
fenn, mint a hó, uccu, az erd őbe, uccu, fel a hegyre, 
uccu, uccu, le a hegyr ől, és a fekete madár mindig 
csak utánam / a legénység meg hátbatámadast sejtett, 
és piff-paff, a fülem mellé, uccu, vissza fel a hegyre, 
uccu, le az erdőbe, megint láttam nagy, fehér melleit, 
durr, szemközt a sörétessel, durr, megint szemközt, 
uccu, vissza az erdőbe, uccu, fel a hegyre, piff-paff a 
legénység, uccu, vissza a hegyre, uccu, le az erd őbe, 
durr, szemközt a sörétesšel, durr, megint szem'közt, 
láttam a nagy havas fehér melleket a hegyen, a völgy-
ben, a hegyen, a völgyben, mindenütt utánam, rám a 
nagy fekete madár / ha még egyszer visszamehetnék 
oda Galíciába, a völgybe, piff-paff, durr, láttam, állan-
dóan csak a havas melleket, meg a nagy fekete mada-
rat láttam, a legénység meg hátbatámadást sejtett, 
piff-paff... 
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Szerettem hallgatni, nagyon szerettem hallgatni, habár mind nehezebben moz-
gott a nyelve a rossz műfogsor között, habár mindinkább csak a m űfogsor 
csikorgását, csörgését lehetett hallani. Igaz, én már gesztikulációjából, a csi-
korgásból és a csörgésb ől is megértettem, melyik történetet variálja. 

Már a beléndek is kiégett .. . 

A második történet valami katonaélmény részlete, felnagyított részlete lehe-
tett, de mintha későbbi részаetekkel kopírozta volna egybe, mert, te mesél-
ted, Ő  lövöldözött mindig sörétessel nagyanya után. Egy ilyen lövöldözésre 
felfigyeltek a nem messze táborozó orosz katonák (az egyik történet az els ő , 
az utóbbi a második világháború alatt játszódott le), és fal mellé állítatták 
az öreget... 

Sokáig úgy .  éreztem magam ott az udvarban, mint a mesebeli kiskakas, ép-
pen csak kaparnom kellett egyet, s máris aranyra bukkantam. Drága régi 
érmekkel, pénzekkel, méhészeti naplókkal, szelencékkel, tóznikkal, szebbnél 
szebb kölnisüvegekkel, gyűrűkkel, zsebórákkal, még az első  szériábál való, 
kitűnő  állapotban levő  Pelikan töltőtollakkal voltak tele zsebeim. De aztán 
én is megmérgeződtem .. . 

Egyszer körültapasztottam a házat, de a falak még aznap letúrták, cifra dom-
borművmet, végképpen elmeszesítve az udvart. Házunk élve megnyúzott 
szörnyre emlékeztetett. Nagy ijedtségünkre, a kalickát tartó szög is kihul-
lott, habár a kalicka már évek óta üresen állt, s az utolsó kanári óta neon 
is gondoltunk újabb énekes beszerzésére. Mégis jó volt néha megállni a kony-
haablak mellé akasztott kalicka el őtt, kinyitni a kis csikorgó ajtót; megpisz-
kálni a csengőfürtöket;-letörölni a tükröt, belemártani ujjunkat a vályú ál-
lott, kocsonyás vizébe, meglökni, mint üres cukrászsátor alatt, a trapézokat, 
hintákat, megkaparni a szépiacsontot, a tálacskába száradt hipermanganréte-
get, golyózni a kölesmagokkal, kipiszkálni a megszáradt tet űket, a fonnyadt 
sárgarépát, feleleveníteni a megszökött énekesek nagy üidözéseit (nagyanya 
többször felmászott utánuk az ecetfára, lemászott értük az éppen kiszívatott 
vécébe), találgatni, melyiket kapta be a macska, melyiket a véreb, szaval-
gatni versikéiket, vigyázzba vágva magunkat, énekelni himnuszaikat... Egye-
dül á kis barométer maradt akkor is, mint már száz éve, a ház építése óta 
mindig a helyén, az eresz alatt éš a kis fafigurák valóságos védszentjéinkként 
šétáltak továbbra is körbe-körbe, el őre jelezve szárazságot, es őzéseket. Most, 
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A beteg vesék ... A h 

Miféle anyagból lehet 
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áz óriási beteg veséje .. . 

az ember vízhólyagja ?! 
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amikor végképp összedől, összedől minden, a barométer továbbra is ott ma-
rad, két méterrel a föld felett lebegve, s a kis repedezett, mohás szoknyájú 
hölgy, a fejetlen, esernyőt tartó, féllábú férfi még szabályosabban, még ko-
nokabbul fogja váltani egymást. Nem tudom, belenézett-e valaha is valaki a 
házikó (kertiház) szerkezetébe, igaz, az is meglehet, nincs is szerkezete, egy 
cérnagurigára tekert hajszál, lófarok vagy valami hasonló semmiség mozgat-
ja. Tíz-húsz éve biztosan nem vizsgálta meg, nem ellen őrizte senki, de azelőtt 
meglehet, ismerték titkát. El őrejelzéseire sem ügyelt már senki, de azért még 
á'lmunkban is tudtuk, hogy a hölgy, a mohás szoknyájú hölgy vagy a fejetlen 
férfi van-e kint. Ezek a kis faemberkék akkor is mozogtak, köröztek, amikor 
már semmi sem mozdult a háizban, és mozognak, köröznek majd akkor 
is, amikor már nem lesz semmi, mert százazság, mert es őzés mindig 
lesz, mert szárazság, mert es őzés lesz csak. Ha a nap kisüt, akárhol legyek 
is, a mohás szoknyájú hölgyet látom, és látom már napok óta, itt e szállo-
daszobában, a fejetlen férfit mozdulatlanul... 
Sárgaföldet meg paripacitromot kellett volna használnom a tapasztasnál, ma-
gyarázták. De sehol sem találtam sárgaföldet. Már az agyagpartot is körül-
kerítették a Kistéglagyáг  munkásai, és éjszakánként farkaskutyák szaladgál 
tak körülötte. Pedig ha agyaggal tapaszthattam volna a házat és a nap ki-
égette volna... És kosárral karomon, kezemben szenes lapáttal hiába jártam 
az utcákat, paripacitromot sem találtam. 

Majd a vizelet hektóliterjei mérgezték, égették udvarunkat. Tíz óra felé 
egymás után csapódtak ki  an  ablakok, hogy kilöttyentsék a teli éjjeliket. A 
kosaraséknak akkora éjjelijük volt, hogy akár meg is fürödhettek volna ben-
ne. Néha szétvetett lábakkal, áhitatos arccal vizsgálva a csillagokat, négyen-
öten is vizeltek egyszerre az udvar közepén. Vizelés közben a férfiakban min-
dig megmozdul a csillagász ... Haj nalonta úgy nézett ki az udvar, mintha 
egész éjszaka sósavval locsolgatták volna. 

Persze a kutyák és a macskák is megtették, odatették a magukét; székletük 
fehér volt és kemény, mint a kő . 

Tavaszonkint újra és újra felástuk, mind nagyobb mennyiség ű  fűmagot szór-
tunk el, de a csöpp aranymagok még talajt sem értek, máris kialudtak, 
megfeketedtek. 

Skolasztika mesélte, hogy az aranyat is málnáskosarakban vitték ki a dzsip-
hez. Tömérdek arany volt a házban. A háború alatt, vagy k ёzvеtІеntІ  a há-
ború után, két bőrkabátos fiatalember állított be Maca nénihez, a ház utolsó 
igazi gazdájához, valamiféle igazolványokat mutogattak, és az aranyat kér-
ték. Szépen elmértek minden egyes darabot, és külön-külön elismervényt ad-
tak róluk. A málnáskosarak még szinte újak voltak (az utóbbi húsz év alatt 
rongálódtak meg, amikor már teljesen beázott a tet ő), gerincükben, a fehér 
puhafalapocskákban, még meg sem rozsdásodtak a szögek, vessz őik még sí-
poló fűzfavesszők voltak, és nem rakódott még közéjük a kosz, ropogtak, 
cincogtak. Maca néni ugyanolyan áhítattal rakosgatta beléjük az aranyfoga-
kat, mint egykor, kislány korában, köténykével maga el őtt, a hamvas málna-
szemeket. A férfiak sosem vehettek részt málnaszüretekben, de azért mind el-
jöttek, akár kés őbb a fényképezkedések alkalmával, és megtömve pipáikat, 
demizsonokat rakva lábuk közé, kiültek a gangra... A b őrkabátos fiatalembe-
rek mozdulatlanul álltak a kandallónak támaszkodva (tél volt), és csak ak-
kor rezzentek meg, amikor fejük felett ütni kezdett az óra .. Az óra is le-
zuhanhatott már, és még soká visszhangzik szép, fátyolos, .mély hangja... 
Sáros katonacsizma volt a lábukon; amikor elmentek, Maca néni alig tudta 
kitisztítani nyomaikat a szőnyegről — mintha csak szurokban jártak volna. 
Akkor sem mozdultak, amikor egy aranyfog a márványfedel ű  éjjeliszekrény 
alá gurult, csak az egyik (sebhelyes arca volt, és bal kezér ől nem húzta le 
a fekete bőrkesztyűt) kissé összeráncolta homlokát, és fél szemmel távozá-
sukig a szekrényt fixálta, s várta a másik (minden bizonnyal ez volt a f őnök, 
szőrmekucsmáján még látszott a jelvény helye) utasítását, ami természete-
sen elmaradt... 

Zsákokban tőzeget cipeltünk a határmenti bányábál (egyszer meg is á'llított •  
bennünket az őrjárat), de nem tudtuk feljavítani a talajt, Képtelenek voltunk 
ismét földet, pázsitot varázsolni udvarunkba. Mondom, már arra is gondol- 



tam, zöldre festek mindent: a csontkemény földet, a pántosládát, a szemetet. 
A vécé padlásán, Dudilla akkumulátora mellett (a tanyán nem volt villany), 
egy nagy zacskó zöld festéket találtam. A kaput, a kerítéseket, a gang rácsát, 
az udvarra nyíló ajtókat festették vele a kilencszázas években. Es ős időben 
látni a kapun, hogy egykor zöld lehetett, habár nincs kizárva, csak a moha 
éled fel olyankor, mint a fahölgy szoknyájának ráncai között. 

A hamu 2s mind nagyobb mennyiségben halmozódott. A szél befújta a la-
kásba, az eső  kimosta belőle a lúgot ... 

Ilyen udvarra már ki sem lehetne vinni a ravatalt. Szemétdombra nem szok-
tak ravatalozni. 

Katóka arcán Fis látni, a föld még lélegzett .. . 

Az öreg ravatala már inkabb valami pokoli edényre emlékeztetett: újságot 
gyűrtek a feje alá, mert félrebillent; és én, ott a kápolnában, böngészni kezd-
tem az újságot, bőven volt időm rögzíteni az olvasható, fehér hajától el nem 
takart szövegrészt. Minél jobban sírtak körülöttem, annál gyorsabban smé-
telgettem magamban, mintha imádkoznék, mintha ő  variálná meséit a be-
léndekről, a havasmellű  asszonyról: 

Az 
az 

és 
nisztéritun 

Bioló- 
illetékes 

felkérésé- 
egyik leghiva- 
zai szakembere 
tömör és 
természettudomány 
műveltséggel rendel-
olvasó számára 

Is THE 1$ THE formában mutat IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE THE IS THE IS 
be a fotószintézis-kuta- 
tás történetét, az idevágó 
jelenlegi állását, valamint 
a hazai kutatók hozzájárulását 
a világszerte folyó vizsgálatokhoz, 
A fotószintézis izgalmas elméleti, 

de ugyanakkor a szív legszorosabb 
értelmében életfontosságú 

gyakorlati jelentőségű  
hogy ha a 

teljes felületén 
intenzitással folyna 

a klorofill-asszimiláció, akkor 
1 800 000 000 000 tonna szén megkötésére 

Az öreg is nagyon szerette olvasni az újságokat. Ezt a fotószintézisr ől szóló 
cikket is biztosan átfutja, ha nem kellett volna váratlanul távoznia. Reggel 
felhúzta volna mamuszát, háromszor a nyaka köré tekerte volna sálját, meg-
igazította volna felcsúszott érvéd őit, amiket még a legnagyobb kánikulában 
sem vetett le, amiket még a ravatalon is összeszurkáit üt őerén hagytak, és 
letipegett volna a trafikhoz ... 

Nem volt pénzünk hazautazni a temetésre. Hajnalban bezörgettem Vargához. 
Azt hittem, kiugrik az ablakon, de amikor közöltem vele, hogy az öreg 
meghalt... Sötét öltönyöm sem volt. Talán azért is hagyta rám szegény 
a ruháit. Egyszer sem vettem még fel őket, de ezek a kopott, lecsorgatott 
öltönyök a legnagyobb ajándék életemben. Végrendeletében rajtam kívül 
csak Zöldit említette: a temetésre Zöldi barátomtól kérjek kölcsön ... Zöldi-
vel már negyven éve nem látták egymást. Együtt harcoltak Galíciában. 
Mindig arról álmodozott, hogy egyszer még elcsoszog mamuszaiban Zöldi 
vízimalmáig, ahol már érezni a tenger, a delta !leheletét. Galíciába is szere-
tett volna még egyszer elcsoszogni ... Szerencsénk volt, hogy éppen akkor-
tájt festettük be feketére sárga tavaszikabátodat. Fekete kend őt kértél a 
háziasszonytól, feketére bokszoltad tornacip ődet .. . 

Katóka ravatala tele csokorral, koszorúval. 
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Bide adržana tokom leta ove 
godine u Kasselu. Radni tim 
Docunienta sačinjavaju Ha-
raid Szeemann, Arnold Bode 
i Jean-Christophe Ammann. 

Izložba  di  biti podeljena na 
tri sekcije: prva, Realnost sli- 
ke, obuhvata time: socijalis- 
tički realizam, kapitalisti čki 
realizam — :publicitet, k: +с , u- 
metn'ička fotografija, utopi+ja, 
naučna fantasti'ka, strip, so- 
cijalna ikonografija (bankno- 
te, ipoštans'ke marki, zastave 
itid.), mass-medije (novine, 
fi1mo';~i), sipomeniái (nadgro- 
bni, komemorativn:i), poll ti č - 
ka propaganda; druga, Real- 
nost slikovžtog, sadrži: aktu- 
elni zapadni realizam 'i1i hi- 
per,realilzam, portret, karika- 
turu, metaforičke, simboličke 
i alegorijske jezike iimetnosti 
(na pr. Kienholz), psihodelič- 
ko slikarstvo, pornografiju, 
dizajn, aktivizam (nasuprot po- 
litičkoj propagandi), fotogra- 
fiju-hroniku ill reportažu, in- 
dividual.ne mitodogije; treća: 
Identitet -ne-identitet slike ž 
slikovžtog. U :i+zvesnim sbuča- 
jevima slika .i slikov'rto se 
podudaraju, jer sposobnast 
razdvajanja nije još razvi' је- 
na kid autora ili ii re č  O 
identitetu voljno oipredelje- 
пom: prvi s1učaj, Prinudni 
identitet, sádrži dесје  crteže, 
slike mentalno zao•stalih, art 
brut, 'kom7lеretizam; drugi, 
Voljni identitet, grupilše pro-
cess-art, pozorište u .realnom 
vremenu, flilm u realnom vre- 
msnu, Qud'ičke situacije  (ig-
ra),  aúto=prezentacije umet- 
nilka (Ikad jedan usnetnik .iz- 
javi: ja sam umetmi+čko deli, 
tj. podudarnost iiameđu slike 
i s'l'fkoviitag); s drnvge strane, 
sеrija procesa u stvaran'ju ne- 
savladavih razlika izmedu sli- 

ez év nyarán kerül megrende-
zésre Kasselban. A DOCU-
MENTA munkacsoportját Ha-
rald Szeemann , Arnold Bobi 
é , Jean -Christophe Ammann 
alkotja. 

P.. kiállítást három csoport-
ra osztják fel: az els ő, A KÉP 
REALIZÁLÁSA című, ezeket 
a témákat őleli. fel: szocialista 
realizmus , kapitalista realiz-
muг  —• publicitás , giccs, mű -
vészi fénykép , utópia, tudo-
mányos fantasztikum, sztripp, 
szociális ikonográfia (pénzutal-
ványok , postabélyegek, zász-
lók stb .), mass-médiumok (új-
ságok , filmek), emlékművek 
(sír- és emlékkövek ), politikai 
propaganda ; a második téma 
A KÉPSZERU REALITÁSA 
néven ezeket, a témákat dol-
gozza fel: időszerű  nyugati 
realizmus , illetve hiperrealiz-
mus, portré , karikatúra, a mű -
vészet metaforikus, szimboli-
kus és allegorikus nyelvei (pl.  

is going to be organized this 
summer, in Kassel. Harald 
Szeemann, Arnold Bode and 
Jean-Chrstophe Amman makes 
the workergroup of Docume z-
ta. 

The exhibition is divided on 
three themes: socialistic rea-
lism, capitalistic realism —
publicity, trash, art photo-
graph, utopia, scientific fan-
tasticum, story in picture, 
social iconography (money 
orders, post stemps, flags 
etc.), mass-medias (newspa-
pers, films), memorials (grave 
and memorial stones), pout ž 
cal propaganda; the second 
theme called The Picturelike 
Realism, contanes tehse the-
mes: timely werstern realism 
or hiperrealžsm, pro trait, car-
icature, the metaphonžcal, 
symbolical and allegorical 
languages of the art (eg. 
Kienholz), phsychodelical pa-
inting, pornography, design, 
activism (opposite to the po-
litical propaganda), photo-
graph chronicle or report, 
individual mythology. The 
third theme: Identity and An-
-Identity of the Picture and 
the Pžcturelike. In some ca-
ses the picture and pictureli-
keness is the same, because 
the author's distinction scale 
is not developed od the iden-
tity is defined freely: the 
fžrts case The Forced Identity 
which contains child draw-
ings, mentally backuarded 
person's dralings, brutal and 
concerted art articles; The 
Freelike Identity it's topic 
concludes the process-art, the 
theatre and film which exists 
žn real time foolish positions 
(play), the artist's self introd-
uce (when the artist says of 
himself that h us the work 



CONCETTO POZZATI 

Roden ii  1 . XII 1935. u Vđ  
Veochio (Padova). 1949. pre- 
laтli.  U  Bolognu, gde i danas 
živn.  Id 1968. godine profesor 
ii  na  Likovnoj akademiji (Ac- 
cadem.ia di Bele Arti) u Ur- 
binu. Pored slikarstva bavi se 
i graflikom. Id 1955. učestvu- 
је  na mnogim nacionalnian i 
internacionalnim umetničkim 
manifestacij  ama.  Navodiino 
neke: Biennale Internazionale 
di S. Marino (1959, 1961, 
1963), Biennale Internaziona- 
1е  di Tokio (1963), Biennale 
u S. Paalu (1963), Documenta 
3, Kassel (1964), Alternative 
attualii 2, L'Aquila (1965), Sa- 
vremena italijanska umetnost, 
Beograd, Bukurešt,  Copenha-
gen (1966), samostalna izlož• 

CONCETTO POZZATI 

Born on 1" December 1935 in 
Vó Vecchio (Padua). He mo-
ved to Bologna in 1949. He 
lives there untill now. He is 
the proffesor of the Urbžns 
Artists' Academy (Accademia 
di Belle Arti). Besides paint-
ing he deals with graphic art. 
From 1955 he took part on 
many art performances in his 
country and aboard too, from 
which we'll mention some: 
Biennale Internazionale di S. 
Marino (1959, 1961, 1963), Bi-
ennale Internazionale di To-
kžo (1963), Biennale in Sao 
Paolo (1963), Documenta 3, 
Kassel (1964), Alternative at-
tuali 2, L'Aquila (1965), Mo-
dern Italian Art, Belgrade, 
Búcarest, Copenhagen (1966), concetto pozzatl 

ke i sl:ikovitog, to su: umet- 
nost ;ildeja ('struktura1isti, mi- 
nц málisti, :lan'd.art'i'sti, koncep- 
tualils'ti ) . 

Na ulazu u .izložbeni pro- 
štor pocumenta 5 :stajaće u- 
po¢orenje ida ie sve što  ii  .iz- 
2oženo realnost sliike, áli da 
sе  realnošt де1а  menja  prima  
stepenu svesti sva'kog iposeti- 
oca. ivaj koncep't di  b iti i1u- 
strovan 'sa tri Iprimera: 1) 
limaginarni ntuizdj iilus'trova- 
niih dopisndca, 2) , )Eat-art" 
Dadicla :spoerrija, 3) 1Vlüriija- 
turni rrvuzej iierborta Distela: 
ormar 'sa dvadeset ifiika, po- 
deljeni'h  na  25 pregrada 
(4,3X5,7X4,8 cm), u lkajwma se 
nalazi po jedno mini.dedo naj- 
¢иаса'jnG'jih s•avremenih umet- 
nika. 

Kurioailtet .ižložbe  bide  ša- 
tor na otvorenom prostoru u 
kojem  di  se üzložiti Ipre'ko sto 
s'tátua u prirodnoj velidini 
koje prüčaju listoriju 'izraыji- 
vanja k'vneskih séljaka od 
strane zemljoposednika, nji- 
hovu pobunu i savez isa po- 
bedničkom Crvenorn armijom. 

Kienholz ), pszichodelikus fes-
tészet, pornográfia , design, ak-
tivizmus (ellentétben a poli-
tikai propagandával ), fénykép-
krónika vagy riport, individu-
ális mitológia. A harmadik té-
makör: A KÉE És A KÉP-
SZERŰ  AZONOssAGA És 
NEM-AZONOSSAGA. Bizo-
nyos esetekben a kép és a 
képszerűség egyezik egymás-
sal, mivel a megkülönböztetés 
mércéje a szerz őnél fejletlen 
illetve az azonosság szabad-
szerűen meghatározott : az első  
eset a KÉNYSZERYTETT A-
ZONOSSAG, mely gyermek-
rajzokat , szellemileg elmara-
dott egyének rajzait , brutális 
és konkretizált művészi cikke-
ke; tartalmaz ; A sZABAD-
SZERU AZONOssAG tárgy-
köre a process -artot , a reális 
időben létező  színházat , és fil-
met, bolondos helyzeteket (já-
ték), a művész önbemutatását 
(mikor a művész azt mondja 
anagáról , hogy ő  az alkotás, 
illetve a kép és a képszer ű  
megegyezése); a kép és a kép-
szerűség közötti leküzdhetet-
len különbségekben végb®me-
nö sorozatszerű  folyamatokat 
öleli fel , mint az eszmék mű -
vészete (strukturalisták, mini-
malistá .k, Land Art - isták, kon-
ceptualisták). 

A DOCUMENTA 5 kiállítói 
területének bejáratánál egy 
felirat arra hívja majd fel a 
figyelmet, hogy mindaz, amit 
kiállítottak , a kép realitása, 
ez a realitás azonban a láto-
gató tudatának fejlettségét ől 
függően változik . Ezt a fogal-
mazványt három példával il-
lusztrálják : 1) a képeslapok 
immagionárius múzeuma, 2) 
Daniel spoerri „Eat-art"-ja, 
3) Herbert Distel miniat űr 
múzeuma: egy húsz fiókos 
szekrény huszonöt rekesszel 
(4,3X5,7X4,8 cm), melyekben a 
korszerű  alkotók egy-egy mi-
ni-műve lesz elhelyezve. 

A. kiállítás kuriózuma egy 
nyílt területen elhelyezett sá-
tor lesz, melyben több mint 
száz embernagyságú szobor a 
kinai parasztok kizsákmányo-
lá,sát, a parasztfelkelés és a 
Vörös Hadsereggel kötött szö-
vetséget ábrázolja.  

of art, or the agreement of 
picture and the picturelžke); 
teh picture and the picturel-
ike it conatins serieslike in 
differences processe which 
can not be overcame, as the 
art the ideas (structuralists, 
minimalists, Land Artists, 
conceptualists). 

At the entrance of the Do-
cuments 5 exhibition territo-
ry there will be a sign which 
draws attention to all exhi-
bits that is the reality of 
the picture, but this reality 
changes with the state of dew 
velopment of visitor's mind. 
This sign is illustrated with 
three examples: 1) the imag-
inary museum of post cards, 

„Eat-art" of Daniel Spoerž, 
Herbert Distel's miniatur 

museum: one wardrobe with 
twenty drawers and twenty-
five compartment (4,3X5,7X 
X4,8 cm) in which there is 
one mini work of each mo-
dern creator. 

