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A beteljesedés magasan ragyogó pontjaként áll el őttem a kép, ahogyan
Ćorkan, a nyílt elvágyódásra gyáva karzaba embereinek züllött bohóca táncra
perdül a visegradi híd keskeny, csúszós k őkorlátján, ahogyan esetlen teste könynyeddé válik, részeg, ólmos tekintetében felcsillan valami titokzatos fény, ahogyan
magasan önmaga fölé kerekedve, önnön testét ől és valóságától elváltan lebeg.
Ebben a rendkivüli és életveszélyes helyzetben éli át lorkan jegy pillanat töredékéig mélyen és valóságosan minden beteljesülhetetlen vágyát a maga képtelen
és elérhetetlen teljességében. Ez a hajlékony és ügyes test, amely a keskeny
korláton táncát lejti, csak annyiban a sajátja, amennyiben álmaink, ébrernlétünk
megszokott gondolataihoz tartoznak. A csodának ebben a megismételhetetlen pil
lanatában teszi meg számtalanszor megálmodott, de a valóságban megjárhatatlan
útját, s valósítja meg sohasem megvalósítható törekvéseit és önmagát.
Ugyanez a képtelen álom válik valósággá, vagy inkább a vaskos valóság
síkjából felröppen ő csodává a Nyaralás délen cím ű elbeszélés Alfred Norges
professzorának történetében is, amikor Norges a tengerparti nyár forróságában
egyszerre csak nyomtalanul és végérvényesen elt űnik.
Ebben a mindennapi élet feletti különös világban, ahová nem véletlenül
csak Corkan tudott rövid id őre eljutni, s talán Alfred Norges, csak egyetlen
személy tartózkodik az Andri ć-próza alakjai közül: Jelena, az asszony, aki nincs.
Innen száll alá »kedves mókával, muzsikával vagy illatosan«, hogy »bejárja az
élők ablakait«, és szabálytalanul ismétl ődő• időközökben figyelmeztessen a szépségre, s talán az emberi lét nem létez ő és örökösen áhított teljességére is.
Az Ivo Andrić prózájában oly ritka és nem is valóságos értelemben vehet ő
önmegvalósítás pillanatai ezek. De az andri ći világ. nem ebben a szférában zajlik.
Alakjai olyan térségre szorultan élik életüket, ahol esélyük sem lehet önmegvalósító törekvéseik véghezvitelére. Ahogyan Ivo Andri ć maga mondja róluk:
száműzöttek.
Bizonyos értelemben a kierkegaard-i ember is szám űzött, hiszen a világ
megismerhetetlensége folytán ismeretei és egész léte önmagára korlátozódik, ám
az ő számára, ha kissé illuzórikusan is, fennáll a választás lehet ősége. A kierkegaard-i szubjektum vagy önmagát választja, s ezzel a világtól való elzártságot,
önnön börtönét, vagy egyáltalán nem választ, hanem hagyja, hogy »felfalják a
hétköznapok«. Az Andri ć-próza valamennyi alakja a választás minden lehet ősége
nélkül a létre ítéltetett. A puszta lét itt már eleve annyi, mint: embernek lenni,
aki tudomása és akarata nélkül jött a világra, a lét óceánjába vetve. Úszni kényszerül. Viselni az azonosságot. Kibírni mindannak az atmoszférikus nyomását,
ami körülveszi az embert, az összes összeütközést, a magunk és mások el őre
nem látott tetteit, amelyek igen gyakran nincsenek arányban er őinkkel: És mindenekfölött el kell viselni a magunk elképzelését is minderr ől. Röviden: embernek lenni.

Az andгić i embernek tehát már puszta létfenntartó mozdulatával is vállalnia kell önmagát, itt egyetlen szárnycsapás sem történhet felel ősség nélkül, az
embernek létezése minden pillanatában viselnie kell az önmagával való azonosságot, és önmaga megvalósítására kell törekednie. Ez az önmegvalósítás azonban
a maga bels ő törvényeiből következőleg sohasem lehet tökéletes, hanem mindössze a mozgásoknak a születést бl a halál órájáig tartó sorozata, s természeté•
ből következik, hogy sohasem szorítkozhat pusztán az ember bels ő világára, mindig világban való jelenlétet követel. Hogyan lehet az ember világában való jelenléte mégis száműzetés?

A kierkegaard-i szubjektum a világ áttekinthetetlensége folytán kényszerül
az önmagába való szám űzetésre, s Kastély Josef K.-ja el őtt is örökké zárva maradnak a világ kapui, a Travniki krónika Daville-ja el őtt ellenben nyitva minden
út, de maga a világ zárul be közönyösen, a világ hallgat egykedv űen, a világ
az, amely nem vesz tudomást az ember jelenlétér ől.
Daville francia konzulként kerül Párizsból Travnikba, ebbe az isten háta
mögötti kis boszniai városba, ahol a bosnyákokkal, az osztrák és a török hatalom
embereivel találja szemben magát. Ilyen helyzetben Daville-nak eleve nincs lehetősége ónmaga kiteljesítésére, csupán az ellenség gy űrűjében önmaga fenntartására. A győzelem gondolata még csak fel sem mertithet benne: A legtöbb, amit
megtehet e szláv, török és osztrák környezetben, ezen a szegényes és elmaradott
vidéken, az tulajdon franciaságának és nyugati igényeinek (emlékeinek) fenntartása. Ittléte e világban minden szempontból idegen voltának meg őrzése lehet
csupán. A Travniki krónika Davise Travnikban töltött hat évér ől szól, amikor
életét a civilizált nyugati világtól távol kell eltöltenie. Szám űzetése tehát konkrét
száműzetés. Ám Davise a regénybeli események során egyre inkább egész él е=
tének körülményeit és sajátságait véli felismerni ebben a környezetben.
»Az izgalom; a Diván túlfűtött levegője és az esti nyirkosság következtében
borzongás futott végig rajta. Arra törekedett, hogy reszketését elnyomja. Ez arra
a februári napra emlékeztette, amikor a fanatikus emberek •káromkodásai, köpködése vagy megvető hallgatása közepette lovagolt végig a csarsin, Huszref Meheted pasa első fogadására menet. S egyszerre úgy érezte, hogy kezdett ől fogva,
amióta csak önmagáról tud, egyebet sem cselekszik, csak ezen az úton lovagol,
ugyanezzel a kísérettel, ugyanezekkel a gondolatokkal.«
Daville egyre ritkábban s úgyszólván minden remény nélkül gondol arra,
hogy száműzetése egyszer valóban véget ér majd, s visszatérhet nyugatra.
» ... Ez nemcsak egy szó, egy eldugott kisváros tompa és hideg neve —
fogalmazódik meg benne a keser ű gondolat —, ez nem Travnik, ez most az ő
számára Párizs és Jeruzsálem, a világ f ővárosa és az élet központja. Így álmodozik az ember gyerekkorától fogva a nagyvárosokról és az élet híres színtereiгбl, de saját személye fenntartásának s minden ösztönösen magában rejtett
dolog megvalósításának dönt ő csatáit ott vívja meg, ahova sorsa veti, azon
az isten tudja milyen keskeny, névtelen, fény és szépség nélküli térségben, tanúk
és bírák nélkiiL« Itt döbben rá Daville arra, hogy kényszer ű és konkrét száműzetése sokkal több ennél: egész világbeliségében benne rejl ő száműzetés. Itt
válik világossá előtte, hogy szinte teljesen mindegy, hol éli le az életét, nincs
az a pont a világon, ahol személye puszta fenntartásán túl önmegvalósítására is
alkalma lehetne. Mert a világ, ahol kényszer űen, tudta s akarata nélkül születése pillanatától haláláig jelen v an , tulajdonképpen nem vesz tudomást róla.
Tetteinek, gondolatainak egyetlen »tanúja« és »bírája« sincs. A világ hallgat: s
némaságának áttörhetetlen faláról visszaver ődik minden vágyakozó közeledés és
minden támadás.
Amikor a camus-i ember felismeri, hogy a világ felfoghatatlan és kiismerhetetlen, idegenné válik benne, mert szüntelenül érzi a világ és az önmegvalósítási törekvése között tátongó szakadékot. Ez a sohasem sz űnő kettбsség teszi
abszurddá. Noha Daville is felismeri, hogy nincs lehet ősége önmegvalósító törekvései valóra váltására, tudja, hogy gesztusai a világ csökönyös hallgatása folytán teljesen értelmetlenné válnak. Az ő léte és a világ között is »üvegfal« húzódik, s szorítja vissza a hangot, és veszi el a túloldalon történ ő mozdulatok értelmét. Daville olykor mégis kételkedik, nem tud végérvényesen kiegyezni a világ
közönyével s benne az ő törekvéseinek hiábavalóságával: »Ez az út is csupán
útvesztő lehet — gondolja —, a sok tévhit egyike, s az úgynevezett út nem is
létezik, 'az ember élete elvész a helyes út örökös keresésében, s ama rossz
útirány kijavításában, amelyen elindultunk.«
A kierkegaard-i szubjektum s Sziszüphosz is tudja, mindenkinek csak egyetlen út adatik, s mindketten annak az egyetlen lehetségesnek a járhatatlanságáról
győződnek meg. Daville kételkedése egyfajta képtelen hitet takar. »Az abszurdum
az emberi hivatásnak és a világ esztelen hallgatásának szembeállásából születik«
— mondja Camiis. Daville nem mer hosszan farkasszemet nézni ezzel az »esztelen
hallgatással«, inkább véletlen takarásnak hiszi. Ezt példázza a regény cselekménye is, mert bármilyen halvány reménye is lehet Daville-nak a »helyes út«
megtalálására, mégis sikerül kikerülnie »ebb ől a travniki mély gödörből«, életének ebből a »fény és szépség nélküli térségéb ől«.
Daville száműzetését tehát még valami múlandó rossznak is tekinthetjük,
ugyanennek a regénynek egy másik alakja már a francia konzul megsejtéseinek
igazságáról .győz meg bennünket. Cologna, az öreg bölcs mondja ki egy alkalommal: Igen, uram, ön talán megértheti a mi életünket, de az ön számára ez
az élet csupán kellemetlen álom. Mert ön itt él ugyan, de tudja, hogy ez csak
átmeneti állapot, s el őbb vagy utóbb visszatér majd hazájába, jobb körülmények
közé és méltóbb életbe. S ön fel fog ébredni ebb ől a lidérces álomból, s ki fog
bontakozni belőle, mi azonban soha, mert a mi számunkra csak ez az egyetlen

élet létezik.«
Cologna sorsában már az emberi lét andri ći feloldhatatlan száműzetés jellege fogalmazódik meg. Cologna élete тnár eleve száműzetés, a »kiűzetés elбzetes pillanata«, a »hazatérés reménye nélkül«. Létezni számára annyi, mint »kés
élén lépdelni«, vagy »lassú tűzön siilni«. Ez az ember már csak így tudja a
»lát óceánjába« vetetten meghatározni önmagát.
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»Érdekes volt számomra —írja Andri ć a Beszélgetés Goyával cím ű esszéjében —, hogy valaki képes megteremteni és különválasztani, fölé- és alárendelni
világokat annak a világnak, amelyben él... Mert én akkor éreztem, ahogyan ma
is tudom, hogy mindaz, ami létezik, egyetlen valóság, s hogy csak ösztöneink és
érzékeink egyenl őtlen reagálásai tévesztenek meg bennünket, hogy a jelenségek
sokféleségében, amelyek útján ez az egyetlen valóság megjelenik, szétválasztott,
külön világokat lássunk, amelyek lényegük és sajátosságaik szerint különböznek
egymástól. Semmi sem létezik mindebb ől. Csak egyetlen valóság v an örökös árapályaival, számunkra csak részben ismert, de kétségtelenül ugyanazon törvényeivel.«
Mielőtit Daville száműzetése, azaz Travnikban töltött ideje lejárt volna,
találkozik Szalonon Atijasszal, az öreg zsidóval, akinek egész nemzetsége év
századokkal ezelőtt Spanyolországból való kiűzetésük után telepedett le Boszniáb an . Az öreg Atijasz vall meg legtöbbet az andri ći száműzetés-lét e regényben
megismétlődő harmadik variációjaként err ől a létről. »Sohasem hunyt ki bel őkink a vágyakozás — mondaná Atijasz, ha homályos érzéseinek kifejezést tudna
adni — egy jobb világ után, amelyben emelt fővel járhatunk, nyugodtan nézhetünk
és nyíltan beszélhetünk. Ett ől nem tudunk szabadulni, aminthogy attól az érzéstől sen, hogy ehhez a világhoz tartozunk, habár szám űzötten és boldogtalanul az
ellenkezőjében élünk.< »Az abszurd ember léte visszatérés nélküli szám űzetés« —
mondja egy helyen Camus, mert nem marad emléke az elveszített hazáról és
nincs reménye az ígéret földjének megtalálására. Andri ć száműzetés-létre ítélt
hőseinek ezzel szemben legf őbb sajátságuk épp egyfajta emlék vagy elképzelés
a hiányzó hazáról. Ezek az alakok önmegvalósító törekvéseik minden hiábavalósága, a világ minden konok hallgatá!sa ellenére sean a hiábavaláság jegyében élik
életüket, hanem mindazon dolgok HIÁNYÁNAK jegyében, amelyekkel útjuk során
sohasem találkoznak, s amelyek után szüntelenül vágyakoznak. Egyfajta »hazává«
szerveződik az Atijasz nemzetség lelkében a rég elvesztett haza nemzedékr ől nemzedékre szálló s egyre homályosodó emléke, egész létükre rányomja bélyegét ez
a szűnni nem akaró hiány, egész létét meghatározó olthatatlan hiányérzetet kelt
Ćorkanban beteljesülhetetlen álmainak fel-felbukkanó lehetetlen lehet ősége, s az
»elvesztett haza« emlékét próbálja el őhívni magában a Napos oldalon egyik börtönfoglya is, amikor az álmában feje felett énekl ő madár dalának felidézhetetlen
dallama után kutat.
Az eddig emutett regény- vagy elbeszélésalakok helyzetének közös jellemzője, hogy önmegvalósításuk, vágyaik sohasem fognak beteljesedni, ők azonban
mégsem mondanak le soha err ől a törekvésről. Amikor Meursault felméri önnön
helyzetét és szegényes lehet бségeit a világban, lemond jobbik énjér ől, tehát nemcsak a világtól, hanem önmagától is elidegenedik. Andri ć alakjai végig kitartanak,
s őrzik a hallgató világ s a személyes törekvéseik között tátongó szakadékot.
Két kibékíthetetlen világ peremén egyensúlyoznak, egész létük itt zajlik le. Töretlen következetességük és kitartásuk derít fényt a világ csöndjének természetére. Ez a hallgatás nem más, mint tartózkodó közöny. Andri ć prózájában tehát
a világ vált idegenné. A világ tartózkodásából ered, hogy ezek a h ősök legteljesebb világbeliségük ellenére is csak szám űzöttei e világnak. Jelenlétük nem
más, mint visszhang nélküli mozdulatok hosszú sora. Szám űzöttek, attól a pillanattól kezdve, hogy »tudásuk és akaratuk nélkül« a »lét óceánjába« vettettek,
végig öntudatuk utolsó lobbanásáig. Az ő száműzetés-létük is eleve adott, s a
lét síkján nem is lehetnek emlékeik valamiféle hazáról, ahonnan ki űzettek, hiszen
száműzöttként születtek a világra. Honnan mégis az önmagukról való tudásnak
az a magas foka, amely a sohasem volt haza után kutat, s amely szüntelenül
a sohasem volt »otthon« után vágyik?
A világ kifürkészhetetlen, mert néma, az embernek viszont önmegvalósító
törekvéseinek minden pillanatában érzékelnie kell a világ vele szembeni közönyét, önmaga örökös visszautasítottságát e csöndben. A világot nem tudja felmérni, de minden pillanatban fel kell mérnie a hiányokat, amelyek lehetetlenné
teszik száműzöttsége megszüntetését. Az embernek gondolatai és érzései alapján
kellene meghatároznia önmagát a világban — de a világ nem hajlandó kapcsolatot teremteni vele. Minden mozdulatában e kapcsolat hiányát ismeri fel. Ez a
világra vonatkozó tudásának maximuma. A hiány számára az egyetlen biztos
fogódzó, e hiányokból szövi itt az ember a világban való meghonosodásának beteljesülhetetlen álmát. E HIÁNYOK vernek HIDAT Andri ć prózájában az ember
s a minden kapcsolatot elutasító világ közé.
Az Andrić-próza emberének sem lehetnek pontos ismeretei a világról, de
mert minden visszautasítottsága ellenére jelen v an benne, pontos gondolatai alakulnak ki a hiányokról, mindarról, ami nincs, ami szám űzötté teszi. Embernek
lenni itt örökösen kett ős irányú, egymással ellentétes tevékenységet jelent: önmaga fenntartására és megvalósítására törekedni a világban, amely nem vesz tudomást létezéséről, és viselni az önmagával való azonosságot, ami azt is jelenti,
hogy minden mozdulata után regisztrálja a vereséget, minden lépésnél eggyel
többet azokból a hiányokból, amelyek megszüntetésére örökösen és hiábavalóan
törekszik. Létezni annyit jelent számára, hogy minden gesztusával újratermeli az
önnön világbeliségében rejlő száműzöttségét, a hiányok, a szám űzetés vállalását,
a megszüntetésük, a »hazára találás« minden reménye nélkül.
»Mi már megszoktuk a rossz utakat, minden nehézséget. Tulajdonképpen

mi a nehézségekbő l is élünk« — mondja egy szerzetes a Travniki krónikában. Ez

a kijelentés is magába s űríti az egész regényen végigvonuló kett ősséget: a konkrét helyhez és időhöz kapcsolódó jelentést, és ugyanakkor a mindezeken felül
emelkedő , az emberi lét általános kérdéseire vonatkozó tartalmat is. Épp ez a
megkett őzött jelentés teszi oly páratlanul gazdaggá, súlyossá és megrázóvá ezt
a regényt. Itt minden lépés számadás: számadás a hiányokról. S végérvényessé
teszi az ember ittlétére vonatkozó fájó tudást, amely szerint jelenléte mindig

csak a hiányok pontos felmérése árán lehet valóságos, valóságosságában is csak
száműzetés-jelleg ű, mert a teljesség sohasem elérhet б, habár szolgálatában áll
minden vágya és törekvése.
Az egyedül e hiányok által meghatározható világról vall Andri ć az đsvények
631 oímű megrázóan szép írásában:

»Minden örvény és út kezdetén, magukban arájuk vonatkozó gondolataimban ott áll élesen és kitörölhetelenül belevés ődve az az ösvény, amelyen el őször
indultam el szabadon ... Ezeken az ösvényeken, amelyeket szél söpör és es ő ver,
nap pusztít és enyhít, ahol csak elkínzott állatokkal és kemény arcú szótlan
emberekkel lehet találkozni, itt teremt ődött meg az én gondolatom a világ gazdagságáról és szépségér ől. Itt voltam én tudatlanul, gyöngén és üres kézzel boldog,
mámoros boldogsággal az önkíviiletig, boldog mindattól, ami itt nincs, nem is
lehet és nem is lesz soha.«
Mit jelent a hiányok jegyében élni? Nem többet és nem kevesebbet, mint
hinni a hihetetlenben, reménykedni a reménytelenségben, olyan útón járni, amelyet csak a képzelet fénye vílágít be, annyi, mint minden mozdulatunkkal fenntartani a nem ]étez őt, egyedüli útirányként kijelölni magunknak azt, ami nincs,
azt az emberfeletti és kilátástalan igyekezetet jelenti, hogy »egy magasabb és
láthatatlan rendet töltsünk ki, megbolygatva amazt az alacsonyabbat és láthatót,
amelyben pedig egész lényünkkel élnünk kellene«. Annyi, mint a semmi jegyében
törni a végeláthatatlan semmi £elé, meghatároz Јni magunkat, akis semmi-pontokat
a semmi végtelen terén, vaksötétben botorkálni egyedül, »tanúk« és »bírák« nélkül. A nincsért. elutasítani mindazt, ami van, útnak és igazságnak tartani azt,
ami nincs. Távollétünkkel érvényt szerezni a világban való jelenlétünknek. Lenni
a nemlét jegyében, kiteljesedni önnön hiányainkból. De talán nem is ez az egyensúlyozás a legnehezebb »a két világ hajszálvékony peremén«, hanem a csönd.
Mert soha egyetlen h an g vagy jel sem érkezik a világból, itt az ember teljesen
egyedül van, nemhogy társa, még tanúja sincs. Olyan világbeliség ez, amely csak
az örökös jeltelenség, .a folytonos visszautasítottság alapján regisztrálható.
Nem a reménytelenséget; nem a hiábavalóság tudatát a legnehezebb itt elviselni, a világ kozmikus csöndje a legnagyobb er őpróba és a legnagyobb kísértés. »Vajon az értelmünk nem tévedt-e régen el az éjszaka végtelen terein« —
töpreng A Godot-ra várva Vladimirja. Talán Mikan, az Allami birtokon cím ű
novell a főhőse is épp ezt a kozmikus csöndet nem volt képes tovább elviselni,
amikor valódi önmegvalósító törekvéseir ől lemondva, .Erőt, ezt a kisszer ű, szadista zsarnokot kezdi szolgálni. Talán nem is a reménytelenséget és a hiábavalóságot, hanem. az »esztelen hallgatást< nem tudta tovább kilxirni, amikor lemondva
a világgal való kapcsolatteremtés igényér ől, Erát teszi meg a maga számára
világnak; s szolgálja minden gondolatával, egész lényével. .
Mert .mindannak . a hiányában élni, ami nincs, vajon ezt a létet nem egy
hajszál választja-e el az ember önmagáról való teljes lemondásától? Hiszen ki
is dönthetné el, hogy valóban azon a »keskeny, névtelen, fény és szépség nélküli
térségen« van-e meg a¢ ember, ahol kiányainak folytonos újratermelését végezve,
önmaga megvalósítására törekszik, vagy már észrevétlenül és öntudatlanul eltépte
ittlétének hajszálvékony fonalát, s egészen a túloldalra szakadt. Ezért olyan
megrázó a Jelek című elbeszélés főhősének sorsa, aki aprólékos gonddal, de teljesen önkényesen értelmezi a valóság jeladásait vagy jeltelenségét, valóságnak tekintve létének hiányait, és boldogan oldódva fel őrületének hatalmában.
»Így mindenütt a világon, ahová csak gondolatóm elér, s ahol csak megállapod&, hűséges és hallgatag hidakra bukkan, a kapasalatteremvtésnek arra az
örökös és örökké kielégíthetetlen emberi vágyára, hogy összekösse mindazt, ami
fehnerül gondolataiban, szemünk és lábunk el őtt, hogy megszűnjön minden megoszlás, ellentét ,és szétváltság« —írja Andri ć ; .. Mindaz, amiben életünk megnyilatkozik — a gondolatok, törekvések, nézetek, mosolyok, szavak, sóhajok —,
mindez a túlsó part felé igyekszik, mint célja felé, ahol elnyerhetné a maga igazi
értelmét. Mindez le akar gy őzni, át akar hidalni valamit: a rendetlenséget, halált
vagy értelmetlenséget. Mert ez az egész csak átjáró, híd, amelynek végéi a végtelenségbe vesznek, hozzá képest a világ összes hídja csak gyerekjáték, halvány
jelkép. S a mi minden reményünk a túloldalon.«
A hiányok jegyében élni nemcsak a túloldalra való vágyódást, törekvést
jelenti, hanem annak-a szakadéknak a vállalását is, amely a két »partot« elválasztja egymástól. A beteljesedés tehát valójában nem a túloldalon van, hanem
a két part sohasem valóságos, csak gondolatainkban fenntartható kapcsolatában.
Amikor Vujadin pópán, az Anika idejében cím ű elbeszélés egyik alakján
eluralkodik őrülete, sikerül átjutnia az annyira vágyott túloldalra, sikerül feloldania a létében bennrejl ő feloldhatatlan ellentmondást, ám csak egy módon:
józan esze, egész valóságos léte árán. Vujadin pópa elszakadt életének »keskeny;
névtelen, fény és szépség nélküli térségét ől«, megszüntette önnön szám űzöttségét,
de ezzel együtt világbeliségét is. Vágyai beteljesültek, önmegvalósítása azonban
az önmagáról való teljes lemondással lett azonos.
»A legkeserűbb és legszebb zenét hallgatva, amelyet valaha is hallottam,
egyszerre kettéhasadt k őhíd jelenik meg a szemem el őtt, amelynek megszakított
vonalai fájdalmasan igyekeznek egymás felé« —írja egy helyen Andri ć . »Ez a
végső igyekezetük az ív egyetlen lehetséges vonalát mutatja, amely elt űnt. Ez
a szépség hitele . és emelkedett összeférhetetlensége, amely ónmagán kívül egyetlen lehetőségre enged következtetni: a nemlétre.«
Az Andrić-próza valamennyi alakjának önmegvalósítása, vágyainak beteljesedése is valahol ekét part között feszül ő ív megteremtésében lehet, abban az
ellentmondásos tevékenységben, amely a két part egymáshoz való közelítésén, de
ugyanakkor a meglevő távolság megőrzésén is munkálkodik.
Ezt a szakadást nem képes tovább önmagában fenntartani Vujadin pópa,
mikor elhatalmasodó őrületének súlya vagy súlytalansága a túloldalra löki.
Akár Mikan teljes szolgalétét, akár Vujadin pópa tébolyát tekintjük, mindkett ő
az ember önmagáról való teljes lemondását példázza, s mindkett ő valamiféle
enyhülést, megnyugvást és békét jelent. Az Elátkozott udvar Kami! efendijének
sorsában az a legmegrázóbb ; hogy még őrült megszállottsága sem hoz számára
megnyugvást, csupán önnön létének, helyzetének egy .szélesebb, tágabb dimenziókban való újrateremtését. »Olyan rabság ez — mondja Petar atya. Dzsem
szultán rabságáról —, amelyb бl még holta után sem lesz menekvés,«
Amikor Vujadin pópán elhatalmasodik őrülete, az ő esetében ez' annyit
is jelent, hogy belső, a valóságban beteljesülhetetlen vágyai válnak sorsának
hatalmává. Kamil • őrületében azonban épp a valóság ellentmondásai teljesednek
ki, s ha lehet, még erőtelješebben határozzák meg léte törvényszer űségeit. Mind- 632