The curious of the exhibit-
ion is a tent placed at the 
open aren, in which more 
than one hundered sculpture 
in original high which des-
cribes the Chinese peasant's 
exploatation and the peasants' 
revolt and the union conclu-
ded with the Red Army. 

Ii  



ba  u  S'tudiju Marconi, Mi1a- 
no, 'Sa 1on de la Jeune Peintu- 
re, Paris (1967), Samostalna 
üzlo~ba grasflke, Zagreb, lien-
fali  ideQ1a Gvovane Pittura, 
Bra'tlis'lava, Kunst  iMarkt 68, 
Kdln (1968), Galerija A'te4jea 
212, Beograd, В!iennale ide  Pa-
ris (1969), sam•os,talna Ёložba 
u New Yorku, Büennaile u 
Kra'kowu, Pittura •Italiana  Ig-
gi, Вес, Arte e Critica, Mode- 
dana, sam~ostalna üzložba и  ga- 
leriji De' Fascheraxti, Bologna 
(1970), Biennale de les Estam- 
pes, Paris, Internacionalni bi- 
ernna'le grafike u Ljuыjani, 20 
ar'tiis'tas Italianos,  Mexico Ci-
ty  Interessengermeinschast 
Berlin, 20  I;nternazvonale 
Kunstmessi, Basel (1971), sa- 
пnostalna izlo"zba u gáleriji 
San Müвheile,  Brescia  (1972). 
Moriografi'je o C. :Pozzatiju: s 
te~kstoviana R. Barillija i E. 
Crispoltija, iza  ii  Edцzioпii B. 
A. A. 'Roma, 1961; 1966: s  tik-
stir E. Jaguera, za  Ii  Edi- 
,züoni Alfa, Bologna; 1968: s 
tellcstovima  Baba,  Barillija, 
Bonfi!gl.iolija, Crispol'tija, Ja- 
guera, Marchiorija, Menne, 
Quin'taválllea, Sanguirnétija, za 
1'Edizioni Istituto di Storia 
dell' Ante dell' Uniиersitá di 
Panna;  Dal suicidin di Grosz 
(Iz Groszovog samoubistva, 
и . „Student" 15/1971) Qua- 
derni (Sveske) della Gal- 
leria De' Foscherari, Bologna 
1970,  a tekstoan aútora. 

EDITIONS AGENTZIA 
PARIS 

„Agentzia nije blagonáklon 
predlog izvesne izdava čke ku- 
се  za pseudointelektualnu eli- 
tu i nije poziv jedne klike 
tradicionalnih autora čitaoci- 
ma .da zajedno provedu ,sezo 
nu osporavanja'. Agentzia  fi-
ii  gusarska edicija velikog 
izdaváča koji trenutno nema 
hrabrosti da angažuje svoje 
strukture i svoje ire. Agent- 
zia  ii  jedna alternativa i tri- 
ibina koju su stvorili pisci in- 
ternaвionalne avangarde u 
funkciji svoje vizije, 'svojih is- 
straživanja i .svoje ideologije. 
Agentzia najavljuje kraj pri- 
vilegijama i konzumaciji ilu- 
zija. Agentzia  ii  okrenuta či- 
taocima koji  tele  da obezbede 
poziciju izvan sentimentalnih 
afekata i individualističkog 
,iskustva' u odnosu na u•met- 
nost. U ovoj seriji predlaže- 
mo publ'ikacije koje bi tra- 
dicionalni izdavači štampali 
sa velikim zakášnjenjem, kroz 
pet, deset, petnaest iii dvade- 
set ,godina." 

Redakaija: Jóchen Gerz, Ј . 
F. Bory. 

Id 1968. dosad Agentzia  ii  
objavila bizu četrdeset publi- 
kacija: časo.pisa, objekata, 
knjiga, plakata, čiji autori su, 

CONCETTO POZZATI 

1935 . decembér 1 -én született 
Vđ  Vecehioban (Padova ). 1949-
ben, Bolognába költözik, ma is 
ott él . 1968 - tó1 az urbini Kép-
zőművészeti Akadémia (Acca-
demia di Belle Arti ) tanára. 
Festészet mellett grafikával is 
foglalkozik . 1955 - töl több bel -
és külföldi művészeti rendez-
vényen vett részt , melyek kö-
zül megemlítünk néhányat: 
Biennale Internazionale di S. 
Marino (1959, 1961, 1963), Bi-
ennale Internazionale di Tokio 
(1963), Sao Paolo - i Biennálé 
(1963), Documenta 3, Kassel 
(1964), Alternative attuali 2, 
L'Aquila (1965), Korszerű  olasz 
művészet , Belgrád , Bukarest, 
Koppenhága (1966), önálló ki-
állítása a Marconi stúdióban, 
Milano , Salon de la Juene 
Peinture , Paris (1967), önálló 
grafikai tárlata , Zágráb, Bien-
nale della Giovane Pittura, 
Bratislava , Kunst Mark 68, 
Köln (1968), az Atelje 212 ga-
lériája, Belgrád , Biennale de 
Paris (1969), önálló kiállítás 
New Yorkban, Krakkói Bien-
nálé, Piaura Italiana Oggi, 
Bécs, Arte e Critica, Modena, 
önálló kiállítás a bolognai De' 
Foscherari képtárban (1970), 
Biennale les Estampes , Paris, 
Nemzetközi Grafikai Bienmi-
lé, Ljubljana, 20 artistas Ita-
lianos , Mexico City , Interes -
sengermeinschaft , Berlin, 2° 
Internazionale Kunstmesse, 
Basei (1971 ), önálló kiállítás a 
bresciai Šan Michele képtár-
ban (1972). Monográfia: R. Ba-
rilli és Crispolti , Ii Edizioni 
B. A. A., Roma 1961; 1966: 
E. Jaguer, le Edizioni Alfa, 
Bologna ; 1968 : Ballo , Barilli, 
Bonfoglioli , Crispolti , Jaguero, 
Marchiori , Menne , Quintavalle 
és Sanguineti , l'Edizioni Insti-
tute di Storia dell ' Arte dell' 
Universitá di Parma; Dal sui-
cidio di Grosz (Grosz öngyil-
kosságából); Quaderni (Füze-
tek) dells Galleria De'Fosehe-
rari , Bologna 1970 , a szerző  
szövegével. 

his independent exhibition in 
Marconi studio, Milano, Sa-
lon de la Jeune Peinture, Pa-
ris (1967), Independent Gra-
phic Exhibition, Zagreb, Bžen-
nale della Gžovane Pittura, 
Bratislava, Kunst Markt 68, 
Köln (1968), the gallery of 
Atelje 212, Belgrade, Biennale 
de Paris (1969), Independent 
Exhibition in New York, Bžen-
nale žfl Krakow, Pittura Ita-
lžana Oggi, Viena, Arte e Cri-
tica, Modena, Independent 
Exhibition in Picture Gallery 
De'Foscherari in Bologna 
(1970), Biennale les Estampes, 
Paris, International Graphic 
Biennale, Ljubljana, 20 artis 
tas Italianos, Mexico City, In-
teressengermeinschast, Berlin, 
20 Internazionale Kunstmesse, 
Basel (1971), Independent 
Exhibition in Brescia, San 
Michele Gallery (1972). Mono-
graphy: R. Barilli and Cržs-
polti, le Edizioni B. A. A., Ro-
ma 1961; 1966: E. Jaguer, le 
Edizioni Alfa, Bologna; 1968: 
Ba11o, Barilli, Bonfiglioli, Cris-
polti, Jaguero, Marchiori, 
Menne, Quintavalle and San-
guineti, l'Edizioni Institiuto 
di Storža dell' Art dell' Uni-
versitá di Parma; Dal sužcidio 
di Grosz (Grosz öngyžlkossá-
gából); Quaderni (Füzetek) 
della Galleria De'Foscherari, 
Bologna 1970, with the text of 
the author. 

EDITIONS AGENTZIA 
PARI S 

„The Agentzia is not a pro-
posal of goodwill pseudoin-
tellectual elite of some publi-
shing house, and isn't an in-
vitation to the reader from 
authors working by tradition 
to spend togather „the season 
of discussing". The Agentzia 
is not a pirate publication of 
the big publisher who isn't 
as brave as he can use his 
own structure and name. The 
Agentzia is an alternative and 
tribun which was established 
in the function of the inter-
national avantgarde writer's 
vision, their searches and 
ideology. The Agentzia ad-
vertise the end of using privi-
Iegy and illusion. The Agent-
zia will be opened for that 
sphere of readers who would 
like to state their position 
beside sentimental affects and 
individual ,experiences' area 
if these areas are given in the 
relation with arts. In this se-
ries we offer publications 
would • be publikhed by tra-
ditional publisher with late-
ness of five, ten, fifteen or 
twenty years after." 

The editors: Jochen Gerz, 
J. F. Bory. 
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pored astali'h: E. A. Vigo, M. 
моhr, Ј . Blaiпe, L. Ferro, Ј . 
C. Moineau, Sarenco, F. Vac- 
cari, E. Miecini, M. Perfetti, 
W. Aue, J. Gerz, Ј . F. 1Bory, 
A. R. Penek, Ј . Herman, Ј . jóchen gerz -  1967 
P1oog, C. Weissner, C. A. Sit- 
ta. 
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Near fourty publications 
were published by Agentzia 
from 1968 untill rows in 
them are: E. A. Vigo, M. 
Mohr, J. Blaiпe, L. Ferro, J. 
C. Moineau, Sanenco, F. Vac -
can, E. Miccini, M. Perfetti, 
W. Aue, J. Gerz, J. F. Bony, 
A. R. Penck, J. Herman, J. 
Plug, C. Weisner and C. A. 
Sitta's periodicals, objects, 
books and bills. 

EDITIONS AGENTZIA 
PARIS 

„Az Agentzia nem a pszeu-
doértelmiségi elit bizonyos ki-
adóházának jóindulatú javas-
lata és nem a hagyomány sze-
rint dolgozó szerzők klikkjé-
nek meghívója az olvasó fe-
lé, hogy együtt töltsék el „a 
vitatkozás idényét". Az Agent-
zia nem annak a nagy ki-
adónak a kalózkiadványa, 
mely pillanatnyilag nem olyan 
bátor, hogy saját struktúrá-
ját és saját nevét angazsálja. 
Az Agentzia egy alternatíva 
és tribün , melyet a nemzetkö-
zi avantgarde írói víziójuk ku-
tatásaik és ideológiájuk funk-
ciójában hoztak létre. Az A-
gentzia meghirdeti a kiváltsá-
gok és az illúzió fogyasztásá-
nak a végét. Az Agentzia az 
olvasók azon körének lesz nyi-
tott , akik a szentimentális af- f. vaccari 

fektusok és individuális ,ta-
pasztalatok ' terein kívül sze-
retnék megszilárdítani helyü-
ket, ha ezek a terek a művé-
szetekkel való viszonyban a-
dottak. Ebben a sorozatban 
olyan kiadványokat ajánlunk, 
melyeket a hagyományos ki-
adók nagy késéssel , öt, tíz, ti-
zenöt vagy húsz év múlva ad-
nának ki." 

A szerkesztőség : Jochen 
Gerz , J. F. Bory. 

1968 -tól máig az Agentzia 
közel negyven kiadványt je-
lentetett meg: többek között 
E. A. Vigo , M. Mohr, J. Blai-
ne, L. Ferro , J. C. Moineau, 
Sarenco, F. Vaccari , E. Micci-
ni, M. Perfetti , W. Aue, J. 
Grez, J. F. Bory, A. R. Penck, 
J. Herman, J. Ploog, C. We-
isner és C. A. Sitta folyóira-
tait , tárgyait, könyveit és pla-
kátjait. 
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JORRIT TORNQUIST 

Roden  ii  26. I,II 1938. u 
Grazii.  đivi u Grazu i Milanu. 
Studirao  ii  biologiju, arhitek- 
turu i plastičko oblikovanje. 
Istražuje boju i odnose boja 
— ljudska orijentacija  ii  pro- 
storu. Samostalno  ii  izlagao 
u rGrazu (1965, 1966), Milanu 
(1966, 1970, 1971), Trstu (1967), 
Beču, Veneciji (1968), .galeri- 
j ama Sincron, Bresoia,  Rimi-
ni (1970), Genovi, Frankfurtu, 
Torinu (1971), Zagrebu {1972). 
Nosilac  ii  nekoliko interna- 
cioпalnih nagrada. 

JORRIT TORNQUIЅT 

1938 . 3. 26-án született Graz-
ban. Grazban és Milanóban él. 
Biológiát , építészetet és plasz-
tikai formatervezést végzett. A 
színeket , a színek viszonyait, 
az emberek térbeli tájékozódá-
sát tanulmányozza. málló ki-
állítása Grazban (1965/66), Mi-
lanóban (1966 /70/71), Trieszt-
ben (1967 ), Bécsben és Velen-
cében (1968), a Sincron kép-
tárban , Brescia, Rimini (1970), 
Genovában , Frankfurtban, To-
rinóban (1971), volt. Több 
nemzetközi elismerést kapott. 

JORRIT TORNQUIST 

Born on 26' March 1938 in 
Graz. He lives in Graz and 
Milano. He graduated biolo-
gy, architecture and plastic 
design. He studies the co-
lours, the relation of colours, 
the people's orientation in 
space. His independent exhi-
bitions were in Graz (1965-
-66), Milano (1966-70-71), 
Trieste (1967), Vienna and 
Venice (1968), at the Sžncron 
Gallery, Brescia, Rimini 
(1970), Genova, Frankfurt, To-
rino (1971). He got few inter-
national appreciation. 

SIGNAL 

Internacionalna revija za 
signalisti'čka •istraživanja, čiji 
ii  osnivač, izdavač  i glavni i 
odgovorni urednik •pesnik Mi- 
roljub Todorović  <krajem 
1970. izašao  ii  br. 1, septem- 
bra 1 97 1 . br. 2-3, a ,oktobra 
iste godine, posredstvom са- 
sopisa Új symposion, br. 4— 
—5), u dva navrata  ii  noti- 
rana •u književnom dodatku 
„le lettere", koji uređuje Vin-
cenzo Accame, milanškog са- 
sopisa Le Artž (br. 6/1971 i 
3/1972). U prvoj belešci, gde 
ii  rač  д •Signalu br. 1, izme- 
đu ostalog, piše: „Veoma in- 
teresantna sveska koja sadrži 
kritiёke seje д  ,signalisti•čkim' 
iskustvima i iskustvima dru- 
gih poetsko-vizeuelnih tokova. 
Iza pregleda internacionalnih 
poetskih tekstova sledi sekci 
ја  posvećena jugoslovenskom 
iskustvu". A u drugoj, gde  ii  
reč  o br. 2-3: ‚U Jugoslaviji 
uvek aktivni Todorovič, сo- 
vek u vrhu poetskog éksperi- 
mentisanja u zemlji, pažljivi 
ii posmatrač  internacionalne 
situacije, što dokazuje revi- 
jom Sžgrial". 

SIGNAL 

A szignalista kutatások nem-
zetközi folyóirata , melynek a-
lapítója , kiadója és főszerkesz-
tője Miroljub Todorović  költő . 
1970 végén jelent meg az els ő  
száma , 1971 . szeptemberében a 
2-3. kettősszám , 1971 októbe-
rében pedig a 4-5 . szám, az 
Új Symposion kiadásában. 
Kétszer bejegyezték a Vicenzo 
Accame szerkesztésében meg-
jelenő  milánói LE ART' fo-
lyóirat „Ie lettere" című  iro-
dalmi mellékletének jegyzéké-
be (1971 /6 és 1972/3 szám). A 
Signalról szóló első  jegyzet 
többek között ezt tartalmazza: 
„Nagyon érdekes füzet, mely 
kritikai esszéket hoz a ,szig-
nalista' és más költői-vizuális 
tapasztalatokról és folyama-
tokról . A nemzetközi költészet- 
ről szóló szövegek áttekintése 
után a jugoszláv tapasztala-
tot felmutató rész következik". 
A második, 2-3. kettős szám-
ról ezt jegyzi meg: „A Jugo-
szláviában mindig aktív Todo-
rović , aki hazájában a költői 
kísérletek csúcspontján áll, a 
nemzetközi helyzet figyelője is, 
amit a Signal bizonyít". 

SIGNAL 

is the international periodical 
of the sžgnalistžc searches 
which founder, publisher and 
general editor is the poet Mi-
roljub Todorović. Its first 
issue arrived at the end of 
1970, the 2"d  and the 3'd doub-
le issue in september 1971 and 
the 4'h  and 5'h double issue 
in October 1971 in the edition 
of „Új Symposion". Twice 
was marked in the Le Arti, 
publication in Milano, by the 
edition of Vicenzo Accame, in 
the list of literature supple-
ment (1971/6 and 1972/3 iss-
ues). The note which is about 
the Signal containes this too: 
„it very interesting notebook 
which brings critical essays 
about the „sigпalžst" and 
other poetical-visual experien-
ces and processes. After the 
outline of texts about inter-
national poetry followes the 
part about the Yugoslav ex-
periences". About the 2"° and З.d double issue he worte 
this: „Todorović  who is al-
ways active in Yugoslavia, 
who stands on the top of 
poetry searches in hes count-
ry, he is also watcher of the 
international position, what is 
prooved by Signal." 
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B.4LINT SZOMBATHY 

Roden ii 17. X 1950. u Pa- 
čiru. Živi u Subotici i Novoin 
Sadu.  Clan ii  subotičke gru- 
pe Bosch+Bosch. Izlaže od 
1968. Važnija izlaganja: Iz1ož- 
ba grupe Bosch+Bo sch (Li- 
kovni salon Tribine mladih, 
Novi Sad 1970), IV interna- 
cionaina izložba vizuelne poe- 
zije  na  5. Bitefu (Galerija A- 
telje 212, Beograd 1971), М1а- 
di umetnici — mladi krit:i ča- 
ri 71, Muzej savremene umet- 
nosti, Beograd, 1972. I samo- 
stalna izložba: Nontextualité 
(Likovni salon Tribine mla- 
dih, Novi Sad, 6-17. IV 1972). 
U okviru ove izložbe repro- 
dukovala se muzika za magne- 
tofonsku traku: „zvu čna istra- 
živanja 1972", eksperiment 
I—II, Laszla Kerekesa (1954), 
člana grupe Bosch +Bosch. 
Pored vizuelnih istraživanja, 
grafičko-tipogra,fske opreme 
publikacija, B. Szombathy se 
bavi i pisanjem teorijskih 
tekstova. Navodimo fragmen -
te iz teksta koji je publiko- 
vao u katalogu za svoju.prvu 
samostalnu izložbu: ,;Ovde 
posmatram govorni jezik ód- 
stranjen od govora da bih ot- 
krio dubinu koja ne pripada 
ničemu, odnosno samo veoma 
kratko vreme raspolaže onim 
nečim koje  ii  okružuje i1i no- 
si u sebi. (...) Nontextualžté 
ii  takav kriti čki metod koji 
poput dopisivanja određuje 
tekst kao jednu nezavisnu ce- 
lovitost. Pojam znaka  dini op- 
štim tipičnim situacijama, to 
ii jedno generativno zavo đe- 
nje, mogli bismo reći: semio- 
tika . . ." 

SzOMBATHY' BALINT 

1950 . 10. 17 - én született Pa-
eséron. Szabadkán és Újvidé-
ken él . A szabadkai Bosch+ 
+Bosch csoport alapító tagja. 
1968 - tól állít ki. Fontosabb ki-
állításai : a Bosch + Bosch cso-
port kiállítása (az újvidéki 
Ifjúsági Tribün szalónja , 1970), 
a vizuális költészet IV. nem-
zetközi kiállítása az 5. BITEF 
alkalmából (az Atelje 212 kép-
tára, Belgrád 1971 ), Fiatalok 
71 (Modern 1Wüvészetek Képtá-
ra, Belgrád 1972), első  önálló 
kiállítása Nontextualité né-
ven (az újvidéki Ifjúsági Tri-
bün szalónja , 1972 . 4. 6-17.). 
A kiállításon Kerekes László 
(1954) a Bosch±Bosch csoport 

- tagja, „hangkutatások 1972", 
I-II. Kísérlet címíí magneto-
fonhangversenyét adta el ő . Vi-
zuális kutatások , grafikai-tipo-
gráfiai munkák mellett Szoxn-
bathy Bálint elméleti szövegek 
írásával foglalkozik . A követ-
kező  részletet önálló kiállítá-
sának a katalógusából idézzük: 
„A beszélt nyelvet itt a be-
szédtől elidegenítve írva szem- 
lélem , hogy felfedjem azt a 
mélységet , amely nem tarto-
zéka semminek , illetve csak 
nagyon rövid ideig rendelkezik 
azzal a valamivel , amely kö-
rülveszi vagy amelyet magá-
ban_ hordoz. (...) A NONTEX-
TUALITÉ olyan kritikai mód-
szer , amely a szöveget a TO-
VABB - íRASHOZ hasonlóan 
úgy kezeli , mint egy függet-
len teljességet . A jel fogalmát 
tipikus jelhelyzeteivel teszi ál-
talánossá , ez egy generatív 
ívelés, mondhatnánk : szemio-
tika ... ' 

BÁLINT SZOMBATHY 

Born on 17`" October 1950 
in Pačir. He lives in Subotžca 
and Novi Sad. He is the foun-
der member of the group 
Bosch+Bosch in Subotžca. He 
displays from 1968. Important 
exhibitions: the exhibition of 
the group Bosch+Bosch (at 
the hall in Youths Tribun in 
Novi Sad 1970), the 4" inter-
national exhibition of the vi-
sual poetry on the occasion 
of the 5"' BITEF (the gallery 
of Atelje 212, Belgrade 1971), 
Youngs 71 (Modern Art Gal-
lery, Belgrade 1972), his firts 
independent exhibition called 
Nontextualité (the hall of 
Youths Tribun in Novi Sad, 
from 6"-17" April 1972). At 
the exhibition László Kerekes 
(1954) the member of the 
group Bosch+Bosch made 
performance called Experi-
ment a tape-record con-
cert/sound searches I—II., 
1972. Beside visual searches, 
graphic and typographic 
works Bálžnt Szambathy deals 
with writing of theoretical 
texts. We quote the next part 
of text from the catalogue 
made for his independent 
exibžtžon: „I watch the spoken 
language here detached from 
speaking, that I can discover 
that depth which is part of 
nothing or dispose of that 
something which surrounds it 
or carrys in itselves. (...) 
Nontextualité is a critic me-
thod which deals with the 
text as an independent total-
ity similar to FURTHER-
-WRITE. The idea of the 
mark is made general by its 
typical merkpositions, this is 
a generative arching, we can 
say: semiothic .. . 
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MILOMIR JEVTI Ć  

Roden ii 14. I 1940. и  Va 
ljevu. Diplomirao je vajarst- 
vo na Akademiji likovne u- 
metnosti u Ljubljani kid S1a- 
vka Tiheca. Samostalne izlož- 
be: Valjevo (1966), Beograd, 
Galerij a Ateljea 212, u okviru 
5. Bitefa, Novi Sad, Likovni 
salon Tribine mladih (1971). 
Marta 1972. izlagao ii u okvi- 
ru gripe Juni u Mestnoj ga- 
leriji u Ljubjani.  

1ЧIILOMIR JEVTIČ  

1940. 1 . 14-én született Valje-
vón. A Ljubljanai Képz őmű -
vészeti Akadémián Slavko Ti-
hecnél szobrászatot diplomált. 
Čnálló kiállításai : Valjevo 
(1966), Belgrád , az Atelje 212 
képtárában az 5. BITEF al-
kalmából, Űjvidék, az Ifjúsági 
Tribün képzőművészeti szalón-
ja (1971). 1972-ben a Juni cso-
port keretein belül a ljublja-
nai helyi képtárban állított 
ki. 

MILOMIR JEVTI Ć  

Born on 14' January 1940 
in Valjevo. He graduated sculp-
ture on the Artist's Academy 
in Ljubljana at Slavko Tihec. 
His independent exhibitions: 
Valjevo (1966), Belgrade, at 
the gallery of Atelje 212 on 
the occasion on 5" BITEF, 
Novi Sad, the hall of Youths 
Tržbun (1971). In 1972 he dis-
played with a group called 
Juni at a Gallery in Ljuh-
1 jana. 

1967 novemberétől havonta je-
lenik meg Rómában . A folyó-
irat 42-43 . száma (1972. janu-
ár—február), a művészet jö-
vőjével foglalkozik . Ezt a szá-
mot MARISA VOLPI OR-
LANDINI , a Kandinsky dall' 
Art Nouveau aha psicologia 
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FUT URIBILI 

Mesećni ćasopis koji iziazi 
u Rimu od novembra 1967. 
Dvabroj 42--43 (januar ~febru 
ar 1972) posveien ii buduć- 
nosti umetnosti. Uredila ga ii 
Marisa Volpi Orlandini, autor 
knjiga „Kandinsky .dall' Art 
Nouveau  aha psicologia delia 
forma", 1968; „Arte dopo i1 
1945, U.  S. A.", 1969. i broj- 

• nih eseja 0 modernoj umet- 
nosti. (Na Univerzitetu u Cag- 
liariju predaje istoriju sred- 
njovékovne i moderne umet- 
nosti.) Sveska sadrži uvodnik 
odgovornog direktora ćasapi- 
sa Pietra Ferrara: Umetnost 
i slaboda ekspresije, вtudiju 
M. V. іOrlandini; 'Budućnost u 
umetnosti, izbor odlomaka iz 
profetski.h tekstova protago-
nista istorijske avangarde 
(Kandinsky, Marc, Von Hart- 
mann, Marinetti, Boccioni, 
Carrá, Russolo,  Balla, Severi- 
ni, Kamenski, Brik, Lisicki, 
Lunačarski, Gabo, Pevsner, 
Maleviё , Mondrian, Gropius, 
К1ее, De Chirico, Breton,  Da-
li), anketu  0 budućnosti umet- 
nosti, u kojoj su učestvovali 
upravnici i predstavnici mu- 
zeja, nacionalnih i privatnih 
galerija iz Francuske, Japa- 
na, Engleske, Italije, Holan- 
dije, SAD, Švedske, Švajcar- 
ške i Nemačke, kritičari 
(Apollonio, Argan, Arnheim, 
Barilli, Battisti, Boatto,  Bur-
ke, . Calvesi, Carandente, Cir- 
1ot, Cowles, Del Guercio, De 
Marchis, Dorfles, Fossati, Ga-
unt, Haesaerts, Hahn, Heiler, 
Jaffe, Landini, Maltese, Ma-
russi, McHale, Orienti, Palaz- 
zoli, Quintavalle, Restany, 
Sandberg, Schneider, :Spencer, 
Trini, Trucchi, Venturoli, Ver- 
gine), umetnici (Accardi, A- 
gam, Alfaro, Alviani, André, 
Са1о , Caro, Cintoli, Colombo, 
Consagra, Cordeiro, Cotani, 
Dorazio, Fabro, Guttuso, Ha- 
fif, Judd, Lewitt, Lipchitz,  Li-
vi,  Lombardo, Manzú, Mari, 
Millares, Mochetti, Montealeg 
re, Morales, Munari, Nigro, 
Paolini, Pomodoro, Rotella, 
Sohöffer, Tapies, Tiiiguely, 
Uncini, Vasarely, Verna, Whi-
ting). 

P. S. U NIN-u broj 1112 — 
30. april 1972, str. 47-19, ob- 
javljen ii prilog pod naslo-
vom „Ima 1i umetпast buduć- 
nost" koji poćinje rečenicom: 
, ~Anketa koju ii  NIN sproveo 
zaj edno s italijanskom revi- 
jom ,Futuribili' nema, izvesno, 
pretenzije da pruži definiti- 
van uvid u predmet". 

Ta~čno  ii da ii  NIN preneo 
maksimalno fragmentizovanu 
anketu objavljenu u časopisu 
„Futurnbili", ali takođe је  evi- 
dentno da se na 128 strana 
ovog časopisa nigde ne po- 
minju NIN kao sas.provodilac 
ankete i Miodrag Kolarić, up- 
ravnik Narodnog muzeja u 
Beogradu, Ješa ,Denegri, Mića 
Popović  i Dušan 0tašević, ko-
ji se .0 NIN-ovom prilogu p0-
javljujц  kao učesnici u an- 
keti.  

della forma, 1968 ; az Arte do-
po il 1945 USA, 1969 és több 
esszé szerzője szerkesztette. A 
cagliari egyetemen középkori 
és modern művészettörténetet 
ad elő . 

A folyóirat tartalma : Pietro 
Ferrara : A művészet és az 
expresszió szabadsága; M. V. 
Orlandini: A művészet jövője, 
válogatás a történelmi avant-
garde képviselőinek prófétikus 
szövegtöredékeib ől (Kandans-
ky, Marc, Von Hartmann, Ma-
rinetti, Bocciom , Carrá, Rus-
solo , B011á , Severini, Kamens-
ki, Erik, Lisszickij, Luna-
csárszkij , Gabo , Pevsner, Ma-
levies, Mondrian , Gropius, 
Klee, De Chirico, Breton, Da-
li); ankét a művészet jövőjé-
ről, melyben Franciaország, 
Japán , Anglia, Olaszország, 
Hollandia, az USA, Svédor-
szág , Svájc és Németország 
múzeumainak , magán- és nem-
zeti képtárainak képvisel ői, 
Apollonio , Arnheim , Barilli, 
Battisti , Boatto , Burke, Cal 
vesi, Carandente , Cirlot, Cow-
les, Del Guercio , De Marchis, 
Dorfles , Gaunt , Haesaerts, 
Hahn, Heller , Jaffe , Landini, 
Maltese, Marussi , McHale, O-
rienti , Palazzoli , Porter, Quin-
tavalle, Restany, Sandberg, 
Schneider , Spencer, Trini, 
Truechi, Venturoli és Vergine 
kritikusok; Accardi, Agam, Al-
faro, Alviani, André, Calđ, Ca-
ro, Cintoli, Colombo , Consag-
ra, Cordeiro , Cotani , Dorazio, 
Fabro , Guttuso, Hafif, Judd, 
Lewitć, Lipschitz , Livi, Lom-
bardi, Manzü , Mari , Millares, 
Mochetti , Montealegre, Mora-
les, Munari , Nigro, Paolini, 
Pomodoro , Rotella, Schöffer, 
Tapies, Tinguely , Unciai, Va-
sarely , Verna és Whitting mű-
vészek vettek részt. 

U. i.: A NIN 1112 -ik, 1972. 
4. 30. számának 47-49. olda-
lán Van -e a művészetnek jö-
vője címen cikk jelent meg, 
mely ezzel a mondattal kez-
dődik: „A NIN és az olasz 
Futuribili folyóirat közös kör-
kérdésének nem különösebb 
igénye, hogy definitív bete-
kintés ) adjon a tárgyba". 

Igaz , hogy a NIN átvette a 
Futuribili folyóirat maximáli-
san töredékekre bontott an-
kétjét , de as is nyilvánvaló, 
hogy a Futuribili folyóirat 128 
oldalán sehol sincs feltüntet-
ve, hogy a körkérdés egyik 
részvevője a NIN, valamint 
Miodrag Kolarić, a Belgrádi 
Nemzeti Múzeum igazgatója, 
Ješ ; Denegri , Mića Popovié 
és Dušan Otašević, akik a NIN 
hasábjain úgy szerepelnek, 
mint az ankét részvevői. 

FUT URIBILI 
It appears in each month 

from November in 1967, in 
Rome. The 42nd and 43'' (Ja-
nuary-February, 1972) issue of 
this periodical deals with the 
future of the art. This issue 
was edited by MARISA VOL-
PI ORLANDINI, the author 
of Kandinsky dali Art Nou-
veau a11a psicologia de11a 
forma, 1968; Arte dopo it 1945 
USA, 1969 and few essays. She 
is a professor of middleage 
and modern art history on 
the Cagliari University. 
The content of the periodi-
cal: 
Pietro Ferrara: The free-

dom of the art and the ex-
pression; M. V. Orlandim: 
The future of the art, select-
ion of thé historical avant-
garde representatives' pro-
phetical textparts (Kandinsky, 
Marc, Von Hartmann, Mart-
netti, Boccioni, Carrá, Rus-
solo, Balla, Severinž, Ka-
menski, Brik, Lžsszžckžj, 
Lunacsarskij, Gabo, Pevs-
fer, Malevics, Mondrian, Gro-
plus, Klee, De Cluržco, Bre-
ton, Dali); conference about 
the future of the art on 
which there were represen-
tatives from: France, Japan, 
England, Italy, Holland, USA, 
Sweeden, Switzerland, and 
Germany museum's, private 
and national museums, Apol-
lonio, Argan, Arnheim, Ba-
rilli, Battisti, Boatto, Burke, 
Calvesi, Carandente, Cirlot, 
Cowles, Del Guercio, De Mar-
chis, Dorfles, Fossati, Gaunt, 
Haesaerts, Hahn, Heller, Jaf-
fe, Landini, Maltese, Marussi, 
McHale, Orienti, Palazzoli, 
Porter, Quint avalle, Restany, 
Sandberg, Schneider, Spencer, 
Trini, Trucchi, Venturoli and 
Vergine critics; Accardi, Ag-
am, Alfaro, Alvžanž, André, 
Caló, Caro, Cintoli, Colombo, 
Consagra, Cordeiro, Cotani, 
Dorazio, Fabro, Guttuso, Ha-
fif, Judd, Lewitt, Lipchitz, Livi, 
Lombardo, Manzi , Mari, Mil-
lares, Mochetti, Montealegre, 
Morales, Munari, Nigro, Pao-
lini, Pomodoro, Rotella, schöf-
f er, Tapies, Tinguely, Uncini, 
Vasarely, Verna and Whžtirlg 
artists took part. 

P. S.: On the 47-49 pages 
of the 1112` issue of vin (30'" 
April 1972) arrived an article 
with the title „Is There Fu-
ture for the Art?" which beg-
ins with this sentence: „For 
the periodicals NIN and the 
Italian Futuribili conference 
isn't necessary to give a de-
finite inspection to the sub-
ject." 

It is true that the NIN 
took over the conference of 
Futuribili which is taken to 
smallest pieces, but it is al-
so evident, that on the 123°' 
page of Futuribili is nowhere 
written that one participant 
on that conference is the NIN 
and Miodrag Koiaгžć, the di-
rector of the Béigrade Natio-
nal Museum and Ješa Deneg-
ri, Mića Popovié and Dušan 
Otašević, who are mentioned 
on the pages of NIN as the 
participants of the conference. 
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BIT 7/1971 

Poslednji broj internacio- 
nalnog dvojezičnog časopisa 
za teoriju infor•macije, eb 
zaktnu estetiku, dizajn, mass 
media, vizuelne komunikacije 
i srodne  discipline, 'koji izlazi 
od 1968. godine u izdanju Ga- 
lеггјд  grada Zagreba i redak- 
ciji ,Во2е  Bika, glavnog ured- 
nika, Dimitrija Bašićevića, 
Iva Bojanića, Veri Horvat- . 
-Pintarić , Borisa Kelemena, 
Matka Meštrovića, Vatroslava 
Mimice, Ivana Picelja, Rado 
slava Putara, Vjenceslava 
Richtera, posvećen  ii temi 
Dijalog sa strojem. Na се lи  
časopisa nalazi se Zagrebač- 
ki manifest koji potpisuju 
Gordon Hyde, Jonathan Bent-
hail i Gustav Metzger. (!Ovaj 
manifest iz Londona objav- 
ljeп  ii  na internacionalnom 
simpoziju Kompjuteri i vizuel- 
na istraživanja, u Zagrabu 5. 
V 1969.) S1ede tekstovi: O fi- 
lozofji vizuelnog istraživanja, 
Kurda Alslebena; U istraživa- 
njima u današnj:ici i  0 dru- 
štvu sutrašnjice, Veri Horvat- 
-Pintarié; Društveni aspekti 
komipjuterske umjetnosti, 
Herberta W. Frankea; Rife-
rat biz naslova 0 temi broj 
tri, Gustava Metzgera; Psiho- 
ldški aspekti odnosa izmedu 
čovje'ka i kompjutera, 'Marti-
na Krarnpena; Prima novoj 
osnovi za teoriju estetiki, 
Evana HarrLsa Walkera; O 
i.nverzij:i estetike in гformaoija, 
Friedera Nákea; O 'interpre- 
táciji .pro,gramirane umjetno- 
sti, Jose~fa H1av'ačeka; Istraži- 
vanja O opsegu va'ljanosti 
Frankovog maksimumefekta, 
Kurda •A1slebena; Slučajnost 
u kompjuterskoj graifici, Leslie 
Mezeia; Metoda  mije komp- 
juterske umjetnosti, Hiroshi 
Kawanoa; xxx Petra Miloje- 
vića; Jedna teorija kompju- 
terskog skulptiranja, Charle- 
sa A. Csurija; TRAiN 2 — 
program kompjuterske grafi- 
ke za generiranje skulpture, 
Roberta Mallaryja; Umjetnost 
kao funkcija subjekta, spoz- 
naje i vremena, Vladimira 
Bonačića; Derfinicije, Ј . B. Be- 
dauxa, J. Clausmana, A. Vie-
na; Producirati umjetnost 
kompjuterom, Karla Gerstne- 
ra; Klasifikacija kom,Pjuter- 
ske grafike, Friedera Nakea; 
Syspot, Marca Adriana. 

BIT 1971/7 

Az információelmélet egzakt 
esztétikai , design, mass media, 
vizuális kommunikáció két-
nyelvű  nemzetközi folyóiratá-
nak utolsó száma a PARBE-
SZÉD A GЁPPEL témát dol-
gozza fel. A folyóiratot Zágráb 
város Képtára 1968 -tó1 adja 
k? Bobo Bek főszerkesztő , Di-
mitrije Bašičević, No Bojanić, 
Vera Horvat-Pintarić, Boris 
Kelemen , Matko Meštrović , 
Vatroslav Mimica , Ivan Picelj, 
Radoslav Putar ćc Vjenceslav 
Richter szerkesztésében. A fo-
lyóirat közli a Zágrábi Kiált-
ványi, melye : Gordon Hyde, 
Jonathan Benthall é: Gustav 
Metzger írt alá (ez a London-
ból áthozott kiáltvány a Kom-
puterei : é's vizuális kísérletek 
elnevezésű  nemzetközi sympo-
sionon jelent meg, 1969. 5. 5-
én Zágrábban). A BIT ezeket 
z szövegeket tartalmazza: A 
vizuális kutatások filozófiájá-
ról Kurd Alslebentől, A ma ku-
tatásairól é : a holnap társa -
dalmáról Vera Horvat-Pinta-
rićtól , A komputerművészet 
társadalmi szempontjai Her-
bert W. Frankentől , Cím nél-
küli beszámoló a harmadik té-
máról Gustav 1V1•etzgertől, Az 
ember és a komputer viszo-
nyának pszichológiai szem-
pontja Martin Krampentől, 
A: esztétikaelmélet ć  ј  alap-
jai felé Evan Harris Walker-
től, Az esztétikainformáció in-
verziójáról Frieder Naket ől, A 
programozott művészet inter-
pretációjáról Josef Hlavá ček-
től, Kutatások Frank maxi-
mumeffektusa használhatósá-
gának lehetőségeiről Kurd 
Alslebentől , Véletlen a kom-
putergrafikában Leslie Mezei-
től, Komputerművészetem me-
tódusai Hiroshi Kawwanotól, 
xxx Petar Milojevićtól, A 
komputerszobrászat egyik el-
mélete Charles A. Csuritól, 
TRAN 2 — a szobor generá-
lásának komputergrafikai 
programja Robert Mallary-
től, A művészet mint a szub-
jektum , megismerés és idő  
funkciója Vladimir Bonačičtól; 
J. B. Bedaux , J. Clausman és 
A. Veen Definíciói , Művésze-
te komputerrel előállítani 
Karl Gerstnertől, A komputer-
grafika osztályozása Frieder 
Naketől és Syspot Marc Ad-
riantól. 

BIT 1971/7 

The international periodical 
on two languages of žnfor-
mationtheoreme, exact aesthe-
tic, design, mass media and 
visual communication which 
last issue deals with the the 
me: Conversation with the 
Machine. This periodical is 
published by the Town Galle-
ry of Zagreb from 1968. Božo 
Bek is the general editor and 
his editorhelps are Dimitrije 
Bašžčević, No Bojanić, Vera 
Horvat-Pžntaržć, Boris Kele-
men, Matko Meštrovi ć, Vat-
roslav Mimica, Ivan Picelj, 
Radoslav Putar and Vjence-
slav Richter. The periodical 
publishes the Proclamation of 
Zagreb which was signed by 
Gordon Hyde, Jonathan Ben 
thall and Gustav Metzger 
(this information was brought 
over from London and was 
published on the Internatio-
nal Symposžon called Comp-
uters and Visual Experiments 
in Zagreb 5" May 1968). The 
BIT containes these texts: 
About the Visual Searches 
Philosophy of by Kurd AIs1e-
ben, About the Today's Sear-
ches and Tomorowe's Society 
by Vera Horvat-Pžпtarić, The 
Computer Art's Socžety by 
Herbert W. Franke, Report 
without title about the third 
theme by Gustav Metzger, 
The Psichology Aspect of the 
Man and Computer Relation-
ship by Martin Krampen, To 
the New Bases of the Aesthe-
tic Theoreme by Evan Harris 
Walker, About the Inversion 
of Aesthetic Information by 
Frieder Nake, About the In-
terpretation of the Program-
med Art by Josef Hlava ček, 
Searches about the Useness 
of Frank's Maximumeffects 
by Kurd Alsleben, Chances in 
Computergraphic by Leslie 
Mezei, Method of My Comp-
uter Art by Hiroshi Kawwano, 
xxx by Petar Mžlojevž ć, One 
Theoreme of Computersculp-
tzure by Charles A. Csu ri, 
TRAN 2 — Generalizing 
Computergraphic Programme 
of the Statue by Robert Mal-
lary, The Art as the Subject, 
the Function of Knowing 
and Time by Vladimir Bona-
čžč; Definitions by J. B. Be-
daux, J. Ciausman and A. 
Veen, To Produce Art with 
Computer by Karl Gerstner, 
The Classification of Comp-
utergraphic Art by Frieder 
Nake and Syspot Marc Ad-
rian. 
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A rokonokon nem látni, hogy halott mögött sorakoznak. Az öreg húszéves 
leјhetett, de már szép, fekete bajusza volt. Еs Katóka sem viselkedik úgy, 
mint egy fényképezkedő  halott. Hiába szorgoskodott H o11ÓSi, hiába akarta 
túlszárnyalni a bikás felvételeket készít ő  Szombathelyit, az üveglemezen nem 
hagyott nyomot a halál. Katóka aldalra néz, mintha éppen málnát szüretel-
nének a hátsó udvarban, mint ahogy a bika is elnéz, könyökmagasságban a 
tagló alatt, Katóka felé. 
A menyasszonyok, akiket valaha is láttam, mind halottak voltak, amilyen 
halottak csak az élők lehetnek. Katóka él. Sosem tudtam, mi az, hogy élni, 
de Katóka arcát nézegetve a ravatalon, már-már sejteni véltem. Katóka él, 
ahogy csak a holtak élhetnek. 

Hajnalban, mielőtt ágyad fölé hajolt és megcsókolt, elbúcsúzott t őled, talán 
örökre, és a határ felé vette útját, Apát is Katóka fényképe után kutat-
hatott az éjjeliszekrények fiókjaiban. 

Málnaszúretek, tömérdek aranyfog, aranyrúd, aranygömb, aranylánc, Katóka 
ravatala, a bika — és ez mind a mi házunkban, udvarunkban, nem Tétez ő  
házunkban, nem létező  udvarunkban! 

Kilencen sorakoznak a ravatal mögött. Ha jól sejtem, a nagyszül ők, az öreg, 
Maca néni, fekete fátyollal arcán és Ráfis bácsi ... A többiekr ől még csak 
sejtésem sincsen. 
Mi lehet a titka a .rokonok ilyen hibátlan, szép felsorakozásának, t űnődöm 
már évek óta. Ha Szombathelyi és Hollósi nem halt volna már meg (egy-
szer rábukkantunk a sírjára; egyikén sem írja, hogy fényképész, s ez a mu-
lasztás valóban végleges halálukat jelenti), biztosan minket is 4efényképez-
nek az öreg ravatalánál, s aztán retusálhattak volna végtelen .. . 

Ráfis, az öreg testvégje, állatorvos. Macedóniába menekült, és biztosan me-
nekült volna még tovább is (az öregt ől, a háztól), ha nem éppen akkor kez 
dődnek el a nagy járványok. ötven éve már, hogy nem látta senki. Még az 
öreg temetésére sem jött el, pedig neki is sürgönyöztek. A temet őcsősz sze-
rint két héttel a temetés után egy kalapos n ő  álldogált sokáig a sír mel-
lett. Nagy, vörös szekfűcsokrot kötött a kereszthez. Nagyanya szerint Anna 
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lehetett, Ráfis bácsi felesége, városkánk egykor híres színészn ője. Nagyanya 
nagyon sajnálta, hogy nem talalkozhattak, mert akadt volna még tisztázni-
való bőven. Ha nem tévedek, a „rendel ő" fafan is ott lóg Katóka a ravatalon. 
A legutóbbi nagy állatjárvány idején Ráfis bácsiról, a híres állatorvosról is 
írtak az újságok, és fényképét is közölték. Nekem úgy t űnt, háta mögött 
Ott  lóg Katóka. 

Ausztrália és Macedónia meg a delta lesz az a háromszög, amelyet Katóka 
ravatala jelez. 

Skolasztika szerint fennállt a gyanú, hogy az a két b őrkabátos fiatalember 
Macedóniából jött. Tehát a málnáskosarak egy része is oda került. Apát 
nem vitt magával málnáskosarat, akadályozta válna a hegymászásban. Így is 
napokig bolyongott a Juliai-Alpokban, míg végre sikerült Ausztriába jutnia. 
Ausztráliába már nem jutott a málnáskosarakból .. . 

Ketten megemelték a ravatalt. De nem is kellett volna emelni, csak egy-
szerűen meg kellett volna fogni, nehogy félrebillenjen, és kivinni. Azok ket 
ten (az egyik az öreg lehetett) mégis úgy tettek, és jó volt, nagyon jó volt 
nekik, hogy úgy tehettek, mintha nehéz, nagyon nehéz terhet emelnének. 

Az a nem létező , nehéz teher, amelynek nyomait hiába kereste, üveglapját 
a nap felé emelve, Hollósi: a halál. 

Amikor meglátták erőlködésüket, a többiek is segíteni akartak, pedig hát 
az a kettő  csak úgy tett, mint amikor gerendát visznek, és az alacsonyabb 
termetúek pipiskednek. Előbb csak az ajtóig vitték, és ott leengedték. 
Hollósi intett: még kijjebb, még kijjebb... 
Kitették a gangra. 
Tapasztás közben mindent részletesen megvizsgáltam, de már semmib ől sem 
tudtam a gangra következtetni. Mintha nem is létezett volna, csak valami 
különösen sűrű  árnyék szorult volna a falak tövébe. Még most is, amikor 
pedig már valóban mindegy, minden mindegy, nehezen tudom odaképzelni 
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a gangot. A szobák még sötétebbek lehettek, hiszen a gang nélküli is egész 
nap égetni kellett a villanyokat, gyertyákat. 
Az aranyat is biztosan gyertya mellett mérték, a kis patikamérlegen. Az a 
10 dekás, amit papírnyomatékként használtam, a patikamérleghez tartozott. 
Skolasztika volt a tanú. Valaki átszaladt érte. Az ajtónál állt, mintha el 
akarta volna állni az útjukat, és látta, oldalt a b őrkabát alatt fegyverek vol-
tak — talán még kézigránát is, mesélte rémült arccal. Apát egyik levele 
szerint az a két bőrkabátos fiatalember a partizánoktól jött, ugyanis Ráfis 
bácsi összeköttetésben állt velük, és ezt a megoldást találta legszerencsésebb-
nek, hogy örökségét, amelyből kijátszották, az ellenállási mozgalomnak aján-
dékozza. A sebhelyes arcú, kezében a teli, arannyal teli málnáškosarakkal, 
majdnem megcsúszott a havon. Dudilla elnevette magát .. . 

Hollósi intett: még kijjebb, még kijebb ... Kicipelték a galambdúc alá. A 
galambdúc tornyos kázikója, amelynek kis ablakaiban pehelytollak lebegtek, 
nem látszik a képen. A ravatal felett sem lebegtek pehelytollak. Hollósi tün-
tette el őket .. . 