egy, hogy ép elmével vagy tébolyodottan éli életét, e törvényszer űségek ugyanazok. Kamil efendi is lemondott к önmagáról , hisz Dzsem szultán története minden
lényegi hasonlósága ellenére sem az ó tulajdon története , de még önnön személyiségének elvesztése árán sem tudott ör шnaga elől elmenekülni. Don Quijote
rögeszméje , ha illuzórikusan is, de egyfajta felemelkedést jelent a jellegtelen
la manchai agglegény számára, hisz lovagnak lenni még akkor is érdekesebb
létet jelent , ha igazi nagy csaták helyett csak szélmalmokkal csatározik az ember. Kamil őrülete nem ez a dics őséget ígérő rögeszme , nem könnyű önkívület,
nem a lehetetlenség valóra váltásának boldog álma, Kamil Dzsem szultánná
változása , az ifjú létének , világban elfoglalt helyének minden sajátságával, minden megmásíthatatlan törvényszer űségével, szultáni változatában is: UGYANAZ.
Kamilnak még ő rülten sem adatott meg Abrahám abszurd hite, neki itt is viselnie kell az önmagával való azonosságot s a létére vonatkozó minden tudását:
»Mert akár itt, akár ott, ő csak egy lehet: szultán. Gy őztesen vagy legy őzötten,
élve vagy halva . Ezért rab ő, akinek nincs hová futnia, még gondolatban vagy
álmában sém ... đ arra ítéltetett, hogy szultán legyen, akár itt rabságban, akár
mint élő Sztambulban , vagy holtan a föld alatt , de mindig csak szultán s csak
ebben az irányban lehetséges az ő menekvése .« Kamil tehát önmagát elveszítve
sem szabadul meg önrnagától , őrülete fényénél csak még er ősebb megvilágításba
kerülnek létének alapvet ő vonásai , egy árnyalattal hangsúlyozottabbá válik e lét
minden lénуeges momentuma. »Van egy nagyon nehéz feladat a portrékészítésnél
— írja Andri ć a beszélgetés Goyával című esszéjében —, ez pedig a következ ő :
kiválasztani az arcot mindabból , ami körülveszi , az emberekhez s a környezethez
köti . Az arcnak ez a fel szabadítás a, ahogy az én Paolo barátom mondaná,
az antikrisztusi akció egy fajtája, egyfajta ellenalkotás . Mi is megtesszük azt
az utat, amelyen a modell sorsa halad , csak ellenkez ő irányból indulva, hogy
végül megtisztítsuk és magányossá tegyük a kiválasztott arcot, minthacsak vesztőhelyre vinnénk. S csak itt alkotjuk újra.«
Amikor Kamil efendi Dzsem szultán életével foglalkozva egyre inkább úgy
érzi, ő maga a szultán, tulajdonképpen önnön létének , vllágbellségének adekvátabb , tisztább formulájára ismer benne. Dzsem szultánná válva tulájdonképpen
saját »portréját« készítette el, megteremtve vele önmagáról és a világról szerzett
tudásának maximumát.
És mire vet fényt ez a létre vonatkozó tudás? Els ősorban arra, hogy száműzetés-jellege semmilyen áron sem oldható fel. Mert Kamil, miel őtt Dzsem szultánna! azonosulna, elpusztítja önmagát, ѕ hogy erre Ikápas legyen, kétségbeejtően tisztában kell lennie azzal , hogy olyan szorítóban él, ahol semmi reménye
sincs önmegvalósítására, törekvéseinek valóra váltására . Dzsem szultánná válva
minden hidat feléget maga mögött. Am a túloldalon is csak a világ közönyének
minden kép és emberi hang nélkül egyked иű morajlása vár rá. Kami! sorsa tulajdonképpen a »túloldal« nemlétezésének a döbbenetes bizonyítéka. Mert Kamil
Ott is csak önmagát találja, ha lehet még sz űkebb, még reménytelenebb szorítóban. És nincs innens ő és túlsó part, egyetlen sötét tömeg a világ: a lét óceánja.
»Az én fájdalmam az én lovagváram — írja Kierkegaard —, mely sasfészekhez hasonlóan a hegycsúcson van a felh ők között ; senki sem ostromolhatja meg.
Innen csapok le a valóságba és ragadóm meg zsákmányomat , de nem maradok
ott lenn , zsákmányomat felviszem, ez a zsákmány egy kép , melyet beleszövök
kastélyom tapétáiba.« Milyen önkényes és könnyed kis játéknak t űnik itt a kierkegaard-i ember világból való fájdalmas kivonulása, ittlétének minden lemondva
megőrző kísérlete. És maga a lehet őség sem több egyszerű »kirakósdinál«. Az Elátkozott udvar Kamiljának önmagán túl valóban nincs egyetlen lehet ősége sem.
đnnön létének szorítójából még őrülten sem tud kitörni . Még háborodott elmével
sincs lehet ősége valamiféle világtól távoli helyre eljutni. Az ő egyedüli »zsákmánya« mindig csak önmaga lehet. Mert a szabad akaratból történ ő döntés és választás minden lehet ősége nélkül magára a létre s e létben egyedül đNMAGARA
ÍTÉLTETETT.
Az andrići ember számára önmaga világában . való fenntartása és megható
rozása a legfőbb feladat és cél. Csakhogy a világ hallgat . Némasága : elutasítás.
És itt senki sincs, aki ítélkezhetne , isten itt még tanúként sincs jelen . Az ember
minden mozdulata : vereség. De a mozdulatok mégis id őtlen idők óta mindig
megszületnek , és az emberi önmegvalósítás igénye mindig mindegyikben újra
teremt ődik . » Mind abból , amije v an a világnak, eszközt akartam faragni magamnaik, hogy a világon uralkodjam , és meghódítsam azt, most pedig ez a világ
csinált belőlem eszközt magának « — mondja Kamil szavaival Dzsem Dzsemsid.
Talán épp ez az eredend ő ösztönös szándék őrzi magában az »elveszett haza emlékét«, nyújt erőt a lét értelmének hasztalan kutatásához, s nyújt er őt a vereségek
újratermelésére , minden mozdulat után a hiányok felmérésére.
Mi lehet a lét, az önmegvalósítás maximuma ebben a világban , ahol az ember törekvéseinek egyetlen kézzelfogható eredménye : számadás a hiányokról,
világbeliségére vonatkozó legbiztosabb tudása e világbeliségben bennrejl ő végérvényes száműzöttsége?
Amikor Corkan a visegradi híd keskeny és gsúszós k őkorlátján táncra perdül, önmaga fölé kerekedésének ebben a megismételhetetlen pillanatában ЁNEKEL. A Beckett-drámák alakjai fogják fel így az éneket: szavakkal megragadhatatlan , észen és érzésen kívüles ő önkifejezési formaként . Ć orkan énekel , számot
adva a számadás egyetlen lehetséges kifejezéseként arról a » személyesen benne
végbement csodáról«, amit ez a lét és nemlét, álom és valóság, hiány és teljesség
innenső és túlsó part szorításából kiszabadult mutatvány jelenthet számára.
A legtöbbet talán az id ős Goya vall .meg az aггdrici alakok létér ől, akivel
Andrić oly nagyszerűen ki tudja mondani , semmit sem véve el fest ői és emberi
nagyságából , a maga létre vonatkozó súlyos tudását. »A mi minden eszménk
magán viseli a hajótörésb ől kimentett tárgyak különös és tragikus sorsát. Magukon viselik egy elfelejtett másfajta világ nyomait , amelyből erednek , a katasztrófát is , amely idevetette őket , s az állandó hiábavaló törekvést is, hogy alkalmazkodni tudjanak az új világhoz« — mondja Goya, felfedve ezzel az andri ći ala833 " kik száműzetés -létének legmélyértelm űbb vonatkozásait . An_dric emberének örökös

száműzöttsége abban a feloldhatatlan ellentmondásban van, hogy léte végesre
szabatott, gondolatai, eszméi, igényei ellenben végtelenre. Az ember végtelenségb ől
származó gondolatai tehát a világban folytonosan a lét végességének falába ütköznek. Ez az ellentétes el őjelű telítettség csap össze és érvényteleníti az ember
minden önmegvalósító mozdulatát. Ez az ütközés robbantja szét minden pillanatban az ember világban való meghonosodásának szálait. Az ebben a véges világban idegen gondolat lép fel minduntalan a maga hiánytalanság-, végtelenség- és
halhatatlanságigényével, hogy kiragadja az embert »ebb ől a semmiből, a nemlét
sötétségéb ől, avagy börtönb ől, amit ez a mindennek mindennel való kapcsolata«
jelent. Ez a két egymással lényegileg ellenkez ő törekvés rejlik az ember minden
mozdulatában. Ezért nem lehet léte soha, egy pillanatra sem béke, hanem mindig
harc, önnön végessége ellen irányuló támadás, nyugodt bár rövid ittlét helyett
állandó zaklatott küzdelem az öröklétért. »Én ha egy ember portréját készítem
— mondja Andrić Goyája —, látom születésének pillanatát és halálos óráját. S
Oly közel van a kett ő egymáshoz, hogy nem jut közöttük hely még egy lélegzetvételre s mozdulatra sem.«
Talán e rövidsége és átmeneti jellege miatt van az, hogy sem a meghonosodásra, sem a lét értelmének felfedésére, sem az önmegvalósításra nem jut itt
idő. Csak »ellenalkotásokra«, ezeregyéjszakabeli életmeghosszabbító mesékre, csak
a halál bűvölésére futja erőnkből. Hiszen szüntelenül ott van velünk szemben,
és egy óvatlan pillanatban kiszabadul majd »szabálytalan háromszögbe zárt«
keretéb ől.
Körülöttünk mindenütt csönd és óceán.
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A meleg és nyugalmas délután els ő árnyalt vetette az országútra. Húsz
kilométerre voltam Bordeaux-tól. Croix des Huž пs-ön áthaladva, az orsгágúč tól
jobbra, a dгбtnélkülž távíróállomás magas oszlopait pillantottam meg. Fémpókháló tornyok, finomak, mint a csipke és szilárdak, mint a városok.
Tovább utazva, szüntelenül az elaggott katedrálisok s a drótnélküli távíró
vastornyai közötti hasonlatosságon töprengtem. Ezeknek is állandó hivatalnokaik
vannak, szolgálják őket, mint a papok a templomokat. Bennük is égnek, egész
éjszaka (a ködben szálló repül őgépek miatt) a piros vagy zöld lámpák, amelyek
a templomok örökmécseseire és gyertyáira hasonlítanak. Természetesen a távírótornyokon minden racionális alapon nyugszik, minden világosan meghatározott
gyakorlati célt szolgál, míg a templomtornyok ma már csak fény űzés és jelkép.
De vajon egykor ezek is nem szükségletb ől keletkeztek-e, nem raciondlis terv
alapján épültek-e? Csakhogy ez a racžoпálžs alap már megingott, s a cél elt űnt,
el f elejt ődött.
Ez az analdgia kísért állandóan, s belőle kapcsolddott eggyé gondolataimban rendkivül világosan és meggy őz ően az, amit közelvek nevezünk, azzal, amit
úgy hívunk, hogy távol, a »lehetségesem a »lehetetlennel«. Szemeim el őtt e modern
templomok képevel, melyekben minden pillanatban csoda történik, úgy t űnt, hogy
gondolatom s képzetem is könnyebben s gyorsabban kel át a let űnt korokba,
hogy felélessze őket és halottaikat.
Napjaink nagy és befejezetlen katedrálisai, amelyeket délután láttam Croix
des Hužns-ben, foglalkoztatták gondolataimat még estefelé is, amikor a nagy borászatž városban barangolva, fáradtan egy kocsma elé telepedtem a külvárosban.
Ilyen külvárosok a vžlág minden varosában megtalálhatók. A kanalizdcid itt
még kezdetleges, az aszfalt ritka, az utcák helyi költ ők vagy filantróp orvosok
nevét viselik, akiknek híre és neve nem terjed túl a járás határán. Ezekben az
alakulófélben lev ő kerületekben, ahol még semmi sem állapodott meg és semmi
sem állandósult, ahol semmi sem állítja és zavarja meg a gondolatot, itt találja
meg az idegen a legalkalmasabb helyet pihenésre és gondolkodásra.
A kocsmától nem messze, egy legel őn, a legutóbbi építkezésb ől visszamaradt
építőanyag mellett, cirkuszi sátort állítanak fel. Hallani a kalapácsütéseket, a munkások kiabálását és időről időre a hiéna vagy valamilyen más állat rékedi csaholósát a menazséria rácsai mögül.
Ezek a külvárosi kiskocsmák, amelyekben semmiféle különös bútorzat és
dísz sincs, többé-kevésbé mindenütt egyformák, és semmit sem változnak az
idők s a divat hatására. Asztalok, padok, széles szájú üvegek, durva, homályos
üvegb ől készült poharak, felgy űrt ingujjú gazda, kék kötényben, mindig •és mž-denütt így van, és ugyanilyennek látta a vendégek megannyi nemzedéke. E džszletek közül mindig el ő lehet csalni a különböz ő korok embereit, viseleteit és
szokásait, anélkül, hogy egy kicsit is elütnének a környezett ől, anélkül, hogy
anakronizmusukkal megrontanák az žilúzž бt, vagy val дsz егr tlenné tennék a
jelenetet.

— Igen, uram — mondta valaki mellettem, mintegy meger ősítve gondolataimat, mintha csak hangosan ejtettem volna ki őket. Mély, rekedtes hangú id ős
úr volt a megszólaló, sötétzöld, különös szabású köpenyben. A fején fekete kalapot viselt, amely alól elősejlett teljesen ősz, ritka haja, és elővillantak fáradt,
de élénk szemei. — Don Francisco Goya y Lucientes últ velem szemben, a spanyol királyi udvar egykori els ő fest ője, 1819 óta e város lakosa.
— Igen, uram...
És folytattuk a beszélgetést, amely tulajdonképp еn Goya monológja volt
önmagáról, a művészetr ől és az emberi sorsról általában.
Ha ez a monoldg önöknek els ő pillantásra töredezettnek és összefüggestelennek látszik is, tudniuk kell, hogy azokhoz a bels ő összefüggésekhez igazodik,
amelyekhez Goya élete és festészete kos.
— Igen, uram, a mindennapi és szegény környezetek a csodák és nagy
dolgok színpadai. A templomok és paloták minden nagyságuk és szépségük ellenére valójában csak elégése és elvirágzása annak, ami az egyszer űből és szegénységből sarjadt és lobbant ki. A mindennapiban v an a jövő magva, a szépség
és fény már a bukás és halál csalhatatlan el őjele. Az embernek egyformán kell
a fény és az egyszer űség is. Ez az élet két arca. Lehetetlenség mindkett őt ugyanabban a pillanatban látni, egyiket nézve mindig szem elöl kell téveszteni a másikat. S akinek mégis megadatott, hogy mindkett őt lássa, nehéz annak egyiket
nézve megfeledkezni a másikról.
Jómagam szívem szerint mindig az egyszer űség oldalán álltam, a fényben
és formában szegény szabad és mély élet oldalán. Bármit beszéltek is az emberek,
és bármit beszéltem magam is a fiatalkori évek féktelenségében, ez így igaz.
Ilyen vagyok, és ilyen Aragónia is, ahonnan kinőttem.
Amíg beszél, tekintetem az asztalra vet ődik, ahol különváltan, mintegy
önmagukért valóban a jobb keze nyugszik. Rettenetes kéz, varázsos amulettgyökér, csomós, szürke, er őteljes és kiszikkadt, mint halom a pusztaságban.
Él ez a kéz, de a k ő láthatatlan életével. Nincs benne vér és nedv, hanem va
lamž más anyag, amelynek tulajdonságai számunkra ismeretlenek. Ez a kéz sem
kézfogásra, simogatásra, sem vevésre, adásra nem való. Elnézegetve, borzadón
kérdi az ember, vajon ezzé válhat az emberi kéz.
Sokáig nem tudtam elfordítanž tekintetemet a kézr ől, amely egész beszélgetésünk alatt mozdulatlanul nyugodott az asztalon, mint látható bžzonyítéka annak, hogy igazat beszélt az öreg a melléb ől jöv ő rekedtes hangján, amely csak
pillanatokra tört fel a torkából elfojthatatlan és elrejthetetlen lángként.
Igy beszélt tovább a m űvészetr ől, az emberekről, önmagáról, egyik tárgyról a másikra térve könnyedén és egyszer űen, rövid szüneteket tartva, amelyeket
nem szakítottam meg másként, csak némán kérd ő tekintettel, szü пteleиül rettegve, hogy az öregember elt űnik, elvész hirtelen és szeszélyesen, ahogy a látomások t űnnek el.
Látja, a művész »gyanús személy«, álarcos ember a félhomályban, utas,
hamis útlevéllel. Arca a maszk alatt gyönyör ű, rangja sokkal magasabb, mint
útlevelében áll, de mit számít ez? Az emberek nem szeretik ezt a bizonytalanságot, kifürkészhetetlenséget, és ezért gyanúsnak és kétszín űnek nevezik. S a gyanú, ha egyszer feltámad, nem ismer határokat. És ha a m űvész valamiképp meg
is tudná mutatni a világnak a valódi személyiségét és hivatását, ki hinné el
neki, hogy ez az utolsó szava? Ha felmutatná is valódi útlevelét, ki hinné el,
hogy nincs a zsebében egy harmadik? Ha levetné álarcát, hogy őszintén elnevesse
magát és nyíltan körülnézzen, még mindig akadnának, akik arra kérnék, legyen
teljesen őszinte és bizalmas, és dobja le végre utolsó álarcát is, amely annyira
hasбnlít az emberi arcra. A m űvész sorsa, hogy az életben egyik őszintétlenségb ől
a másikba esik, hogy ellentmondást ellent .mondásra halmoz. Még azok .a békések
és boldogok, akiken ez a legkevésbé sem látszik és érz ődik, még ők is örökösen
ingadoznak önmagukban, és szüntelenül azt a két véget illesztgetik össze, amelyeket pedig sohasem lehet összeilleszteni.
Amikor Rómában éltem, egy miszticizmusra hajló fest ő barátom mondta
egy alkalommal:
— A művész és a társadalom közt kicsiben ugyanaz a szakadék tátong,
mint az istenség és a világ között. Az els ő antagonizmus csak jelképe a mása
diknak.
Látja, ő így fejezte ki magát. Többféleképpen lehet igazat mondani, de
igazság csak egy v an és örökös.
Így mondta ki Paolo, fikcióval élve, a mi közös gondolatunkat.
Olykor bennem is felmerül a kérdés: milyen hivatás ez? (Mert hivatás,
hogyan tudná egyébként kitölteni egy-egy ember egész életét, s hogyan hozhatna
számára annyi megelégedést és kudarcot? (Milyen ellenállhatatlan és kielégíthetetlen törekvés ez, hogy a nemlét sötétségéb ől avagy a börtönb ől, amit a mindennek mindennel való kapcsolata jelent az életben, hogy ebb ől a semmibбl vagy
ezekből a bilincsekből darabonként lopja ki az emberi életet és álmot, hogy
"mindörökre« formába öntse és meghatározza törékeny krétával a mulandó papíron?
Mi a mi néhány ezer kezünk, szemünk és agyunk a végtelen birodalomhoz
képest, amelyb ől egyetlen állandó, ösztönös igyekezettel parányi darabokat törünk
le? És mégis, ebben az igyekezetben, amely az emberek többségének, joggal, esztelennek és hiúnak tetszik, van valami abból a nagy ösztönös dacból, amellyel
a hangyák valamely forgalmas helyre építik bolyukat, ahol eleve arra van ítélve,
hogy feldúlják vagy széttapossák.
E munka átkozott kínja és hasonlithatatlan varázsa alapján világosan
érezzük, hogy valakit ől valamit elrabolunk, egy sötét világtól egy másik számára, átmenve a semmib ől a valamibe, amelyrol nem tudjuk, hogy mi. Ezért
»törvényen kívüli« a művész, pártüt ő a szó magasabbrend ű értelmében, arra
ítéltetett, hogy emberfeletti és kilátástalan er őfeszítéssel egy magasabb és láthatatlan rendet egészítsen ki, megbolygatva amazt az alacsonyabbat, amelyben pedig
egész lényével élnie kellene.
Mi formákat teremtünk, mint valami második . természet, megállítjuk a fiatalságot, visszafogjuk a tekintetet, amely a »természetben« néhány perccel kés őbb 636

mг megváltozik vagy kialszik, megragadjuk és kiválasztjuk a villámgyors mozdulatokat, amelyeket soha senki meg nem látott volna, s meghagyjuk őket,
minden- titokzatos jelentésükkel együtt, az eljövend ő nemzedékek tekintetének.
Ső t mi több, minden ilyen mozdulatot és minden tekintetet alig észrevehet ően
megerő sítünk egy vonal vagy színárnyalat erejéig. Ez se nem túlzás, se nem
hamisítás, hiszen nem változtatja meg a bemutatott jelenség lényegét, hanem
csak vele él, mint láthatatlan, de állandó jele és bizonyítéka annak, hogy ez
a tárgy másodszór teremtetett egy tartósabb és jelent ősebb élet számára, s hogy
ez a csoda bennünk történt, személyesen. Abból a többletb ől, amelyet a természet
és- a művész közötti együttm űködés titkos nyomaként minden m űalkotás magában hord, kitetszik a művészet démoni eredete. A legenda szerint Antikrisztus,
ha majd megjelenik a földön, megalkotja mindazt, amit isten is teremtett, csak
több ügyességgel és nagyobb tökéllyel. Az ő méheinek nem lesznek fullánkjai, virágai nem hervadnak el majd olyan gyorsan, mint a mi természetünkben. Így
aztán könnyedén lépre csalja a hiszékenyeket. Lehet, hogy a m űvész az Antikrisztus elő futára. Lehet, hogy mi ezren és ezren »Antikrisztust játszunk«, mint

ahogyan a gyerekek békeid őben háborúsdiznak.