A föld akkor még lélegzett. Aztán nem. Most talán majd lélegezni fog ismét. 
Már biztosan rángatóznak benne a rózsaszín giliszták. És ismét röpködnek, 
turbékolnak benne a galambok... 

Dnsznót kellett volna vermünk! 

Hol lehet Katóka sírja? 
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brasnyó istván 

ketten egy lovon 

Igy hiszem, sose nősülnénk mi meg, ha még Krétyi itt lenne. Hanem Sicó 
csak kiállt a kapuja elé, és átkiabált hozzánk nagy hangon: Margit! 

Persze, jó tudni, hogy ezer lépés legkevesebb, annyira van ide a kapuja. A 
hangja mégis ott sustorgott állandóan a leveg őben: akármerre fordulsz, egyre 

csak Margit, Margit. 
Negyedik vagy ötödik napon, hogy az megállás nélkül rikoltozott, Krétyi el- 

ment félútra a kapujáig, és visszakiabált neki: 
— Legalább Margaréta, te hájfej ű, vagy Krétyi kisasszony, vagy Grátchen. 
Tulajdonképpen ez tette be a kaput, mert egyszer csak az egyikünk elkezdett 
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nevetni, egyszóval kipukkadt bel őle a nevetés; figyeld csak, szólt az egyikünk, 
míg amonnan ütemesen visszhangzott Sicó kiáltozása, de szó szerint ez: 
Marharépa, marharépa, — s ezután akárhányszor megláttuk Krétyit, mindig 
kitört belőlünk a nevetés, el őszörre pedig mi magunk küldtük át, nevetve, 
hozzá, és amikor visszajött, még jobban nevettünk. De Sicó többet nem kia- 
bált, a hangját sem hallottuk azontúl, mert a dolog komo2yra fordult köz- 
tük, s akár tetszett ez nekünk, akár nem, férjhez kellett hozzá adnunk Kré- 

tyit, mi pedig hoppon maradtunk. 
Ezért megyünk mi nősülni, ma, alkonyat után, egy lovon ketten, úgyhogy 
csak egyikünk ülhet a nyeregben, a másik meg mögötte kapaszkodik, mert 

a nyeregben az ül, amelyikünk részegebb. 
Falusi lányt akarunk elvenni, akinek olyan szép fehéren lobog az inge, s 
a múltkorjában, ahogy arra jártunk, az ablakon keresztül lenéz ően mosoly- 

gott rajtunk. 
Amikor a nap lement, az egyikünk a ló bordainak nyomta a bakancsa talpát, 
és meghúzta a hevedert, majd még visszatámolyogtunk a házba a sáros ud- 
varon keresztül, és tovább vedeltünk, míg csak eszünkbe nem jutott, miért 

is iszunk. 

Mert nősülni indulunk, mondtuk mindketten egyszerre, és mentünk a ló 
felé, de ekkorra már hó volt az udvaron, nagy id őt tölthettünk a házban, 

bár nem hinném, hogy szándékunkban állt volna. 
Akkor felkapaszkodtunk a lóra (a lovat Sacinak hívják), a nyeregben most 
az ül, amelyikünk részegebb, bár nem mellékes, hogy ezek után egyikünk 

sem lehet józan. 
A faluba megyünk, nősülni; falusi lányt akarunk elvenni, akinek olyan szép 
fehéren lobog az inge, csak nem tudjuk, mi lesz, ha most kifektetjük a hóra, 
mi lesz a fehér ingével, a fehér lánnyal, reggelre csak homorú lenyomata 
a hóban, ahogy lábait felhúzva feküdt ott, annyi marad bel őle, a hó, vagy 

kitárt karja nyoma, hát ezért kár törni magunkat. 
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De nem küldhettünk neki levelet, nem is kívhattuk, magunknak kell érte 
mennünk, ketten megyünk egy lovon. És magunkkal visszük, ha jönni akar, 
vagy el nem szalajtjuk a lovat, ezt a szürkét, a gazdátlan éjszakában, amely- 

nek sörényében jéggé fagy a megolvadt hó, mert gyalog mégsem jöhet. 
Ám az is lehetséges, hogy egy hótömbön ülünk, olyan fehér ez a ló, itt, 
a kereszt előtt az úton, ahol mindketten születtünk, és most azon marako-
dunk, merre menjünk, vagyis merre vigyen bennünket a ló, pontosabban 

azt találgatjuk a sötétben, merre van a falu, ahová n ősülni indultunk. 
Jó lenne, ha megmaradna ró'lunk ez a kép, ahogy az egyikünk erre, a má- 
sikunk meg épp ellenkező  irányba mutat, kinyújtott kézzel, félrécsúszott 
satyakban, ugyanannak a lónak a hátáról, arról a helyr ől, ahol megszület- 
tünk, és ha szerencsénk 'lesz, még fontos dolgog fognak itt velünk megesni. 

ÉN MEGSÉRt7LTEM 

Ha úgy kívánják, elmondhatok egyet-mást a világról. 
De mielőtt belekezdenék, itt áll el őttem egy vörös ember a fának támasz- 
kodva, ami személy szerint igen kellemetlenül érint. Szívesen kiállítanám 
a napra, mert nem szeretem, ha valaki a fának támaszkodik. Mégsem te- 
hetem meg vele, mert akkor nem biztos, hogy vissza tudok emlékezni az 
arcára. Igy гn g lehet, hogy menni fog a dolog, nem el őször csinálom már. 
Ik öten voltak, és minden este ott ültek a t űz körül, mi pedig, mire késő  
dsz lett, éppen harminckilencen, és nem volt tüzünk. Persze, nem létezik 

igazság, öt ellenében nem lehet harminckilencet tenni. 
Apám, mondtam, amikor lefeküdtünk, én meg fogok itt fagyni. A többiek 
nem mondtak semmit, nem is tudtak volna egy értelmes szót kinyögni, any- 
nyira vacogtak. De mégis úgy volt, hogy nemcsak az ablakon át láttuk, ha- 
nem még a deszkafalon keresztül is éreztük a tüzet, tulajdonképpen az ő  

tüzüket. 
Mi, akiknek nem volt tüzünk, javasolhattunk volna többféle cserét is, hogy 
melegedhessünk. Megemlíthettük volna nekik, hogy szerintünk igazságosabb 
lenne, ha ötösével váltanánk egymást a t űz mellett, óráról órára, egész éj- 
száka, így mindenki legalább egyszer sorra kerülne, s másnap folytatnánk, 

ahol abbahagytuk. 
Vagy mondhattuk volna azt is, engedjék meg, hogy mindenki egy héten egy 

éjszakát a tűz mellett tölthessen. 
A legnagyszerűbb pedig az lett volna, ha megkérjük őket, engedjenek ben-
nünket is néha melegedni. Igy ábrándoztunk mi a tűzről anélkül, hogy va-
lamit is szóltunk volna bármelyiküknek is, meg amúgy is kevés értelme lett 

volna annak, hogy szóljunk. 
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°Én mégsem ott vártam be a telet. Én megsérültem, miel őtt szóvá tettem 
volna a dolgot. 

A vörös ember, aki most itt áll a fának támaszkodva, amit maguk persze 
nem láthatnak, ezt ugyanis csak én látom, egész nap kint handabandázott 
a földeken, mindenkivel nagyon szigorú volt, de önmagával igen-igen enge- 

dékeny. 
Aznap pedig, amikor épp szólni akartam neki a t űzzel kapcsolatban, tulaj-
gonképpen barátságosan ki akartam neki fejteni az elképzelésemet, magához 
intett, hogy egy gerendát átdobjunk a kerítésen: ő  az egyik végét fogja, 
én meg a másikat. Mikor a gerendát olyan magasra emeltük, hogy a fejünk 
felett volt, mintha csak mást gondolt volna, kifordult alóla és arrább sétált. 
Vigyen el az ördög, gondoltam, ha ennek ez egyszer jó vége lesz, már hogy 

sikerüljön megtartanom a gerendát az egyik végénél fogva. 
Nem sikerült, szinte belecövekelt a földbe, de kellemes érzés volt feküdnöm 
Ott,  mintha csak én feküdnék egyes-egyedül az ő  tüzüknél, s felólem mond- 

hatnak, amit akarnak. 
Az a vörös ember, aki most ott a fának támaszkodik, még fölém hajolt, 

nem bántam, de csak most értem, mi volt az a mozdulat. 
Nem vártam be ott a telet, én megsérültem, sokszor elmondtam már. Egy 
pillanatig egyedül voltam a tűz mellett, még ez a szerencse, különben meg- 

fagytam volna. 
Apám, mondtam egyszer, amikor lefeküdtem, én itt meg fogok fagyni. 

A többiekkel nem tudom, mi lett, meg sem Rsmerném őket. Csak erre az 
egyre emlékszem, aki a fát támasztja most, maguk ezt nem láthatják. De 
nem fagytam meg, én csak megsérültem. A többiek lehet, azt az ötöt kivéve. 
Vagy csak az én emberemet. Ott áll a fánál, és én legszívesebben kiküldeném 
a napra, de nem tehetem, úgy nem tudnék visszaemlékezni az arcára. Az 

meg majdnem olyan, mint a fekéreg. 
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LAKHATбSAG SZEMPONTJABбL 

Lakhatóság szempontjából az iskola már régóta nem kielégít ő  hely. 
Én tudom, mert az ősszel múlt két éve, hogy az iskolában lakom, vagyis az 
épületnek abban a szobájában, ame'ly valaha tanterem volt. A szemben lev ő  
szobában egy házaspár lakik, egy birkacsapat után járkálnak egész nap, és 
kifejezetten büdösek. Nem is tartok fenn velük semmiféle kapcsolatot, én 

általában hajnalban megyek, és csak kés ő  este jövök haza. 
Most is, ahogy átlépem a küszöböt, és az ajtó felé megyek, az én ajtóm 
felé, vagyis a tanterem ajtaja felé, mert a kett ő  ugyanaz, már zizeg is a 
szalma a talpam alatt, valaki már megint idevackolt .a kinti vagányok közül, 
de sejtem már, hogy ki lehetett, nagy hasa van, ahogy rálépek a sötétben. 
Az meg felriad álmából és sápítozni kezd, míg csak bele nem rúgok, hát 
erről aztán egyből felismer még a sötétben is, ja, mondja, maga az, hát 

mért nem szál? 
Azt éл  tudom, hogy ki vagyok, mondom, ahogy zárom kifelé az ajtót, de 
miféle rezsim ez, idevackolni az ember ajtaja elé. Azt gondoltam, els ő  lesz, 
válaszolja, be akartam kéredzkedni, de aztán láttam, nincs itt senki — és 

zizeg a szalmában . 
Vigyen az ördög, maradj most már, mondom, és magamra zárom az ajtót, 
lámpát sem gyújtok, megvagyok anélkül. Elkerülöm a nagy táblát a sötétben 
és megcélzom a szalmazsákomat, oda van terítve a földre, a sarokba, s 
ahogy ülök ott, azon gondolkozom, hogy egyáltalán levetkőzzek-e, amikor 

meg az ablakomon kezdenek zörögni, vagyis az iskola ab'lakán. 
Ennek most ellátom a baját, gondolom, miközben rohanok. kifelé, zár вΡm 
az ajtót, a vagány még mindig ott alszik, ja, maga az, mondja, ahogy megint 
megbotlok benne, hát ki a fene volna, mondom, s ahogy kiérek, kinn, az 
udvaron, a fak közt, látok is állni vagy támolyogni valakit, egyb ől nekiugrok, 
leteperem és rátérdelek a nyakára, de hát a ruhán keresztül is szúrja a 

nyaka a térdemet, hogy a fenében lehet valakinek ilyen borostás nyaka? 
Látom, mondana valamit, de még nem engedem szóhoz jutni, nehogy csak 
tréfának vegye az egészet, szeretném, ha megemlegetné, és legközelebb mesz- 

sze elkeni né az iskolát, legalább akkor, ha itt vagyok. 
Aztán kinyögi végre, hogy ez valami tévedés, s ahogy feláll, jobbra-balra 
mutogat, hogy itt lakik a szomszédban, csak elkeverte a házat, segíteném ki 

a slamasztikából. 
Ezért mondom, hogy lakhatóság szempontjából az iskola már régóta nem 

kielégítő  hely. 
Meg valami fé'llábú is lépdel vagy szökdécsel éjszaka a szobában, de csak 
oda-vissza, oda-vissza, egész álló éjszaka. Ez a tanító, mondta egyszer valaki, 
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amikor szóvá tettem el őtte a dolgot. Ő  biztosan tudja, mondta, mert ide járt is- 
kolába. Allítása szerint az egyik sarokban tábla is van, csak kés őbb átme- 

szelték. Ha egyszer ráérek, keressem meg, ott másképp kopog a fal. 
Igaza volt, ott van a tábla. Bet űnként fejtettem le róla a meszet, ráment 
vagy fél napom. De meglett a tábla, ennek pedig csak örülhetek, így leg- 

alább tisztában vagyok a dologgal. A táblán ezt írja: 

AZ ELSŐ  VILAGHABORÚ HALOTTAINAK 

Dehát miféle cirkusz ez, kérdezem. Fekszek a szalmazsákon, ez legalább az 
enyém. 

Ha majd reggel elindulok Feketicsre, tudom, ahol a kiserd ő  meg a napra- 
forgótábla összeér, és a búzatarló mélyen benyúlik a kett ő  közé, ott megint 
le kell guggolnom, hogy hányjak. És csak sokára indulhatok tovább, Feke- 

ticsre. 

A LЁTRAN 

Legalább két napja megállás nélkül éhes vagyok. Igaz, a dinnyék már nagyra 
nőttek a kertben, de még egyáltalán nem kezdtek el érni, ha meg teleeszem 

magam zöld dinnyével, akkor biztos, hogy végem. 
Elüldögélek itt ma délelőtt, miközben életekre gondolok, például ha foghat- 
nék egy nyulat, vagy fürjet, esetleg fogolymadarat, de fogalmam sincs, hogy 
fészkelnek-e errefelé, esténként igaz, szoktam hallani pitypalattyot, de egé- 

szen messziről, a birtok heretáblájáról. 
Valaki meg már hajnal óta töri a kendert, mint valami őserdőt, de sehogyan 
sem tud kitalálni belőle, vagy nem is akar, hajnalban még kiáltott, de mióta 
megvirradt, csak néha hallatszik a fújtatása, ahogy megáll pihenni. De én 
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ételekre gondolok, ennem kell valamit sürg ősen, és csak azután tudok szét- 
nézni a környéken, így már nem futná az er őmből. 

S aztán kijön az ember a kendertáblából, biztosan meggondolta magát, észre- 
vette, hogy nem hívom, mert nem is hívhatnám, kés őbb sem, mit kezdenék 
itt vele? Jön felfelé a gyepen, a fasorban, tüzetesen szemügyre vesz mindent. 
Úgy látszik, ő  is éhes, mert nincsen csomagja, kabát sincs rajta. Átázott, 
a harmattól átázott világos inge .rózsaszín foltokban tapad a b őrére, nem 

latszik errefelé valónak. 
Menekült vagyok, mondja. 

Sajnálom. 
Adnom kell a hülyét, nem hagyhatom magam cs őbe húzni. Már egyszer a 
nyakamba sóztak egy menekültet. Külföldi cigarettákat hagyott itt, meg új- 
ságot. Este dzsippel jöttek a cigarettákért, az újságokért, meg értem. Manila- 
madzaggal kötötték hátra a kezemet, az eresz alól egy egész köteg lógott, 
abból húztak ki pár szálat. Aztán láttam a menekültemet, bent ült az iro- 

dában, amikor elvezettek az ajtó el őtt, elfordult. 
Hal? — kérdezi most ez. — Nem halat evett az el őbb? — Tehát ő  halat 

enne. 
Nem, mondom, nem szeretem a halat. Semmit sem ettem, és különben sem 

láthatta. 
Pedig én úgy éreztem, hogy hal volt, mondja, és elkezd vakarózni, hát persze, 

száradni kezd a harmat a meztelen b őrén, viszket az ilyesmi. 
Mondtam már, hogy nem szenvedhetem a halat, válaszoltam, van már annak 

egy éve is, hogy én halat ettem. 
Kár, mondja erre ő, és le-fel tekinget a ház el őtt, de ahogy leveszi rólam 

a szemét, már osonok is be az istállóba, hozom a vasvillát. 
Egyik kezemben a vasvilla, a másikat feléje nyújtom, még mosolygok is: 

Hát akkor, a viszontlátásra. 
De nem lepődik meg, ő  is nyújtja a kezét, még mosolyog is mellé, a viszont- 

látásra, mondja. 
A viszontlátásra, és kezet fogunk, de ahogy visszahúzza a kezét, mintha egy 

Ujja ott maradna a tenyeremben. 
Hej, mondom, ezt itt felejtette. De ő  vissza sem néz, sietősen lépdel lefelé 
a gyepen, már a fák alatt jár. Hej, mondom még egyszer, de mintha süket 
lenne, a füle botját sem mozdítja jártában. Én meg anélkül, hogy megnéz- 
ném, mi az, utánadobom azt a tenyeremb ől, röptében meg nem tudom meg- 
állapítani, hogy mit hagyott itt, beszáll a kertbe, a dinnyék közé, nagyot puffan 
valamelyik dinnye kemény kérgén. Ezt már ők sem fogják megtalálni, meg 

én sem, soha többé. Efelől nyugodt lehetek. 
És most, ahogy elment, csak most akad meg a szemem a galambdúcon. 
Valami csakugyan nincs velem rendben, hiszen tele van galambokkal. Fehér 
gatyás meg pávás galambok ülnek a dúc hegyében, és mind engem figyel. 
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A létrát, mondom, és megyek a padlásfeljáróba, szaladok is már a létrával, 
nekitámasztom a dúcnak. Hej, kiabálok onnan föntr ől a menekültem után, 
de ő  már messze jár az úton, még most sem nézne vissza. Pedig ha tudná, 
hogy boldogabb vagyok, mint eddig bármikor. Hogy mindent elfelejtettem. 

Elvtárs, kiáltom a 'létra tetejér ől, hej, elvtárs! 

A galambok ijedten köröznek, én meg benyúlok a tetves fészkekbe a dúc 
lecsorgatott nyílásain, tojás, tojás mindenütt, vagy egészen pihés fiókák, de 

aztán, végre, ijedt kaparászás és rugdalózás: itt az els ő  ,pár galamb. 
Még ott fönn kitekerem a nyakukat. 

V VAGY A 

Aztán úgy gondoltuk, hogy mégiscsak ellenállást fogunk tanúsítani. 
Bár a rendőrségünk vissza lett nyomva, vagyis harc nélkül megadta magát, 
lovon ülve várták be az ellenséget, és csak átnyújtották nekik a zászlót, ame- 
lyet csak ünnepnapokon szoktak kitűzni, az ünnep estjéig, akkor általában 
bevették, nehogy valaki meggyalázza, fölöslegesen, részegšégében követve el 

a zászlógyalázást, ami nem számít b űnnek. 

Ahogy a rendőrségünk átnyújtotta a zászlót, és azok a kezükbe kaparintották, 
mesélik a falusiak, az els ő  dolguk az volt, hogy a térdükön kettétörték a 
rúdját, aztán mindkét darabot, a rúd alsó felét, amely most már nem tar-
tozott a zászlóhoz, meg a fels őt is, amely most a zászlót tartotta, rúd nélkül 
tulajdonképpen, a mi rendőrségünk lovai elé dobták, vagy a mi rendőrsé-
giink lovainak a patái alá, amitől a lovak megriadtak, és a zászlót beletipor-
ták a porba, mert eső  már vagy két hete nem esett, mert ha esik, akkor 
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a sárba tiporják, ami ugyan egyre megy; végeredményben a mi rend őrsé- 
günk 'defellírozott a mi zászlónkon, hát az ördög vigye az ilyen rend őrséget, 
jobb is, hogy elkergették őket, ez a véleményünk utólag, mert ha nem is 
adják meg magukat, mondjuk, odapörkölnek egyet-kett őt, vagy csak a leve- 
gőbe lőnek és elvágtatnak anélkül, hogy a hajuk šzála is meggörbült volna, 
vagy bármi csekélyke veszélynek is kitették volna magukat, nem, ők átadják 
a zászlót egy csomó gyalogosnak, amikor lovon vannak, meg a fegyverüket, 
meg mindent, mindezt csak azért, nehogy a lovaikat is elvegyék. No meg csak 
ha szó nélkül elsomfordáltak volna, szégyenszemre, akkor sem kellett volna 
kitenniük a zászlót ilyesminek, pont azt a zászlót, amit pont ők még a 
falusi részegektől is féltettek, de nem, ők megadják magukat, nem is be- 
szélve mirólunk, akiket hetenként elagyabugyáltak becsületesen, hogy mi mit 
gondolunk, hát mi köpünk rájuk, ha csak eszünkbe jutnak, meg arra a sok 
hiábavaló pofonra, amit kiosztottak, mert most úgy gondoljuk, hogy alkalom- 
adtán mind vissza fogjuk nekik rámolni, ha egyáltalán marad még bel őlük 

valami az első  ezer pofon után. 
Ezért gondoljuk most valamennyien úgy, hogy ellenállást kellene tanúsí- 
tanunk, ezt így gondolják a falusiak, de mi hárman egyáltalán nem úgy 

gondoljuk, hanem éppen fordítva: mi ellenállást fogunk tanúsítani. 
Mert ennyi különbség azért mégiscsak van közöttünk, mármint hármunk 
között, meg a falusiak között, mert a legtöbb pofont, ha mindent össze 
számolunk, mégis mi kaptuk a tulajdon rend őrségünktó'1, mi fejenként 
egyre-másra annyit kaptunk, mint legalább öt falusi együttvéve, és ezért mi 
úgy fogunk most bosszút állni, már csak azért is, hogy megmutassuk a falu- 

siaknak, hogy ki a keményebb gyerek, hogy ellenállást tanúsítunk. 
Először is: a visszavonulók itt felejtettek egy mordályt, annak akkora lyuka 
van, hogy egy nagy puha héjú dió .is belefér, ezt mi most megtömjük puska-
porral meg vágott vassal, ez az els ő . Utána meg, mivel ők többen vannak, 
be fogjuk magunkat ásni, s aztán majd meglátjuk. Lényegében ami vita 
tárgyát képezi közöttünk, az az árok alakja, ahová majd beássuk magunkat: 
eleinte úgy terveztük, hogy az árok V alakú legyen, két szárával nyitva az 
ellenség felé, ketten kis kaliberű  puskával elöl; míg a mordály hátul, ahol 
az árok két szára összeér. Hátulról a mordály l őne időnként, amilyen ütem-
ben csak egyikünk tölteni tudná, míg elölró1 ketten megállás nélkül tüzel-
nénk; hanem ebbe a tervbe komoly hiba csúszott taktikai szempontból: 
ugyanis a mordály egyetlen lövése is sörtüzet tesz ki legalább, és az a kettő  
közülünk, aki elöl tüzel megállás nélkül, az árokban is éppúgy ki van téve 
a veszélynek, mint amazok kívül az árkon, mert a mordály terítése egyáltalán 
nem állandó, de ekkorra már félig készen voltunk az árokkal, úgyhogy ez 
a munkánk legalabb annyira hiábavalónak bizonyult, mintha semmit sem 

teszünk. 
Tehát az árkot fordított V alakban kell megásnunk, vagyis hegyével szemben 
az ellenséggel, mint egy nagy A,t, amelyben a mordály az A csúcsán helyez- 
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kedik el,  rig  ketten hátul maradnak kis kaliberű  fegyverekkel és állandóan 
tüzelnek, megállás nélkül. 

Így meg viszont várható, hogy amazok valami másnak nézik a mordályt, 
mint ami, és a tüzet az árok hegyére fogják koncentrálni, a mordály viszont 
csak időnként válaszolhat, és mi így, ,már úgy gondolom, hogy a másik kett ő :  
sokkal inkább ki vagyunk téve a tűznek, mint az, aki elöl van, az viszont, 
aki elöl van, ha egyáltalán viszonozzuk :  a tüzet, nekünk van kiszolgáltatva. 
Kísérletet, sajnos, nem végezhetünk, mert messzire hallatszik, ha meg még 
sokáig áskálunk, a szomszédok is elkezdenek ásni, hogy amit értékesnek 
tartanak a házban, oda rejtsék, vagy zaklatni fognak bennünket, hogy talán 

vész ütött ki nálunk, hogy megállás nélkül csak temetünk. 

TATA PÁPASZEME 

A mi házainknak dešzkából van a homlokzatuk, és a padláson keresztülfúj 
a szél. Idővel sok minden felgyülemlik itt, de ez most engem nem érdekel. 
Az egyik horogfa mögé oda van dugva a tata pisztolya, amit a háborúból 
hozott haza. Harminc éven át csorgott rá az es ő, lehet, hogy már csak az 
árnyéka az, amit ott látok, a fémet már megette a rozsda, és most már 

úgy vehetjük; hogy nem történt semmi. 
Ellenben most ez a szemüveg gondolkodóba ejt. Az üvegje egészen szabá-
lyos kör; tata rosszul látott vele messzire, valójában homályosan, mintha 
ködös lenne az üvegje, s egyszer apró szemű  dörzspapírral csiszolta meg 
az üvegeket, s ezután többé egyáltalán nem látott rajta. De ha egyszer ráunt, 
hogy zsebkendőjét lobogtatva állandóan törölgesse, .miközben a szemét le- 

hunyja. 	 . 



Innen nézett állandóan a falu felé, a deszkahomlokzat nyílásán keresztül, 
szemüvegét időnként le-lekapva, hogy szabad szemmel is megbizonyosodjon 
róla, hogy azt (látja-e valójába л, amit 1át. Míg aztán egy délután lejött a 
padlásról, szemüveg nélkül, a szemüveget itt hagyta a gerendán, ahol még 

most is van, és azt mondta, jönnek. 
Aztán jbement a házba, felvette a bekecsét, a jobbik kalapját a szemébe 
húzta, és kiment azok elé, akik érte jöttek. Alighanem sok volt a tatának 
a rovásán, de erről kevés szó esett a házban, ha más nem, akkor ő  biztosan 

tudta, miről van szó. Ez abból is látszott, hogy elébük ment. 
Akik jöttek, kocsival jöttek; a tata jobbik kalapjat egyetlen kézlegyintéssel 
leütötték a fejéről, ő  biztosan tudta, miért teszik ezt vele azok, akik a ko- 
csin jöttek. A kalapját, mint az mindjárt ki is sült, azért verték le a fejér ől, 
hogy,_ hurkot, vethessenek a nyakába, és a kocsi után köthessék. A tatát el- 
vezették, de a szemüveg az ott maradt a padláson, gondosan a gerendára 

helyezve. 
A tatát néhány napig benn tartották a faluban, amíg meg nem érkezett a 

kivégzőosztag, amely elé Belsőnek nem a tata járult, hanem egy pap. 
A pap úgy állt a kivégz őosztag előtt, mintha a szószéken állna a templom- 
ban, és valami személyes közölniva'lója volna a híveivel, legalább annyira 
közönyösen vette le a szemüvegét, és tette a kabátja zsebébe, de aztán nem 
mondott semmit, csak állt ott, az emberek meg bámulták körben; őutána 
a tata következett. Valami szemmel láthatóan nem volt rendben a tatával, 

mivel nem •akartak vele  •a pappal együtt végezni. 
Amikor a tatára került a sor, végig begombolta magán a bekecset, és oda- 
lépett a pap helyére, vagyis oda, ahol még az el őbb a pap állt. Igaz, kalaipban 
sokkal jobbat mutatott volna, de a kalap sajnálatos módon most hiányzott 

r 	 a fejéről. 
Akkor felvetette a fejét, és odakiáltott az embereknek; azok körben a szá- 

jukat tátották. 
Falusiak, kiáltotta a tata, hát hagyjátok ti ezt? 

Az emberek nem mozdultak, majd olyasféle hangok hallatszottak a tömegb ől, 
hogy már régebben kellett volna (mármint hogy a tatával végezzenek). 

Utóbb néhány hihetetlen dolgot meséltek az emberek a tatáról, persze én 
nem vagyok köteles elhinni semmiféle szóbeszédet. Meg úgy gondolom, hogy 
amikor éppen a nehezénél tartott, roppant becsületesen viselkedett. tJgyet 
sem vetett arra, hogy a szájtátók körben hogyan ócsárolják, nyugodt és 
mozdulatlan arccal nézett a kivégz őosztagra, mintha csak fényképezkedne. 

A szemüvege meg itt maradt a gerendán. 
A deszkahomlokzaton keresztül nézett rajta a falura, amikor csak tehette. 

CSAK TUDNÁM, MIT бBЕGATNAK 

Hogy be nem á'llna a szájuk. Az anyjuk fülibe is. Egész nap ez a rettenetes 
ricsaj, csak a szél a földeken, hát óbégatnak napszámra. 
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Most hogy magyarázd meg nekik, hogy ha kihúzod a párnát a vackukból, 
arra a forradalomnak szüksége van, akárcsak őrájuk. Ezt különben a költők 
is megírták, a költők verseit meg a gyerekeik tanulják az iskolában. Ezért 

tudnak többet a gyerekeik, mint . ők maguk, gondolnád. 
Hanem amikor kinyitod az ólajtót, hogy bottal ront rád a gyerek, aki fejb ől 
tudja a költők verseit, de ha azok az átkozottak megmételyezték, úgyhogy 
hiábavaló volt az iskola forradalmi tanítása. Mert az nem lehet igaz, hogy 

a költők nem ismerik őket jobban, mint ők önmagukat. 
A múltkor is, amikor egy költő  beszédet mondott nekik, nem merte lekap- 
csolni a pisztolytáskáját ;  egész idő  alatt a pisztolytáská Уban babrált, mert 
ismeri őket. Amikor a költő  befejezte, kikapcsolta a pisztolytáskáját, és ki- 
tette belőle a pisztolyt az asztalra, mert félt, hogy provokálni fogják az esz- 
telen kérdésekkel, még akaratlanul is. Így meg sem mertek mukkanni,. ha- 
nem csak somfordáltak kifelé, és. már az ajtó el őtt elkezdték az óbégatást, 

mint valami vénasszonyok. 
. 	 . Csak tudnám, mit óbégatnak. 

. 	 Hogy 'be nem állna a szájuk: 
A múltkor meg, még régebben, valaki a szabad szerelemr ől tartott nekik 
előadást, hát a férfiak behúzták a farkukat, de az asszonyok majdhogynem 
nyílt ajánlatnak vették az illet ő  eiőadó szavait, és szó szerint leköpdösték. 
Mert a maguk kicsinyes és meghaladott erkölcsi világában élnek, aminek 

semmi köze a mához. 
A búzát az ágyukba rejtik, kemény zsákokon fetrengenek, és szaporítják ma- 

' gukart, 'pusztán csak önzésb ől. 
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Állandóan korbácsot kellene suhogtatna a fejük felett, hogy egszersminden- 
korra megtanulják. 

Ha kivezeted a lovat az istállójukból, hát a nyakába borulnak, és úgy csó- 
kolgatják, mintha az öreganyjukat vezetnéd. A jóistenit a szívüknek, ha 

minden belefér. 
Hálaadás napján ott rostokolnak a templom el őtt, mintha a második ottho- 
nuk volna, pedig a költők világosan lefektették, hogy mit kezdjenek a temp- 
lomaikkal. Telibe találó gúnyos könyveket írnak róluk, de ezek a fülük 
botját nem mozdítanák, nem olvassák el, amit róluk írnak, pedig sokat 

tanulhatnának belőle. 
Mindig a munkában akarnak elveszni, talán már el is felejtették a bet űvetést. 
Ha így vesszük, nincs több eszük, mint a tyúknak, de azokat szerencsére 

nem kell hajkurászni, aprójószágot ugyanis nem hajtunk t őlük végre. 
Mi a költőket követjük; ők meg ha azt gondolják, hogy azzal, ha trágyát 
tologálnak meg a földet túrják, elérnek valamit, hát menjenek az anyjuk 
kínjába. Igy még ezer év múlva is itt óbégathatnak, ha nem akarják felfogni 

ésszel a 'kor szavát. 
Ёs különben is, azon a nívón, amelyiken élnek, nincs joguk semmiféle mél- 

tatlankodásra, ha meg úgy gondolják, hogy van, akkor majd meglátjuk. 
Számolni fogunk akkor. 
Ha már úgy akarják. 

MY DARLING 

A mi orvosunk Róna doktor úr. 
Még mindig Róna doktor úr a mi orvosunk, ehhez tartjuk magunkat, habár 

sajnálattal értesültünk, hogy Róna doktor úr nincs többé közöttünk. 
Nem mondhatja senki, hogy nem ragaszkodunk az orvosunkhoz, aki, mint 

azt utóbb megállapíthatjuk, teljes egészében kielégítette igényeinket. 
Amikor ki kellett tűznie a sárga csillagot a kabátjára, csak akkor jöttünk 
rá, hogy micsoda bajban vagyunk. Voltak itt ugyan néhányan, akik ha az 
utcán szembetalálkoztak vele, a doktor urat a járdáról kizavarták a kocsi- 
útra; most hitetlenkedve vesszük tudomásul, hogy újra ezek a hangadók 

a faluban. A kocsmáros, a hentes, a boltos, aszódás. 
Lpp azok, akik elől a doktor úr szó nélkül kitért, különben is békés ter- 
mészetű  eniber volt, ha nem viseli a csillagot, akkor is szó nélkül kitért 

volna. 
Ment hazafelé, a poros kocsiúton, a t űző  napon, a mi orvosunk, Róna doktor. 

úr. 
Sajnálattal értesültünk, hogy a doktor úr Szegeden megmérgezte magát. 

De már másnap reggel a doktor úr ruhájában feszített a kocsmáros a kocs- 
maajtóban, a hentes a mészárszék ajtajában, a boltos a boltjában, és a 

szódás a fészer kapujában, amit ő  szódakészítő  üzemnek nevezett. 
Nekünk nincs orvosunk; ezt nekünk ne mondja senki. Vagyis van, de az 
Róna doktor úr, aki a feleségével együtt Szegeden megmérgezte magát. És 
mi kénytelenek vagyunk eltűrni, hogy újra azok legyenek a hangadók, akik 

ha nincsenek, a valóságban is lenne ma orvosunk. 
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Mert igaz, jött itt egy fiatal fiú, aki kizárólag csak angolul beszél, akivel 
csak a tanítókisasszony ért szót, egyre csak azt hajtogatja neki: my darling, 

my darling. 
Kérdem én, ki ez a fiú? 

Amióta itt van, szinte megállás nélkül szól a kisharang, jóformán mindennap 
temetnek. 

A tanítókisasszony meg azt mondja: my darling. 
Persze, ebbe nekünk nincs beleszólásunk. A hatóság persze nem ismeri, il- 
letve valűszínűleg, már az a gyanúnk, nem is akarja ismerni a körülménye- 
ket. A hatóság csak a hangadókat ismeri, és a hangadókra hallgat. A hatóság 

szerint mi túlságosan is buták vagyunk. 
De akik még mindig a doktor úr ruháiban járnak, azok nem buták. A dok- 
tor úr sem volt buta, ő  ugyanis .megmérgezte magát, amint sajnálattal érte- 

sültünk is róla. 
Most csak az a kérdés, hogy nekünk milyen sorsot szántak: a kocsmában, 
a mészárszékben, a boltban vagy aszódásnál fognak-e bennünket megmérgez- 
ni, mert a szabó, a cipész, a b őrcserző  ilyen ,szempontbál nem jöhet szá- 

mításba. 
Vagy ez a my darling? 

A tanítókisasszonynak olyan szép fehér a keze, ken őcsökkel keni, hogy még 
fehérebb legyen. 