Ha az isten teremtette és szilárdította meg a formákat, a m űvész az, aki
a maga számára újra teremti és újra megszilárdítja őket; hamisító, de ösztöne
szerint nem érdekelt hamisító, és ezért veszélyes• A m űvész így új, hasonló, de nem
egyforma jelenségek és csalóka világok megteremt ője, amelyeken élvezettel és
büszkeséggel pásztázhat végig az ember tekintete, de amelyeken keresztül, közelebbi érintés esetén, azonnal a nemlét szakadékába zuhan...
Ez volt az én Paolo barátom nagy teóriája, az olaszé, akinek szláv vér
csörgedezett az ereiben. Hajlamosnak kell lenni az ábrándozásra és a miszticizmusra, amely ő volt, és mindent így összerakni. Érdekes volt számomra, hogy
valaki képes világokat teremteni és szétrombolni a fölött a világ fölött vagy
alatt, amelyben él. Engem másmilyen fából faragtak, és sohasem tudtam behatolni
az ő érzés- és kifejezésmódjába.. Mert én akkor is éreztem, ahogyan ma is tudom, hogy mindaz, ami létezik, egyetlen valóság, s hogy csak ösztöneink és érzéseink egyenlőtlen reagálása téveszt meg bennünket, hogy a jelenségek sokféleségében, amelyek útján ez az egyetlen valóság megjelenik, szétválasztott, külön
világokat lássunk, amelyek lényegük és sajátosságaik szerint különböznek egymástól. Mindez nem áll. Csak egyetlen valóság van, šzámunkra csak részben
ismert, de kétségtelenül ugyanazon törvények örökös árapályaival.
Ha hibába •akarnék esni, s önkényesen felcserélném az okokat a következményekkel, új, jelent ős bizonyítékokat tudnék találni a m űvész-teremtő antikrisztusi hivatására vonatkozó paolói tézisre. Csakhogy én ezekb ől . a tényekb ől
nem vonok le övéihez hasonló következtetéseket. Én egyáltalán semmiféle következtetéseket sem vonok le. De látom a tényekét. Paolo azt mondta: a m űvész
átkozott, mert mint látja, ilyen és ilyen. Ёn csak erre szorítkozom: a m űvész
ilyen és ilyen. És itt mindenben egyetértek vele.
— Ott élt a házamban az édesanyjával a kis Rosarito (Ennél a szónál megenyhül az öregember éles tekintete, s lehunyt szempilidi mögött elködösödik
a szeme.) ötéves lehetett, amikor egy napon beszélgetésre figyeltem föl, amely
közte és egy kisfiú között folyt le, aki épp hogy elkezdett iskolába járni, és
dicsekedni akart a kislány el őtt tudásával.
— Tudod-e, hogy ki teremtette az embereket? — kérdezte a kisfiú.
— Az embereket? Tudom. Francisco bácsi — válaszolta a kislány, és a
műteremben szanaszét álló portrékra mutatott.
A kisfiú, aki dicsekedni szeretett volna, mintha egyszeriben megfeledkezett
volna katekizmusáról, dadogni kezdett.
— Isten ... isten teremtette.
De tekintetét nem vette le a képekr ől, a kislány pedig egyenként rámutatva
a különböző emberi alakokra, gy őzelmesen mondta ki mindegyiknél:
— Francisco bácsi ... Francisco bácsi.
A cirkuszból, amelyet a kávéház melletti legel őn állítottak fel, trombitaszó
és dobpergés hallatszott. Az id ős úr abbahagyta a beszédet. Hallgatott egy ideig,
a rosszkedv és türelmetlenség legkisebb jele nélkül. A hangszerek elnémultak.
Csak egyetlen trombita vékony hangja hallatszott. Ez a zenei kíséret festette
alá az öregember csöndes, de érthető szavait.
— Számomra a cirkusz a színház legtisztességesebb formája. Ez a legkevésbé nyomorúságos ebben a nagy nyomorúságban. Minden nyilvános fcllépésben va n . valami megengedhetetlen és szégyenteljes. Fiatalabb koromban elég gyakran előfordult 'velem, hogy azt álmodtam: valami színpadon játszom, láthatatlan,
de nagyszámú, szigorú közönség el őtt, és elborzadva faggatom magam, hogyan
kerültem hívatlanul és felkészületlenül a színpadra. Ráadásul olyan szerepet kelt
játszanom, amelyet előzőleg el sem olvastam, és amelyb ől egyetlen szót sem
ismerek.
Lehetetlen elmondani, mekkora kán egy ilyen álom. Pedig elég gyakran
álmodtam. —
i letem során kapcsolatba kerültem a színházzal és a színészekkel is.
1=s minden alkalommal meggyőződtem, hogy a színjátszás minden törekvésünk
legmeddőbbike. A színházzal és színészekkel való találkozásaim során annyira
erőt vesz rajtam a nyomorúság és a hiábavalóság érzése, hogy afel ől tűnődöm,
vajon a színháznak ez a semmissége nem el őképe-e annak, ami el őbb vagy utóbb
valamennyi munkánkra vár. Amikor meglátok egy kartonból készült, felületesen
megfestett lépsejtet, amely a hegylakó hegyi istenségnek adott ajándékaként
szerepel valami operában, még másnap sincs kedvem sem enni, sem festeni.
Huszonnégy óra hosszán át kísért ennek a holt, holtnál is rosszabb: létre sem
jött tárgynak a képe, amely egyaránt messze van a csalástól és a valóságtól.
És ha szimbólumot kelléne találni a színm űvészetre, én ezt a kartonból készült
lépsejtet tenném azzá. A rekvizitumoknak ezt a nyomorúságos darabját, amely
százszor is megpróbált az emberek szemében méznek látszani, de elpiszkolódva,
félresikerülten, fölöslegként százszor vissza .is került a rekvizitumok ládájába.
Még a legjobb színházakban is poros és tisztátalan minden. A színészi hi637 vatás a legnehezebb és legnyomorúságosabb hivatás. Ezért kell annyit szórakoz-

fiuk, tivornyázniuk enniük-inniuk az életben, mint valami állandóan Fehér kenyérre kárhoztatott örökös halálraítélteknek.
Jól ismertem - egy színészn őt
(Az id ős úr itt elharapja a mondat véggét,
mintha csak önmagának akarná kimondani a nevet, szeme összesz űkül, s tekintete megint elködösödik.)
Gyönyörű asszony volt nyílt szívű nagylelkű mindenben kivéve a színházi
ügyeket. Miatta jártam színházba habár valóságos kínszenvedés volt látnom
őt a színpadon Egy napon az első sorban ülve, észrevettem hogy ruhájának
hosszú Кuszálya beakadt a színpad egy láthatatlan szögébe. Érezte, hogy megbotlott, de tovább szavalt, csak lábával kapálódzott kétségbeesetten, hogy kiszabaduljon. Ezek az elfogott, tehetetlen verg ődő állatra emlékeztet ő elkeseredett
mozdulatok, miközben magasröpt ű verssorokat szaval, s kiveri a hideg verejték,
szemében pedig őrült félelem csillog a »gikszert ől«, a botránytól, villámfénynél
mutatták meg nekem ennek a művészetnek minden hiúságát S ami még rosszabb,
mindez sokáig megkeserítette azt az örömömet amit ennek a gyögyör ű és felejthetetlen asszonynak a társasága jelentett számomra.
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— Gyakran mondták nekem mondták és írták hogy túlzott és egészségtelen hajlamom van a sötét dolgok, erőszakos és kétértelmű látványok iránt. Ezt
išmételgették él őszóval és írásban amúgy hűvösen és mind kevesebbet gondolkodva, ahogyan már az emberek legtöbbször cselekedni szoktak.
Volt idő Madridban, a háborúk el őtt, amikor a férfiak és asszonyok velem
beszélgetve, loppal a kezemre néztek, mintha meg akarnának gy őződni, hogy
csakugyan ezek-e »azok« a kezek. Tudom, azt beszélték, hogy éjszaka festek,
a Sátán segítségével, s hogy bizonyos fogyatékossága4m vannak, amelyeknek
sebi nevét, se lényegét nem lehet tudni, de amelyek csakis ördögi eredet űelk
lehetnek. Pedig abban az időben nem volt nálam szerényebb, félénkebb és nor- .
málisabb igen, normálisabb ember egész Spanyolországban.
Ném az az érdekes, hogy az emberek ejt vagy azt gondolták, vagy ezt
vagy azt beszélték rólam, hanem a m űvészet meg nem értésének példájaként
fontos az egész. Pedig könny ű megmagyaráznom álláspontomat.
Minden emberi mozdulat a támadás vagy a védekezés szükségletéb ől ered.
Ezek az alapvet ő az esetek többségében elfelejtett, de igaz és egyetlen okok és
indítékok A művészet természete olyan, hogy nem lehet lefesteni az apró mozdulatok ezreit anélkül, hogy ne volna mindegyik önmagában sötét és rosszindulatú De minden művész aki azt akarja megfesteni amit én festettem, arra
kényszerül, hogy azt a mozdulatot alkossa meg, amely mindezeknek a mozdulatoknak az összessége de ez a s űrített mozdulat szükségszer űen magán viseli
igazi eredetének bélyegét, a támadásét és a védekezését, a dühét s a félelmét.
S minél több mozdulat szöv ődik és tömörül bele, annál kifejez őbb a kép. Hát
ezért komorak gyakran rettenetesek és borzalmasak az én alakjaim a testhelyzettik és mozdulataik. Valójában nem is léteznek másfajta mozdulatok.
Vannak ugyan bájos fest ők, akik csak idш kus jeleneteket és könny ű gondatlansággal teli alakokat ábrázolnak. V an ilyesmi is az életben, magam is megfestettem olykor, de minden ilyen, ösztönös félelemt ől és óvatosságtól megszabadult helyzet megragadásához néhány millió más, harcias mozdulatra van szükség, hogy fenntarthassák és megvédjék azt a maga természetellenes és rövid
életű szépségében és szabadságában. A szépség körül különben mindig ott v an
az emberi sors sötétsége vagy az emberi vér csillogása Nem szabad elfelejteni,
hogy minden lépés a sír felé visz Nekem ez mentségül magában véve is elég.
S ezt legalább senki sem tagadhatja.
Egyszer játékból lerajzoltam a víz felszínét esti fényben, rajta bárkát,
amely mögött legyezőszerű baráada marad a vízen. Mindez hamáiyosan, részletek
nélkül látható a távolból Odaadtam ezt a rajzot a barátomnak egy jókedélyű,
okos embernek, és meghagytam, hogy ő maga adjon neki nevet. Gondolkodás
nélkül Utolsó utazásnak keresztelte el, habár ezt semmib ől sem lehetett látni.
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Portrékészítésnél felmerül egy nagyon nehéz festőt megkínzó feladat, ez
pedig a következő : elkülöníteni az arcot mindattól, ami körülveszi, az emberekhez
s a környezethez köti Az arcnak ez a f e l s z a b a d í t á s a, ahogyan az én Paolo
barátom mondaná megint csak az antikrisztusi akció egyik neme, egyfajta ellenalkotás. 'Mi is megtesszük azt az utat, amelyen a modell sorsa alakult, csak
ellenkez ő irányból indulva míg a kiválasztott arcot meg nem tisztítjuk, magányossá nem tesszük, minthacsak veszt őhelyre vinnénk. S csak itt alkotjuk újra.
Minden más művészet másokkal való kapcsolatában ábrázolja az embert,
és minél eredetibb és tapasztaltabb, annál inkább ábrázohii kell a többiekkel való
kapcsolatát, hogy különössége minél jobban kidomborodjék. Ezzel szemben a
megfestett emberi arc egyedül van, bilincsbe "verve, mindörökre elkülönítve, mart
az arcképnek se apja, se anyja, se n ővére, se gyereke. Nincs háza, sem kora,
sem reménye gyakran neve se. Amikor ránk néz élénk szemekkel ez már egy
múlt életet jelent, kialudt, hogy tovább tarthasson. Ő az utolsó, nem utolsó,
egyetlen emberi lény a világon, életének utolsó pillanatában. A mozdulatlan ember szomorúan félőn néz ránk mint beteg az orvosra és tekintetével egyedüli
önkifejező eszközével beszél: »Te továbbmégy, hogy élj és dolgozz, más arcok
felé fordítod tekintetedet, én meg ittmaradok elítélten és bilincsbe verve, tanú,
akinek csak a nevét, foglalkozását és életkorát .ismerik, vagy gyakran még enynyit sem az örökkévalóságig csak kép maradok nem is önmagam, hanem a te
tekinteted képe.«
Az arc magánya oly hatalmas hogy a festő néha szükségét érzi, hogy a
személy mellé valami tárgyat is odafessen, amely kapcsolatban van vele, valami
jelképet, amely tolmácsolja és megmagyarázza. Én is 'megtettem néhány esetben,
de gyorsan beláttam ennek az eljárásnak minden hiábavalóságát Mert a tárgyaknak, hangszereknek fegyvereknek vagy játékoknak az idők folyamán nemcsak
alakjuk változik meg, hanem a jelentésük is, s utána már csak elévülten és
érthetetlenül állnak a magányos arc mellett maguk is magányosan s csak még
inkább elkülönítik, eltávolítják az arcot.
Egy időben olyan élénken éreztem a portré bilincsbe vertségét, süket
örökös hallgatását hogy kísértésbe estem hogy odaírjak egy-két szót is, egy 638
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nevet vagy néhány más jelent ős szót, amelyek az illető személyt jellemzik, és
amelyek később úgy-ahogy megmagyaráznák és összekötnék a néz ővel. Gyorsan
be kellett látnom, mennyire ízléstelen ez és —hiábavaló. Kés őbb még éjszaka
sem hagytak nyugton ezek a könnyedén odavetett szavak, amelyeket nem tudtam
kitörölni, mert a portré már nem volt birtokomban. Tehetetlenül elképzeltem,
hogy ezek a kitörülhetetlen szavak századokon át teljesen elveszítik egykori értelmüket, az új kiejtés számára idegenné válva, szánakozó nevetést váltanak majd
ki a szemlélókboi, ha egyáltalán Kiváltanak valamit, a szerencsétlen arcot pedig
még távolibbá, idegenebbé és magányosabbá teszik.
Végezetül beláttam, hogy minderre nincs orvosság és segítség. Arcképfestés közben minden tekintetunkkel egy kicsit megöljük az embert, ahogy a biológusok,megölik a preparálásra szánt allatkákat, s amikor egészen megditük, feltámad a képünkön. Csakhogy az ember magánya az arcképen nagyobb a földben
nyugvó csontváz magányánál.
Ebben v an a portrékészítés m űvészete. Azért nem tudnak a kezd ő és rossz
festők portrét készíteni, mert nem tudják az arcot elkülöníteni, izolálni, »preparálni«. ‚1pp arról lehet felismerni a rossz portrét, hogy azon az ember el
v an nyomva, összefonódik és egybekapcsolódik a környezetével, ahol mintha
folytatná az életét, mert a fest ő nem merte vagy nem tudta elvégezni a különválasztás rés felszabadítás nehéz munkáját, a személyiség »megölését« és »halhatatlanná tételét«.
— Nekem mindig gyanús egy kicsit, ha azt hallom: a festésnek ezer módja
v an . Honnan ezer? És miért ezeré Ha egynél több v an , akkor bizonyosan ezernél
több is létezik. Akkor nincsenek határok. De mit ér, ha ezerféle módja van is,
amikor mindannyian csak egyféleképpen vagyunk rá képesek. Ezek szerint minden festő számára csak egyetlen mód létezik. Akik ezerféle módot ismernek,
nem festenek. Tehát kvittek vagyunk.
Én ezt még fiatalkoromban megmagyaráztam a te гtuliákon összegyűlt habzó
szájú szócsatároknak és naplopóknak. Ma sem tudom isten tudja milyen јбl kifejezni magamat, fiatalkoromban pedig egyáltalán nem voltam képes világosan
és meggyőzően érvelni beszélgetéseim során. Egyébként ezt az emberfajtát senki
sem tudná meggyőzni. De emlékszem, már akkor megmondtam: számomra a festésnek csak egy .módja van. Ez a mód az én megboldogult Fuente des Todos-i
Anunciata néném módja. Gyermekkoromban gyakran figyeltem, hogyan tanítja
szőni ez a néném a fálaтn valamivel adősebb •lányát. A ki lány a szövőszékвél
ült, a néném mellette. Repült a vetél ő, csattogott a szöv őszék, de minden zörgésnél hangosabban kiabált a néném minden fonál és minden ütés után.
— Szorítsd, szorítsd össze jobban! Mit sajnálod? Szorítsd er ősebben!
A kislány roskadozott e szavak alatt, és teljes erejéb ől ütögette, de a nénémnek sohasem volt elég szoros a szövés. Egész nap őrködik a kislány felett,
és fekete hajának fehér választékába kiáltja élesen:
— Szorítsd össze! S űrűbbre! Nem szitát szősz!
Egész életemben ennek az egyszer ű és szigorú asszonynak a jelszava szerint dolgoztam. (Mindazok, akik érnek valamit munkájukban, szigorúak.) Bármennyit csúfolódtak is a madridi sznobok és reformátorok, kinevetve a »Fuente
des Todos-i nagynéni« receptjét, tudom, hogy minden esetben, amikor szabadjára engedtem a képzeletemet, amikor nem szorítottam és tömörítettem össze
tárgyamat, rossz képet alkottam. Ez nem azt jelenti, hogy a többi -sikerült,
hanem hogy mindent, amit tudtam, elkövettem, hogy sikerüljenek.
Igaz, azt is beszélték, hogy megkerültem a nehézségeket, és egyes helyeket
a karikatúráig hangsúlyozva, könny űszerrel hatottam a néz őkre. Az első állítás
nem igaz, a második pedig csak részben. Nem kerültem meg a nehézségeket,
hanem mindegyiket becsülettel megoldottam, de az egyszer megoldottakat beleszőttem, beletömörítettem a »hangsúlyozott« részbe... Mert tudja meg, minden
képen csak egyetlen részlet kelti a valóság illúzióját, a néz ő valóságáét. Csak
ez a fontos és dönt ő, mint a váltón az aláírás. Ez a részlet lehet a szem vagy a
kéz, vagy egyszer űen egy különös módon megvilágított fémgomb.
- Mindig elképedek és sajnálom magam, ha elgondolom, milyen kevés tudással, milyen kevés előítélettel és milyen veszélyes kívánságokkal vágtam neki valamikor az életnek. Abban az id őben az élet alapvet ő dolgairól beszélni megbocsáthatatlan b űnt jelentett. Ilyen volt a társadalom. És nekem, tudatlan és mindenre vágyó festőnek jól jött ez. De kés őbb, amikor minden eresztékében csikorogni kezdett ugyanez a társadalom, annyi csodát és gyalázatot láttam én, hogy
a helyemben egy állat is gondolkodni kezdett volna, és következtetéseket sz űrt
volna le.
Láttam nehéz pillanatokban a tudatlan akarnokoknak és a »tett emberinek« minden nyomorát, s a toll és a tudomány világának tehetetlenségét, gyengeségét és zavarát is. Láttam, hogyan oszlanak szét ködként gránitnál er ősebbnek

látszó elvek és rendszerek a világ közönyös vagy kárörvend ő tekintete előtt,

s . hogyan születnek az el őbbi valóságos ködb ől ugyanazon rideg tekintetek el őtt
gránitnál erősebb, szent és sérthetetlen elvek. Mindezek láttán azon t űnődtem,
mi lehet az értelmük mindezeknek a változásoknak, milyen terv alapján történnek,
s mely cél felé vezethetnek. S bármennyit láttam, hallottam és gondolkodtam is,
nem találtam meg mindennek sem az értelmét, sem a tervét, sem célját. Egy
negatív következtetéshez mégis eljutottam: a mi személyes gondolatunk nem
sokat jelent, és semmin sem változtathat; s egy másik, pozitívhoz is: vallatni
kell a legendákat, az évszázadokon át tartó kollektív emberi igyekezetnek ezeket
a nyomait, és segítségükkel megfejteni, amennyire lehet, sorsunk értelmét.
Van az emberi tevékenységnek néhány olyan pontja, amely körül az id ők
során lassan, finom rétegekben legendák képződnek. Hosszú időre megzavart, mi
közvetlen közelemben történt, de életem második felében arra a következtetésre
jutottam, hogy hiábavalóság és tévedés azokban a jelentéktelen, csupán látszatra
igen fontos eseményekben keresni az értelmet, amelyek körülöttünk történnek,
ehelyett azokban a rétegez ődésekben kell keresnünk, amelyeket a századok képeznek az emberiség néhány f őbb legendája körül. A mesékben v an az emberiség
639 igazi történelme, és bel őlük lehet megsejteni, ha nem teljesen megfejteni az

értelmét is. Van az emberiségnek néhány alaplegendája, ,amelyek megvilágítják
a megtett utat; ha ugyan, nem acélt is, amely felé haladunk. Az eredendo b űn
legendája, a vízözön 1ege лdája, a világ megválasztásáért keresztre feszített ember
fiának legendája, Prometeúsz és az ellopott t űz legendája....
Az utóbbž szavakat a nagyothalló öregember már hangosan .kiabálta. Most
egyszerre elhallgatott, és elnézett mellettem valahová, mint a halászok, a nyílt
tengert kémlelve. Olyannak t űnt, mžntha a váratlan _csöndben mžndannak a számtalan sok legendának a hangját hallgatná, amelyeknek nevét sem ismeri, és
amelyeket föl sem tudna sorolm. Igy hallgatott sokáig, majd újra maga elé bámult az asztalra. Olyannak . látszott, mintha épp visszatért volna valahonnan.
Ekkor szempžlláž körül vékony ködréteg képz ődött, ennyi maradt valamzkorz mosolyából, s csendesen folytattá, azon a legcsendesebb hangon, ahogyan a süket
emberek beszélnž képesek.

- Ezekről a dolgokról fiatalkoromban csak suttogva beszéltek, s csak
bizalmas, közelálló személyekkel, legtöbbször négyszemközt. Ma, az. úr .1828-1z
esztendejében már гégóta mindenki azt beszél, amit akár. Ez_ természetesen nem
azt jelenti, hogy a mai embereknek nincsenek négyszemközti beszélgetésre : és
swttogásra való гtémáük. _ . .
— Higgye el, hogy nundent láttam, s nem vagyok sem érzéketlen, sem
bolond, amikor semmin sem csodálkozom, és semmi sem tud .felzaklatni noha
jogom volna erre. Bn ezt a jogomat azzal veszítettem el, hogy m i n d e.n_t- 1 á t t a m. Márpedig sokat kell látni ahhoz, hogy mindent ;áttekinthessünk. Láttam
a természetet, láttam a társadalmat. Ah, a, társadalom!: Ismerem kristályosodásának törvényeit, annyira egyszer űek, hogy megzavarnak bennünket, és zavarni is
fognak örökösen. Hallom a járását, amely a . nagy törés-zúzás és morajlás ellenére
is csak egy helyben topogás. Ismerem a szegények türelmes, békés tömegét. Is
merem a lázadókat, embereket, akik ár ellen úsznak, a gonosztev őket, koldusokat és kéjnőket, Ismerem a királyokat és hercegeket, á. mostaniakat és a régieket. Ismerém a generálisokat és minisztereket, a spanyolokat és a_ franciákat ;
és a mi több ennél, az őrmestert, .aki derékszíjra és bajuszpomádéra szaglik.
Mindezt ismerem és mindezt nem nehéz megismerni és_ megérteni. (Elég embert
megfestettem, volt köztük mindenféle. Éš, ha . ,én egy ,ember portréját készítem,
látom születésének, pillanatát és halálos óráját. S oly közel van a kett ő egymáshoz, hogy nem jut közöttük hely még egy lélegzetvételre s mozdulatra sem,).
De ami mellett meg kell állni, s ami el őtt el kell időzni szent érthetetlenséggel
és 'néma tisztelettel, az a gondolatok világa. Mert a gondolatok világa az egyedűli valóság a látszatoknak es kísérteteknek abban a forgatagában, amelyet valódi világnak neveznek. S ha nem volna . _ .gondolat, az én gondolatom, amely
arcot, amelyet festek, minden a semmibe zuhanna,
megalkotja és fenntartja

az

amiből keletkezett is, nyomorúságosabban a kiszáradt, ,leperg ő festéknél -s a.
vászonnál, amely seгnmit sem ábrázol. .