Az utcán lábujjhegyen fut tova, és azt csicsergi: my darling. A virradatban 
megszólalnak a harangok, mindenki ijedten kapja le a kalapját. 

~~~ 



juhász erzsébet 

ittlét: börtön-lét 

„Mit ér , ha megtalálom az úgynevezett .objektív 
valóságot , mikor annak az én életem számára 
semmi mélyebb jelentése sincs?" — mondja 

Kierkegaard('), mert jól tudja, az adott világban 
nem érezheti otthonosan magát az ember , a valóság 

megismerhetetlenül, áttekinthetetlenül siklik 
ki megismerni és elemezni akaró tekintete 

alól. 
Egy eldologiasult , áttekinthetetlen világban az ember 

csak hitelüket vesztett sematikus cselekedeteket 
végezhet, csak tartalmatlanná merevedett 

üresjáratokon közlekedhet , nem láthatja már 
tetteinek értelmét . Ilyen körülmények között 

a személyiség veszélyben forog, 'minden lépésnél 
az önmagától való elidegenedés, a tartalmatlanná 

válás fenyegeti. 
Ha .az objektív valóság, mint Kierkegaard állítja, 

megismerhetetlen , akkor az én a világ megismerésére 
törekedve áthatolhatatlan falba ütközik . Önmagán 

túl csak elképzelései lehetnek, biztos tudása 
soha. Tagadva Hegel azonos szubjektum-objektum 

tanát( Z ), Kierkegaard megállapítja, hogy az 
objektív valóságot a gondolkodás csak 

lehetőségként foghatja fel, s leszögezi, hogy csak az 
egyéni lét lehet az, ahol e kisiklás megszüntethet ő : 

önmagát az ember nem lehet őségként, hanem 
biztos valóságként fogja fel. Igy a falon 

inneni tartalom : az egyéni lét marad a gondolkodás 
egyetlen biztos pontja. 

Felismerve a gondolkodás általi megismerés határát, 
melyet Kierkegaard örökösnek és változatlannak 

tart, mivel a társadalmi fejl ődés adott 
korlátait is abszolútnak tekinti , nyilvánvaló, hogy 

egész filozófiája számára sem lehet jelent ősége 
a gondolkodásr_ak, mint a megismerés 

eszközének . A valóság gondolkodás általi 
megragadásának útja tehát értelmét veszti, 
üres formává merevedik. De ez az útveszt ő , 
vagy zsákutca még mindig járhatónak t űnik 

annak a szemében , aki nem ismeri fel az „ész 
trónfosztottságát ". Az egyén számára csak 

akkor válik igazán megragadhatóvá a valóság, 
ha elkerüli ezt az útveszt őt. A kierkegaard-i 
személyiség tehát már nem gondolkodásként, 
hanem létként (egzisztenciaként ) viszonyul 

a valósághoz. 
A lényegi megismerés távlatából elkerülhetetlenné 

válik a választás . „Maga a választás —írja 
Kierkegaard — döntő  jelentőségű  az egyéniség 

tartalma szempontjából ; a választással a személyiség 
a kiválasztottba merül, s ha nem választ, 

akkor elsorvad." 
Választani tehát annyi , mint elfogadni egy olyan 
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létformát , amelyben az ittlét megvalósítható. 
Ha az egyén nem választ , .azt jelenti, útvesztőbe 

került , ahol .kíméletlenül elenyészik, az 
eldologiasult világ eldologiasodott részévé 

merevedik , felfalják a hétköznapok. 
Mielőtt foglalkoznánk a kierkegaard -i egyén 
önmegvalósítási lehetőségeivel , vagy ahogy ő  
nevezi , az életstádiumokkal, ismételten meg 

kell jegyeznünk , hogy ez a filozófia arra 
a társadalmi fejl ődés perspektívájából nézve 

alapvetően téves felfogásra alapul , :hogy .az adott 
társadalom fejlettségi fokát örökösnek és 

változatlannak tételezi('). 
De épp ennek a tévedésnek köszönhet ő , hogy oly 
mélységesen tudott a személyiség felé fordulni. 

„Voltaképpen mi is a teendő , ha a társadalmi lét 
rutinná fakult , ha a valóság eszménytelen és 
az eszmék valótlanok ?" — veti fel a kérdést 

Rozsnyai Ervin a Хierkegaard - ról szóló irodalom 
legteljesebb , legsokrétűbb magyar nyelvű  

tanulmányában("). 
Kierkegaard nem rendszerez ő  elme, egész filozófiája 

a szubjektum sajátságos egyedi és egyszeri létének 
kérdéseivel foglalkozik , s ez ;a tartalom magában 

véve nem tűri meg a rendszerbe szedés elvét, 
ez a filozófia a minden szabályt és törvényt 

önmagából kidobó személyiséget ragadja 
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meg, de nem a ráció útján, hanem az élménnyé 	 nincs lehetősége a menekülésre, ugyanakkor 
forrósult gondolat ihletében. 	 feloldani sem tudja a világ idegenségét, mert ezt 

Kierkegaard csak a falon inneni tartalmat, az 	 az idegenséget önmagában hordja, s ha az 
egyedi létet látja tisztán. Gondolkodásának 	 autentikus létet választja, ragaszkodnia is kell 

komolyságából és becsületességéb ől következik, 	 ehhez az idegenséghez, mert csak ez nyújthat 
hogy nem teszi indikativusba .a falon túli 	 számára lehet őséget önnön ittlétének megragadására. 

tartalommal, az „objektív valósággal" kapcsolatos 	 „Az elidegenült egyén ... mert nem bújhat ki 
hipotéziseit. Ezt a filozófiát az a kérdés 	 önmagából, nem szabadulhat saját kett ős irányú 

foglalkoztatja, hogyan valósíthatja meg az én 	 tevékenységétől, folyamatosan újratermeli az 
önmagát, ,hogyan válhat léte ittlétté, anélkül, hogy 	 elvont szubjektivitás és az eldologiasult külvilág 
magába olvasztaná a falon túli sematikus tartalmát 	 kölcsönös feltételezettségét és a kölcsönhatásban 

vesztett világ. Mert az ittlét megragadása 	 szakadatlanul érz ődő  antinomiájukat(`). 
nélkül az egyén nem lehet más, mint „egy 	 Ha az ember az autentikus létet választja, azt 

állandó egyszeregy szomorú perpetuum 	 jelenti, feladatot vállalt: hatalmába kell kerítenie 
mobiléje". 	 a világot. De a világ megismerhetetlen. 

„Az objektív refleхió útja —írja — az elvont 	 Hogyan ,kerítheti 'hát hatalmába az ember? 
gondolkodáshoz, matematikához, különféle 	 Ugy, hogy épp ezt a legfőbb sajátságát 

történeti tudáshoz vezet; ez az út állandóan 	 ragadja meg. Ez természetesen nem ragadható 
távolodik az alanytól, amelynek ittléte objektíve 	 meg a gondolkodás útján. Az énnek tehát nem 

valóban végtelenül közömbössé válik..." 	 a ráció, hanem a felfokozott érzelem, 
Annyi bizonyos, ,hogy az embernek ittléte 	 a szenvedély útján kell megsejtenie 

megvalósításának érdekében cselekednie kell. 	 a megismerhetetlen világ milyenségét. 
De minden cselekvés a ,falon _túlra lendíti az 	 Az autentikus lét választásakor a kierkegaard-i 

egyént, a falon túlra, ami megismerhetetlenségének 	 személyiség önmegvalósításának három fázisa 
tételezése következtében nem más, mint maga 	 van adva: az esztétikai, az etikai és a 

a semmi. A cselekvés előtti állapotot ártatlanságnak 	 vallási. 
nevezi Kierkegaard. „Az ártatlanság tudatlanság 	 Amikor az egyén az esztétikai stádiumot választja, 

— írja. — Ebben az állapotban béke van és 	 kilép a szürke hétköznapiságból, ahol 
nyugalom; de ugyanakkor van még valami 	 örökké jellegtelen és meghatározatlan maradt 

más is, ami nem békétlenség, nem harc; hiszen 	 volna. Az eltárgyiasulás, a sematikussá vált 
ebben az állapotban semmi sincs, ami ellen 	 objektív valóság helyett önmagát választja, amint 
küzdeni kellene. Mi ez hát akkor? A semmi. 	 egyetlen utat és igazságot. Az esztétikai 

De milyen :hatása van a semminek? Szorongást 	 stádiumban a személyiség közvetlenül valósul 
szül. Az ártatlanság mély titka, hogy 	 meg. Kierkegaard ezt a létformát Don Juan 

szorongás is egyszersmind." 	 példájával illusztrálja. 
Az önmagán túl még nem jutott egyén tehát 	 „Don Juan —írja — lényének lényegét tekintve 
szorongásban él. De tudatlansága homályában 	 csábító. Az ő  szerelme érzéki, s az ilyen 
is ott lebeg már előtte a választás lehet ősége. 	 szerelem saját fogalma szerint sem hű, hanem 
Hamarosan döntenie kell, hogy az autentikus 	 abszolút hűtlen; a pillanatok összegében, magában 

létet választja-e, vagy elenyészik. Az egyén most 	 a pillanatban él ... Hűtlensége abból is 
két ellentétes pálus között őrlődik. Vágyik 	 kitetszik, hogy e szerelem folytonosan csak 

az ittlétre, ugyanakkor retteg is t őle. A falon túli 	 ismétlés." 
világ csábítja is, mert a szorongás, amit 	 Don Juan személyiségét a csábítás jellemzi, 

érez, maga a „szabadság valósága, lehet őség 	 autentikus léte tehát abban a pillanatban valósul 
a lehetőségre", de taszítja is, mert ismeretlen, 	 meg, amikor csábításában célhoz ér. A pillanatnak, 

titokzatos, elképzelhetetlen. „Itt még szá sincs 	 az önmegvalósítás pillanatának, amikor az 
a jó és a rossz tudásáról stb.; a tudás egész 	 ember mint autentikus egzisztencia önnön ittlétét 

valósága a szorongásban, mint a tudatlanság 	 megragadhatja, rendkívül nagy jelentősége van a 
irtózatos semmije tükröződik 	 kierkegaard-i filozófiában. Ez az a momentum, 

vissza."( 6 ) 	 amikor a személyiség önmagán túljut, amikor 
Ugyanakkor létezik-e a szorongásnál boldogabb 	 sikerül átlendülnie a falon túlra, amikor az ott 

állapot a kierkegaard-i ember számára? Hisz minden 	 túl leselkedő  semmivel „kényszer űen szabad 
rettegése ellenére a szabadság csábító lehet ősége 	 kapcsolatba lép". Az ember test és lélek, 
áll előtte. A fal áttörése: lehet őség a lehetőségre. 	 véges és végtelen, időbeliség és örökkévalóság, 

Ez az ember a valóságnál jóval szebb 	 de ezeknek az egységét csak a szenvedély 
szabadságálom boldog álmodója itt. S az egész 	 pillanatában képes megvalósítani. 
kierkegaard-i filozófia magában hordja e 	 De vajon megvalósul-e egészen ez a szintézis a 

szorongásban átélt szabadságálom gazdag 	 Don Juan-i szenvedély pillanatában? „Az érzeki 
lehetőségeinek elveszett paradicsoma utáni 	 szerelem nem egyéb, mint elt űnés az időben" — 

olthatatlan nosztalgiáját. ,Az itt megálmodott 	 állapítja meg Kierkegaard. Ilyenformán nem 
lehetőség válik (már súlyos tudással terhelten) 	 jöhetett létre valódi szintézis az id őbeliség 
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e filozófia kiteljesedése során a lét maximumává, 	 és az örökkévaló pólusai között. 
magasabbrendűvé, mint maga a valóság. Mert 	A továbiakban Kierkegaard az esztétikai stádiumnál 
nincs az a valóság ebben a világban, amely 	 mélyebb és bonyolultabb létformát szán az 

ne válna fakóvá és szegényessé az itt 	 embernek. 
megálmodott lehet őségekhez képest. Hiányukról 	 Amikor az ember választ, mint már mondtuk, 

később így vall: „Minden illúziómat elvesztettem... 	önmagát választja. De e választás egyben azt is 
Lelkem elvesztette a lehet őséget. Ha valamit 	 jelenti, hogy az én végérvényes magányra 

kívánnék, az nem .gazdagság lenne, vagy 	 ítéltetett. Senkihez sem hasonlítható többé, 
hatalom, hanem a lehetőség szenvedélye, az 	 nincs ember, akivel együtt haladhatna, egyedül 
a szem, mely örök fiatalsággal pillantja meg 	 kell egyszeri, titokzatos ismeretlen felé vezet ő  

mindenütt a lehet őséget " (Vagy — vagy 	 útját megjárnia. A falon való túljutása, 
Eksztatikus el őadás) 	 ittlétének megvalósítása pedig egyben magányának 

Mivel Kierkegaard a falon túli világot végérvényesen 	 kozmikussá növelését is jelenti, hisz a valóság 
megismerhetetlennek tételezi, arra a 	 megragadása nem lehet más, mint a benne 

kővetkeztetésre kellene jutnunk, hogy az úgynevezett 	 rejlő  titok megőrizve-megfejtése. 
objektív valóságot tulajdonképpen száműzte 	 „Az esztétikai választás nem választás — mondja 

filozófiájából. De nem egészen így van. 	 Kierkegaard. — Valahányszor a szigorúbb 
Mert a kierkegaard-i valóság nem a természet 	 értelemben vett vagy—vagy-ról van szó, mindig 

és társadalom együttese többé, hanem olyan 	 biztosak lehetünk abban, hogy az esztétikaira 
egyéni létre szűkül, mely magában foglalja 	 megy a játék." Egyre mélyebben járva 

a világot mint immanens transzcendenciát. Az 	 a magány erdejében, az ember az etikai stádiumhoz 
autentikus léttel tehát az egyénnek önmagát kell 	 jut el. De ezt az állomást megelőzi valami. 

elsajátítania. Az egyént cselekvésre ösztönzi 	 Az egyén a kétségbeesés állapotába kerül. „A 
a szabadság lehet ősége. Cselekvéssel önmagát 	 kétségbeesés nem aktuális, nem gondolati 
kell hatalmába kerítenie. De mivel az ember 	 kétségbeesés. Gondolatod el őresietett, átláttad, 
önmagában hordja a világot, mint máslétet, 	 hogy minden hiábavaló, de nem jutottál tovább ... 
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Kétségbeesésedben állandóan túl vagy önmagadon 
.., az élet leírhatatlan könny űsége jár vele, 

az egész királyi áttekintése"('). 
Ez a hang már a kés őbbiek során kiteljesed ő  

kierkegaard-i filozófia intonációjában szól. Itt már 
egyre tágul a véges és a végtelen közötti tér, 

s az embernek egyre nagyobb er őfeszítéseket kell 
tennie, hogy e kett ő  egységét megteremthesse. E 
szintetizáló mozgás elvégzése már-már lehetetlen. 
Az itt megszólaló kétségbeesés már a sziklagörgető  

Sziszüphoszt idézi, aki a hiábavalóság 
biztos tudatában bandukol fel a hegyre, hogy 
vég nélküli robotját szakadatlanul újrakezdje. 

Ez a kétségbeesés —írja Kierkegaard — a kalap 
könnyű  billegését eredményezi, az egész test 

rugózását s büszke dacos tekintetet." 
Itt kezdődnek e személyiség gyötrelmes és 

ragyogó mutatványai, ezen a véges és végtelen, 
időbeliség és örökkévalóság közé kifeszített kötélen, 

itt őrzi egyensúlyát (a maga küzdelmes 
és irtózatos autentikus létét), miközben állandóan 

tudja, hogy alatta egyetlen fogódzó sincs, 
csak a szédítő  bizonytalanság, a tátongó sötétség, 

a semmi. 
„A kétségbeesés halálos betegség — mondja 

Kierkegaard —, a szellem betegsége ... folytonosan 
életre kapó haldoklás. Ha az ember sohasem érzi 

rosszul magát, az épp azt jelenti, hogy kétségbeesett." 
A kétségbeesés éppen a legmélyebb boldogság 
tartozéka, azé a feszültségekkel teli „zaklatott 

boldogságé"( e), mely tudja magáról, hogy 
valódi beteljesedése lehetetlenség. De a 

kierkegaard-i személyiségnek az ennél még 
mélyebb kétségbeesés állapotába is el kell jutnia, 

hogy sohasem szűnő  gyötrő  magányában végre 
isten ölébe hajtsa fejét. „A kétségbeesést 

választom —írja —, mert maga a kétségbeesés 
választás, hiszen kételkedni választás nélkül is 

lehet, kétségbeesni azonban nem. S miközben 
kétségbeesik az ember, újra választ, s önmagát 
fogja választani, nem a maga közvetlenségében, 

nem ezt a véletlen individuumot, hanem 
önmagát, a maga örök érvényességében." 

Az individuumnak állandóan újabb próbákat kell 
kiállnia, hogy ittlétének érvéПyt szerezzen. 

Egyre nehezebb mutatványokat kell elvégeznie 
az irtózatos semmi felett feszül ő  kötélen. Nem 

véletlen, hogy az embernek egyre nagyobb 
erőfeszítéseket kell tennie autentikus léte 

megvalósításáért, mert a kétségbeesés állapotától 
már nincs messze a felismerés: az ember a 

választással nemcsak magányra, hanem egyben 
börtön-létre is ítéltetett. De miel őtt ez 

tudatosodna benne, még meg kell járnia az etikai 
stádium teljesen hiábavaló útját. 

Meg kell állapítanunk, hogy a kierkegaard-i 
szubjektum a bezárkózottságnak még ezen a fokán 

sem menekül. S ha ez az út mégis a megrettent 
kispolgáré, akkor nem lehet mást mondani, 

mint hogy ez a gyávaság emberfeletti bátorság is, 
ez a kényelem emberfeletti er őfeszítés is 

egyszersmind, ez a társadalomtól (világtól) való 
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elzárkózás felfokozott, szenvedélyes jelenlét is, 
pedig az ember hiányzása nyilvánvaló és végérvényes 

is, hisz hogyan is valósulhatna meg jelenléte 
abban a világban, mely transzcendens és idegen, 

s amelyben az egyén sohasem tudna otthonra 
találni. Mert nem lehet ezt az alapvet ően paradox 

filozófiát paradoxonok nélkül megragadni. Nem lehet 
nem érezni egyszeriségét, mélységét és 

komolyságá.t, de ezzel egyidej űleg nem lehet 
megfeledkezni arról sem, hogy ennek 

a „filozófiának társadalmi mondanivalója 
a társadalmonkívüliség , közösségi tartama a magány, 

általánossága az általánossal való 
összemérhetetlenség"(' ) 

Az etikai stádiumban az általánossá válás, ez 
a lemondással párosuló paradox önmegvalósítás 

a követelmény. „Bátorság kell ahhoz — 
mondja Kierkegaard —, hogy életünkben ne az 
legyen a fontos, ami másokétól megkülönbözteti, 

hanem az általános". Nyilvánvaló, hogy az egyénre 
váró feladat itt még bonyolultabb, bár az 

általánosságra jellemző  „átlátszóság" megvalósítása 
sem lehet az egyén részér ől más, mint 

valószínűtlen mutatvány a tátongó semmi felett 

feszülő  kötélen. Mert van-e egyáltalán lehet ősége 
az énnek arra, hogy általánossá válva valósítsa 

meg önmagát? Hisz magánya és lényének 
megismételhetetlen egyszerisége eleve 
lehetetlenné teszi az általánossal való 

összemérhetőségét. 
Más körülmények között az embernek módjában 
állt volna, hogy valódi cselekedetekkel valósítsa 

meg szabadságát, itt a tett kényszer űen 
mutatvánnyá nőtt-korcsosodott. Ez a mutatvány 
jelenti a pillanatot, amelyben az egyén ittlétét 

megragadhatja. Mert csak a szenvedély pillanatában 
képes a személyiség a végest és a végtelent, 

az időbeliséget és az örökkévalót, testet és lelket 
egységbe hozni. Ez a pillanat a lényege Kierkegaard 

egész filozófiájának, s e felfokozott pillanat 
újraélése: az ismétlés. Az ismétlésnek, 

a szenvedéllyé forrósult pillanat újraélésének 
a megvalósulási lehetőségeit kutatja Kierkegaard 

szubjektuma. Ezért kell végigjárnia az esztétikai 
és az etikai stádiumot, átélnie a kétségbeesés 
„zaklatott boldogságát", s végül meggyőződnie 

• arról, hogy minden eddigi gyötrelmes mutatványa 
hiábavaló volt: Mert semmi sem ismétl ődik. 

A híábavalóság, a beteljesedés reménytelenségének 
csúcsára érve, már csak egyetlen megoldás 

marad számára: hinnie kell a lehetetlen 
lehetőségében. 

Az ember cselekvését, mint már említettük, 
a szorongás állapota el őzi meg, maga a cselekvés 
pedig nem más, mint a bűn elkövetése. Amikor 
az ember cselekszik, Kierkegaard szerint b űnt( 10 ) 

követ el, mert a végtelenség helyett a végest, 
az örökkévalóság helyett az id őbeliséget választja. 

De mindez szükségszerű, hisz a világot nem 
tudná másképp megragadni, ittléte megvalósításának 
igénye pedig természetéb ől öntörvényűen következik. 

„Minden emberi egzisztencia a bűn és a 
szabadság eredményeként születik meg"(") 

De tévedés azt hinni, hogy az els ő  bűn elkövetésével 
a szorongás megszűnik. Mert az ember 

mutatványa elvégzése után sem ismeri meg a 
világot, az továbbra is rejtélyes és megismerhetetlen 

semmi marad számára. „Az ember az els ő  
minőségi ugrás után újra kapcsolatba kerül az 

ismeretlen jövővel, újra erőt vesz rajta 
a szorongás..." 

A szorongás csak a vallási stádiumban szüntethet ő  
meg, ahol az ember végre abbahagyhatja ittlétét 

megvalósító gyötrelmes mutatványait, amikor 
végre az ittlét nélküli ittlét fájdalmas boldogságba 

merül. 
Hogyan valósulhat meg az ittlét nélküli 

ittlét? 
A rezignáció (lemondás) árán. Miel őtt az ember 

elérne a vallási stádiumba, végig kell járnia 
a rezignáció lovagjának útját. 

„A szellem világában —írja Kierkegaard — 
minden lehetséges, a végesség világában azonban 
sok minden akad, ami lehetetlen. Ezt a lehetetlent 

a lovag azzal teszi lehet ővé, hogy a szellem 
szférájába emeli , de azáltal emeli a szellem 
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szférájába, hogy lemond róla. " 
Az az ember, akinek már annyi küzdelem és 
erőfeszítés van a háta mögött, annak minden 
eddigi törekvése itt, a rezignációban ér el a 

hiábavalóság csúcsára, itt válik végérvényessé 
ittléte megragadásának kudarca. Rá kell döbbennie, 

hogy lehetetlenség a véges és végtelen, 
időbeliség és örökkévaló, test és lélek 

szintézise, mert képtelen az emberi lélek ekkora 
teret egybefogni. Nemcsak a gondolkodás 

útján való megismerésnek vannak tehát határai, 
itt már a szellemi rétegeken túli érzelmi er őfeszítés 

is hiábavaló ; az ember elkerülhetetlenül az 
önmagán túli világ áttörhetetlen k őfalába 

ütközik. 
Itt érkezett a kierkegaard-i személyiség magányának 

végállomásához , innen már egyetlen út sem visz 
tovább, egyetlen keskeny ösvény sincs, ami 

járható lenne. A reménytelenségnek és a 
hiábavalóságnak ezt a momentumát teszi a maga 

számára örökkévalóvá Sziszüphosz. Ebben 
a szférában vég nélküli és teljesen értelmetlen 

robotját. A kierkegaard-i személyiség még itt 
sem tud megállni. Ezen túljutva magánya 
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véget ér ugyan, de egyben fel kell számolnia az 
értelmes eredményre vezet ő, önerejéből létre 

jövő  cselekvés utolsó lehet őségét is. Ezen a ponton 
már kíméletlenül fel kell ismernie, hogy léte 
tulajdonképpen nem más, mint börtön-lét. 

Minden gesztusa és mutatványa, áhított szabadsága 
is csak ebben a világtól elzárt kis cellában 

önmagában valósult és valósulhat meg. Itt változik 
magánya istennel való négyszemközti együttlétté, itt 

válik szabadsága végképp megvalósíthatatlanná: 
„az emberi lehetőségeket meghaladó abszurd 

csodává"( 12 ). „A mindenséget vágyom versbe szedni 
(de még magamon túl nem jutottam ...) .. . 

Én maradok: magam számára börtön..." —írja 
Babits, mintha csak a rezignáció lovagjának 

szomorú kégkövetkeztetését szedte volna 
versbe. 

Az embernek itt a rezignáció állapotában be 
kell végre látnia, hogy képtelen volt a valóságot 

meghódítani; a világ transzcendens volta egy 
pillanatra sem szüntethet ő  meg. Rá kell 

döbbennie, hogy a világ „asszimilálhatatlan 
máslét"("). A kierkegaard-i személyiség meg is 

bizonyosodott már minderről, s mégis, ha 
a rezignációnál még távolabbi pontig akar 

eljutni, bíznia kell a lehetetlen lehet őségében. 
De ezt a hitet már nem képes önerejéb ől 

megteremteni magában, s így nincs más megoldása, 
mint segítségül hívni istent. De mit adhat 

meg a reménytelenség és hiábavalóság 
biztos tudatának ezen a fokán isten? 

Mert az ember önmagához méltó következetességgel 
a továbbiakban sem mond le önmagáról, tehát 

súlyos tudásáról és átélt vereségeir ől sem. 
Éppen ezért isten itt már nem hozhat 

megváltást, békét és nyugalmat, s a hozzá 
való csatlakozás nem lehet kapituláció. Isten itt 

már csak végérvényessé teheti az ember 
ittlétének megragadására vonatkozó kudarcát, 

de ugyanakkor mint emberfeletti hatalom, a 
valóság megragadását mégis lehet ővé teszi, 

megadva ennek egyetlen lehetetlen lehet őségét: 
az abszurdumot. Ez az istenhit már csak 

arra jó, hogy önmagának valószínűvé tehesse 
az ember saját ittlét nélküli ittlétét. 

A kierkegaard-i ember csak úgy hihet, ha közben 
egy pillanatra sem feledkezik meg arról, hogy 

ittlétére vonatkozó törekvése csak a lemondás 
árán valósítható meg és nem is a valóság, 
hanem csak a szellem szférájában. Ez a 

személyiség már nem úgy jutott el az istenhit 
révébe, hogy akár egy hajszálnyi reménye 

is lehetne szabadságálmának a beteljesedésére. 
Ez a hit egy percre sem feledheti saját 

abszurd jellegét, és csak az abszurd árán 
tartható fenn. 

A kierkegaard-i filozófia következetességéhez 
tartozik, hogy az ember itt, küzdelmes útjának 

végállomására érve sem részesülhet jutalomban. 
Képzelete itt sem szárnyalhat soha: vasmarokkal 

szorítja a lemondás árán megvalósuló ittlét nélküli 
képtelen ittléte. 

„Amikor a pók egy pontról a mélybe ereszkedik, 
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bármennyire kinyújtózik is, nem lát maga el őtt 
mást, csak üres teret. Igy van ez velem 

is: előttem csak üres tér van, ami el őrehajt, 
az a szilárd pont, amelyet magam mögött 
hagytam. Az élet kegyetlen, szörny ű  és 

elviselhetetlen". (Diapsalmata)( 14 ) 

A valóság megismerhetetlenségének tételezéséb ől 
ezen a ponton szükségszerűen következik, hogy 
a lehetőség magasabbrendű  kategóriaként kap 

meghatározást, mint maga a valóság. Az is 
nyilvánvalóvá lesz, hogy ez a filozófia 

tartalmánál fogva csak az egyest ismerheti 
el a maga „általánossal való összemérhetetlen" 

egyszeriségében. Kierkegaard mégis megpróbálta 
emberével végigjáratni az általános útját 

(hogy nevezhet ő-e általánosnak az etikai stádium 
egyáltalán, az kétséges, hisz itt sem volt az egyénnek 

más feladata, mint önmagának, tulajdon 
egyszeriségének a megvalósítása). Célját, az 
örökkévalóságnak az ittlétben megvalósuló 

momentumát és annak megismétlését azonban 
az egyéni egzisztencia itt sem érte el. 

A rezignációt választva csak a lemondás vár 

az emberre. „A rezignációban —írja Kierkegaard — 
nincs szükség hitre, de ahhoz, hogy örök 

tudatomon túl a legcsekélyebbet is megkapjam, 
ahhoz hitre van szükség, mert ez 

a paradox." 
De mi az, amit örök tudatán túl még megkaphat 
az ember? A pillanat s újraélése: az ismétlés. 

Mert autentikus létének ez az egyetlen 
lehetősége, ha az egyén lemond róla, az azt jelenti, 

megszűnt létezni. S hogy mennyire paradox ez 
az egész, mi sem bizonyítja jobban, mint 

hogy már mindenről lemondott. 
„Az élvezet megcsal, a lehet őség nem" — 

mondja Kierkegaard. Hite mégsem megfutamodás 
a gondolkodás elől: „abban a pillanatban, 

amikor a lovag rezignál, emberileg szólva 
meggyőződött a lehetetlenségr ől, ez gondolkodásának 

eredménye volt, és volt elég energiája, hogy 
ezt végiggondolja ... az egyetlen, ami megmentheti, 

az abszurd, és ezt ragadja meg a hitben." 
A vallási stádium emberének létformáját 

Ábrahám példájával illusztrálja. E történetnek azt 
a mozzanatát ragadja meg, amikor isten 

Ábrahám hitének bizonyítását kéri t őle, vagyis 
azt, hogy áldozza fel neki fiát, Izsákot. S ő  el 
tudja magát szánni erre az áldozathozatalra: 
lemondott fiáról, és mégis hitte, hogy isten 
nem fogadja majd el áldozatát, meghagyja 

neki Izsákot. „Az abszurd erejénél fogva hitt, 
mert emberi számításról itt szó sem lehetett" — 

mondja róla Kierkegaard. 
Ábrahám a vallási stádium embere. Ilyen 

abszurd, szorongással(") és gyötrelemmel teli mély 
istenhitet követel Kierkegaard a vallási 

stádium szubjektumától. A továbbiakban 
kimondja azt is, hogy „az értelemmel együtt 
hinni lehetetlen, mert aki értelmével hisz, az 

megélhetésről és asszonyról beszél, szántóföldr ől, 
ökrökről és hasonlókról, ami nem is a hit 
tárgya, mive a hit mindig istennek adózik 

köszönettel..." Ábrahám abszurd istenhitére 
van itt szükség, mely csak a lemondás árán 

valósulhat meg. 
De istenhit-e ez egyáltalán? Hisz az ember istenhez 

csatlakozva is végeredményben félelmetesen 
magányos maradt. S tulajdonképpen mi más 

lehet a valóság megragadásáról való lemondás, ha 
nem teljes bezárkózottság, azaz: börtön-lét. 
Jelenthet-e valóságot a puszta lehet őség? 

Elég-e a szellem légköre, hogy valósággá váljon 
a lehetőség? Nyilvánvalóan nem. Az igazsághoz 

mégis eljutott Kierkegaard, mert mély és 
igaz ennek a filozófiának a végkövetkeztetése: 

a benne meghatározott emberi lét valóban abszurd. 
E felismeréssel éri el ez a szubjektum 

ittlétének és hiányának maximumát. E kett ősség 
végérvényesen feloldhatatlan. Ezzel a felismeréssel 

valósul meg a kierkegaard-i ember utolsó, soha 
többé meg nem ismételhető  mutatványa, s 

ezen a ponton túl semmi sincs tovább. 
Hogy milyen súlyos dolog ennyi tudással és 
kétellyel hinni, azt maga Kierkegaard érzi 
legjoban: „Nem tudom megtenni —írja a 
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Rezignáció lovagjában — a hit mozgását, nem 
tudom szemeimet becsukni, bizalomtál telve 

az abszurdba vetni magam, ez valami lehetetlen 
dolog számomra ... mert irtózatos rezignációm 
csak pótléka lehet a hitnek. Mert nem tudnék 

többet tenni, mint azt a végtelen mozgást, hogy 
megtaláljam önmagam és ismét kipihenjem magam 

önmagamban. Mert Izsákot sem szerettem volna 
úgy, mint Ábrahám szerette." 

Nem béke ez a hit, hanem az ittlétért folytatott 
megfeszített küzdelem, nem megnyugvás, hanem 
örökös, gyötrő  bizonytalanság, amelyben csak a 

lemondás a bizonyos. Mindez azonban nem 
tudja Kierkegaard fájdalmas kétségeit teljesen 

megszüntetni. Paradox kereszténységnek nevezik 
ezt a vallásfilozófiát, Suki Béla( 14 ) jóval átfogóbban 

vallásos ateizmusként határozza meg. Ezt a 
meghatározást kell elfogadnunk, mert ahogy 

Ábrahám történetéb ől nem szabad kifelejtenünk a 
szorongást, ugyanúgy e vallásfilozófiából sem 
megteremtőjének gyötrelmes és gondolkodása 

következetességéb ől eredő  kételkedését. Kierkegaard 
haláláig küzd e hitért, szembeszállva a hivatalos 

protestáns egyházzal is. Az embernek az az 
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éizése, mindvégig els ősorban önmagának akar 
orzunyrteкoкat szerezni. 

Az annyira ónaJuJ» lынCtlest, az itbiet megragadasát, 
veges es Veg 4eien, iuuiieii es uruккevaiu , tesG es 

iexeu egy esuiesenek szenveueiyes piiianata' 
vegul is slnerui az utoiso staaiUm eшΡ iierenIM, 

a liit lovagjanak atelnie. De mint mar munutuk, 
Csau ieiuuuuaa aran . ía euuen az iii в  цronаasuöкal 

Leii )eieniet nentulr јerenlet aus'Иra altal 
megragauutt шuшcntuшiwan ott izziu zlerкegaard 

s meg inuauu egy kesuooi Кur egest Kusza 
és atteкmШetetlen valosaga , s vau u igaz, nagy 
ezt a letet mar nem lenit gona оќкouaS Utјan 

elsaJatitani , gonixolkoaas altat autentrкussia tenni, 
hisz epp immanens transzcenuenciaja teszi 

reneoецeцue az ilyen megnuzentcst. Ez a 
filozona auszoluuzana ugyan az auott tarsaaalmi 

ieјiettseg uoriatait, ae eppen tartarmanak 
teruieszeteu ul aauaiK , nокΡy az aaott, nem 
pedig egy lijoveumu uoruan vau o јelenret 

megvaiosuiasi leuietosegeut vizsgalta. a nagy 
ezen tuimenuen mennyit tuao" megragau цi a 

szemelylseg mai napig sok vonatuozasuan 
megolaatlan problemaiool , arról a kierkegaard-i 

niozoula ve тΡ eseiuul uilomuosoao gazuag es 
sokrétu iranyzat , az egzisztencranzmus tanusuodik 
legJuooan, nem utoisosoroan petug nunuazon a 

s~ep ігoualmi alкotasuк , arnelyeK az en es a let 
uerueseivei roglaiuoznau. 

Van  a kierkegaard-i abszurdumnaк  meg egy tertüeie, 
amely uarrneunyrre шΡaganЈei1Cgii  is,  

filozoіiaјanaк  szerves tartuzeua . igy is tartja 
szamon Valamennyi róla szolo iroüaiom. löz a 

termet tvrerкegaara szererme ~ `1. 9zinte valamennyi 
munкaјauail megtalalnató ilyen vagy olyan 

rormauan ez az elmenyanyab. 
A Csábító naploja számtalan uozus vonást 
mutat a Regina -élménnyel,  son  lényeges 

vonatkozásban azonban eltér t őle. Ez a mű  
(szépirodalmi alkotásként tartják számon, habár 
erosen filozófiai ihletettségű) egy férfi naplója, 

amelyben szerelmét, e szerelem beteljesedését, majd 
végül a szakítást írja le. A kozte és a 

Regina - élmény közötti leglényegesebb eltérés 
a csábítás momentumában rejlik. Kierkegaard 
szerelme nem jut el egy ilyen kiteljesedésig, 

bizonyos értelemben tehát valótlan marad. 
Lehetetlenség Kierkegaard magatartását nem 

összefüggésbe hozni filozófiájával . Szerette Regina 
Olsent (ez rendkívül lényeges mozzanat, mert 

ezáltal válik valószínűvé , hogy nehéz volt lemondania 
róla). De minden valószínűség szerint tudhatta 

azt is, hogy ez az érzés nem lesz képes a 
végtelenségig növekedni , egy bizonyos ponton eléri 
a maga határait . Kierkegaard lemondott Regináról, 

épp akkor , mikor mélyen és teljes intenzitással 
tudta szeretni őt. Filozófiájából szükségszerűen 

adódik a következtetés : azért , hogy a szerelemnek 
ezt a hőfokát tudja tartósítani magában. 

Ahogy a rezignáció lovagja , éppúgy ő  is a szellem 
szférájába emeli szerelmét, „de azáltal emeli 

a szellem szférájába , hogy lemond róla". Ez az 
összevetés bármennyire hipotétikus jelleg ű  
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is, valószínűvé válik , ha elolvassuk az utóbbi 
idézet után következő  sorokat: „megértette azt 

a mély titkot , hogy az embernek egy másik 
iránti szerelmében elegend őnek kell lennie 

önmagának is." 
Nem véletlen az sem , hogy Kierkegaard -t bűntudat 

gyötri eljegyzésének felbontása miatt. Mert 
igaz ugyan , hogy szerette Reginát , de valószínűnek 

kell képzelnünk azt is, hogy nála még jobban 
szerette magát a szerelmet , illetőleg a 

benne megvalósult „szenvedély pillanatát". 
Ez a pillanat pedig többé már nem megismételhet ő, 

ha a szerelem beteljesül , s az érzelmek elérik 
növekedésük határát . A szenvedély pillanatának 

a megismétlése itt is csak a lemondás árán 
valósítható meg. 

Kierkegaard nemcsak megteremtette 
a maga filozófiáját , hanem aszerint is élt. 

Szavainak aranyfedezetét nemcsak következetesen 
végigvitt gondolatai , hanem tettei is 

bizonyítják . Ez a filozófus a lehető  legmélyebben 
tudhatta, mi az abszurdum. 
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A lemondva -megőrzés momentuma számtalan 
helyen felbukkan , mielőtt a vallási stádiumban 

végleges meghatározást nyerne. 
„Ez az én balsorsom ; — írja a Vagy-vagy-ban 
— állandóan a halál arkangyala kísér, és én 

nem jelölöm meg vérrel a kiválasztottak 
ajtaját , hogy elmenjen előtte, nem, éppen 

hozzájuk fog betérni — mert csak az emlékezés 
szeretete boldog. " ,S noha itt még csak 

homályosan van jelen a lemondás momentuma, 
s jobban érződik egyfajta kegyetlenség, a 

későbbiek során nyilvánvalóvá lesz, hogy a szenvedés 
és a győzelem is elsősorban annak jut örökül, aki 

lemond . Itt még a képzelet kegyetlen játéka a 
lemondás. „Az én fájdalmam az én lovagváram — 

írja —, mely sasfészekhez hasonlóan a hegycsúcson 
van a felhők között ; senki sem ostromolhatja 

meg. Innen csapok le a valóságba és 
ragadom meg zsákmányomat , de nem maradok 

ott lenn, zsákmányomat felviszem , s ez a zsákmány 
egy kép , ,melyet beleszövök kastélyom tapétáiba. 

Halotthoz hasonlóan élek itt . Minden átélt 
dolgot a feledés keresztvizébe merítek, hogy 

einyerhessék az emlékezés örök életét . Minden véges 
és végtelen dolgot elfelejtettem és felszámoltam. 

Ott ülök, mint egy gondolataiba merült öreg 
ősz hajú férfi és halkan magyarázom a 
képeket , szinte suttogva , oldalamon egy 

kisgyerek ül és engem hallgat , jóllehet már 
mindenre emlékezik , nііelőtt elmesélmém" 

A teljes valóság megragadásának álmát szövi 
itt meg Kierkegaard , e szép szárnyaló szavak 
díszes „tapétájában ", nem tudva még, hogy 

milyen szomorú, vereséggel teli végkövetkeztetéshez 
vezeti el majd útja , ahol nem marad már más, 
csak a súlyos gondolat , a reménytelenség biztos 

tudata , a .gyötrő  lemondás s a képtelen isten 
képtelen csodája , ami még lehetségessé teheti 
talán a lehetetlent , értelmessé az értelmetlent. 

„A győzelem a végtelenség értelmében gy őzelem 
— írja —, a végesség értelmében 

szenvedés." 
De .Kierkegaard azt is tudja, hogy soha 

semmi sem válthatja gy őzelemre emberének 
szenvedéseit , mert senki sincs, aki lerombolhatná 

börtön -létének sötét falait. 
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( 1 ) SÖREN KIERKEGAARD 1813-BAH SZÜLETETT 
KOPPENHAGABAN, ITT VÉGEZTE TEOLIGIAI 
TANULMANYAIT, MAJD 1843-BÁN BERLINBE 
UTAZIK, AHOL SCHELLING ELOADASAIT 
HALLGATJA, DE :HAMAROSAN KIÁBRÁNDUL 
BELđLE, HAZAUTAZIK KOPPENHÁGÁBA ÉS 
ITT ÉL 1855-BEN BEKÖVETKEZETT HALALÁ-
IG. FONTOSABB MŰVEI: AZ IRÓNIA FOGAL-
MARIL ALLANDI TEKINTETTEL SZOKRA-
'г°I ZRA CIMMEL ÍRT DOKTORI ÉRTEKEZÉST 
A KOFFENHAGAI EGYETEMEN (MAGYARUL: 
A SÖRÉN KIERKEGAARD ÍRASAIBÓL C. KÖ-
TETBEN BP. 1969, TALALHATIK RÉSZLETEK 
BELđLE) VAGY-VAGY (1843) MAGYARUL: 
RÉSZLETEK AZ EMUTETT GYŰJTEMÉNYBEN. 
EZ A MŰVE FORMAILAG SZÉPIRODALMI AL-
KOTÁSNAK TEKINTHETđ , TARTALMILAG KÖ-
ZELEBB ALL A FILOZIFIAHOZ. ITT TAR- 
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GYALJA AZ ESZTÉTIKAI ÉS AZ ETIKAI STA- 
DIUM SAJATOSSAGAIT, S MUTAT RA A VA- 
LASZTAS MIBENLÉTÉRE ÉS JELENTŐSÉGÉRE. 

„MI AZ HAT - IRJA - AMIT VAGY-VAGY-
OMBAN KÜLÖNVÁLASZTOK EGYMASTбL? A 
JOT ÉS A ROSSZAT? NEM, PUSZTAN ODA 
AKARLAK ELJUTTATNI, AHOL ENNEK A VA- 
LASZTASNAK VALOBAN JELENTđS•É•GE LESZ 
SZAMODRA. MINDEN EZEN FORDUL MEG. HA 
KÉPESEK VAGYUNK EGY EMBERT OLYAN 
VÁLASZÚT ELÉ ALLITANI, AHOL MAR NEM 
TUD MÁSKÉNT KIUTAT TALÁLNI, CSAK A 
VALASZTAS RÉVÉN, AKKOR A HELYESET 
FOGJA VÁLASZTANI." HOGYAN VALOSIT- 
HATJA MEG MAGAT AZ EGYÉN A VILAGBAN, 
ERRE A KÉRDÉSRE PROB.AL KIERKEGAARD 
VALASZT ADNI, LEIRVA AZ ESZTÉTIKAI ÉS 
AZ ETIKAI STÁDIUM MIBENLÉTÉT. 

(RÉSZLETEKET TALALUNK EBBŐL A MÜ- 
VÉBŐL AZ EGZISZTENCIALIZMUS (BP. 1966.) 
CfMÜ ANTOLOGIABAN IS.) 

UGYANEBBEN AZ ÉVBEN (1843) JELENTEK 
MEG AZ ISMÉTLÉS ÉS A FÉLELEM ÉS RET-
TEGÉS CIMÜ FILOZOFIAI IRASAI IS. AZ IS-
MÉTLÉSBEN KIERKEGAARD ELJUT ADDIG A 
FELISMERÉSIG, HOGY AZ ISMÉTLÉS NEM 
VALOSITHATO MEG SEM AZ ESZTÉTIKAI, 
SEM AZ ETIKAI STADIUMBAN. 

A FÉLELEM ÉS RETTEGÉSBEN AZ ETIKAI 
STADIUMBбL A VALLASIBA VALI ATMENE-
TET fR.JA LE. 

1844-BEN JELENT MEG A SZORONGAS FO-
GALMA CIMÜ FONTOS FIL/ZOFIAI MŰVE. 
AZ  EREDETI BÚN, A LÉT, A SZORONGAS ÉS 
A SEMMI FOGALMAT VIZSGÁLJA. (MAGYA-
RUL MINDHARIM  MOBIL  AZ EMLITETT VA-
LOGATASBAN TALÁLUNK RBS'ZLETEKET, 
SZERBÜL: POJAM •STREPNJE, SRPSKA KNJI-
ŽEVNA ZADRUGA, 1970, EZ A KÖTET TELJES 
FORDITASA AZ EREDETINEK.) 
LEZARO TUDOMÁNYTALAN UTOIRAT A 

FILOZOFIAI TÖREDÉKEKHEZ CIMÜ MUNKA-
JA ÖSSZEGEZI EGÉSZ FILOZOFIAI -MUNKAS-
SAGAT. ITT TEREMTI MEG A KÉSŐBBI EG-
ZISZTENCIALIZMUS FOGALMI ALAPKATEGI-
RIAIT IS. 

(MAGYARUL: RÉSZLETEK AZ EMLITETT 
VALOGATASBAN,) 

KÉSŐBBI MŰVEI KÖZÜL JELENTđS MÉG 
A HALALOS BETEGSÉG, VALAMINT AZ IROI 
MÜKÖDÉSEM CIMÜ TANULMÁNYA (EZ UTOB-
BI SZERBÜL: OSVRT NA MIJE DELI, BEOG-
RAD, 1965.). 

SÖRÉN KIERKEGAARD-ROL MINID AZ UTOB-
BI ÉVEKIG KEVÉS UTALAST ÉS IRODALMAT 
TALÁLUNK, NEMIGEN ISMERTE A MAGYAR 
SZÉPIRODALOM ÉS A FILOZOFIA SEM. 

RA VONATKOZZ MAGYAR NYELVI FOR- 
RASMUNKAK: 

SÖRÉN KIERKEGAARD IRASAIBOL, BP. 
1969, SUKI BÉLA BEVEZEIIÉSÉVEL ÉS JEGY-
ZETEIVEL. 

ROZSNYAI ERVIN: FILOZбFIAI ARCKÉ-
PEK ('DESCARTES, VICI, KIERKEGAARD) BP. 
1971. 

LUKACS GYÖRGY: UTAM MARXHOZ (SÖ-
REN KIERKEGAARD ÉS REGINE OLSEN). 

LUKACS GYÖRGY: AZ ÉSZ TRІNFOSZTA= 

SA, BP. 1958. (KIERKEGAARD). 
MÁRKUS GYÖRGY - TORDAI ZADIR: 

IRÁNYZATOK A MAI POLGARI FILIZOFIA- 
BAN BP. 1964; (KIERKEGAARD ÉS KORA; KI- 
ERKEGAARD DIALEKTIKÁJA; KIERKEGAARD 
KÉPE AZ EMBERRđL; KIERKEGAARD ÉS A 
VALLÁS; AZ ÉLET STÁDIUMAI; KIERKE-
GAARD REAKCISSÁGA; KIERKEGAARD ÉS 
AZ EGZISZTENCIALIZMUS; T. Z.). 

EGZISZTENCIALIZMUS BP. 1966. (KÖPECZI 
BÉLA BEVEZETđJÉVEL). 

SIDNEY FINKELSTEIN: ELIDEGENEDÉS ÉS 
EGZISZTENCIALIZMU:S AZ AMERIKAI IRODA-
LOMBAN BP. 1968. (KAPITALIZMUS:. AHOGY 
KIERKEGAARD ÉS AHOGY MARX LATTA). 

LESZEK KOLAKOWSKI: ETIKA KODEX 
NÉLKÜL, H f D 1965/I. 

MI ÉRTELME VAN BOLONDITALAI ÉS TÁRGY-
ALANNYAL CSALOGATNI AZ EMBERT, HA 
AZ AKADÁLYOK NEM ENGEDIK MEG NEKI 
AZT AZ ÁLLAPOTOT, AHOL KAPCSOLATOT 
TEREMTHET VELE, HISZEN PONTOSAN AZ 
AZ AKADÁLY, HOGY EGZISZTALASAN KE- 
RESZTÜL đ  MAGA IS KELETKEZÉSBEN VAN. 

. AZ IGAZSAG TÁRGY-ALANYKÉNT VALI 
MEGIATAROZASA UGYANAZT JELENTI: AZ 
IGAZSAG VAN: AZ IGAZSÁG MEGKETTđZÉS. 

. VAGY TALÁN MAGA AZ EGZISZTALI 
SZELLEM TÁRGY-ALANY? MEGKÉRDEZHET- 
NÉM-E VAJON, EBBEN AZ ESETBEN HOL TA-
LALHATO EGY ILYEN EGZISZTALI EMBER, 
AKI EGY SZEMÉLYBEN MAGA A TÁRGY-
ALANY? 

KÉT MEGOLDÁS KINALKOZOTT - OLVAS-
HATJUK MÁRKUS GYÖRGY-TORDAI ZADOR: 
IRÁNYZATOK A MAI POLGARI FILOZOFIA- 
BAN CIMÜ TANULMÁNYKÖTETÉBEN -, 
VAGY ELVETNI AZ EGÉSZ HEGELI BÖLCSE- 
LETET - EGY POLGÁRI-KISPOLGÁRI AL- 
LASPONTNAK MEGFELELŐEN - VAGY MEG- 
TARTANI A DIALEKTIKÁT. A DIALEKTIKA 
MEGđRZÉSE VISZONT AZT JELENTETTE, 
HOGY AT KELL ALAKITANI AZT. ÉS ITT IS 
KÉT LEHETŐSÉG KINALKOZOTT: AZ EGYIK 
MEGOLDAS MEGTARTOTTA AZ OBJEKTIV - 
TEHAT A VILAG S A TÖRTÉNELEM DIALEK- 
TIKUS SZEMLÉLETÉT, ÉS A DIALEKTIKAT 
A VALOSAGBA HELYEZTE - DE AKKOR 
MEG KELLETT AZT FOSSZA A LEZARTSAG 
GONDOLATATIL ÉS IGY A VÉGTELEN MIZ-
GAST ÉS FEJLđDЕST KELLETT HIRDESSE. 
EZ A DIALEKTIKA EGYÚTTAL MATERIALIS-
TA UTAT JELENTETT. Тβ7ZT  VALASZTOTTA 
MARX, EZ FELELT MEG A FELNÖVI PRILE-
TARIATUS ÉRDEKEINEK. 

A MÁSIK UTAT KIERKEGAARD VALASZ-
тOTTA, S EZ AZ ÚT A MEGRETTENT, FEU-
DALIS KÖTÖTTSÉGŰ  KISPOLGÁRÉ VOLT." 
ROZSNYAI ERVIN i. m. 

KIERKEGAARD: A SZORONGAS FOGALMA 

( b) ROZSNYAI i, m. 

KIERKEGAARD: AZ ESZTÉTIKAI ÉS AZ ETI-
KAI KÖZÖTTI EGYENSÚLY A SZEMÉLYISÉG 
KIDOLGOZASABAN C. FEJEZETBŐL. 

IGY NEVEZI FÜST MILÁN EGY VERSÉBEN 
EZT A KÉTSÉGBEESETT BOLDOGSAGOT. 

(') ROZSNYAI i. т . 

„AZ ‚DOT  A BUN, AZ ÖRÖKKÉVALбSAGGAL 
SZEMBEHELYEZKEDI,  DE ANNAK ALAPJAN 
MEGVALOSULO SZABADSAG-AKTUS SZERVE- 
ZI TEMPO•RALITASSA". - ROZSNYAI i . т . 

FILIPOVIČ : FILOZOFIJA NOVIJEG VÉKA. 

(' Z) ROZSNYAI i. m. 

ROZSNYAI i. m. 

DIAPSALMATA (MEGJELENT AZ IDEJE 71/11. 
SZAMABAN). 
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A SZORONGAS AZ - IRJA -, AMIT ABRA-
HAM TÖRTÉNETÉBŐL KIFELEJTENEK, MERT 
A PÉNZEMMEL SZEMBEN NINCS SEMMIFÉLE 
ETIKAI KÖTELESSÉGEM, FIAVAL SZEMBEN 
AZONBAN A LEGSZENTEBB, LEGFŐBB KÖTE-
LESSÉGEI VANNAK EGY APANAK." 

(II) A KIERKEGAARD fRASAIBÓL C. KÖTET BE- 
VEZETÖJÉBEN. 

( 17 ) KIERKEGAARD 1840-BEN ELJEGYEZTE REGI-
NA OLSENT, OLSEN ALLAMTANACSOS LA- 
NYAT. EGY ÉVVEL KÉS đBB FELBONTOTTA 
ELJEGYZÉSÉT; ENNEK A SZAKITASNAK AZ 
OKARA VONATKOZIAN CSAK TALALGATA- 
SOK VANNAK, A VALID•I MAGYARÁZATOT 
TALAN MAGA KIERKEGAARD SEM TUDTA 
VOLNA MEGADNI. 
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(10) 

265  



danyi magd®Ina 

ércek izzása belső  peremén 

(Beney Zsuzsa: Tűzföld, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972) 

A Költők egymás közt antológiában Oravecz Imre mellett Beney Zsuzsa 
költészete az, mely a sok kö tői hang közül a legtisztábban kihallatszik. 
Most megjelent első  kötetéről ugyanúgy elmondhatjuk, mint Bányai János 
tette azt Oravecz Imre költészetér ől írva (Magyar Szó, Kilátó, 1972. már-
cius 18.), hogy verseskötetének tanulságai nem els őkötetes tanulságok; nem 
a költői útkeresés képe, de egy egyéni világú, hermetikusan elzárt, érett 
költészet mutatkozik meg előttünk. 

Az oraveczi költészettel való párhuzamba állithatóság itt meg is sz űnik, 
vele ellentétes irányú költészet Beney Zsuzsáé. De nemcsak az antológiában 
áll társak nélkül ez a költészet, ha a magyar irodalom múltjában keresnénk, 
éppúgy nem találnánk közvetlen el đdöket, mint ahogy nem találjuk közvet-
len társait a modern magyar költészetben sem. 

Weöres Sándor írta az antológiában, verseit bevezet ő  jegyzetében: 
„A magyar költészet még aligha produkált szubtilisabbat, szellemibbet, 

mint Beney Zsuzsa lírája. Versei annyira éterikusak, hogy eleinte alig érzés 
keljük a témáikat, csak többszöri elolvasás után bontakoznak ki. Anyag-
talannak hatnak, átlátszó fényfátyolnak, pedig nagyon is keményen megmun-
kált matéria rejlik bennük. 

Ez a költészet csupa tragikum — a tépett ideg remegése, alig bírja 
el a világnak sokkal gorombább érintését tartózkodó fájdalom, nem 
akarja sajnáltatni magát, mindig kész a visszahúzódásra. Mégis, ez a szo-
morúság rokonítja korábbi magyar liriko-tragikusokkal — talán Vörösmar-
tyval? Vagy a melankolikus Ányos Pállal, Dayka Gáborral? Vagy elfeledt 
költőkkel, Petrőczi Kata Szidóniával, Dukai Takács Judittal, Ferenczy Te-
rézzel, kiknek csupa gyász volt az életük, és írótollukból mintha a jóvá-
tehetetlen vereségek és veszteségük tehetetlen kínja vérzett volna. Lehet, 
hogy hiába keressük elődeit; megdöbbentő  költészet Beney Zsuzsáé. 

Sok szintje van  mindegyik költeményen belül. Dante a vers négyféle 
jelentéséről beszél: szó szerinti, jelképes, erkölcsi és érzékfeletti jelentésr ől. 
Itt valami hasonló történik. Beney Zsuzsánál az egyik — mélyebb — szint 
a fájdalom, ahonnan versei táplálkoznak. Másik: az artisztikus, csillogó felü-
let, a zene, a kellemes hangzás, a képek rezgése és irizálása, mely a sötét 
mélyből létrekel, sós forrásának édes ellentéteképpen. Harmadik szint —
vagy tézis és antitézis után szintézis — a költemények magasban lebeg ő  isteni 
világa, ahol a forrás bánata és a megformálás der űs győzelme összebékül: 
ott a messzeségben már a bánat is ragyogó és a der ű  is homályos, s a két 
ellentét végül azonos." 

Élményből táplálkozó, személyes hangú költészet Beney Zsuzsa költé-
szete. A versek létrejöttét úgy képzeljük el, ahogyan azt ő  maga írta egy 
esszéjében: „A múlt és a jövő : távlat. Van azonban néhány olyan pillanat, 
mindenki életében, amikor a kett ő  összetalálkozik, hirtelen felizzik, és a 
kettő  kapcsolódása valósággá lesz. Konkrétummá. A pillanat kiszakad az 
időből, örökérvényűen átcsúszik a lét egy-egy másik dimenziójába", s aho-
gyan azt Pilinszky, a modern magyar költészet személyes hangú irányának 
legrangosabb képviselője kísérelte megfogalmazni egy interjú alkalmával, 
az ihletettség állapotára hivatkozott, amikor a költ ő  az összegezés, tisztánlátás. 
kivéteíes képességével rendelkezik s az élmények sokasága egyetlen élmény-
tömbbé sűrűsödik; azzal, hogy Beney Zsuzsánál, s ez következményeiben 
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költészetének lényegi paradoxonéig vezet el, mindvégig egy — emberi létét 
tragikusan meghatározó — halálélmény az, amelyb ől táplálkozik mindegyik 
verse, s amely minden más, élményként ható befogadott/átélt valóságtudat 
szűrőjévé, átértékelőjévé lesz. 

Itt már nem is az élményr ől mint olyanról —egyediről — van szó, 
de egy tragikus — mert tragikumból táplálozó — létérzésr ől. Beney Zsuzsa 
mondja egy interjúban: „Azt hiszem, az igazi tragikum forrása nem a sors, 
hanem a sors átérzése." 

Az élmény tragikumának intenzitása az időben nem szűnik, semmi 
el nem takarhatja, el nem fedheti, de minden ezen keresztül lesz felfogható-
vá, áttekinthetővé. S így lesz kifejezhető  a halál, a gyász irtózatán-élményén 