Valahol közvetlenül harmincéves korom .• után, . jóval _el őbb, mint amikor
megbetegedtem és veszíteni kezdtem hallásomat, kiilönös álmot álmodtam ; Egy
meleg és kellemes szoba, úri szóba, amely nemes ízlésr ől árulkodik a legjobb
bútorokkal, néhány értékes vázával és porcelánüal. Tapéták halványsárga papírból, finom díszítéssel. Amikor jobban megnéztem ezt a díszítést, észrevettem,
hogy az egész a morc betűiből tevődik össze: ngy: MORs. Az egész díszítés nem
volt más, mint a számtalanszor megismételt aprón és finoman felírt szó: halál.
S ez a különös tapéta nem változtatta a szobát sem kellemetlenné, sem borússá.
Ellenkezőleg, azt kívántam, hogy minél hosszabb ideig hagyjanak benne, végigsimogattam a szőtteseket és porcelánokat. Nyugodt voltam és elégedett, ahogyan
csak olyan helyen érezhetjük magunkat, amely minden szükségletünknek megfelel.
Elmúlt nyolc, de lehet; hogy kilenc esztend ő is. Betegeskedtem, utaztam,
dolgoztam és egészen megfeledkeztem a különös álomról. Teljesen egyedtil és
elhagyatottan éltem Mad rid melletti villámbán, sokat szenvedtem. Nem a rossztól
szenvedtem, amellyel 'tele van a világ, hanem a rá vonatkozó gondolataimtól. Az
emberekkel való minden értintkezésem megmagyarázhatatlan szörny ű félelemmel
töltött el. Mindennap a rossz és a szerencsétlenség új sejtései és lehet őségei tárultak fel el őttem. Huszonnégy óra hossza alatt mindegyik összeszorította a gyomromat, megbolygatta szívverésemet, megmérgezte nappalomat és éjszakámat, aztán eltűnt, mintha teljesen fölösleges és alaptalan lett volna. S új jött a helyébe.
A világgal való minden értinkezésem vagy az érintkezésnek csak a kísérlete is
új félelmeket szült bennem. Ha pedig egyedül maradtam, egyszeriben kikeltek
valahonnan a bensőmből.
Hogy félrevezessem a félelmeket, amelyekr ől, ez kínzott legjobban, jól tudtam, hogy képzeltek, a legnagyobb szobám falaira »ellenfélelmeket« kezdtem festeni. Képekkel és rajzokkal borítottam el minden falat, úgyhogy egy körömnyi üres
hely sem maradt. Csak az ablak fölött maradt egy kis háromszóg. Szabálytalan
háromszög volt (mivel a szoba át lett építve, és ablakot csak utólag vágtak rá)
és így nézett ki: D. Rég elfelejtettem már a valamikori álmot, Oly. sok év és
éjszaka választott el t őle a maga álmaival, amelyek előrajzanak, ha »az értelem
alszik«. Mégsem rajzoltam semmit erre a kis területre, hanem mintha csak felszólításra tenném, azt aszót írtam rá: mors. Kitöltve vele az üresen maradt helyet, pontosan úgy, ahogy valamikor álmomban láttam: MORS. Ott maradt ez a
szó, mint valami amulett, amely megvédett a félelemt ől mindaddig, amíg meg
nem gyógyultam, s vissza nem tértem a józan ész világába, ahol nincs szükség
amulettekre.
— Az emberek között sziintelenül azon t űnődtem, miért olyan tehetetlen,
védtelen és magára hagyatott mindaz, ami gondolati és szellemi, miért olyan
szégyenletes minden id ők társadalmának és miért olyan idegen az emberek többsége számára. És erre a következtetésre jutottam. Ez a világ az anyag törvényeinek, az animális életnek a birodalma, minden cél és értelem nélkül, halállal a
végén, mely mindent lezár. Mindaz, ami szellemi és gondolati benne, csupán véletlenül vetődik ide, mint azok a civilizált hajótöröttek, akik ruházatukkal, fel- 640

szerelésükkel, fegyvereikkel valami távoli, egészen más éghajlatú, vadakkal és
vademberekkel benépesült szigetre kerülnek. Ezért van az, hogy minden eszménk magán viseli a hajótörés után kimentett tárgyak különós és tragikus
sorsát. Magukon viselik egy elfelejtett mástajta világ nyomait, amelyb ől ereanek,
a katasztrófáét is, amely idevetette őket, s az állandó hiábavaló törekvést, hogy
alkalmazkodni tudjanak az új világhoz. Mert állandó harcban állnak az új, velük

lényegileg ellentétes világgal, ahova vet ődtek, de ugyanakkor állandóan változnak
is, igazodnak ehhez a viLaghoz. Innen van az, hogy minden nagy gondolat idegen
és szenvedő. Innen a művészet elkeriilhetelen szomorúsága s a tudomány peszszimizmusa.
Egészen besötétedett. Észre sem vettem. De beszélget őtársam, mint az őregek általában, érzékeny volt a napszakok és az žd őjárás változásažra. A kívülről
és a közelünkb ől jövő hangok mintha egyszerre elnémultak volna. S a beállt
csöndben Goya hangja is elnémult. Teljes csendben állt fel az asztaltól. Az sem
ütött semmi zajt, ahogy székét arrébb tolta. Egyszer űen, szinte köszönés nélkül

ment e1, ahogy a törzsvendégek szoktak távozni a kávéházakból, mžndössze annyit
mondott könnyedén és természetesen: viszontlátásra! Kalapja egyébként is egész
idő alatt a fején volt, botja pedig a kezében.
Valamivel őutána én is távoztam..
Másnap egész nap bizonyos visszafojtott izgalommal gondoltam az id ős
úrra s a beszélgetésre, amely estére vár rám. Amint a közeli őrtorony mögött
lebukott a nap a kžköt őben, elindultam a távoli külváros felé.
A cirkusz készen állt. Munkások, munkanélküliek s a gyarmati katonaosztagok fekete katonái gy űltek köréje. Sisteregve lobogtak a karbidlámpák a
bejárat felett, habár még világos volt. Köréjük verődtek az els ő lepkék és a bol-

dog gyerekek.
A kávéház csöndes volt, szinte kihalt. Ugyanahhoz az asztalhoz telepedtem,
amelyiknél az este ültünk, és rendeltem egyet azok közül a déli italok közül,
amelyek annyira meg vannak édesítve, hogy szomjúságot okoznak az embernek,
s amelyek nem idéznek el ő akkora élvezetet a szájban, mžnt amekkorát élénk
színük ígér. Röviden egyet azok közül az italok közül, amelyeknek a neve ér
legtöbbet. Egy ideig nyugodtan üldögéltem, de a biztonságom ingadozni kezdett,
s végül ideges várakozásba csapott át. A csalódás, amelyre jogom sem volt, kínozni kezdett. Mindenre emlékeztem, amit az id ős úr tegnap elmondott, és elžsmételtem magamban mindazt, amir ől úgy gondoltam, meg fogom még kérdezni.
Akkor gondoltam rá el őször, hogy leírom, amit t őle hallottam.
Mindjobban sötétedett. A tükör mellett meggyújtották az els ő égő t, a kassza
felett... Hogy megrövždítsem a várakozást, tintát és papírt kértem. Ez meglehe-

tős kavarodást és magyarázkodást okozott a gazda és a személyzet között. Minthacsak valami egzotikus ételt kértem volna. Úgy láttam a pincér azt akarta
válaszolni: ilyesmit nem tartunk. De a gazda a lakására küldte, ahová a kávéház
ajtaján keresztül lehetett eljutni. Onnan tért vissza, s ellátott mindazzal, amire
szükségem volt. Elég vastag papírlapok voltak, valami tönkrement vállalat kiárusításán vásárolhatták őket. A t intatartó nagy . és fekete, ilyent ma már sehol
sem látni. Elhanyagolt, fekete francia toll, vékony, mint a kígyónyelv.
Kés őn távoztam a kávéházból, mert két óra hosszat töltöttem el írással,

hžábavalóan.várakozva az esti beszélget őtársra. A gazda már megvacsorázott, s
most egy dárab zöld posztón kártyázott a vendégeivel.
A kávéház környéke kihalt volt, de a cirkusz körül öblös hangú népség
verődött össze a karbidlámpák erős és kellemetlen fénye alatt, amely az arcoknak
sápadt és álmodozó kifejezést adott, a szemeket pedig egészségtelen fény űvé
tette. Egyszeriben a tömeg végén a félhomályban mintha megpillantottam volna
a görnyedt öregembert, divatjamúlt köpenyében, bottal a kezében és nagy kalappal a fején. De rögtön szem el ől tévesztettem. Futni kezdtem a tömegen át. Belemerülve a cirkusz nézésébe, az emberek nem akartak félreállni. Félrelökdösve
őket, átfurakodtam köztük, végigkutattam az egész térséget, de az öregnek hírehamva sem volt sehol. Egy alacsony növés ű, sportosan öltözött ember, aki mellett kifulladva megálltam, hangosan szidott:
— Mit tolakszik? Miféle viselkedés ez? Maga szélhámos!
Fel kellett hagynom annak a további keresésévei, amit nem is lehet megtalálni. Fáradtan tértem vissza a városba. És másnap korán reggel elhagytam
Bordeaux-t, örökre.
Beograd, 1934.
Ford. j. e.
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Goya szép, női figuráit szemlélve, közelebb hajolunk nagy, sötét szemükhöz —
nem vakok talán?!
Semmit sem néznek, a festőnek pózolnak leginkább. Minden szép rajtuk, fekete
csipkéik, fátylaik különösen. De szemeik túlságosan kihangsúlyozottak, nagyok,
sötétek ahhoz, hogy semmit sem nézzenek. Valami náluk, nálunk nagyobbat lát
hatnak (a fest ő megsejtéseinek maximumát tán), mint Brueghelnél (aki néha
Goyához hasonlóan festi a szemeket és szemüvegeket, s vakokat is fest) az á
hátán fekvő, eget bámuló figura. Az eget bámuló (Greco embere nem az eget,
hanem a mennyboltot nézi), azaz a többet látó ember, egy kicsit a vakhoz hasonlít.
Jobban megvizsgálva .Goya festményeit, azt látjuk, hogy e szép porcelánbabákból
valami, valaki más néz ki. A szemek tehát mások szemei, azért éreztük őket
aránytalanoknak, túl er őseknek a finom porcelánhoz viszonyítva. Goya két embert fest; mondjuk így, két babát, egyiket a másíkban. Legalábbis a küls ő babának tűnik. Hogy a belső micsoda, azt nem tudjuk pontosan. Ugyanis nem hin
ném, hogy jó úton indulnánk el, ha azt mondanánk, hogy ezek a bels ő babák
szabadulnak ki például a »Los caprichos«-ban, már csak azért sem, mert mi
festészetről beszélünk.
Nem tudjuk, melyik baba a valóban szület ő, melyik az új és melyik a régi, az
elhaló. Meglehet, ha a küls ő megszilárdul, végképpen befejez ődik, a belső automatikusan megszűnik, nem lesz számára rés, nem les ki többé, nem les ki, nem
les fel sem, mint Greco vizenyős szemű spirál-figurái. Viszont az sincs kizárva,
hogy a kiilső már csak egy vékony héj, amely nemsokára vagy máris lehámlik.
Az is meglehet persze, hogy egy állandó kett ősségről, vagy egy hosszú ideje
tartó és .még hosszú ideig eltartó kett ősségről van szó.
Így, együtt,. egymásban nézve a két babát, az egyik mintha rút lenne; a másik
pedig szép. Viszont nincs kizárva: külön-külön mind a kett ő szép, vagy mind
a kettő rút.
Leonardo még egy embert fest, igaz már-már olyan tökéllyel, hogy az arc megreped, érett gyümölcsként felhasad, s már-már maszkká lesz, mint a Mona Lisa
arca. Michelangelo figurái pedig már-már beleszakadnak az er őfeszítésbe, hogy
kitépjék magukat magukból: ez az er őfeszítés talán az Ember maximuma. Goya
figurái megállnak, pózolnak csak, valahogy úgy, ahogy mi pózolunk a röntgen
előtt; képtelenek mozdulni, mert valami beltilr ől mozdul bennük, ls_ arra figyelnek, azt lesik — lesik a festő mozdulataiban, arcán.
Az új figurális festészet Van Goghon kereszttel Baconig, Dadoig megkísérli kihozni ezt a bels ő babát, mely csak nagy ritkán baba, gyakrabban bábu. Van Gogh
egyik önarcképének ajkán vér szivárog ki (a kék-fehér-sárgához szi kséges piros)
—talán itt roppant össze az a valami, baba, bábu, mely leskel ődött belőlünk?
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Giotto, Leonardo , Goya , V an Gogh, Bacon, Dado ugyanazt az embert festi, s őt
talán a barlangfalak piktora is.
Mégis , mintha elérkeztünk volna ahhoz a határhoz , ahol és amikor ez a baba,
bábu mint egészen új, minőségileg , szerkezetileg új akar megszületni , megfes
tődni.
Persze a selyemgubóból még nem repült ki a szepl őtelen , hamvas asillogású
lepke, de a művészet radarja , nincsen kizárva, már jelzi szárnypróbálgatásait.
Hol és hogyan meglátni , felfedezni, hogyan magyarázni, értelmezni?
» Nem könnyű dolog a bennünk és a köriilöttünk létez ő világ minőségi, szerkezeti megváltozasát elevenen elképzelni «, írja Lukács Megváltozott világkép cím ű
értekezésében . E változást csak elképzelni lehet, elevenen elképzelni , azaz alkotva
(előre- ) mozdítani, gondolni , ám mint valami kész újat megpillantani soha. A fej
lődés , az egyenetlen fejl ődés , folytatja Lukács, »nem egyértelm űen új vi4ágat hoz,
hanem ellentétes mozzanatok kiélez ődését , polarizációját.«

A mi problémánk tehát : elevenen elképzelni az emberi figura min őségi és szerkezeti megváltozását , újságának mozzanatait , különös tekintettel a festészetre,
erre az eleve láttató m űvészetre.
Elevenen elképzelni, mert »Marx csak a post festum megismerést fogadta el
tudománynak . Számára az ember anatómiája kulcs a majom anatómiájához.«
(Lukács : A futurológiáról ) Megsejteni, milyen él őlény anatómiája lesz majd kulcs
az ember anatómiájához . Kutatni, áttűnik- e már ez az új élőlény , mint Goya
belső babája ? Kiszerelhet ő e egy-egy darabkája , amelyből aztán relkonstruálhat
ná'ik, mint ahogy rekonstruálták a 4kihalt állatfajokat . Lefesthető, lefestett-e
már valami belőle? Vagy a valóban újat nem lehet festeni, nem lehet »elevenen

elképzelni«?

Az új eddig láthatatha л , mondja Sutlić , mert el van rejtve , rejtőzködő, habár
mindenben ott volt , ami történt , ott van , ami történik . Tehát: itt van. Itt van,
ám láthatatlan - Láthatatlan , vagy fenti példáink értelmében , ' linket néz és bennünk, rajtunk látja az újat, habár nekünk úgy t űnik , hogy vak . Lehetséges-e,
hogy már itt az új, és mi vagyunk a vakok : nem tudjuk meglátni, elevenen el-

képzelni?

Nem tudjuk elképzelni , mert nem könny ű elevenen elképzelni , mert hát: könny ű
lenne, ha könnyű lenne...
post scriptum
Maurits festészetében , különösen új, nagy ciklusában , melyhez még túl közel
vagyunk , túl közel és mégis milyen távol , mintha tetten érhet ő lenne az újnak
egy a technika , a technika negatív és pozitív mítoszai által határolt dimenziója.
Egy-egy pillanatra mintha azt a bels ő babát látnám , babát : mint színes játékot
mozdony- sporhetja s hintázó figurái közül , mint bábut , » elfinomodott , mind spirituálisabbá váló «, színalkatrészekb ől összeszerelt gépet elektromos feszületei,
űrhajósai közül , s Axelosszal kérdem : » Himbálózva játszanak -e? Játszva himbálóznak-e?«
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bori imre

variációk
maurits ferenc
képeire
Fiatal és nagyon tehetséges fest őművészünk, Maurits Ferenc, múlt héten
megnyílt kiállításáról készült alábbi jegyzetünk, s minthony nem szakkritikát
írunk, s nemre is tehetjük ezt, mert els ősorban lelkes néz őnek tartjuk magunkat,
variációkat írhatunk csupán kritika helyett, bízva többek között szakembereink
alkotó kedvében is, akiknek els ődleges feladata éppen az, hogy egy-egy képz őművészeti jelenséget tudatrendszerükbe helyezzenek, s megkeressék a képvilág
helyét értékrendünkben és érzelmeink tárházában.
A kiáilított tizennyolc Maurits..kép és rajz — legyen ez els ő variációnk
a »semmi ágára« hív bennünket, hiszen nehezen lehetne másként ezekr ől a furcsa,
kozmikus öltözetű alakokról beszélni, mintugy, hogy abban a .semmiben vetetten
látjuk őket, amelyet csak űrhajósok érezhetnek valahol a föld és a hold között.
Körülöttük mimdenütлΡ egynamű, egyszínű sima tér, mely ldí гtetiesebb és vészjóslóbb, mint a romantikus vásznak nagy felh őgomolygásai, tomboló viharai, borult ege. Ég és föld nélküliségüket kiáltanák a fiilünkbe, ha tudna h ang terjedni, s ha lennének irányai. Mert irányok sincsenek a fent és a- lent elveszítették konkrét jelentésüket ezeken a Maurits-képeken, az egynem űvé és semmivé
vált univerzum csak közeg, de nem talaj is, amelyen az ember megvetheti a 1ábát, hogy kiépítse Édenét, vagy egy új Ádám és Éva módjára elkárhozzék.
Az embert valahonnan ered ő, valahova odaerősített fonalak és szalagok
tartják, mint a bábukat szokták tartani a bábszínházak dolgozói. Tulajdonképpen
csak materializált formái azoknak az er őknek, amelyek mágneses terekként;
centrifugális vagy centripetális er őkként befolyásolni tudják azokat, akik el akarják hagyni a földet — a »m űvelhető csillagok« igézetében, vagy kalandvágyként,
a felfedezés, a megismeres parancsszavára.
Ennyire nagynak és ennyire gyámoltalannak nem festette meg m űvész még
az embert, mint ahogy itt látjuk, ezeken a Maurits-képeken és rajzokon. Ott lóg
vagy hintázik a semmiben, esetlenül furcsa öltözetben, tehetetlenséget sugalló
módon, hiszen szinte semmit sem tehet tartózsinegei nélkül, s csak el kell egynek
pattannia, s máris veszve van. S mégis, ezekben a gyámoltalan, láthatatlan er őktől
függő mozdulatokban ugyanakkor van egy szuverén, emberre valló rezzenés is:
az elrugaszkodásé, amely a »még tehet« gondolatát is sugallja, minthogy az emberiség, amikor a világűrbe küldte fiait, kiszolgáltatva őket az univerzum láthatatlan erőinek és mágneses viharainak, tudta, hogy azok létezésüket nem tagadhatják meg: a semmiben is ők a valakik és a valamik.
Pedig nem is emberek már vagy nem is emberek még. Mintha egy komputer-méh dajkálta volna óket, s űri csecsemőkként lebegnének a világmindenšég
magzatvizében, súlytalanul, egek és földek között himbálódzva. S mintha elembertelenedésük teljében magukat mutató emberek jelennének meg a. szemünk el őtt
— szerkezetek, a szó legszorosabb értelmében, hiszen egy-egy képen feltárul belsejlik is — a vasidegzet fest ői paraboláiként. S mechanizált maga a golgota
is ebben a képvilágban. Villamos keresztrefeszítés — mondja a kiállítás központi
helyén látható kép címe, s még inkább a felkínált látvány. Az egyik legkülönlegesebb »szentképee< ez a modern civilizációnknak, hiszen rajta, ha képileg még
nem is, filozófiailag már át v an értelmezve a földi ember mitológiája.
Bölcselkedő festőművész lenne Maurits Ferenc? — tehetjük fel a kérdést. S
felelhetünk is, az elmondottak alapján. Az! Ki traktátus helyett képet fest, rajzot készít. Képeivel éppen ezért lehet dialógust is folytatni. 644

kritikusok
díja
Legdemokratikusabb díjunkat, a Kritikusok Díját ítélte oda a napokban első, de reméljük, nem utolsó ízben kritikusaink egy csoportja. Nem
túlzunk talán, ha azt állítjuk, hogy hasonló akcióra nemcsak Vajdaságban,
országos viszonylatban sem volt még példa.
A díj megalapításának gondolata a tavaly márciusi, immár szokásossá
vált kiadó—író találkozón merült fel. Iróink, számba véve, hogy nincs egyet len olyan irodalmi díjunk sem, mely mindennem ű mellékkörülményt kizárva,
valóban egy-egy év könyvtermésének legjobb alkotását vagy alkotásait része
sítené elismerésben, egyöntet űen támogatták a javaslatot. Pályázati bizottságot jelöltek ki, mely 1972 decemberében össze is hívta a kritikusokat,
hogy véglegesítsék a díj odaítélésének közelebbi feltételeit. Ezen az ülésen
hangzott el szerkeszt őségünk Javaslata.
Az egybegy űlt kritikusok, sajnos, nem fogadták e1 néhány utólag is lényegesnek tetsz ő pontját (csak szépžrodalmž alkotásokat kellene díjazni, hiszen
a szakma díjáról van szó; közelebbr ől is meg kellene határozni, hogy milyen
kritériumok alapján és kit kellene meghívni stb.). Ennek ellenére a Javaslat
egyik alapvet ően fontos pontját egyhangúlag támogatták, azt ti., hogy a díj
odaítélésében csakis azok a kritikusok vehessenek részt, akik legalább 3 gépelt oldalnyi kritikával vagy kritikákkal okolják meg, hogy miért ezt vagy
azt a könyvet, illetve könyveket tartják kiemelked ő értéknek. Ily módon
eleve lehetetlenné vált a zsü гžzések örökösen titokzatos, kulisszák mögötti
huzavonája, hiszen a díj sorsáról ezúttal nem ilyen vagy olyan meggondolással összehozott zs űri döntött, hanem azok a kritikusok, akik a sokunk
számára, úgy látszik, még mindig kínos nyi lvánasságat is vállalni merték.
Mivel a kritikusok tavaly decemberi ülésén nem lehetett pontosabban
definiálni, hogy valójában ki is tekinthet ő kritikusnak irodalmunkban, az
ülés részvev ői úgy döntöttek, hogy a díj odaítélése körüli el őmunkálatokra
szinte minden kritikával is foglalkozó írónkat fel kell kérni. Igy született
meg a 25-ös lista.
Most, hogy az eredményt is ismerjük már, örömmel konstatálhatjuk,
hogy a jellegzetes vajdasági közöny, nembánomság nem tudta befullasztani
ezt a nagyon szép, messzemen ően demokratikus kezdeményezést: A beérkezett húsz kritika, amellett, hogy irodalmunk evidens értékeire hívta föl
olvasóink figyelmét, rendkívül fontos dokumentum is.
đ römünket azonban nagymértékben csökkenti az a tény, hogy a meghívott kritikusok jó két harmada ismét a passzivitást, a visszahúzódást választotta, ami eddig még mindig az utólagos pletykák, fondorkodások melegágya volt.
Jelen számunkban közzétesszük mind a 20 kritikát, valamint a vállalkozás dokumentumait.
~
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javaslat

A kritikusok a jugoszláviai magyar írók minden év január 1-e és december 31-e között magyar nyelven megjelent szépirodalmi muvei közül 2 -4-et
a Kritikusok Díjával tüntetnek ki.
A díjra összesen 20 000 dinár áll rendelkezésre. Ebb ől több díjat lehet
kiosztani, melyek összege nem lehet kisebb 5000, sem nagyobb 10 000 dinárnál.
A díjat legkés őbb minden év február 1-éig kell odaítélni a jelzett id ő
alatt ténylegesen megjelent könyveknek, tekintet nélkül arra, hogy a könyvben
milyen megjelеnési év szerepel.
A szerzők több ízben is részesülhetnek a díjban, de egy alkalommal
csak egy könyvet lehet díjazni.
A díjat a jugoszláviai magyar irodalmat rendszeresen követ ő s a megjelenő könyvekről huzamosabb ideig publikáló kritikusok osztják ki. A díjkiosztásban részvev ő kritikusok száma nincs meghatározva. A kritikusokat senki sem
delegálja, hanem a Kiadó (vagy egy el őre kijelölt bizottság)
mely rendszeresen
követi a kiadványok visszhangját — hívja meg őket és ismerteti velük a díj
szabályzat. Egy-egy díj kiosztásához legalább 7 kritikus jelenléte sziiikséges.
A kritikusok a díj odaítélésére csak írásban tehetnek javaslatot. Az
írásbeli javaslat legalább 3 gépelt oldalnyi könyvkritika, mely nyomtatásban még
nem vagy csak részben jelent meg. A javaslatra a kritikusok felhasználhatják az
év közben írott kritikáik szempontjait és ítéleteit. A javaslatok a díj kiosztá.
sa előtt nem jelenhetnek meg.
Az írásbeli javaslatokat minden év január 15-éig a Kiadóhoz kell eljuttatni. A Kiadó sokszorosítja a javaslatokat és minden kritikusnak megküldi.
Minden év január 25-éig a kritikusok díjkiosztó értekezletet tartanak,
melyen megjelennek azok is, akik javasoltak és azok is, akik nem tettek javaslatot.
A kritikusok értekezlete nyilvános és az Ifjúsági Tribün rendes évi
programjába tartozik. Az értekezlet megtartásának helyér ől és időpontjáról 3 nappal az értekezlet el őtt a sajtó és rádió útján értesítik a közvéleményt.
Az értekezleten a kritikusok a javaslatokat megvitatják, és döntést hoznak a díjak odaítéléséről. Az értekezleten nem lehet sem írásban, sem szóban
újabb javaslatot tenni.
Az értekezlet közönsége csak a díj odaítélése után szólhat hozzá a
vitához.
Az írásbeli javaslataként nem jár honorárium, viszont a vitában való
részvételért az Ifjúsági Tribün, meglev ő gyakorlata szerint, tiszteletdíjat fizet.
Az írásbeli javaslatokat és a vita autorizált anyagát az Új Symposion
minden évben, a márciusi számban, különszám vagy különmelléklet formájában
leközli.
A díjakat minden év február els ő hetében az M Stúdióban vagy a
Szabadkai Népszínházban (esetleg az Életjelen) rendezett . irodalmi est keretében
adják át. Az irodalmi esten felolvassák az írásbeli javaslatokat, bemutatják a
díjazottakat és ikönyvvásárt rendeznek:
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juhász géza
levele
Kedves Barátom!
1973. január 19.

Az órák 1972. március 6-i megbeszélésén kijelölt pályázati bizottság (G i n
Nándor, Dr. Juhász Géza, Tornán László) múlt év dec. 8-ra összehívta a kritikusokat, hogy véglegesítsék a kritikusok díjának odaítélésében részt vev ő kritikusok
jegyzékét és kidolgozzák a díj odaítélésének közelebbi feltételeit. A meghívott
15 kritikus közül 8-an jelentek meg (Dévavári Zoltán, Gerold László, Hornyik
Miklós, Dr. Juhász Géza, Jung Károly, Pastyik László, Tornán László, Utasi Csaba).
A jelenlevők javasolták az eredeti jegyzék kib ővítését, s így a kritikusok
száma végül Fis 25-re egészült ki. A jegyzéket e levélhez mellékeljük.
A megbeszélés részvev ői továbbá úgy határoztak, hogy a kritikusok díjának odaítélésében azok a kritikusok vegyenek részt, akik a jugoszláviai magyar
írók 1972. jan. 1-e és dec. 31-e között ténylegesen megjelent könyvének valamelyikéről 3 ;gépeli oldal terjedelm ű kritikát nyújtanalk be a Kiadóhoz.
Minden kritikus legalább egy, legtöbb négy könyvr ől írhat kritikát, mivel
a pályázati feltételek szerint legfeljebb négy —egyenként 5000 dináros — pályadíjat lehet kiosztani. E kritikákat 4egiké5 őbb fвΡbruár 204ig (2 ,gépalt pébdáпyban)
kell eljuttatni a könyvkiadó szerkeszt őségébe.
A kritikusok e munkát önkéntesen vállalják, tehát tiszteletdíjra nem tartanak igényt.
Miután a pályázati bizottság számba veszi a beérkezett kritikákat, megbeszélést tart azok szerz őivel a díj odaítélésének további menetér ől. Az említett
decemberi megbeszélés részvev ői ui. elvben elfogadták azt a javaslatot, hogy a
művekről folyó vita nyilvános legyen (esetleg az Ifjúsági Tribünön ke пΡiljön megrendezésre), s a díj odaítélése is a nyilvánossag bevonásával, irodalmi est keretében történjék. Ezekr ől a részletékr ől azonban azok a kritikusok döntenek,
akik írásban benyújtott kritikájuk alapján jogot nyertek a díj odaítélésében való

részvétalre.
Baráti üdvözlettel
Dr. Juhász Géza

főszerkeszt ő s. k.

kritikusok jegyzéke
Bányai János
Bogiiár Antal
Dr. Bori Imre
Bosnyák István
Danyi Magdolna
Dési Ábel
Dévavári Zoltán

Fehér Ferenc
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Garai László
Gerold László
Herceg János
Hornyik Miklós
13: Dr. Juhász Géza
Jung Károly
Kolozsž Tibor
Major Nándor
Pastyik László
Podolszkž József
Dr. Szeli István
Tomán László
Utasi Csaba
Vajda Gábor
Varga Zoltán
Végel László
Vukovics Géza

jegyzőkönyv

A jugoszláviai magyar írók 1972. március 6-i ülésén kžjelölt pályázati bizottság
1972. december 8-ára összehívta a jugoszláviai magyar kritikusokat, hogy véglegesítsék a Kritikusok Díjának odaítélésében részvev ők jegyzékét és kidolgozzák
a díj odaítélésének közelebbž f eltételežt. Ezen megbeszélés részvev ői úgy határoztak,
hogy a díj odaítélésében azok a kritikusok vegyenek részt, akik a jugoszláviai
magyar írók 1972. január 1-e és december 31-e között ténylegesen megjelent
könyvének valamelyikér ől legalább 3 gépelt oldal terjedelmű kritikát nyújtanak
be a kiadóhoz. E határozat szerint minden kritikus legalább egy, illetve legtöbb
négy könyvr ől írhatott kritikát, mivel a pályázati feltételek szerint legfeljebb négy
pályadíjat lehet kiosztani összesen 20 000,— dinár értékben.
A kritikák leadási határždejének (1973. február 20.) letelte után a pályázati bizottság a meghívott 25 kritikus közül a következ ő k részvételi jogát állapította
meg: Bori Imre, Bosnyák István, Danyi Magdolna, Gerold László, Podolszki József, Utasi Csaba, Varga Zoltán, Véget László.
A beérkezett 20 kritika a következ ő kötetekr ől íródott:
Bányai János: A szó fegyelme (7),
Domonkos István: Áthúzott versek (5),
Fehér Kálmán: Fürjvadászat (4),
Gžon Nándor: Ezen az oldalon (2),
Gžon Nándor: Postarablók (1),
Brasnyó István: Lampion a fán (1).
E kritikusok az 1973. március 29-én megtartott értekezletükön a következ ő döntést hozták:
A Kritikusok Díját két egyenl ő, 10 000-10 000 dináros összegben Bányai János: A
szó fegyelme, illetve Domonkos István: Áthúzott versek c. könyvének ítélik oda.
A döntés szótöbbséggel született, s A szó fegyelme 7, Az áthúzott versek pedig
5 szavazatot kapott.
A díj megi пdoklásaként. a nyilvános díjkiosztás alkalmával a kritikusok felolvassák a díjazott könyvekr ől szóló írásaikat, a nyilvánosság elvét méltányolva ,pedig
az Új Symposžan 1973 februári száma leközöl minden beérkezett kritikát.

bori imre

bosnyák istván
danyi magdolna
gerold 1ászló
podolszk józsef
utasi csaba
varga zoltán
végel 1ászló
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bányai János
a szó
fegyelme
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A kötet több vonatkozásban is az elmúlt év legértékesebb s irodalmunk
egésze szempontjából is legjelent ősebb megvalósulásai közé tartozik. Ezért akkor
lennénk hozzá a legigazságtalanabbak, : ha pusztán immanens-kritikai mércével
mérnénk; s szemet hunynánk az önértékét meghaladó általánosabb relevanciája
fölött. Annál is inkább, mert e kétféle fontosság, mint látni . fogjuk, szervesen
összefügg ,egymással. .
E tanulmánygyűjtemény legszembeötl őbb sajátsága az esztétikai és poétikai
kórszerűség. Akárcsak els ő kritika kötetében, a Bonyolult örömökben (1964), Bá
nyal tanulmányait továbbra is a korszer ű kritika- és költészet-elmélet, illetve az
irodalomvizsgálat korszer ű gyakorlatának szerves egysége jellemzi. Az ő számára
a modern vers legtöbbször poétikai példa is, nemes eszköz az esztétikai-hraelméleti általánosításra, és fordítva: példa, illetve eszköz egy általános tétel konkretizálására.
E kettős, elméleti-gyakorlati korszer űség alapvető meghatározó jegye az
esztétikai, poétikai és kritikai »tizenkilencedikszázadiság« termékeny túlhaladása.
R. Barthes, G. Benn, M. Blanchot, C. M. Bowra, C. Brooks, N. Chomsky, U. Eco,
T. S. Eliot, H. Friedrich, M. Hiedegger, R. Ingarden, R. Jakobson, J. M. Lotman,
G. Pcon,; _J. ' C. ; Ranson, H. Read, I.. A. Richards, T. Vianu egyrészt, másrészt pedig
Fónagy Iván„ Hevesy Iván, Lengyel Balázs, Kassai György, Pet őfi S. János, Tamás
Attila és mások: a »huszadikszázadiság« elméleti és gyakorlati képvisel őinek,
illetve anticipálóinak a kötetben megjelen ő impozáns sora önmagában is eléggé
beszédes. A karszer ű kritikai gondolat és gyakorlat azonban Bányainál nem marad
meg a puszta »átvevés« és »alkalmazás« szintjén: a »tizenkilencedikszázadiság«
termékeny túlhaladása épp abban nyilvánul meg írásaiban, hogy szerz őjük tud
a korszerű példák szintjén gondolkodni és képes azok minőségét elérni, s őt
nemegyszer meg is haladni a verselemzés gyakorlatában. Elvi és gyakorlati szempontból épp ily módon sikerül neki meggyőzően, sikeresen »megtépázni« azt
a több tucatnyi múlt századi babonát, azokat az elavult esztétikai és líraelméleti
»alapigazságokat«, amelyek évtizedekkel ezel őtt nyilván joggal tartottak igényt
az igazságra, de azóta alaposan túlhaladta őket a költészet eleven gyakorlata.
Bányai verselemzésének látszólagos paradoxona, hogy szerz őjük a modernség avatott képvisel őjeként és polemikus védelmez őjeként — a »poétikai szabályok« szigorú számonkéréséhez tér vissza újra és újra. Modernség és esztétikaipoétikai kánon-rendszer? — Mint általában a szavak, a szakfogalmak is védtelenek, jelentésük kompromittálására önhibájukon kívül is sor kerülhet, s kötetünkben a professzoros pedantériát, költészetnyomorító dogmatikát sejtet ő »poétikai
szabályok« esetében is erről v an szó. »A formátlannak nincs esztétikája. A nyelv
akkor válik műalkotassá, ha valamilyen rend vagy törvény szerint formálissá
szerveződik« — hirdeti szerz őnk programatikusan, s ezt az esztéta-hitvallást az
védi meg eleve az esztétikai kanonizmus és dogmatizmus vádjától, hogy gyakorlati érvényesülése közben nem a líra »örökérvény ű«, azaz múlt .századi szabályait
akarja er őnek erejével »ráhúzni« a mai versre, s á urai modernizmusnak nem is
egy távoli-távoli, esetleg csak halványan el őlegezett poétikai ismérveit igyekszik
máris-kötelez ővé tenni. Esztétikai konzervativizmus vagy utópizmu's helyett egyfajta realizmus jellemzi ezt a formaigényt: a nyelvi megszervezettségnek olyan
módozatait kéri számon, amelyek felmutatására a XX. századi líra gyakorlata
már vitathatatlanul képessé vált.
Bányai verselemzéseinek célját és tárgyát kivétel nélkül ez a korszer ű lírában máris megvalósítható immanens rend, törvény, szervezettség képezi. Nem
azonos módon; vagy úgy is mondhatnánk: nem egyforma kizárólagossággal azonban. Vannak ugyanis pillanatai, amikor —módszere komplexségének nyilván a
rovására — túlságosan »elrekeszti« a verset a »világtól«, a történelmi-emberi
kontextustól. Az esztéta-ember viszonytag gondtalan, viszonylag boldog pillanatai
ezek, amikor is nem árnyékolja kétely a biztos meggy őződést, hogy a vers belteréről és csakis arról kérdezni annyit, mint a »világról« kérdezni, s hogy a költészet nyelvének, nyelvi-poétikai rendjének megismerése önmagában is azonos
a »világ« rendjének és rendetlenségeinek a megismerésével. Jelen van azonban
ezekben az elemzésekben a »homo aestheticus« és »homo ethicus« szerintünk
kétségtelenül termékeny — mert a módszer komplexségéhez vezet ő — csendes
küzdelme is. Egyrészt ott a tézis, hogy »a verset önmagában kell szemlélni, függetlenül a külvilágtól: a verssel mint nyelvvel kell szembenézni«; másrészt viszont
nyilvánvaló e tézis részbeni megkérd őjelezésének az indítéka, a kétely gyakorlati,
módszerre kiható, azt kiteljesít ő kísértése, hogy ez a teljes hermetizmus talán
mégsem a legcélszer űbb, legadekvátabb a költészet vizsgálatában. Egyrészt ott
az empirikus, a korszer ű költészet gyakorlatából levont, de kissé elnagyolt, az
egész mai lírára kiterjesztett általánosításnak a tárgyilagos, higgadt, »epikus«
konstatálása, hogy a mode rn költészet »a „tartalomközpontúság" helyébe a „szó-
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központúságot" helyezte, azt példázva ezzel, hogy a versnek valóban nincs más
problémája, mint a nyelv (...) valóban nem lehet más feladata, mint hogy a kaotikus nyelvi tudatot verssé formálja«, s mindezért tudatosítania kell, hogy »a vers
olyan „autonóm világ", mely önmagát gondolja, és „tartalmai" csakis nyelvi
saј atságai, nem pedig a világ tükrözése és az érzések közlése folytán léteznek.«
Másrészt viszont ezt az epikusan higgadt megállapítást gyakorlatilag ellenpontozza
ugyanennek a ténynek drámai érzékeltetése, a sorok közötti sejtetés, hogy a szerencsétlen modern költészetnek jórészt csakugyan ez jutott ki, csak ezt teszi
számára lehet ővé a darabokra hullt »világ« ... Tézisnek és antitézisnek e hallgatólagos küzdelméből kialakul aztán a jellegzetes, Bányai elemzésére leginkább
jellemző szintetikus módszer: a vers belterének olyan vizsgálata, mely egyúttal
— az immanens vizsgálattól el nem vonatkoztatva, nem holmi küls ő »adalékként«
— az »idekintről« is releváns »híranyagot«, korszer ű filozófiai, etikai, történelmi
embertartalmakat közöl... Módszerének teljesebb és korlátozottabb jellegér ől
Ugyanez mondható el egy másik vonatkozásban is: elemzésének igazi magasszintjét akkor éri el, kritikusi képességeit akkor érvényesíti legteljesebben, amikor a verset nem elszigetelten szemléli a verst ől, költбi opustól és költészettörténett ől, vagyis amikor egyetlen vers szóegyüttese helyett — hogy saját termi
nusát parafrazáljuk — a versegyüttest/együtteseket vizsgálja. S itt is hangsúlyozni
kell, hogy ez utóbbi az igazán jellemz ő Bányai módszerére: nem a vers metafizikájának, hanem !dialektikájának, nem az esztétikai ,»áldóvíznek«, hanem a modern
költészet . folyamának, nem az ahistórikus korszer űségnek, hanem hagyományos
és korszerű szerves kapcsolatának a vizsgálata.
A kötet immanens értékei közé tartoznak a benne foglalt írások m űfajistiláris erényei is. A Bonyolult örömök egyik központi törekvésér ől lemondva;
a kritika művészet-jellege iránti igényét feladva, A szó fegyelmében szerzőnk már
»csak« a tudományosságra ta rt igényt. Szigorú önfegyelmezéssel állandóan szem
előtt tartja a strukturalista kritika egyik klasszikus követelményét, azt ti., hogy
a költészet kritikájának mint sajátságos »meta-nyelvnek« az értelmezésben és
értékelésben egyaránt a minél teljesebb egzaktságra, és pontosságra kell törekednie: E követelménynek Bányai következetesen eleget is tesz saját gyakorlatáb an , s a Bonyolult örömökhöz viszonyítva ez kétségtelenül a »min őség forradalmát« jélenti kritikusi tevékenységében. Ha akkor azt írtuk, hogy a ikötet
a kritikusi bonyolult örömök helyett néha bonyolított örömöket, nem a legracionálisabban kifejtett, meghatározott és közölt kritikusi tapasztalatokat mutat
fel, most épp azt kell hangsúlyozni, hogy Bányai okfejtése, bizonyító eljárása,
induktív és deduktív gondolat-építése maximálisan leegyszer űsödött, letisztult,
racionalizálódott. Elemzései ily módon gondolatilag, következésképp tehát nyelvistiláris valóságukban is a tanulmány ismérveit viselik magukon, s rájuk vonatkoztatva — szegémy, íkampram іttált szak Ufejezések! — nincs pejoratív jelenetese
a dolgozat fogalmának sem. Tanulmányok, dolgozatok ezek a szó legjobb értelmében, s a hagyományos irodalomtudomány esetleg csak a formális-filológiai
»kellékek« — pedáns, lapszámnyi pontosságra ügyelő utalások, szőrszálhasogató
lábjegyzetek és egyebek —hiánya miatt utalhatná őket az »esszé« lekicsinyl ően
értelmezett műfajkategóriájába. A közelebbi meghatározás céljából aztán elmondható e tanulmányokról az is — szerz őjüknek a koan-versr ől közölt reflexióit
parafrazálva —, hogy nem mások, mint koan tanulmányok: egyfajta problémák,
melyeket tanító a tanítványainak, kritikus az olvasóinak ad fel... Egyfajta feladványok, olyanok U., amelyek csak a realitások innens ő oldalán jelentenek
rejtvényt és problémát, valójában pedig »csak« a gondolkodás, az elmerülés lehetőségét jelentik. Más szóval, ezek a tanulmányok csak a »realista«, » ј ozan« publikum számára jelenthetnek kibogozhatatlan »rejtvényt« és megfejthetetlen »problémát«. Azok számára tehát, akikt ől eleve távol áll a gondolkodás, az elmerúlés
készsége...

Végezetül szólni kell a kötet immanens értékeivel kapcsolatos általánosabb
relevanciáról is.
Ahogy annak idején a Bonyolult örömök karpasám írták, a hagyományos
»szociologizáló« jugoszláviai magyar recenzió-irodalomban Bányai János honosította meg a strukturalista kritikát. Úttör ő szerepét akkor különösen is jelent őssé
tette a tény, hogy ez az ösvényvágás az irodalmi parlagon csaknem egyid őben
történt a strukturalizmus térhódításával a jugoszláviai irodalmakban. Arról nem
is .szólva, hogy az ötvenes évek végén és a hatvanas évek legelején Bányai kritikusi tevékenységéhez viszonyítva a magyarországi kritika maga is — mer ő provincializmus volt. A korszer ű kritikai törekvésekkel való termékeny szinkron
jellemzi, mint láttuk, újabb kötetét is, s ha a lemaradást id őközben jórészt behozó magyarországi kritikában már nem is, de a jugoszláviai magyar irodalomban ez a szinkronban-levés továbbra is sajátságos helyet biztosít számára: az
esztétikai-poétikai modernség és a kritikai gyakorlat korszer űsége az ő tevékenységében kisebb vagy nagyobb mértékben, de kétségtelenül kifejezettebb, mint
bármelyik kritikusunknál. Irodalmunk egésze szempontjából aztán nem hallgatható el az sem, hogy A szó fegyelme kötetté szervez ődése éveiben Bányai valóságos kis strukturalista iskolát alapított a rátermett fiatalokkal (Bognár Antal,
Danyi Magdolna, Fekete Elvira, Thomka Beáta), vagyis a kötet immanens értékei már a megjelenés előtt is megszűntek csak-immanensnek lenni ...
Legvégül még azt kell megemlíteni, hogy A sz<$ fegyelmének egy szempont
ból a inai magyarországi kritikában is egyedülálló a jelent ősége: ahogy Bori
Imre a két háború közti magyar avantgarde-ot, úgy rehabilitálta ez a kötet
saját tárgyának a szintjén a felszabadulás utáni nem-hagyományos, szellemiségében »intimisztikus-humanista«, »filozófiai-antropológiai«, »történelmi-nemzeti feladatát« közvetlen szolgálásáról lemondó, megjelenési formájában pedig személytelen, objektivált, ellen-romantikus magyar lírát. Azt a »rendhagyó« poézist,.
amelyre kisebb-nagyobb mértékben egyaránt vonatkoztatható szerz őnk Füst Milán költészetével kapcsolatos megállapítása: »a magyar költészet sokszor zárt,
dőrén törvényesített ösvényein kívülre került« ...

bosnyák istván 650

2
Az elmúlt tíz esztendő során kritikai irodalmunk méltán szerzett hírnevet
magának. Az irodalomról, külön pedig _a költészetr ől és a versről való irodalomtörténeti és esztétikai gondolkodás olyan útjait tette járhatóvá, amelyek a magyar
irodalmi közgondolkodásban addig ismeretlenek voltak, és ahhoz viszonyítva az
újdonság erejével bírnak.
A kritikai-esztétikai gondolkodás »újvidéki lskolá ј dnаk« — most már bátran

és szerénytelenség nélkül is így nevezhetjük, egyik legjelent ősebb, sajátos utakat
járó képviselője Bányai János, akinek Aszó fegyelme cím ű tanulmány-gyűjteménye mind tudatosan és szigorúan megszerkesztett könyvként, mind pedig jellegzetes »tartalmai« révén kiemelkedik nemcsak az elmúlt esztend ő könyvterméséből, de az elszállt évtized eredményei közül is: a maga sajátos rendszerén
belül erényeit (és nyilván a hátrányait is) —példáit a közhasználatú szóval »modernnek« nevezett magyar költészetb ől merítve. Azt is meg kell állapítanunk, hogy
A szó fegyelme tulajdonképpen az els ő olyan kritikai .kötet, amely a modern magyar költészetet választja tárgyául, s azt bemutatva építi ki a maga költészeti
feеlfogásdt -- a istruikturalizmus eredményei köt őanyagának felhasználásával.
A könyvben ugyanis két, jól megkülönböztethet ő folyamatot figyelhetünk
meg: Füst Milán, Weöres Sándor és Pilinszky János költészetéról szólva költészetelmélete készül, míg a többi tanulmány alapjában véve az alkalmazhatóság teherpróbáit képviseli a könyvben. ám a könyv nemcsak ezekr ől a nagy költői megvalósulásokról szól: ami benne a lehet ő legegyértelműbben megjelenik, az Bányai János szemlélete, a ,költészetről alkotott felfogása, minthogy példái rendre
valójában pozitív példák: az elmúlt — mondjuk ötven esztend ő — magyar költészetéb ől azokat a költ ői életműveket választja ki, amelyeket magához közel tud,
s melyek módszerének, .költészetr ől alkotott felfógásának alapját képezhetik, alkalmazhatóságát biztosítják, minek következtében módszer és megvalósulás szép
összhangja áll elő A szó fegyelme című kötet összbenyomásaként. Dicsérje ez
Bányai János »választását«, minthogy nyilvánvalóan a pozitív példák szemléltethetik a legmeggyőzőbben egy módszer hatékonyságát, s ezt a módszert a racionalista poetika egyik lehetséges rendszereként kell felfognunk.
Kitetszik A •szó fegyelme tanulmányaiból, hogy Bányai János azokat a költőket szereti, akik »sohasem mondtak többet, mint amennyit önmagukban, emberi
mivoltukban fel tudnak fedezni és érzékenységükkel közölni tudnak« (10. old.).
Nevezhetjük esztétikai axiómának is ezt a mondatot, melyet Füst Milánnal kapcsolatban írt le. Mert valójában Füst Milán m űvében látja a költészetnek ezt
a modelljét, amely költészetfelfogásának a legtöbb kritériumát kielégíti. »Az ilyen
költő nem „életeseményeket" közöl, hanem verset ír, a versben teremti meg az
életet és az élet körülményeit ...« (17. old.). A Füst Milán példájából lesz űrteket
a Weöres-tanulmányban .mondja tovább: »Lényegében két pólus mutatkozik meg
ebben a paradoxonban; egyrészről — mint Mallarménál — az érzelmi és ihletett líraiság hiánya és az intellektuálisan beállított képzelet, tehát a teljes köl
tészeti és logikai tudatosság, másrészr ől pedig a „folyton új"-nak, a régiben felfedezhető újnak a felismerése, mely a mával, a jelennel igyekszik azonosodni ...«
A fentib ől következik tehát, hogy az ilyen típusú költ ő a »nyílt mű« struktúráját teremti meg (Füst Milán esetéb ől tudjuk, hogy ez a bels ő szemléleten alapul!), »mely az olvasás és a megértés rétegez ődésére, többértelm űségére épít ki egy
újszerű, a kategorikus és hagyományos fogalmak köréb ől kisikló poétikát ...«
(27. old.). Bányai János minden jel szerint »egy úrszer ű, kategorikus és bagvományos fogalmak köréb ől kisikló poétikán« dolgozik, melynek feltárni fegyvertárát ugyancsak őrá vár. Aszó fegyelme cím ű kötete ennek elméleti alapvetése,
hiszen a további gondolati nyomozás mind újabb aszpektusait fedheti fel. Megtudjuk például, hogy közel áll hozzá az a költészet, amely nemcsak költészet, de
egyúttal a »költészeten való gondolkodás« (28. old.) példája is: »Ennek a dolgozathak az az alapkérdése, hogy vajon a versben létezik-e immanens kritikai