keresztül egy teljes emberi világ, hermetikusan elzárt, a külvilággal csak 
közvetve érintkez ő, de a lélek számára egyedül otthonos. 
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S hogy a lélek számára otthonossá, lakhatóvá legyen, ez a gondolat 
fegyelme árán lesz lehetséges. Beney Zsuzsa verseiben a személyesség ér-
telmezésekor nem a lírai kitárulkozásnak egy egészen közvetlen, a teljes 
lírai spontaneitásra törekv ő  formájára gondolunk. Költészetének paradoxona: 
költészetének gondolatisága. 

A gondolattal, a gondolkodással fegyelmezett/átvilágított érzelem lesz 
így egyrészt elviselhetővé, másrészt formálható a költ ő  számára. Ezért nem 
lesznek a Beney-versek sohasem puszta érzés kiváltotta sikoltások, gáttalan 
panaszai a léleknek. A szenvedés vállalása — ha nem túl kegyetlen ez a 
megállapítás —SZEREPPÉ lett, szereppé, amire szüksége van a költ őnek, 
hogy anyaga formálható legyen. Az a távolság, amely a tragikus élmény és a 
szerep között van, az teremti meg a lehet őséget a gondolkodás, a gondo-
lati lét, a magasabb szintű  emberi létezés sázmára — a formában szólás 
számára. 

Beney Zsuzsa versei mindig a személyesen hordozott/vállalt élmény-
ről, sorsról beszélnek, de éppen ennek árán, a szereppé válás árán, a sor-
sot szerepként vállalásnak az árán tud ez a személyes élmény mindig széle-
sebb/mélyebb dimenziókban megmutatkozni, s jut cl addig, hogy túllépjen 
a személyességen, s gondolativá legyen — a forma fegyelme árán! —, s ki-
alakulhasson egy zárt, s csak egy egészen kivételes intenzitású „pikolbeli 
stáció útján" elérhető, gondolattal szabályozott, megvilágosodott költ ői világ-
kép. 

Az írás szituációja a „hiányod tavában égnek", a gyász szituációja, de 
mert ez örökös szituációvá válhatott, szereppé, ami már több, mint kény-
szerű, kívülről ráerőszakolt sors vállalása, ami lehet őséget jelent a vers 
létezésére —így a tragikus létérzés a gondolattal megbékített harmóniában 
mutatkozik meg. 

S ez a harmónia, a forma harmóniája, a gondolattal/nyelvileg kife-
jezhetőség harmóniája, ahogyan Weöres mondja, „derűs győzelme", állandó 
belső  disszonanciában áll azzal, amit a forma anyagaként sejtünk — az 
élménnyel—, s ami valójában nem anyaga, csak létrehozója, lehet ővé tevője, 
szubjektív talaja a formának. Ezért van az is, hogy verseiben el őbb érzé-
keljük a formát, s távolságra van szükségünk, hogy a formát mint jelentés-
hordozó lényeget, tehát a verset a maga totalitásában közelíthessük meg. 

„Soha előtte a metafora úgy nem virágzott, mint nála, már-már a 
homályig burjánzott" —írja Goffin A költészet Ariadné-fonala c, könyvében 
Emily Dickinsonról, a múlt század végén élt amerikai költ őnőről, majd ezt 
is: „Mivel mindenképpen meg akarja nevezni a benne dúló és szinte meg-
nevezhetetlen érzéseket, gyakran folyamodik a KEROLET szóhoz. A termé-
szettől a szerelmen keresztül az isteni dolgokig van néhány kedvenc témája, 
melyet robbanó hasonlatokkal, rejtélyes áttételekkel igyekszik megragadni. 
(...) a KERÜLET segítségével tárja fel a középpontot." 

Emily Dickinson nevének említése nem véletlen. A már idézett esszé-
jében, ahol egy Petőfi-verset elemez Beney, s melyre az ő  költészetéről való 
mondandók szempontjából használhatósága miatt még visszatérünk, a költ ő-
nő  is említést tesz róla. 

Beney Zsuzsa verseiben eluralkodik a költ ői képek használata. Ha a 
versek, a versnyelv megszervezésének formájára gondolunk, akkor a képek 
struktúrájáról kell beszélnünk. Nála minden képpé lesz, s csakis a képen, 
a metaforán, a hasonlaton keresztül érjük tetten a gondolatot, az érzést, 
amelynek a megnevezésére törekszik a vers. Verseink szigorú Jformájában 
a képteremtés rendkívüli fegyelmének képességét csodáljuk. 

Versformája a rövid vers, a négy-ötsoros vers, mely egyetlen sok-
szorosan összetett képb ől szerveződik. Hosszabb versei valójában egymás 
mellé állított négy-ötsorosok, ahol minden versszak önálló életet él, egy 
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megformált képben — képi látomásban —, s mint ilyen: befejezett. Vers-
szak versszakot föd be, nem pedig követi, kép képre épül. 

Mielőtt konkrét versekben figyelnénk meg a képalkotás e különös 
gazdagságát és fontosságát, idézni fogunk egy részletet a már többször említett 
esszéből, egyrészt a megismerés öröméért, másrészt, mert mindaz, amit Be-
ney Petőfi egyik költői képével kapcsolatban elmond, közvetve, de szinte 
súrlódásmentesen vonatkoztatható az ő  verseinek képekben, kép által tör-
ténő  megszervezésére. 

»... 
Mint hajnalban, ha fényes hattyú száll, 
Mint tiszta hó a téli rózsaszálon: 
Lengett fölötte a fehér ,halál.« 

267  



Élet és halál, a halálban kib оmló szépség — sőt: a halál hideg tüzén 
fellobbanó élet hihetően és valószínűtlenül fonódik össze a vers szivárvá-
nyosan tökéletes és szivárványosan idegen világában. Lényeges az utolsó há-
rom sor, a többi csak ezeknek a soroknak a nagyon is szükséges bevezet ője. 
Ez a három sor bizonytalanságba, irrealitásba utaló kett ős hasonlat — az, 
amire utal, maga is jelkép. Majd látni fogjuk, hogy a jelképnél is lényegibb, 
távolibb; szimbólumnak látszik — valójában csak kép. 

A halott sohasem ágyban — mindig csak ágyon fekszik: mindig kívül, 
mindig valami felett — egyedül a holttest a földben. »Mid őn halotti ágyon 
feküvék«. — írja Petőfi —, »Mi szép, mi szép volt a halotti ágyon«. Ez a 
kívül, felül — ez tükröződik az utolsó sor valószínűtlen képében. Mint a 
hó lebegése, a fehér, csupa fehér képben, a biztosan fehér rózsa felett az 
ihlet, a halál nem sorsa e lánynak, hanem aurórája, s nem a lánynak, hanem 
a képnek, vágyképnek: egy káprázatnak csupán. 

(...) A vers színei éppolyan tökéletesek, mint amennyire hangzása. 
»Hajnalban, ha fényes hattyú száll« — a színtelen, halvány égen a világító 
tollak, mint egy kialvó csillag pályája: fehér a fehéren, hó a rózsán, a hal-
vány leányarc felett a most el őször kimondott »fehér« halál. Azóta is meg-
ismételhetetlen tünemény a leány fölött leng ő  halál szürrealista képe. Emily 
Dickinsonnak vannak hasonló, idegenül és bizarrul villódzó képei; ez a köl-
temény azonban, hátborzongató újszer űsége ellenére is ismerős és meghitt. 
Az abszurd kép, amelyet csak hajszálnyi távolság választ el attól, hogy 
merő  dekorativitás legyen, a »Tündérálom«-bó1 ismerős — a lassú lejtés, 
az »1«, a »h« hangok lágy suhogása is azt idézi." 

Ez az értő  megközelítése az idegen költ ői képnek már önmagában is 
utal a költőnőnek arra a képességére, hogy rendkívül kifinomult érzéke 
van a képben szólásra, a „középpontnak a kerülettel való" megnevezésére. 
Hasonló mértékben kifinomult, minden kifejezés/jelentés-árnyalatot számba-
vevő  elemzésére — a mindenkori elemzés határait, korlátait figyelembe véve 
— lenne szükség ahhoz, hogy egészében feltárjuk költészetének gazdagságát, 
a megformálás minőségi értékeit verseiben. 

Pontosak Beney Zsuzsa képei. Ellentmondásosnak t űnhet ez a meg- 
figyelés, hiszen, mint Weöres mondja, „versei annyira éterikusak, hogy ele-
inte alig érzékeljük a témáikat", azaz alig jutunk el a kép jelentéséhez, s 
ennek ellenére: pontosak; képeit egy kristálytiszta bels ő  logika szervezi, 
amit a versek egészében érünk — közvetve — tetten. 

Figyeljünk meg közelebbről egy ötsorost a Tükrök c. versb ől, de ugyan- 
így idézhetnénk a 15 Haiku c. versb ől is, bárhonan. 

„Ércek izzása belső  peremén. 
Tojáshéj-kéregre dermed az égbolt. 
A közti keskeny résben f ú a szél, 
könnycsepp tükrében surrog a levél. 
Két lapján hogy bírja a mindenséget?" 

A költőileg formált kép pontossága semmiféle külső  világban tapasztalt 
logikát nem követ, kizárólagosan a kép bels ő  logikáját tükrözi. A kép nála 
sohasem lesz puszta hasonlata, metaforája egy kimondott, megnevezett gon-
dolatnak/érzésnek, a kép nála nem segédeszköz valaminek a megnevezésére, 
a kép cél és eredmény. A képpé szervez ődésnek, tehát a f вΡrmálás szigorú 
fegyelmének állandóan intenzív jelenléte kizárja a közvetlenséget, a szemé-
lyes hangú vallomás egyszerűsége helyett a képi összetettség, a képet kiváltó 
tartalmat eltakaró s önmagában önálló, idegen és minden mástól független 
életmű  nyelvi megnyilatkozás lesz jelenvalóvá. 

Az egyedi képben a mikro- és makroméretek egymás mellé helyezése, 
erőszakosan (létrehozott egymásra utaltságuk (Tojáshéj-kéregre dermed az 
égbolt), a konkrét tárgynevek, a természeti jelenségek köréb ől vett kifeje-
zések, az elvont fogalmak s végül az emberi állapotra utaló megnevezések 

IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS THE IS 

egyetlenegy képbe tömörítéséb ől ered a feszültség, s a belső  ellentétek fe-
szültségét, izzását ellensúlyozza a formáláš szigorúsága; a kép metsz ő  éles-
ségűvé, örökérvényűvé lesz. Megnevez valamit, ami másként megnevezhetet-
len, s amit önmagáért kell tehát csodálnunk. 

A kép szabadsága, „szürrealizmusa" Beneynél sohasem korláttalan, a 
legnehezebben megközelíthet ő  képei sem megfejthetetlenek, érezzük bennük 
a tudatos elrendezés magas fokát, s gyérezzük mögöttük — a képpel eltakartan 
— a személyesség állandó izzását. 

(Verseit olvasva Mallarmére, Rimbaud-ra gondolunk, kiknek egy-egy 
versképe időtlenné merevedett.) 
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rasomon 

Rasomon, mint az ötvenes évek még 
néhány nagy japán filmje, „törté-
nelmi" film, de történelmisége nem 
tartozik a film lényeges attribútu-
mai közé. Akkor sem, ha felépíté-
sét bizonyos értelemben meghatároz-
za, s e „történetiséggel" Akira Ku-
roszava az emberi lényeg elemzésé-
nek univerzálisabb érvényt szerez. 
A történelmi időpont egyébként nem 
konkretizálódik szigorúan, egy er-
dei gyilkosságról és er őszaktételről 
van szó, tehát történelmi szempont-
ból teljesen érdektelen eseményr ől. 
S azáltal, hogy az esemény sem 
konkretizálódik, vagyis megbizonyo-
sodunk, hogy a film (művészet) esz-
közeivel semmiféle esemény nem re-
konstruálható, e történetiség anti-
történteiségbe csap át, s ami ennél 
is több, a művész már az ötvenes 
évek elején megkérdőjelezi azt a ma 
is szinte általánosan elfogadott, 
anakronisztikus álláspontot, mely 
szerint a film elsősorban és minde-
nekfölött elbeszél ő  műfaj. A film, 
legalábbis a Rasomon tanúságtétele 
szerint, nem lehet elbeszél ő  műfaj, 
mert nincs mit elbeszélnie. Az erdei 
gyilkosságot nem lehet elbeszélni, 
vagyis bemutatni, mert a részvev ők 
(élhetnek ma is) vallomását saját 
érdekük diktálja; a vallomások, me-
lyek nyomán az erdei gyilkosság 
négy variációban megjelenik, telje-
sen ellentmondóak. A rablót saját 
elbeszélése után hősnek látjuk, a fa-
vágó elbeszélése szerint (aki, ha jól 
sejtjük, nem is volt tanúja az er. 
dei párbajnak) gyávának; a n ő  sze-
rint nem is volt párbaj, férjét, an-
nak megvet ő  tekintetétől iszonyodva, 
majd páni félelembe esve, noha h ű-
séges volt, de meggyalázott, valami 
különös önkívületben ő  maga ölte 
meg. A halott tanúságtétele szerint 
is a nő  volt a gyilkos, de meggya-
láztatásában hűtlen lett hozzá és a 
rablóhoz pártolt. Ha az les ő  két val-
lomás után abban reménykedtünk, 
hogy végül az esemény az ellent-
mondások ellenére is kibontakozik a 
maga igazságában, az utolsó vallo-
másnál más nyilvánvaló, hogy eb-
ben az ügyben csak a kívülállók te-
hetnének igazságot, föltéve, ha csal-
hatatlanok volnának, s az ítéletmon-
dáshoz morális-etikai joggal rendel-
keznének. A művész is kívülálló, kö-
vetkezésképp egy vallomást sincs 
módjában igazolni, tudja, hogy nem 
készíthet filmet romantikusan ide-
alizált hős figurával — a rabló szá-
ja íze szerint — sem szentimentáli-
san drámait — a nő  vallomása alap-
ján — sem realisztikus zamatút — a 
halott elbeszélése után —, mégcsak 
paródiát sem, ahogyan az esemény 
a favágó szavai alapján megjelenik. 
Kuroszava nem művészi dilemmát 
vet itt fel, hanem az említett irány-
zatok és irányzat-árnyalatok együt-
tes csődjét mutatja be. 

A művésznek, érvelhetnénk, adva 
van a lehetőség, hogy saját elkép-
zelése és logikája szerint alkosson 
a hiányos vagy ellentmondó törté-
netből egy verziót, ami nem lesz 

hiányos, sem ellentmondó, és amit 
valóságként fogadhatunk el. Sajnos, 
hogy a nem valót valónak álcázza, 
arra sokkal több ámító képes, mint 
ahány művész van s volt a művé-
szettörténetben együttvéve. A m ű -
vészet — ez alól természetesen a 
filmművészet sem lehet kivétel — 
nem léphet fel a köznapi érte-
lemben vett valóság igényével, mert 
integrális létét mindig meg kell őriz-
nie. S az igazi művészet meg is őrzi 
nyilvánvaló valótlansága ellenére is 
— vagy épp e valótlansága révén —, 
minthogy feladata és tiszte nem az, 
hogy a valót mondja, hanem hogy 
a valóról elmélkedjen, s azzal egy-
szersmind viszonyuljon is hozzá. 
(Minden egyéb törekvés csak —
jobban mondva igen könnyen — ál-
problematikát föltáró szocrealizmust 
eredményez, vagy ami a szocialista 
országokban is jobban beválik, h ős-
kultuszú. háborús filmet vadnyugati 
módra, esetleg happyendes ameri-
kai melodrámát. Míg az els ő  ver-
zió erőszakot vesz rajtunk, az utóbbi 
kettő  önkielégítésre késztet.) Raso-
monban a gyilkosságról három kí-
vülálló elmélkedik, a favágó, egy 
pap és egy hivatását tekintve pon-
tosan meghatározatlan ember, akik 
különböző  magatartásformát képvi-
selnek. A pap idealista, a meghatá-
rozatlan ember pesszimista, a favágó 
realisztikus. Utóbbi nem érti, nem 
tudja fölfogni a dolgokat, bár az er-
dei gyilkosságnak bűnrészese (kide-
rül ugyanis, hogy a halott melléb ől 
kilopta s eladta a drága fegyvert), 
s csak azért mondtuk, hogy kívül-
álló, mert nem volt szemtanúja a 
gyilkosságnak. A favágó ennek elle-
nére elmeséli a maga verzióját a 
gyilkosságról. E verzió az erdei rab-
ló vallomásával egyezik leginkább, 
azzal, z különbséggel, hogy a pár-
bajozók korántsem olyan hősök, 
mint a rabló vallomásában; legszí-
vesebben megfutamodnának, hom-
lokukat kiveri a verejtek, kezükben 
remeg a kard, hörögve lélegzet 
után kapkodnak. A párbajozók ar-
cáról tükröződő  gyávaság azonban, 
ez nyilvánvaló, a favágó gyávasága. 
Szinte látjuk — ezért szükségtelen, 
hogy képileg is megjelenjen a-
mint verejtékezve a halott fölé ha-
jol, reszkető  kézzel a drága markolat 
után nyúl, és kihúzza a meggyil-
kolt ember szívéb ől. Mindez persze 
a művészet problémája, s a leghe-
lyesebb következtetés talán az, hogy 
mindenki, aki hebehurgyán olyan 
története ; mond el (történelmi fil-
met készít) s valóságként tár elénk, 
melynek nem volt tanúja, tulajdon-
képpen halottrablással foglalkozik. 

Miközben a fentieket állítottuk, egy 
pillanatra sem feledkeztünk meg ar-
ról, hogy számos nagy rendez ő  mel-
lett Kuroszava is készített egy tucat 
„igazi" történelmi filmet. Kétségte-
len pl., hogy A hét szamurájban 
szabályos történetet mond el a ren-
dező. De A hét szamuráj, amellett, 
hogy történet, mint Eizenstein egyes 
filmjei, zenei kompozíció is egyben. 
Filmről lévén szó, a zene itt a moz-
gás révén jön létre. A film elején 
lovasok robognak, fák suhannak át 
az égen. A kezdő  jeleneteket (akkor-
dokat) egy csendesebb rész követi, 
de a falu ostromakor visszatér a 
kezdő  motívum (a lovasok robogá-
sa), a mozgás (zene) intenzitása egy-
re fokozódik. A szamurájok ide-oda 
futkosnak, emberek, száguldó lova-
sok, kardok, bambusznád lándzsák 

sűreje villog és kavarog, s e kavar-
gás, mozgás egyre fokozódik: meg-
ered az eső, a tárgyak alaktalanná 
válnak, mindenütt víz fröccsen, és 
a vásznon egy molekula sem marad 
nyugalmi állapotban. Épp e kompo-
nálás teszi a filmet halhatatlanná. 
Ennek igazolásaként A hét fenségest 
kell megemlítenünk, aminek a me-
séje azonos A hét szamurájéval, s 
e mese révén A hét fenséges jó 
film ugyan, de nem halhatatlan. 
Félreértések elkerülése végett sze-
retnénk hangsúlyozni, hogy nem a 
mesét, a cselekményt, a cselekmé-
nyességet kifogásoljuk általában és 
mindenre való tekintet nélkül, ha-
nem az olyan cselekményt, amelyik 
a műnek alfája és omegája, tehát 
szerkezete, kompozíciója is egyúttal. 
S tagadhatatlan, hogy a modern mű-
vészet mind kevésbé tűri a cselek-
ményt, mert az bizonyos fokú de-
termináló ereje által ma már az új 
szerkezeti elveknek legtöbször csak 
akadálya lehet. 

E szükséges kitér ő  után térjünk 
vissza tárgyunkhoz. A film azzal fe-
jeződik be, hogy a favágó, az idea-
lista és a cinikus, pesszimista em-
ber egy elhagyott csecsem őt talál 
a romokban hever ő  pagodában, ahol 
az eső  elől húzódtak meg, és ahol 
egész idő  alatt a kegyetlen gyilkos-
ságról elmélkedtek. Most olyan szi-
tuációba kerültek, ahol nem segít az 
elmélkedés, tettel kell igazolniuk er-
kölcsi hajlamukat, bizonyítaniuk em-
ber voltukat. A csecsem őt végül is a 
halottrabló öleli gyöngéden a keb-
lére, s viszi magával, hogy fölnevel-
je. Hogy miért épp a halottrabló, 
annak taglalása szükségtelen, talán 
hiú kísérlet is lenne. Ilyen fölfog-
hatatlan, de még ennél is lehango-
lóbb jelenetet Bergman Szenvedély 
című  filmjében láthattunk. A férfi 
és a nő  a tv-t nézi, ahol épp egy 
vietnami foglyot l őnek fejbe pisz-
tollyal, a kép előterében. Éjszaka 
van, az ablakon valami koppan. A 
nő  fölfigyel a zajra, s szeretné tud-
ni, mi okozta a koppanást. A férfi 
tovább nézi a tv-t, s megnyugtatja 
a nőt, hogy csak egy riadt, talán 
üldözött madár repült az ablak-
üvegnek. Otthagyják a tv-t a viet-
nami holttestével, s a megsebesült 
madarat, hogy ne szenvedjen, a fér-
fi megöli. Valami tárggyal a madár 
fejéro csap, s a n ő  fölsikolt .. . 
Ugyanennek a filmnek a végén a 
férfi le-föl sétál (nagytotál). A kép 
közelít, homályosodik a kép, a sé-
táló ember mozgó folttá változik, 
végül ez a folt is szertefoszlik. 
Vagyis, mondja Bergman — akár-
csak Kuroszova —, hiába kutatjuk, 
vizsgáljuk — bármi közelr ől — az 
embert, az ember tetten érhetetlen, 
megfoghatatlan; ha alaposan szem-
ügyre vesszük, elolvad, oseppfolyós-
sá változik, szétfolyik, megsemmisül. 

A Rasomonban a rabló azzal indo-
kolja gyilkosságát, hogy miközben 
egy fa alatt szundított, feltámadt a 
szél (Camus Közönyében a gyilkos-
ságot fény okozza); s ennek filmi 
megvalósítása külön figyelmet érde-
mel. Feltámad a szél, a rabló ki-
nyitja a szemét. N ői bokát lát, egy 
ellovagló asszonyt, akinek a fátylát 
meglebbenti a szél. A rabló alvásra 
hunyja a szemét. TJjabb szélroham 
támad, a levelek árnyéka kavarogni 
kezd a rabló testén, aki talpra szök-
ken és — előttünk áll a gyilkolni 
kész ember. 
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egy ismeretlen petőfi levél 

Hiányos rész 
Pest, jan. 1846. 

vagy Aiskhines vagy Eszkinész 
udja, hogy mi vagy Nagy Szóno- 

hírös városa alatt ... 
idehallik), hogy szónakolsz, 
mönszödött szögénynek. 

biz nem lakik jó ... de 
hacsak a sok igaztalan 

el szúrni a seggét... 
allgass rám, mert most 
ajtottak áfiumot pennám 
is csak olyan formán 
e szegény szerencsétlen 
nápet, hogy magnak 
imet; és ha kihajt, 

a nép nő  nagyra, 
nne mindenestül... 

és mi is felnövünk! ! ! 
néha jobban örülne egy ro- 

nak, de ha versem magja ki- 
beérik, abból aztán arathat és 

mórozhat a világ végéig ... Ez vol-
na ám igazságos és nagy dolog; érde-
mes érte sírni is és villámlani .. . 
Csapkodj, csapkodj csak druszám, he-
lyettem is Nagy Szónokom; maradjon 
nekem a sírás, mert az én villámaimtól 
még én is félek ... no meg a censor! 
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Áhítod Pestet, írod. Ne 
jobban marnak, tépnek 
És az igazság az, hogy 
rohangászok itt, és Te 
hogy sok a préda, pedig 
mindig több a hiéna, 
kutyanépség, akik al 
belédmarjanak ... Te 
és köszönet helyett 
húsodat, nyugalma 
gyodat, szívedet .. . 
mindened... Haha 
is, hiszen így jár 
Mert mi az ember? 
Mondják: virág, de 
Virág .az ember, mely 
Ott lenn van a pokolban. 
Hahaha! 
De mit is kacagok? Ugye dru 
Szónokom; kihallatszik még 
tődik a környék... 

Csak azt ne halljam, hogy arisztokr 
ciázól ... csak azt ne! Mert akkor máris 
dögölj meg... De ez ,leled meg nem tör- 
ténhet és ezért szeret és csókol barátod 

Petőfi Sándor 

lékelеk egy verset, amit még 
vél megírása rután írtam. 
on, hogy a vers hosszabb 
1. De hidd el, már 
újabbat írni ... Brrr. 
írjál Nagy Szónokom, 
hosszan, hosszan 

đlellek etc. 

в„ 



a megfejtés egy lehetséges változata 

Pest, jan. 1846. 

Aeschines vagy Aikhines vagy Eszkinész vagy az 
ördög tudja, hogy mi vagy Nagy Szónokom, ott Szöged 
hírös városa alatt... Hallom (szinte idehallik), hogy 
szónokolsz, szónokolsz a szömönszödött szögénynek. 
Csak hát attul b z nem lakik jó ... de nem is lakott... 
hacsak a sok igaztalan beszéd nem kezdte el szúrni a 
seggét ... De Te csak ne hallgass rám, mert most a 
gyökerem szalajtottak áfiumot pennám hegyére; hisz 
én is csak olyan farmán akarom táplálni e szegény 
szerencsétlen jobb sorsot érdemlő  népet, hogy magnak 
kínálom a verseimet; és ha kihajt, akkor Ő  lesz benne 
mindenestül... Tegyük (5t naggyá és mi is felnövünk! 

Tudom... néha jobban örülne egy ropogós cipó-
nak, de !ha versem magja kihajt és beérik, abból aztán 
arathat és lakmározhat a világ végéig ... Ez volna ám 
igazságos és nagy dolog; érdemes érte sírni is és vi1-
lámlani ... Csapkodj, csapkodj csak druszám, helyet-
tem is Nagy Szónokom; maradjon nekem a sírás, mert 
az én villámaimtól még én is félek ... no meg a censor! 

Áhítod Pestet, írod. Ne áhítsd! Mert itt még 
jobban marnak, tépnek, mint іnáshe ... 
Еs •az igazság az, hogy én is Tigrisként 
rohangászok itt, és Te azt hihetnéd, 
hogy sok a préda, pedig fenét: még 
mindig több a hiéna, a kiéhezett 
kutyanépség, akik alig várják, hogy 
beléd marjaлak ... Tegyél jót velük 
és •a köszönet helyett megvámolják 
húsadat, nyugalmadat, Telkedet, vá- 
gyadat, szívedet... Mindened, 
mindened... Hahaha! És hiába 
is, hiszen így jár az, aki jót tesz... 
Mert mi az ember? 
Mondják: virág. De ez nem igaz. 
Virág az ember, melynek gyökere 
Ott lenn van a pokolban. 
Hahaha! 
De miit is kacagok? Ugye druszám, Nagy 
Szónokom; kihallatszik még és megsér- 
tődik a környék .. . 

Csak :azt ne halljam, hogy arisztokráciázol ... csak 
azt ne! Mert akkor máris dögölj meg... De ez veled 
meg nem történhet és ezért szeret és csókol barátod 

Petőfi Sándor 

Р . S. 

Itt ,mellékelek egy verset, amit még 
tegnap a levél megírása után írtam. 
Ne vedd zokon, hogy a vers hosszabb, 
mint a levél. De hidd el, már 
nincs erőm újabbat írni ... Brrr. 

Te csak írjal Nagy Szónokom, 
szónoklatosan hosszan, hosszan... 

ölellek etc. 
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