gondolat, hogy vajon a vers egyszer űen egy érzésnek, hangulatnak, gondolatnak
többé-kevésbé sikeres strukturálása, megalkotása, vagy van a versnek egy másik
dimenziója is, egy láthatatlan, de mindig jelenlev ő dimenzió, a vers lényegér ől
való kérdezés, a versr ől való kritikai gondolkodás ...« (28. ' old-)
Bányai »racionalizmusa« tehát a strukturalizmusban találja meg »archimédeszi pontját«, s nem véletlen, hogy éppen ő lesz a strukturalista poétika legkonzekvensebb képvisel ője irodalmunkban, különös és legjelent ősebb erényeként
nem elméleti síkon, hanem a kritikai gyakorlat fokán, és megzabolázva, elfogadva
többek között azt a gondolatot, hogy »a költ ői nyelv világot és információt teremt, és mindenekel őtt esztétikai hatást vált ki. . .< Vizsgálódásairól beszélve
éppen ezért az elemzések mechanizmusát is jeleznünk kell, mely abból indul
ki, hogy a »vers esztétikai hatását a jelentéssíkok közötti nagy távolság, a sorok
magánossága váltja ki«. Ezt m űködtetve szól a mai magyar költészet egy vonulatáról (Nemes Nagy Аgnestől Tandori Dezsőig), mely els ő kritikai-irodalomtörténeti interpretációját Bányai Jánosban kapta meg.
A kötet valójában azonban egy kritikai módszer követkežetes alkalmazását
példázza, s legalább annyira mutat a szerz őre, mint az elemzett költ őre. S egy
ilyen szemléleti rendszer megléte már önmagában is jelent ős esztétikai fegyvertény, melyet mindenképpen meg kell becsülnünk — a »kritikusok díjával« is.
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Bánryai Ján+os tanudmá!nykö!tetében, A szó fegye9tmé+ben, a jéleпnkori magyar
kölftészet egy veltii4eltém вΡk, egy voixUatanaik kriltik•ai megközelíttését válllalja. A riisit
Milán, Weöres Sándor, al?dlaisnszky János, Nemes Nagy Agnes, Rába Gyöngy, Lator
László, Та•п !dori Dezső és Marsall Lászцó költaszetérő!1 írotút tanwlmányainak .taniu+lságad aaz egyetemes magyar mrodal7ni kinvtиkábaл mérhe!tők ii. Ugyanakkor Bányali Jásncvs ta mdіђ?Іkќіtеtе a jazgoszláviai magyar lrodalom 1loritikai gyakorlaltában a sizimiteltizn!lásmak, a re szeri
a tvdatosságnak azt a fokátt iilezheti, amilt a költésze]t . гterén 1Доптоп!kois Isitván és Tolnai Oittó kölltészete иаlósított те!g.
.
A feQsoro!1t neиek fémjelezlte kölltói törekavésdaben a тоде9т malgyar köMtészetлek égy voniulatat ismeri fel és ;tudaitosútja: „az ија(Úb magyar köфtészetnek
»filo¢áfiaú-aцtrapológiai« vagy más szó,7 val »~Yimis¢tmkwsahuma2цsta« иon+ulatához
ta ~ tazna!k« — јеlо!1Ii meg az iзidividnxal2~táswluban fetifogatt s e10mzёtt kdltészdtek
érintkezési itériiMetét, — ahol Fi.i:st Milán és Weöres Sá пrdor költészéte egyultall a megkeri.тlhetetlen kdltői tapasцtáMatokat is jelenti а legúj аhb krilRészet s атага . A kriatika(i
alatіиitás a. иálasztás+sal kemd ődötit tehát, a kötet szigoríu szeikezete a felvetett
kándé ѕeket együrvé tartozóké.n гt .i+smertati fel. Az dцaalittásaalkban feЛfogoitt s
elennzett költés+zвΡtelk d~ riti;kai értéke Шésén tú1 a јеlе,шкогц magyar köMltészelt egy
sze]!lenшфoétцkai keresntпnebszeitét itáxlja fel. ..
Bányai kritikai mádszere: a költészet nyelиi-іgoиdolati struktúráját egy
ségben 4áttatni, +иizsagálnli és újrafogalQnazni a kritika metanyalvén. A kdltészet
effajta magközelíltése, a+költ ő nye]vii1poétikai esáközeinek fe Фtáró/Шеиго tavélksnysége nem a stílnzs tpozltivdsta Menrását сеlо;гха, és nem reked meg a 1cüMönben rendkíviil érté:kes felismerésekhez jutott foтmaliasta-satnuk
k~ Guralцчta elemzésnéll sem; a
daminánsként felismem.t nyeilvi,poéгtikad jelвΡnség funkcionalitdsdt vizsgálja az esztértilouunmá +maiinősiialés »vensibeli pil1lanattában«, s azokat a vers egгMszten+ci'а]пв jelentóségű tartalmaiként közвlúti meg, — a versnyelvi anailíziis itt vlt 'a t a szin
atézis Mehet őségébe, s vdlilatja a kritikai ért ёkelésat. A rendszaresség, a rendszerterenцtés nemosak feladata, de felitétele i ~s a kritika hateJkanysáagán+ak. Ez a
mádszeir, mely a kritika feladatát a!bantheis-i értelennben felfogott »s!1m Шlatwralvslta
tвvékenységbeл« jelöli meg, adekvátan viszonyul a akdltészet kérdéseihaz, és a
legtovább jauthatt a modern lcölltészat вhomályosságaiл,ak«, еsztétikai. neind!szerénex a melgviQágltásában, an'е]kiid, hogy a költészathez hasonlóan maga its a>asej
tető szwggesztivmtáson« beli.il .maradna, értékelésedben, me,g]áitásailban ini!pressiaionisztikaniasá +válllna.
Az esbtéltik+uanиná mlianőisiidés kérdјásei!nelk — hogyanj'ának és mribe пlétének
— felvetése;kor a gyakorlati kritika neon aMkalmazhatja egyszer űen az irodalomtudtamány gondolati kattеgániált, hanem azok újrafogalmazasára, íujraálkotására
kényszerüM, ha вΡlméleti megbízhatóságra és ezzel összhangban énté+kelésednek megbízhatáságára törekszi!k. S amikor mHp~ cúsérel!ј•i.i1k számbaivenaи Валуаг kritikai
teиéikeanyгségének tanwlságaiit a jгuagoзzlávlai magyar irodalom kritikai gyakonlattának s+zenдpoпvöjá+bál, a legfontosabbak egyilkéлek dílnhet az, hogy Bányai egy
kritikai módszeren belül létrehozott, kialakított egy esztétikai értékrendszert.
Ugyanilyen jelenitősek azok az е]anéleti tapa+sztalatok, melyekhez az elemzés
során jлatofht, јј !1. a kdltőd ém ternnészetévвl foglaMkozó Psyché-tanwl•mány, a ha
sonlait fivaykcioinaliltásált еlеп•nző Filinc7kyatanvu!llmany e]¢néleti tanu!iiságaú, az аФгсоtói ,tudatosság lcérdésarndk тnegиirдsgálása stb., melyek .sok esetben meglkérdőjеlezik és íujrafoga!1ma.zzák a kdl!tészetar ől vallott лézetekвΡt; s a modern költг zet »ititkaiinak<, рaradoxonnin•ak megéntёséhez általános tam гulságokatt kínálnak.
A szó fegyelmének konliaé!t kritikai tatpas¢tallaltad az egyetemes magyar k,rióikali igoandoMk•одátsit ; gazdagitják fontos részeredményekkel ogyirésiat, s kritikai
gondollkodásurnk, sz,ellemnségunk Megjelenrt ősebb eredményeit szintetizálják másтészt. Ha A szó fegye]mének ta пvШlságailt Bányai els ő taanultmáanyгkötetének, a
BonydLшl~t örömdk-nek tiikrébem иizsgáljna!k, a folytonosságot tapa4sztalj+úk; ami
ott a kritika szellemi áт amköre.ilt meghatározta, tartós felismerésnek bizonyult,
iényegében ugyanazokat a kéandéseket diitja a kritikai иimsgáládás fókiшszába itt
is, az allkatód twdatasság kérdését, és a költői nyelv agzismtвnciális vonatkozásai't, •s A szó ,fagyelmében ezek tismtázásáit vállalja.
danyi magdolna
~

4
A vemselemzés vagy talán helyesebben versvdzs!gálat sok 4dtez ő, de lényegében két átapválttozalta. köziil Bánya•i János a 'tartalomköz;pontúságú ell еnébarn a
szóközpontúságút választotta, ennek a poétika-rendszernek; -szemieletnek vonzásában úrta A szó fegyelme című kö еtében összegyűjtöüt esszéket »a« versr ől, »a«
költészetг& Mégpedig — ezt már a bevezet őaben meg kelt mondani — a választott
inodszenben való danpomálá aaártasságga;, nagy tárgyúsmenettel, szilárdtdá épútett
alapállásiból, határozott tudással és nálunk egyed Іülálló .következetasiséggel vi.
szonyul tárgyához, a költészethez. Van — hosszú távon futó—módszeré és szemlélete, és miandenekel őt :ebben kell látni köteténetk és +termész еtesen Bányai Jármos
Ilyen hányt vett mutи kárságának rendkíviilt j еlеn)t&sggét.
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Bányen nem az terpmeltádó módszerrel dolgozó; Ne'rsmagyarázó kritikus-típus katggóгiájába tar+tozilk, ő .a verselemző módszerit vallja, ezzel kísérletezik és
jutott el már íelen't ős eredményekkel jelentős magaslatra, trsztеletet'parancsoló
sziavtre. Bányai a kdltészet lehetoség еJit ikutatva, a poétikai jeleinságek menledt
(pl. a hasonlat természetrajzának kérdése Pilinszky versei kapcson) a vers nyelvi
struktúrájának is különösen nagy — majdhogynem kizárólagos — jelent őséget
tulajdonít; nyelvlközpontúvá váló költészetszemlélet az övé. Ebb ől a nézőpontból szemléli a modern köttészet еt, (kíséaІli meg a moderir vers jellegét megismerni,
fellfedavi, tеrmészetrajkát еФkCsziteni. Vizsgálódásának tárgya a modern magyar
költészet valóban jelenitős kölltőindk murrkássága, versei. Fiislt Milántól Marsall
Lászlóiig .terjed a sor, s a nyitó és záró esszé közöút Weöres vándor, Pilinszky
Jáavos, Nemes Nagy Ágnes, Rába György, Lator László, Tandóri Dezs ő Iköltészetéről késгüllt írások taládhaltólk Aszó fegyelmében, bizonу tсva, hogy Bányai 'számára melyek aizo& a költészeti csomgponitoik, agy egész .vonulat, a j lens еgak
roma, .amelyek egy ilyen nyeilvköгgрontú, »esztétikai. staniktumálás«-ra esáb Đtanak,
alkalmasaik. Természetesen a sor még b ővíthet ő, új nevekkel ;gazdagitható. 'De
így is, ilyen fedá ШlRtásbara is fdlreérthetetlen ш jelzi —még ha az egyes elemzett
költői míivdk, versek annyira távolinaik is látszanak egymástól — a magyar költészet egyfajta modern vonulatát.
Bányai azonban nemcsak anadszere és alapállása tekintetében következetes,
nagyfokútudatosságról tesz bizonyságot, hanem az egyes költ ők és költészetiiiknek a szóközpontú vfiasgálata szempontjábál történ ő kiválasztásában, a versekben
feyi:srnвrhető modern poétikai probl бшdknalc, sajátságoknak rendszerbe épí'thetősége :szempontjából is. Kötetét nem az egyes írások mechanikus egymásutánisága, hanem konzdkvens szerkesztési elv jellemzi. A szó fegyelmének határozattan meghúzható alaknslási íve van. Füst Milán verseinek magas nyelvi és formai
kuntúrájától A Marsadl versek mármár laboratóriumi pontosságú istrekturahsta
elemzéséig terjed ez az ív. Alatta, pontosabban benne logikusan jut hely, alkalom pl. az бІetkömiinmény helyének vizsgálatára a versben (Füst Milán (könteményei kapcsára); a hagyományosság és az újdo в ság párhuzama ,problémájának, a
vers kritikája a versbeli kérdésének megközelítésére, a vers lét жérdésének tanulmányozására (Weöresnél); a nyeivnénki и,Liіeégn е$k mint a költészet eszközének (P1linszkynél) vizsgálatára; a költ ői és filozótusi kérdésfeltevés, tehát gondolkodás
közti külöхsьségnek s ennek kapcsán az intellektuális költészet lényegének, a
forma és a (tartalom sajátos viszonyánatk kifejtésére, mely 'szerint a forma .teremtette meg a tartalmat, a versben lev ő szavak erejének, szerepének meghatározására; a snoiderur tárgyvers je'nlegzetességeire (Nemes Nagy Ágnesnél); a versek
»strulkturáló elvének •magfigyelésére«, az antropolágтiai líra, a versben lev ő »nyelvi állvitás p еrspéktívájá«,nád (Rába Györgynél); •az életm ű homogenitása, a
»versek bens ő ösіszвfülggése«, »egymá:srautaltsága« (Latormál); az ún. »bensd«-rie(k
mimet legfőbb lírai kategóriának, a jelenlev ő és nem-jelenlevő nyelvnek, a vers
jelentőségének és szerepének az ennber életében (Tandominál), a l вhetétleлnek
mint a modern iköltészet Фilalmak köziil kiemelt területének, a versben lev ő látványnak vagy a vers egyes elemeinek vizsgálatára (Marsallnál).
Megannyi izgalmas, a vers szemiponitjából aktuális problémakör, jelenség,
amelyekre esszéiben, elemzései sarán Bányai kitér, (foglalkozik veliiik. S minden
egyes írásában az elméleti bevezet ő részt a .konkrét mű elemzése, eszközeire való
bontása követe mintegy bizonyíték után kutatva és bebizonyítva a tételeket.
Bányai írásai wgy nyújtanak kulcsot a modern költészet megértéséhez-megfejitéséhez, hogy a verset nem kommunikációs, hanem esztétikai szerepe fel ől
közeliti meg. Vállalva egyfajta versmetafizika vádját, ő a verset csak irodalmon
belül, s őt a költészeten, mág tovább sz űkítve, a versen belli szemléli. Igy kissé
talán elvonatkoztatja az esztétikát, önmagában nezi, önmagával méri, ami jó
is, .de óvatosnak keld lenni, •mert ugyanakkor bezárkózáshoz, öncélúsághoz is
vezethet. Bányai ars critikájával, mely szerint a »vers aszó által létezik«, a
»forma produlktuma«, a forma magatartás és gesztus is, poétikai szemléletével,
hogy a »versnek (...) nines• más .problémája, mint a nyelv«, vagy hogy a »modern kö9itő a szavakat nem leírásra használja, hanem a szavaknak teremt a versben létezési teret« — mindezzel lehet vitatkozni, de az vitán felül áll, hogy móds.:zerében, hozzáallásában, Іtегmіnоlбgiбj бьаn tiszta, kövéttkezetes, szuggesztív munka A szó fegyelme. ő azt vizsgálja, »ahogyan a költ ő a nyelv elemeib ől szövi a
verset«, nem érdeken a ,vers k ш vrlága, csak maga az alkotás: »Ha a versben
semani sem azonos azzal, ami a versen kívül van, a verset önmagában kelii szemlélrѕi, fiiggetlenül a külvilágtál: a verssel mint nyelvvel kell szembenézni«. .
Számomra a vers több mint csak a vers, de Bányai felkészültsége, 'követ
kezetessége magával .ragadott. Ő taláл az egyetlen 'valóban rendszerben látó, gondoівkodó kritikusunk.
gerold 1ászló
~

5
Paradoxonnal kell kezdenem: Bányai János kötetre való esszét, tanulmanyt
tett közzé a modern magyar líra kérdéseir ől, anélkül azonban, hogy definitive
»tudná«, mi is a költészet, s valójában ebben a paradoxonban rejlik könyvének kivételes érbéke és szerepe.
Kritikusaink igen sok esetben mereven és mechanikusan alkalmazzák, ha alkalmazzák, azokat az elméleti eredményeket, néz őpontokat, amelyeket útközben
magukévá tesznek, sebb ől logikusan következik, hogy bírálataink leíró jelleg űek,
vagyis hogy a vizsgált m ű pusztán objektum marad, melynek jó vagy rossz tulajdonságai adott receptek és mércék alapján mérlegre tétetnek — de a szellem
653 alkotó, együtt-él ő erőfeszítése nélkül.

Természetesen feltételezhetnénk, hogy kritikánk azért kényszerül ilyen, végs ő
fokon meddő mérlegelésre, mert irodalmunk átlagszintje fölött áll, s így csakis
leereszkedőn, gazdag fegyvertárát kih аsználatlanul hagyva közelítheti meg íróink
alkotásainak zömét. Ennek a föltételezésnek azonban ma már ellentmondanak a
tények: kibontakozott s továbbra is expanzióban van nálunk egy mode rn (s mellette, vagy mögötte inkább, szükségszer űen egy álmodern) árodaunóság, mely minden utat nyitva kíván hagyni maga el őtt, a válságaktól sem riad vissza, újabbnál
újabb területeket hódít meg, olykor zsákutcába fut, kritikánk azonban •épp ezzel
a nyitott művésziséggel nem tud mit kezdeni, legalábbis érdeme szerint nem. Ugyanakkor teljesen megbízhatóan értékeli azokat a m űveket, amelyek a hagyományosságra esküdve próbálják leplezni az alkotói er őtlenséget, a fáradékony írói szerepјбtszást, elemében pedig akkor v an igazán, ha іzeknél árnyalatokkal izgalmasabbakra, teljesebbekre bukkan. Félúton megtorpan tehát — nem engedi továbbl•épnó
az immobil kritikusi tudat.
Ennek az immabólótásnak a gyökerét abban látom, hogy kritikusaink, az általánosítás, sajnos, itt is elkerülhetetlen, szélesebb vagy sz űkebb kerű :irodalmi
ismeretek bórtokában a m űvek ilyen vagy olyan el&jelű, de iuindenképp konkrét
megítélásét, rangsorolását tekinti f đfeladatuknak, s ez arra vall, 'hogy a lényeg
megnevezéséhez elegend őnek vélik meglevő eszközeiket, azaz olyan tudást tulajdonítanak, melynek segítségével kétséget kizáróan érvényes feleletet adhatnak egyegy alkotás kérdéseire. A magabiztos tudásnak ez a zártsága eredményezi aztán,
hogy kritikánk nemegyszer az irodalom leglelkét ől idegen vagy csak másodlagosan
fontos térségeken állapodik meg, ahol is ideológiai .érdekek parancsára m űködik:
a anűvészi hogyan firtatása helyett megelégsz гk a »mondandó« puszta föltárásával,
s ily módon akarva-akaratlan m űvészetellenes funkciót vállal.
i zándékosan sarkátott téziseimre támaszkodva, most már közelebbr ől ás meghatározhatom az írásom elején jelzett paradoxont. Bányai János »nem-tudása« pozitív, irodalmunkban szinte-szinte egyedülálló nem-tudás: nem azt kell érteni rajta,
mintha szerzőnk csakugyan mit sem tudna a költészetr ől, ellenkezőleg, a fogalom
ebben a kontextusban a költészet intenzív megélésének képességével egyetemben
rendkíviól szerteágazó ismereteket feltételez. Már-már létfontosságú ismereteket
és élményeket, amelyek paгancsoló szükségként újra meg újra a költészet titkainak kutatására sarkallnak, s eleve elharít јбk annak a veszélyét, hogy általuk szűk-

keblű érdekek vagy divatos teóriák áldozatává váljék egy-egy alkotás. Olyan
nem-tudásról van tehát szó, melynek hordozója maradéktalanul túljutott az öneszmélésnek azon a stádiumán, amikor még üdvözít ő elvek és képletek rabja az
ember. Egyszóval, a felszabadult és megszabadult intellektus nem-tudása a Bányai
Jánosé, s ennek munkájára kell figyelnünk tanulmá лyaóban.
Ez a dinamikus nem-tudás képesít ő többek közt arra, hogy sikerrel hidalja
át azokat a nagy, legalábbis látszólag nagy távolságokat, amelyek, mondjuk, Füst
Milán és Nemes Nagy Agnes vagy Weöres .Sandor és Marsall László költészete
között adottak. Természetesen Bányainál a különböz ő költői világok azonos értékű
és szintű megközelítésének ténye nem az emelem alkalmazkodó reflexeire utal,
nem véletlenszer ű tájékozódást revelál, hanem a fegyelmezett, antidogmatikus gondolkodás egyenes 'következménye. Nem tarthatjuk ugyanis véletlennek, hogy érdeklődésének homlokterében épp »a magyar költészet sokszor zárt, d đrén törvényesített ösvényein kívülre •keriht« Füst Milán áll, továbbá Weöres Sándor s a mai
magyar lírának kissé háttérbe szorult »filozófiai-antropológiai« vagy »intimisztikushumanista« vonulata, miközben az offá сáбlós kortársi magyar költészet teljességgel
elkeriili figyelmét. Választása' tehát már magában is kritikai cselekedet, s éppen
ezért nyáltan, méricskél•és és a »m бsik oldallal« való perlekedés nélkül közelítheti
meg esszéi tárgyát, azt a költészetet; mely formai szempontból megannyi változatban manifesztálódik, egyeseknél példáu•l kötött formákban, masoknál töredékes
versvázakban üzen, ám mindezeket az egyéni változatokat igencsak rokonítja egy
fundamentális ibelső komponensük: nem reménykednek már abban, »hogy a vers
még mindig mozgósítani tudná az emberi 'er őket«, és elvesztették »azt az illúziót
is, hogy a szó helyettesáthetđ a cselekvést«, vagyis eltávolodtak a klasszicista verselés eszményétől. S mert eltávolodtak tőle, nem is vállalkoznak •érzések és eszmék
leírására, tükröztetésére, hanem a szavak olyan megszervezését t űzik ki célul, ahol
a vers »jelentése a formává érés folyamatában sziiletik«.
Világos, hogy a modern költészetnek pontosan ez a lényegi sajátsága gördít
elháríthatatlan akadályokat a hagyományos, passzívan reprodukáló kritika elé.
Itt nem lehet emóciókat »lefordítani« az •érte'kez ő próza nyelvére, itt nincsenek
jelen nagy, ámulasra késztet ő közösségi gondolatok, itt csak versstruktúrák vannak, melyek öntörvény űen léteznek, s csakis állhatatos elemzés, rákérdezés utan
mutatkozik meg esztétikai értékük.
Ezt a munkát végezte el kötetében Bányai János, persze nem hiánytalanul,
mivel, mint nem-tudásával összhangban maga vallja egy helyütt, a »teljes szövegelemzés szinte elképzelhetetlen«. E felismerés azonban nem a lemondás útjára
vezette el, hanem paradoxonunknak megfelel ően a vers teljességének még sóvárabb áhításáig. Ezért lehet oly komplex a szemlélete, ezért nem tud egyetlen elemz ő
módszert sem abszolutizálni, mint ahogy elhanyagolni sem. frásaiban minden a vers
»érdekeinek« van alavetve, úgyhogy végül is költészet •és tanulmány nagyszer űen
éltetik egymást, ennél szebb feladatot, szerepet pedig, úgy vélem, nem is tölthet
be a kritikus munkássága.
Csák sajnálni tudjuk, hogy ez a kreatív szellemóság mindmáig nem fordult
nagyobb intenzitással újabb költészetcink felé is, hiszen aligha férhet kétség ahhoz,
hogy nálunk is születtek már olyan költ ői szövegek, melyek nemcsak hogy állják
a »versenyt« a maá magyar líra •»intimisztikus-humanista« vonulatával, de egynémely vonatkozásban túl is mutatnak azon. .
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Bányait mindenekelőtt a költészet , az esztétikai érték nnibenléte érdekli, esztéta
kritikus a szó legnemesebb értelmében . Innen eredeztethet ő kritakájának alapjellemvonása , » felfedező aktav atása « ( Danyi Magdolna , A felfedezés felel őssége, Képes Ifjúság , 1972. december 13.) is, mely nem korlátozódik csupán a jelenkori
magyar költészet modern vonalának a kijelölésére , hanem vállalja a modern költészet fölvetette esztétíkaa késdések elméleti vizsgálatát , a megtalált válaszok
összefüggő rendszerré szervezését as . Mi több, a konkrét elemzés Bányainál minden
esetben együtt jár az általános érvény ű esztétikai következtetések levonásával,
hogy mire végigolvassuk a könyvet , nyilvánvalóvá válik számunkra , észrev:étlenül
"
és útvesztőit járatta velünk végig a szerz ő.
a modern költészet esztétikájának utjait
De óvatosan kell bánnunk e felismeréssel. Aszó fegyelme nem nevezhet ő
a klasszikus értelemben vett esztétikának , mint ahogy hagyományosan értelmezett
kritika- vagy tanulmánykötеtneik sem. És épp eme :kettős volta fémjelziujszerűségét , jelentőségét irodalmunkban , beleéгtve kritika- ws tanulmányirodalmunkat is.
A kettős jelleg hordozója , érvényesít ője és egységesítője is pedig . nem más,
mint a módszer, melyet itt — Lukácsra hivatkozva — jogosan tarthatunk a világnézet , a kritikusi magatartás megfelel őjének . Nehéz lenne definiálni , .mert ha egyszeгúen dialektikusnak nevezzük , ezzel jóformán még semmit sem mondtunk róla,
legföljebb csak globálisan kategorizáltuk . Sokkal fontosabb, meghatározó érték ű,
hogyan alkalmazza Bányai a dialektikát, honnan indul és milyen irányba halad
vizsgálódásai során.
Említettük már, hogy Bányai könyvének központi kérdése a költészet, méggedig a modern költészet esztétikája . Tárgya azonban csak közvetve az esztétika,
tanulmányainak anyaga és kiindulópontja mindig a vers , a konkrét költészet maga.
Módszere , ha ezen a ponton közelítjük meg tanulmányait , jellegzetesen induktív
módszer ; a mű :és mindig csak a konk гét mű vagy művek jelöli illetve jelölik ki,
mit fog szemügyre venni, és merre .halad majd a vizsgálódás során , hogy az
elégségesnek bizonyuló tényanyag birtokában eljusson végül is a végs ő célkitűzésig,
megfogalmazza a konkrétumokon alapuló általános esztétikai tételt. Bányai következetes , mindvégig előítéletek nélkül, illetve azzal az el őítélettel közeledik a vershez, hogy félre keli tenni minden eddigi szabályt, konvenciót , csak úgy mutatja,
mutathatja meg legbens őbb titkait a mű. Weöres Sándor költészetét elemezve
fejti ki, hogy a modern vers egyúttal mindig a vers kritikája is, mégpedig az újratermelés értelmmben. A fönti gondolatot paraf гazálva elmondhatjuk, hogy épp
mert sikerül levetkőznie mindenféle el őítéletet, a modern költészet esztétikájának
az előatéleteit is, Bányainál a tanulmány egyben a tanulmány kritikája és mert
elválaszthatatlan t őle , ugyanakkor az esztétika bels ő kritikája is; el őttünk fogalmazódik meg , szervez ődik újra.
Az induktív eljárás azonban csak egyik á ga Bányai tanulmányíró , esztétikateremtő módszerének . Már önmagában is biztosítaná ugyan az elemzés és az esztétikai következtetések együttes jelenlétét , de egyirányúsága sokkal merevebb lenne,
hogysem szavatolhatná a kett ős jelleg egységét , a szigorú rendszerré épül ő, szervezі edő következtetések homogenitását , nem bizonyulna .eléggé szilárd alapnak a
modern költészet labirintusában és nem óvná a szerz őt a tévedésekt ől, a tévelygéstől. Csak a figyelem fordított irányú mozgása , a módszer deduktív ága tarthatja vissza a szerz őt : a kockázatos kalandoktiól . Mert Bányai , bár igyekszik megszabadulni a modern esztétika » előítéleteitől «, egy pillanatra sem feledkezik meg
eredményeiről ; ellenkezőleg , fél szemmel állandóan azokra figyel . Pontosan tudja,
hol kell keresnie a modern költészet kticskérdéseat , mely vonatkozásai lehetnek
perdöntő fontosságúak , és ismeri, .persze, a várható eredményeket is. Egyszóval,
az induktív fölfedez ő eljárást egy deduktív bizonyítóval ellensúlyozza és egyensúlyozza , egészíti ki. De nem . ingázik az elmélet és a kővetkeztetés között, módszerét nem így kell elképzelnünk:

elmélet

vers

következtetés

sőt még így sem:

elmélet

következtetés

vers
Sokkal inkább megközelítjük és é гa keltetjük a módszert

elmélet

,

ha így rajzoljuk föl:

elmélet

vers

vers
következtetés

vers
következtetés

gllandó kétaranyú kórforgásról v an szó, melynek kiindulópontját önkényesen választottuk meg épp a versben Bányai tanulmányai gy űrűzve szövődnek s ez a módszer,
ez :a kгitakával szemben is kritikus magatartás Aszó fegyelmének a legf őbb erénye.
Segítségével Bányai meglep ő könnyedséggel és magabiztossággal mozog a modern
költészet labirintusában; eliminálja a két legveszélyesebb buktatót a már kész szabály nem érvényesülhet mint dogma nem annak igazolására válogatja össze példáit, ugyanakkor viszont az egyedi példa alapján dogmává merevedđ szabályok
655 sem születhetnek.
;

:

,

:

Ezért, ha aem is találkozunk sok új, eredeti gondolattal Aszó fegyelmében,
mégis különleges érték ű, nagy jelentőségű tanulmányesztétikának kell tartanunk;
példamutató mű, hogyan lehet és kell alkalmazni az esztétika, a tudományos irodalomelmélet eredményeit s hogyan lehet és kell állandóan gazdagítani azokat.
Gyakorló esztétikának is nevezhetnénk a könyvet, melynek legf őbb erénye, hogy
rendkívül elasztikusan követni igyekszik és követni tudja a kortárs költészet hullámveréseit.
Ettől tölbbet elvárni és követelni egy tanulmánykötett ől, egy kortárs költészettel foglalkozó kritikagy űjteménytől szerénytelenség volna.
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A jugoszláviai magyar kritika és esszéirodalom nem Rréletlenül váltott ki
komoly elismerést a magyar irodalomban. Az a szellemi felszabadulás, mondhatnánk így is: szellemi szabadságharc, amelyet Sinkó Ervin munkássága jelentett,
sok tekintetben visszhangra, folytatásra talált Bori Imre, majd Bányai Ј лos kritikai munkásságában is. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy itt egy szerteágazó hullámmozgásról van szó s ennek a folyamatnak az egyik kicsíicsasodása, egyik eredménye Bányai Janosnak a SZO FEGYELME c. kötete.
1. A kötet legnagyobb értéke, hogy a kritika módszertanának a kérdését
helyezi előtérbe. Olyan kritikai szempontot akar a szerz ő ezzel biztosítani, amelylyel leszámolhat az impresszionista-pszichologikus versmegközelitessel és a vulgáris szociológiaí szempontokkal is. A szerz ő véleménye, hogy ennek •a legmegbázhatább eszköze a »versbeszéd« specifikálása, a költ ői nyelv autonómiájának meg-

határozása.
2. Ezt •az elképzelését a szerz ő a strukturalista nyelvészet, illetve a strukturalista módszer felhasználásával valósítja meg. Figyelemre méltó, hogy ezt a módszert akkor használja legeredményesebben, amikor a költ ői nyelv és a köznyelv
közötti minőségi különbségeket határozza meg. Ezen a ponton néhány igen eredeti
elméleti hipotézis felvetéséhez jut el. Így például Pilinszky János haso лla ~ airól
szólva igen hasznosnak igérkező gondolatokat vet fel és definíciót talál a hasonlatra, a hasonlat jellemrajzára vonatkozólag a modern költ ői nyelvben. Ez azt
jelenti, hogy a strukturalista módszer Bányainál nem csupán a módszer reprodukálását jelenti, hanem általa új elméleti megállapítások felfedezéséig is el tud
jutni.
.
3. Banyai tanulmányainak gondolati magja, hogy a vers lényege a szó. Am
nem reked meg ennek a 'közismert tételnek az ismételgetésénél, hanem igyekszik
megfejteni a szó struktúrájának öc ~ zetételét, s az ebben az elemben megfelel ő
ellentmondásos viszonyokat is. Mert a szó bármennyire is öntörvény ű tárgya a
versnek, nem rendelkezhet a teljes ikiszakítottságban: a jelnek vannak például
genetikus aspektusai is. Ennek a felismerésnek az eredményeként jelenik meg
Bányainál a LÉT és a LÉTEZ đ problémája. Nem arról van szó, hogy a SZG
és a LÉT, valamint a LÉTEZ ŐK között melyik van ALÁRENDELT helyzetben,
amikor a versben létrejön a poétikai strukturálás, hanem arról, hogy hogyan teremtődik meg egy szervezett egység mindkét elem (szó-lét) együttm űködésével. Ez
a tendencia különösen frappánsan jelentkezik Nemes Nagy Ágnesr ől szóló tanulmányában. A lét jeleinek felismerése, versteremt ő erejének a kidomborítása jelentős lépés a dialektikus-ontológiai vizsgálódások irányába. A merev strukturalizmus
szempontjából ez a törekvés kompromisszumnak min ősülne. Véleményünk szerint
azonban ez az új mozzanat Bányai szempontjainak gazdagítását, teljesebbé tételét
jelenti.
4. Bányai tanulmányainak egy különleges elméleti tanulsága az ún. paradoxális mozzanatok felismerése.
Szerinte a paradoxonok általában kett ős jellegűek.
Az első paradoxon a tradicionális versforma és a modern költészet »egységét< jelenti, vagyis azt; hagy a modernség gyakran a tradicionális formák ellenére, illetve azoknak paradox beépüléséb ől következik.
Bányai paradoxon-téziseinek másik elvét a költ ői szándék és a nyelvi
realizáció paradoxona jelenti. Figyelemre méltó, hogy ennek a paradoxonnak Bányai pozitív jelentéstartalmat tulajdonít, illetve az ilyen jelleg ű paradoxon . a modern vers lényege lehet.
A paradoxonok Bányai-féle •értelmezése rendkívül eredeti gondolat, s a jelenkori kritikai vizsgálódásokban igen ritkán érintett problematika.
5. Banyai tanulmánykötete egy koherens ízlésforma képe is. A magyar költészetnek egy érdekes vonulatát іértékeli, ennek az irányzatnak — mi így látjuk —
a klasszicizáló modernség a f ő jellemzője. Bányai ezt a tényez őt teszi a mai éѕ
a modern költészet tengelyévé. Ezzel elmélete a modern költ ői nyelv és a tradicionális költői nyelv »szintézisét« próbálja meghatározni, -ami önmagában szintén
nagy horderej ű kritikai vállalkozás.
Тézisszerűen ezek Bányai könyvének f őbb jellemvonásai és értékei. Bányai
vizsgálódásai komoly elméleti felkészültségr ől tanúskodnak, megállapításai ezért
értékesek, termékeny továbbgondolkodásra •és dialógusra serkentenek. Ez pedig azt
is jelenti, hogy Bányai e könyve esztétikai, irodalomelméleti és általában elméletimódszertani kutatásainak fontos állomása, amiért a KRITIKAI DIJ egyik legesélyesebb várományosának tartom.
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domonkos István:
áthúzott
versek
I
A Rátka (1963), a Tolnai Ottóval közösen kiadott Valóban mi lesz vetünk
(1968) és a szerbhorvát nyelven írt Prevodi trajanja (1970) után Domonkos István
legújabb versköteté egy évtizedes alkotói kereséseinek szublimált eredményét tartalmazza.
Az indulást költőnknél a »romlás virágai«, a Rút színpompás, nemegyszer
boschi víziói jelezték, s a pazar lírikusi fantáziának, a felszabadulás utáni költészetünkben eladdig ismeretlen nyelvi és képi gazdagságának hirtelen berobbanását
irodalmunkban a kritika forradalmi újításként ünnepelte. S joggal. A romlásban
a sárjadás csírái, a hit kínkeserves felülkerekedése a kételyen, a vallomás gyötrelmes .diadala az abbahagyás, elnémulás kényszerén: ezeket a 5úlyas, »pokoljáró« lírikusi tartalmakat hordták ki az indulás sokszólamú énekei, a Rátka
poéma s az 1960-61-ben írt »kis-versek« —unnak a tanúságaként, hogy poétánk
a Rimbaud-ok fajtájából való: megszólalása nem stílgyakorlat, hanem a Teljesség
birtokbavétele, belemerülés a lét álvalósága alatti mélyvizekbe.
S akkor, 1962 tavaszán, megjelent az 1. újvidéki elégia, a kísértetiesen dezilluzionista ellen-vers, anti-ének, a teljes verscsömör fintora — s a metaforák
színpompás, paradox módon: a Rút festése közben is színpompás domonkosi világa egyszeriben felperzsel ődött, az ének, amely költ őnknél, igaz, addig sem »dal«
volt — s főleg nem »vajdaságias« versfaragó nóta, hanem bartóki disszonancia —,
most felmarta önmagát s átadta helyét a befelé forduló, monológszer ű lírikusi

beszédnek.
A Kiki-ciklus (1967) már teljes egészében az 1. újvždékž elégiával beállt alkotói metamorfózis jegyében íródott. Kopárrá tett képrendszer, megfékezett indulatok, higgadt tárgyilagosság, ének helyett ritmikus beszéd — ez jellemzi a
ciklust küls őleg, s mindez, természetesen, nem holmi »stílust megújító szándék«,
nem a korszer ű objektív líra, személytelen személyesség »követésének« a megnyilvánulása volt, hanem szükségszer ű következménye a világégésnek, mely az
1. újvidéki elégžával a Rátka költőjének alkotói kozmoszában beállt.
A Valóban mi lesz velünk c. kötetben megjelent két anti-poéma, a Kislányom: Görörögország és Az élet az a német város ennek az új világérzésnek
és életszemléletnek kiteljesedett meghatározása. A Kiki-ciklus sugárteréb ől is egy
sajátságos világállapot szórta mérgez ő, bénító, mindennemű egzaltációt eleve szétmaró sugarait, ezekben az anti-poémákban azonban ez a világállapot nemcsak átfogóbb jellemzést nyer, de a költ ő vele szembeni viszonya is er őteljesebben kirajzolódik. A meddőnek bizonyult szépséges Célok árnyékában nem-tettre kárhoztatott individuum világundora; a »korszer ű« szurrogátum-civilizáció tagadásaként egy nekikeseredett hedonizmus érvényesítése s a tovat űnt őstermészetesség
újrousseauista visszasóvárgása: sommásan és tételesen meghatározva ez jellemzi
a Valóban mi lesz vetünk domonkosi ellen-poémáit, s az Áthúzott versek megjelenése előtt ez volt a szellemi határ, melyhez költ őnk alkotói evolúciója során
eljutott. Az Áthúzott versek — amelybe a Kikž-ciklus is egészében bekerült — sem
radikális továbbvivése, sem megtagadása: alkotói megerősítése a Valóban mi lesz
velünk-ben affirmált szellemiségnek.
A puszta egyeddé lefokozott, generikus-lényi jellegét ől megfosztott individuum, mindenféle válogatott hatalmak árnyékában teng ődő, gazdasági és politikai létviszonyaiban egyaránt terrorizált huszadik századi ember: Domonkos új
kötetének ez az alfája és Omegája, ez képezi költészetének központi, legrelevánsabb tárgyát s a világszemlélet néz őpontját is egyuttal.
kiki de hát senki sem kžvétel
mindenki bevétel
senki sem feltétel
mindenki letétel
— zakatolnak a tudatosan összeválogatott kínrímek a Kikiéknek ajánlva c. versben, s e bökkversszerü betét banalitása a használati (közgazdasági) értékké vált
egyes-ember s az elbanalizálódott emberi lét adekvát kifejezése önmagában is;
funkciója azonban ezzel nem merül ki: el őkészíti, nyomatékosabbá teszi a kínrímes sorok után következ ő ifjú-wertheri panasz újrakimondását:
senki se fontos szerfelett
A tematikában is megnyilvánuló na agyvilágiság, a tematikai antiprovincializmus Domonkos (és Tolnai) verseivel tört be felszabadulás utáni költészetünkbe.
Ami ezen túlmenően; más vonatkozásban is a legjobb értelemben nagyvilágivá
teszi az Аthúzott verseket, az épp evvel a jellegzetes domonkosi sorsszemlélettel
65T kapcsolatos. Költőnk nem a- hírhedt »templomtorony-perspektívából« szemléli .á

korszerű világot s benne a korszer űtlenül megnyomorított, termel őként és fogyasztóként egyaránt terrorizált egyes-embert; nem parcellázza fel korunkat, az
embersorsot, a konkrét, hús-vér individuum sorsát korra jellemz őnek, egyetemes•
nek látja és láttatja. A Kormányeltörésben és a Rövidhullám c. versben mutatkozik meg ez a korszemlélet a leger őteljesebben: az emberi sorsnak mindkét versben az univerzális terrorizáltság és emigrációban-levés a központi meghatározója,
s Planétánk e versek képzetterében mint egy »korszer ű« Bábel, mint egyetlen,
a külső és belső emigránsok özönével elárasztott Z űrzavarország jelenik meg.
Az ilyennek látott »korszer ű« lét, az embert továbbra is ki űző »világ«
negatív élményére költ őnk képtelen valamiféle profétikus gyógyírt találni. Ez
különösen a Kormányeltörésben nyilvánvaló. A konklúzió, amelyhez az »élett ől«
lépten-nyomon »nyakonvágott« emigráns a bábeli monológ végén eljut, volta
képpen nem más, mint a történelmileg léttelen lét s a teljes elidegenültség kény-

szerű vállalása:

nem gondolni kollektív
nem gondolni privát

•

Költőnk a Kormányeltörésben s a kötet számos más versében is a biológiai létet szegezi szembe a világból-ki űzöttség tényével. Költészete az ún. egyetemes Célokkal, Reményekkel és Harcokkal kapcsolatban nem ismeri az áhítatot;
nosztalgiájának egyetlen tárgya az élet maga, az élet mint olyan, a természetes
lét és »kis«, »romantikátlan« tényei: születés, ifjúság, szerelem, utazás, munka,
gyász, élvezet, halál... A létmeleg .a kiégett reménységek világában már csak
a társadalmiságon kívül, az emberélet természeti szféráiban kereshet ő — sugallják az Аthúzott versek monológjai.
Költőnknek a szociális értelemben kopár, kiégett életérzésében a költészet
sem képvisel egy békés oázist, amely kárpótolná a nem letért. A Kormányeltörésben egyik erős képzettársítása — »bels ő piac(lélek)« — közvetlenül is utal
a »szellemi« elégtételek lehetetlen voltára: az emberi intimitás, a bens őség szintén
az egyetemes eldologiasodás részévé lett, az ún. emberi lélek sem egyéb immár,
mint használati (közgazdasági) érték, egy »sajátos« —bels ő — piac, melynek
díszes rekvizitumait szintén áruba kell bocsátani ... Ahogy a »nagy« tettek mai
hatékonyságában, úgy a szellemi tett, a szó mai hatékonyságában sem hihet
tehát költőnk:

egyre kevesebb a felégethető dolog
kiki a költ ők tehetetlenek napjainkban
— hirdeti egyik verse programatikusan, a Kormányeltörésben világcsavargója
pedig a maga »infinitivus« nyelvén nevezi meg a mai vers tragikus pozícióját:
ez nem lenni vers
éП imitálni vers
vers lenni tócsa
beleülnž lenni szivacs
tönkretenni új ruha
Mit tehet hát, ilyen helyzetben, a költ ő ? — Azt, amit a mindenkori költő :
ír — de a Szó hatalmába vetett hit nélkül, a költészet misszió voltának kényszerű tagadásával, ironikusan viszonyulva a vershez, saját verséhez is.

Igy születnek aztán az áthúzott versek, a költő saját kezűleg áthúzott versei.
A korszerű anti-ёnekek, melyek költészetünk nagyvilágiasodását jelentik, a szó
legteljesebb értelmében.
bosnyák István
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Nagy, poémaszerű versek és a rövid, már—ár szirrealista tréfák költ ője
Domonkos István, kinek Áthúzott versek cím ű kötetében költészetének eme formai megvalósulásai maradéktalanul adva vannak, s ebb ől következően (a többi,
ún. tartalmi elemmel együtt) mintegy szintézise is költészete e pillanatának.
A kötet verseinek alapeleme a lírai ötlet, melynek gyökerei a szürrealisztikus költészetbe s túl ezen a tárgyi, hétköznapi valóságba kapaszkodnak — fiiggetlenül attól, hogy rövid versr ől vagy Domonkos »hosszú énekér ől« van-e szó,
hiszen nemegyszer a hosszú ének tulajdonképpen ilyen rövid lírai ötletek sorozatából áll, lírai paradoxonok °egymás után következéseként. Lírai ötletnek vagy
szürrealista paradoxonnak nevezném az olyan pársoros Domonkos-verseket, mint
amilyen a Félelem című, vagy az olyan háromsorost, mint amilyen a következ ő is:
elmentem
soha többé nem térek vissza
elmentem hajat vágatni
Az ilyenekb ől alakulnak ki azután hosszabb-rövidebb lírai darabjai is, köztűk a »költő hazudj, de rajt ne fogjanak« domonkosi megfogalmazása:
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uram

egy ezrest
emeltem ki imént

a zsebéből
sajnos többen észrevették
feltételezem figyelmeztették is már
éppen ebből kifolyólag
döntöttem úgy hogy a pénzt visszaadam
(Költészet)
Vagy a Hit című, melyben a tárgyakkal való temetkezés , mint a szokványosság
irónikus ellenszere kap lírai alakot. Domonkos költészetének poézise ugyanis
éppen a világhoz való antipoétikus viszonyulásából támad, mint akinek az az ambíciója , hogy abból , ami megszokott , hétköznapi , jelentéktelen , említésre sem érdemes, mert nem kapta meg mindeddig költ ői értékét , kihámozza és kiemelje a költői ismérveket , egy nem -líraiságot daloltatva meg. Domonkosnak ilyen vers-indításai és tendenciái n őnek azután meg, hozzák az olyan költeményeket , mint amilyen például a Kanada című, a szójátékok asszociációs görögtüzével , a költői
felsorolás , az enumerációnak meghódításával . Ám nemcsak az oldottabb líraiság
hordozását tudja Domonkos erre a költ ői módszerre bízni , hanem az elégikusabb,
s mi több : sajátosan patetikus témák kibeszélését is. Utaljunk csak a Kikiéknek
a feléghető dolgokról című versére , hogy érzékeljük Domonkos színskálájának
teljességét is.
Az Áthúzott versek cím ű kötetének legnagyobb eredménye kétségtelenül a
Kormányeltörésben cím ű poémája , melyet akár költészetünk egyik mintadarabjának is tarthatunk , melyben egy immár örök költ ői helyzet ( mint oly kétségtelenné tesz Domonkos Balassi-idézete , melyből a vers cíane is való !) egy manapság nagyon is időszerű társadalmi kérdést , az ,immigráció problémáját szólaltatja
meg. Nagy , keserű , cinikusan tragikus , széles ívű poéma ez , elemei a már klasszikus Domonkos-féle lírai ötletek-groteszkek sorozataiból állnak össze , miközben egy
volt és egy még meg nem hódított , egy már felejteni kezdett s egy még nem
tanult nyelv szótárát is felhasználó lírai vallomás a nagyvilágban idegenként álló
és élő hazai emberről , ki honját nem lelve hánykolódik közgazdasági kategóriák hullámverésében Svédországtól Ausztriáig.
Anti-рoézis ez a nagylélegzet ű költemény is. Domonkos , nyilvánvalóan benne
is olyan még meg nem hódított költ ői értékeket keres, amelyek ezt a immigráció revelálta új emberi helyzetet maradéktalanul ( lírai szempontból természetesen) kifejezhetik. Új nyelv és új nyelvtan — ez látszik ebb ől a nagy versb ől,
mit az eluralkodott főnévi igenevek egyszerre tesznek személyessé s általánossá

is, minthogy lényegében nem cselekvésr ől van szó, hanem csak a cselekvés neveiről és arról az igei alakról , amelyet azok használnak , akik még vagy akik
m г nem tudnak egy nyelvet — s az sem kétséges , hogy ez a nyelv az anyanyelv:

keresni mi
találni rim
minim minim
mirržm
lenni harmincéves
nappal mutogatni
este tapogatni
éjjel hófehér lapon
élet hegyes fák közül jön Пž

vágni engem nyakon
Ha azt tartjuk , hogy a költészet feladata többek között az is, hogy az
emberek és a világ lét-problémáit szólaltassa meg, akkor ez a Domonkos-vers
alapjában véve ennek az igénynek is eleget tesz , mégha nem is az gész társadalom, csupán egy, immigrációba indult része relációival foglalkozik. Értékéb ől és
költészeti jelent őségéből mit sem von le tehát ez a parcializmus , hiszen költ ői
egészet is jelent ugyanakkor.
Vele válik teljessé és szintézissé is az Áthúzott versek költ ői világa.
bori imre
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Domonkos István költészeténeik gondolati struktúráját a folytonosság , az első
varsikbeai felismert t аpasжálatоkгkal szembeni következetesség , az ott előrejelzett irányban való radikális elmozdulás jellemzi. Az alapvet őeknek felismert ta+pasDtalatok irányában , a „felesleges " elhagyásával , a tagadás szintjér ől indíitja
mindegyiik versét , állandó kísérletkónit.
Az Áthúzott versekben egyszerre követhetjük nyomon a domonkosi versnek önmaga definiálásáért bejárt gondolatikölt ői útjait , s láthatjuk az út eredméтiyét, a .kísérletek gondolati пΡanulságainak is.
A Rátkaversek s њruktúra-szi.tuációját a klasszikusan költ őinek , a leíró
költ őinek a megtagadása jelenti. A Rátka -versek gondolati - épít ő eleme a гtagadás
sziikségszerűségéшΡelk felismerése; jelezve s el őrevetítve azt a költ ői magaгtartásгt,
ú59 amely az Аthúzott versek köiitászetébem teljesedik ki, — a k őlltői magatintást,

amely az alkoltás tudatosságát feltételezi, amely az alkdtás közpaniti kérdésének
magat a nyelvet fogja tartani; s amikor a tölt ői nyelv ,tener ыrását (kutatja,
nem stiliiszti(kai iprobiemakénit veti ezt fel, nem á „megénekelhet ő 'valósag" kepzatéből kün'Lшva, hanem a vers létfeltételei után kutatva.
A meg hirdetem, s¢ükségszer шnák feJieniebt tagadás, a költ ői tapaszЈtalatо k
áthúzva/megta еitása a nyelv tunkiii tSágáлalk máaј ában jnalt kifejezésre, a rombolás vele(jarája Doman кos (költészetében egy olyan nyelv teremtése, amely Ida költői gondikodás kérdőjeleit/prábaј át, s ily módon a költ ő egzisztenciálisgondalati vиlá(gкéр nek, tuпа't лa( megfogаЖnаzására kk реe iil. Domonkos
költői nyelvélt a leíró Ködt őivel еlllentéUben konkrét költ őinek nevezzük. A nyelv
eІљeaгΡ az .alkatón folyamatban nem leiró nyelv, nem Italpi иltható tárgyat modelláló anyag; a domonaosi vers a vallóság-világ leírhama(tianságánalk platformjáról
modul, az öneszmdlés egaiszten оiális-gondolalti tudarotartá iatt (togalanaizza meg.
Az Athúzatt versek k ёltёi nyelvét egy nelgativ irányú megformálás — a
nyelvi elemek redukciója s a nyelvtani szabályol к/kötöttségek lazítása; magadása
jellemzi. A ijelzdk, a legegуszeríibb hasonlatok (a nyelv leíró jelleg ű elemei) Iszűrésével a szavak, szócsoportok közötlti szenkez еti-asszo аiáoiás vaszonyok alapján felépített költői szöveg mnndöтΡökre elveszhette azt a 'lehet őségét, hogy a
valáság világ költői leírásált nyújthassa.
A kép-аlllkdtás szerapát a montázs Јlifejezés veszi ált, a montázs-0ciféjezés
szexkezatn elemeit ijel еnmő grammatikai figura lesz .az elemi stг . ktúraakamponens.
Ez a jeleіnsélg a szabályos nyelvi közlés, a (köznapi beszéd fellé közellitené a költ ői
nyelvet, ha a szávеg grammatizádltsága nem a szervezetlenség, a .szabálytalanság
jegyeit hordozná magan. A költ ői nyelv grammatikai sz аbá1 ta(lansága ahol a
grammnaltikai formajegyek: esetragtik, ,igeid őik stb. mnntegy grammatikai utalásként érvényesü!lnek — a konvencnonális •beszédnyevt ől vató eltávolodást szolgálja, s ily mádon a (költ őien reális nyelv-állapotot jelöli. Amit pedig nyelvi/nyelvtani falya nаtosság(ké вt ke(шmk a költői szövegben, az nem más, mint a szerve(tlen, agra шutlЖuѕ kapasolódások áhta(l kiemelt kö тpom(ti nyelvű elem kőrüh
івkább ispirá•l iás, ¢ront lineáris nyelvi mozgások érzékelése. A költ ői. szöveg eszmétikai hírértéke a nyelvi m zgasak •min őségi/sneлnyisági növekedéséved párlluzamosan növekszik, s így a kolt őf száveg nem eltűri, hanem igényhit a grammatikai
szabályok fellazítását, létrehozva a maga konkrét nyelvtanát.
Ennek a (költ ői módszeumek a maradélfltailan megvalásnlása köv еeвzi(k .be a
KORMANYELТОRÉSBEN, a DER SPRINGT NOCH AJF cím ű versekben, melyek
mind gondolati világképük meiljességében, r ind nyelvnüsi Іfejező nnteazzlltásúkban
Domon і os költőn• :töгe(kvésainek szintézisét jelentik, s egylben a modern jugoszidviai maigyar költészet legjelent ősebb a]ikotásai is.
A iКORMANYELТ0RESBEN agrammatikus nyelvi modelljében az élet és
halál végső kérdéseinek iszodtásában felérzett egzisztencná(lns létélmény, a „gast
as1beilterség", a létidеgenség élménye elementáris költ ői inteixziiissaf fogahnazádá(k
meg. A DER sPRINGT NĐCH AUF versben a ,költői gondolkodás további radnkadvzácnája köиetkazik be, a léteaés éu telmére rákérdez ő gondolatok mint a keltészét egzisztenciális ,tartozékai, összetev ői tudamasulnak; a iködtészetre kérdez rá,
t kájában a létélmény
azt hívja lom, vole folytat párbeszédet, a kd1t ői létеzés (kгиl
minden fontos, еgzis'zteiiálvs (ké гdése аQdtiиizдáládik.
~

~

~

danyi magdolna
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Költészetünkben 'aligha lelhetnénk föl kiégettebb tájakat a Domonkos Istvánéinál; s hadd tegyük mindjárt hozzá, autentikusabbakat ,sem igen. Egész versvilágát életérzése uralja, olyannyira, hogy a más költ őknél rendkívül változatosan
érvényesül ő szerepjátszás jeleit nála hiá'ba ,is keresnénk. Már jó tíz esztend ővel
ezelőtti megszólalásakor sem tudta vállalni •azt a »költ ő«-szerepet, melyre a jugoszláviai magyar irodalom ismert és elismert, már-már normatív példaképpé n őttetett költői vállalkoztak, s őt, viszonylag rövid id ő alatt hamuvá roskadt benne az
a naiv, lázasult, ifjúi hit is, hogy a költészet, a »jelenlét s az emlékek közötti szakadékot« áthidaló, »egy pontba s űrítő« nagy költészet »gy őzelem« lehet, vagy »Noé

bárkája« legalább.
A Rátka-versek egyik- násik darabjában még egész felszabadulás utáni i.rodalmunkban egyedülálló nyelvi leleménnyel és gazdagsággal, kim űvelt formaérzékkel leli meg az egy pontba sűrítés módját, s a .symposion-nemzedék legjobbjaival
együtt korszakos jelent őségű ízlésváltozást indít el,am e költ ői hódítás nemhogy
elnyomni nem tudja kételyekt ő l zaklatott létélményének szavát, hanem még inkább
felerősíti azt. Minél teljesebb nyelvi apparátussal próbálja rögzíteni »egyetemes«
pillanatait, annál kárörvend őbben néz vissza rá verse, még abban az esetben is,
ha valóban maradandót, életrevalót tudott formába kényszeríteni. Felfokozott in
tenzitással éli az emberi lét abszurdumát, következésképpen a költ ői önámitás egyik
válfajával sem tud megbékélni. »Az, hogy kétszer élsz (ezek szerint a vers masodik
életed), már vigasz, káros ábrándozás, az agy onániája, mint a szerelmi iköltészet«
— írja ekkortájt, félreérthetetlenül jelezve, hogy a megéled ő vers •nem tudja feledtetni vele önnön helyzetet, s őt, minél jobb egy-egy verse, annál •távolabb szakad
tőle, pártütőn függetlenedik, •minekutána hatványozottan kell :éreznie maga körül
az egérfogó drótjának feszülését.. Domonkos István épp ezért nem akar kétszer,
élni; egyszeri életének еrtelmét szeretné megtalálni, melyért szíves örömest t űzre
hajítaná valahány elátkozott/megtapsolt versét. Csakis ezzel magyarázhatjuk, hogy
már ,»teremtő « fázisában váratlanul és élesen megszólaltatja a kiábrándultság, a
versellenesség hangjait. Lassan »irtózatom tárgyává« válnak a szavak, mondja, a »versek csak kelések«, a »romlás folytatódik« velük.
Ebből a távlatból talán könnyebb megértenünk a költ őnek a Rátkáról napfainkig vezető útját, s azt is, hogy az Athúzott versek perzselt tájait nem fásult
közöny , rajzolta meg, hanem egy _ olyan szorongó . intellektus, mely maradéktalanul - 660

leszámolt ugyan illúzióival, nem hisz a vers .lehet őségeiben, de mégis újra meg
újгa visszakenyszerül hozzá. Költészetének »kopársága« mögött mindig ott érezzük
a megkérctöjeiezett továbbélés igenlését is, ez az igenlés azonban váctozatlanul
élvettet vele mindennem ű költői különbékét. Valójában tehát továbbra is egy
olyan küіdelemnék vagyunk tanúi, melynek során a világtól fenyegetett költ ő,
sžemélyiségének integritását őrzendő, a vershez menekül, de szinte ugyanabban a
piilanatban a vers eben is fordul, nini adja át magát maxadéktalanui neki, hisz
úgy a vers lopná meg egyénségét. Két malomkő között ... a senki földjén — s
az eredmény: a hús feimutatása, vendéghaj és festék nélkül.
Helyzetének alapvet ő dи1ениnáit A csendről című versben így fogalmazza
meg:

törni kezdted hát fejed
mekkora is lesz majd

zuhanásod ára
összes csontod rámehet

ez a való
mint ahogy felszállásodra
minden álmod ráment
majd felteszi a kérdést, hogy mit is kezdhet »álmok •és csontok nélkül«, s noha
több lehetőséggel játszik a képzelete, a vers súlypontját mégis az utolsó válasz,
az utolsó alternatíva képezi, melyben a földhöz lapítottság tudata kap hangot:

mint tegnap is
és tegnapelőtt
heversz
csillár-magasságba
vágyva
Ezzel a közérzettel összhangban szögezi le aztán, hogy •»senki sem kivétel / mindenki bevétel«, hogy a »költ ők tehetetlenek napjainkban«, s »csak álltak a tereken / jelenükre emlékezve«. Folyamatos süppedést •észlelhetünk tehát a Kiki
ciklusban: a félelem, az . idegesség, a kiszolgáitatottság szomorításában egyre távolabb ikerül :a »csülar-magasságcói«, hogy. a Rövidhullámban egzisztenciális lemerülése olyan fogalmakat labdáztasson meg vele, mint a költészet, hit, felel ősség.
De ennek a ciklusnak :egyik versében fogalmazza meg a következ ő konklúziót is:
» kanadóból sohasem indul hajó«.
A múltat természetesen nagyon könny ű »megjósolni«, mégis azt kell állítanom, hogy már ezekben a versekben ott élt az átmenetileg megszabadító, kivételesen nagy »negatív« szimfónia: a Kormányeltörésben. Ha száriba vesszük, hogy
az el őzq ciklusokban a versbeszéd tudatos leegysz егtisítését a lé bizanytalanѕág növekvő érz•ése feltételezte, akkor egészen logikus, s őt törvényszer ű következménynek
kell tartanunk e hosszú verset. A költ ő ugyanis időközben eljutott addig a pontig,
amelyen a további »feltölt őd•és« .már-már elviselhetetlen lett volna számára, s így
a »kisülésnek« bármi módon, de be kellett következnie. Az álmok felé nem tájékozódhatott, csakis a versnyelv teljes feldúlása maradt meg számára. S a hátborzongató dadogás, melyben kivételesen nagy energiák •ostromolják a lehetetlent,
helyre tudta állítani kibillent egyensúlyát, miközben egész költészetére is új fényt
vetett.
A Rátka és a Kormányeltörésben között, ha nem is ».gyönyör ű «, de nagyon
igaz homorú szivárvány íve feszüL
utasi csaba
~
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Domonkos István verseskötete igen nagy visszhangot váltott ki kritikánkban.
A Kormányeltörés cím ű versét sok kritikus irodalmunk egyik legnagyobb, leg-

jelentősebb versének tartja.

A Kormányeltörésben olyan m űalkotás, amely mindenképpen hatott az irodalomkritikai koncepei "okra, az irodalomkritikai szemléletre. A vers mintegy kényszerítette a kritikát, hogy olyan kérdésekkel is szembenézzen, amelyeket eddig
elkerült. Mindezek után felvethet ő, mik Domonkos verseinek a legfontosabb tu-

lajdonságai?

Az egyik ¢mindenképpen nyelvi jelleg ű. Domonkos költészetének egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a köznyelvet rendkívül természetes módon teszi költ őivé.
A köznyelv egy beszélt versszerkezetben alakul költ ői eszközzé. Ennek a szerkezetnek az egyik alappillére a megszólítás. Domonkos ugyanis az egész verset a
KđZVETLEN BESZ>D, A MEGSZÓLÍTAE elve alá rendeli. A monológ is dialógussá változik ebben a versszerkezetben, amelyben mindig »valaki« elmond, »átad«
egy történetet.
Domonkos verseinek másik jellemz ője a történet. Már többen felfigyeltek
arra, hagy Domonkos verseinek epikai magja van. Ez mode rn költészetünkben nem
újdonság. Tolnainál is ez jelentkezik, ám Tolnai egy ezoterikus végtelen felé
sarkítja a történést. Domonkos történeteinek zártabb .a szerkezete, a történet a
maga zártságaban jelenti »a« végtelent. Domonkos történeteit a realitás jellemzi. A történet nem egy szimbólum lefordítása, újrarejtjelezess, átformálása, hanem
megmarad .identikusnak önmagával. Domonkos vers-tö гténetei nem egy eszme
történetté való lefordításai, de ugyanakkor ezek nem fordíthatók le csupán egy
eszmére sem. A történetek önmagukért valók.
A harmadik jellemvonása Domonkos verseinek a hétköznapiság. Ezt úgy
értelmezzük, hogy a vers valamiképpen átmenti a hétköznapi élet struktúráját.
Domonkos egy-egy verse nem kinagyított részlet, amely valami különös esszen661 ci alitásban nyújt totalitást, hanem egészen az egyes atomokig, elemekig átveszi

a hétköznapiság struktúráját. Csakis egy ilyen analógia lehet aztán alapja a hétköznapi nyelv költői egzísztenеiájánaik.
Ezeknek az elemeknek az egysége biztosítja Domonkos •költ ői hangjának
különleges új intonálását. Domonkos az emberi lét legfájóbb, igazán tragikus
kérdéseiről, például a megsemmisülés prablémájáról is úgy tud árni, hogy ábrázolja — leginkább a nyelv redukálásával — azt, mint egy folyamatot. De a folyamat elindításához nem szükséges egy tragikus életérzés, mttikussá emelt szimbólum- vagy metafora-rendszer. Nyugodtan állíthatjuk, hogy Darnonkos versei varázslatos szintézisei a könnyedségnek és a tragédiának, ,a játékosságnak és a megsemmisülés 'éгzésének.
lydekes probléіnja ezeknek a verseknek a rétegelt szerkezet. Az egyik
a szónak mint tárgynak a helye, jellege és értéke. Domonkos ezen a téren nem
tudatosan szerkeszt, poétikai eszközei nem jelentenek önmagukban valami speciális értéket. Ezeknek az eszközöknek az igazi kiteljesülését, reaLizádióját tulajdonképpen a második réteg, a történés biztosítja. E két réteg viszonyának, kapcsolatának

egymásra hatásának vizsgálata bizonyára egyik fontos kérdése lehetne kritikánknak. Minden különösebb vizsgálódás nélkül is arra a következtetésre juthatunk
azonban, hogy a szavak nem lehetnék önmagukért való entitás a költészetben,
hanem egyrészt kapcsolódnak a hétköznapi lét szerkezetéhez, . jelöl ő funkciójukból
kifolyólag is, másrészt lényeges »ugráson< mennek át a vers más, relatíve független (a vers vizsgálata alkalmával szükségszer űen függetlenített) rétegeivel és a
kollektáv kulturális-nyelvi kontextusokkal való »érintkezés« folyamatában is.
Mindezeknek az elemeknek az ismeretében, úgy véljük, hogy Domonkasnál —
igen gyakran — a vers egy radikális átformálódáson ment át — kristályrendszere
szürke életünk eposzává alakult át.
VĆgeI I~SZIÓ

fehér kálmán:
fürjvadászat
1
Első kötetében, az Akváriumban (1964) mintegy programszer űen, a cikluscímekkel is meghirdetve Fehér Kálmán az »idegensége költ őjének vallotta magát.
S noha verseinek tematikája nem volt mentes az »itt és most«, a »konkrét. valoság« jegyeitől, az elidegenedettség« élményét jobbára csak szerelmi lírájában
tudta alkotóilag is hitelessé tenni: az »elidegenedés« ott nem a szemlél ődés tárgya,
nem megverselend ő »téma< volt, hanem a N ő strindbergi élményének elementárisan formába kényszerült valósága.
A »külső«, nem-intim valóság csak a Száz panaszban (1966) lett teljes mértékben benső, szubjektivitás által meghódított valósággá: költ őnk a szerelmi tematika után a vajdasági "létnek is szuverén költ ői ura lett. Mindennapjaink releváns emberi problémaköre már-már zsurnalisztikai konkrétsággal öltött testet
a Panaszokban, s az életközeg »elidegenültségének« ismérvei ezért nem tételesen,
tézisszerűen jelentek meg a versben — mint az Akváriumban általában —, hanem a legnagyobb mértékben szubjektivizáiddottan, s ami nem kevésbé fontos:
a lirikusi konkrét kritika formájában. Alapvető emberi preokkupációja, az alienáció és dezalienáció társadalmi, vonatkozásban jobbára csak mint fogalom, a sz űkebb életközegre vonatkoztatott általános tétel szerepelt els ő kötetében, a másodikban viszont —legszemléletesebben az emlékezetes "Ötvenkettedik panaszban —
szó szerint is alakot öltve, szimbólummá testesülve. S lényeges változást jelentett
áz is, hogy az »idegenség« a Panaszokban már nemcsak puszta »lírai« tárgyat,
hanem —lírai aktivizmus tárgyát is jelentette.
A társadalmi »idegenség« konkrét kritikája, er őteljes aktivizmussal való
»kikezdése«: ez a jellegzetesség választja el a Száz panaszt a Fürjvadászattól az
eгПlieri-költői ailapállás tekintetében. Az önizzásában kiégett aktivizmust arz új
kötetében a rezignáció, a »vanitatum vanitas« elmélyii.lése helyettesíti, s hangsú
lyozni sem kell, hogy ez nem csökkenti Fehér Kálmán lírájának esztétikai értékeit.
Van azonban egy szembet űnő — tematikai —érintkező pont is az előbbi
és az új versek között. A Száz panasz költője — a »vajdasági ég alatt« való 16.
tezés drámáját intenzívebben megküzdve-átélve bármelyik »vajdasági«, couleur
locale-os literátorunknál — a hagyományosan szimplán, felszínesen értelmezett
tájnak egzisztenciális értelmezést ad. Panaszaiban a Síknak és síki életnek valóságos mitológiáját, már-már démonikus, sorsszer ű jelentését építette ki, s e sorstudat mögött már akkor is er őteljesen ott munkált a történelmi tudat, a mindenkori »pannón« emberélettel való intenzív szolidarizálás. A Fürjvadászatban aztán ez a történelmi tudat, történelemben-gondolkodás képezi a kötet alapvet ő racionális ismervét.
A Cattaro, Bocca di Cattaro 1918, Padé, 1968 augusztusában, Második Kolumbusról és senki másról e vers, valamint a Csontok a legkifejezettebben tanúskodik arról a jellegzetes történelem-élményr ől, amelynek központi meghatározója
az ismétlődés. S micsoda értelmetlen, abszurd ismétl ődés! Nemzés, születés, temetés — és »tökszüret és háború« mint a két végpont közti id őt kitöltő, ani- 662

malis közjáték! S ezt az értelmetlen folyamatosságot kíséri egy másik, nem kevésbé leverő kontinuitás, ti. a lázadás, a történelmi sorsból való kitörés lehetetlenségének a tudata: a csehszlovák augusztus »insptirálta« versben nem véletlenül bukkan fel ismét a јб öreg »John, Jánosunk«, az 1918-as kotori lázadás
részvevője ... E kett ős folyamatosságra írt variációiban költ őnk tehát voltaképpen
»leépíti«, »kiiktatja« a történelmi Id őt; versei történésének mindig kett ős ideje
van : egy látszólagos, konkrét, »újn id ő (1918, 1944, 1968 stb.) s egy tényleges, állandó, vissza-visszatér ő idő, azaz maga az id őtlenség. Az említett verseken kívül
szemléletesen példázza ezt az Ugráló id őgörbe és az Egyenletes id őgörbe is, hogy
ez utóbbiban költőnk tetelesen is megfogalmazza a történelmi folyamatosság/id őtlenség negatív élményét: »A haladás végtelen egy helyben járása« .. .
Fehér Kálmán új verseinek ideje a dehistorizált történelmi id ő, »tere« pedig a »határtalanított« társadalmi valóság: a pannon élet Száz panasz-beli víziója
az új versekben kitágul, kiteljesedik, univerzálissá válik — »határait« a biblia
és 1968 augusztusa képezi —, s ily módon jut el költ őnk a közvetlen (vajdasági)
életközeg »idegenségének« tételes megverselését ől (Akvárium), a Sík és síki lét
mitológiájának sikeres megfogalmazásán át (Száz panasz) a korszerű történelem,
pontosabban: előtörténelem »idegenségének« nem-tételes, a vezércikki banalitásokat következetesen megkerül ő kifejezéséig.
A Fürjvadászatnak nyilván ebben kell keresni egyediségét és fontosságát
a jugoszláviai magyar irodalomban.
bosnyák istván
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Fehér Kálmán Fürjvadászat című verseskönyve nem egy korszaknak a
lezárását, egyfajta szintézist jelent, hanem éppen ellenkez ően: egy új korszak
kezdetét. Még a könyvben hullámzanak az esztend őkkel ezelótt megjelent könyve
versélményei, az oly jellegzetes Fehér Kálmán-os »panasz-líra« dallamai, melyekben a fő szólamot a közéletiségb ől fakadó gondolati probléma-látás adta. Ugyanakkor egészen egyértelm ű ebben a kötetben a tiszta líraiság feltörése is — s ez
az, amit Fehér Kálmán kötetének legnagyobb er ősségeként tarthatunk számon,
s ez az, amit az új ígéreteként foghatunk fel.
A kritikus, amikor díjra javasolja ezt a könyvet, valójában erre az újra,
mi készülőben van, esküszik, különösképpen hogy Fehér Kálmánban egyik legaktívabban gondolkodó költőnket is tiszteli, ki érzelmeit féken tartva, hamarabb
vállal egy, a közéleti nyelvb ől származó fordulatot, mint feltárulkozó vallomáskényszert, minek legtöbbször ellenállt. A lírai Én háttérben mozog tehát ebben
a költészetben, ám a Fürjvadászat legnagyobb költ ői eredménye éppen az, hogy
ez a lírai Еn tisztább alakzataiban is megjelenik, megmutatva, mi eddig rejtve
volt, szeméremb ől vagy lírai meggondolásból.
A fentiekből következik, hogy a Fürjvadászat cím ű kötetben két vers-vonulatot figyelhetünk meg, melyek közül az egyik egy régebbi költ őiség emlékét viseli magán, a másik az új költ őiségnek az ígéreteivel van teli. S ha már itt tartunk, azt is megjegyezhetjük, hogy ez a két vers-szólam sajátos egyensúlyi helyzetet is kölcsönöz a kötetnek, még ha nem mondhatjuk is, hogy harmonikus
verseskönyvvel foglalkozunk. Fehér Kálmán tulajdonképpen lehet őségeink szólamait játssza végig, néha csak egy-egy vers erejéig, melyekb ől külön ciklusok
formálhatók.
Ёn azonban dallamokra figyelek, s az els ő, melyre hivatkozhatok, a Cattaro
című, abból a ciklusból, mely Peche János nevét viseli, ki az els ő világháború
idején tengerésze volt az Osztrák—Magyar Monarchiának, s részt vett a híres
kotori tengerészlázadásban is. Ennek a lírai tirádája az, mit most idézek:
... A nyárból csak a sd,
A télb ől csak a tört szárnyú sirályok,
A tavaszból csak egy tikkadt öröklét
Emléke maradt.
És az őszi szél sem fújt sárguló leveleket...
A másik egy vers-sorozat egymás után következ ő darabjaiból áll össze
ugyane ciklus akkordjaiként. Ezek között tudhatjuk az Ugráló id őgörbét, a Januári borostyánt, a Töltést és a Vadászatot, melyek három sorát ide is írom
— vallva, hogy ez antológia-darabja nemcsak Fehér Kálmán költészetének, hanem
a jugoszláviai magyar lírának is. A »tiszta dal« ez is, melyben a kép önmagáért
beszélve sejtelmekkel telítetten egy érzelmi gazdagságról is üzenetet hoz:
Mozdulatlan gém,
Tolla alá ha nem fúj a szél —
Tán még ma is ott á11.
Ha lehetne egyetlenegy alkotásért is díjat adni, ez a három sor is megérdemelné a díjat. Hibátlanul állítja el ő sík világunk »ürességét«, a végtelenbe
vesző horizontot, a lakatlanság kiélezett benyomását, a tárgyi világ darabjai
között tátongó hatalmas üres felületeket, s egy olyan kozmikus térség benyomását hirdeti, melyet elementáris er ők uralnak: a szél, s csak egyetlenegy fehér
Pont v an ebben a semmiben, egy madár, mely a pillanaté és az öröklété egyszerre, hiszen végtelen id őkig állhatna, de minden pillanatban el is röppenhetne.
A Fürjvadászat kiemelt verseinek egy másik csoportja Fehér Kálmán köl663 tői világának egy kevésbé lírai, aszó szorosabb értelmében vetten, inkább az

értelem játékaiból keletkezett költeményeit tartalmazza. Ezek a versek a szelíd
iróniától a szürrealista fekete humorig ível ően mutatják Fekér Kálmán költ ői
temperamentumának eddig is jelen volt, de fel nem ismert, vagy kell ően nem
értékelt körét. Az iróniát látjuk munka közben az A kés az kés cím ű mini-ciklusában. Nem, szójátékkal dolgozik, de a szavak elhelyezésével játszik, aszó-helyzetek kínálta groteszk, irónikus, néha tragikusan komor jelentésekb ől forralja
versét. S a fekete humor csillan meg az olyan versben, mint amilyen az Ahogy
illik című — hétköznapjaink konvencióinak igen éles bírálataként:

elment
még sírt is ahogy illik
és mi is
ahogy illik
kimostunk
s. frissen meszeltünk mint, halottak .után
ám ő nem volt halott
S ez a vers figyelmeztet Fehér Kálmán költészetének egy másik vonására
is: különösen és sajátos módon vonzódik azokhoz az élethelyzetekhez, amelyekben a szertartás fogalmába is illeszthet ő jelenségek játszódnak le, mint a fenti
versben a búcsúé, amely a temetés szertartásaként adva magát csalja el ő a
fekete humor felhangjait.
Innen eredeztethetjük, nyilvánvalóan, a »»vanitatum vanitas« jelleg ű verseit
is, melyeket most kizártunk figyelmünk köréb ől — abból a gondolatból indulva
ki, hogy ezek Fehér Kálmán költészetének ebben a pillanatban csak járulékos
elemei. A Fürjvadászat jelent ős értékei a fentebb cím szerint jelzett vagy idézett
verseinek sorozatából emelhet ők ki, s ezek azok, amelyek miatt a kritikus díjra
javasolja ezt a könyvet.
bori imre
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Fehér Kálmán jellegzetesen etikus költ ő, az ethosz vonzásában, annak sugallatait követve eszmélt magára, s így nem próbálgatta sorra a korszer ű költészet.
látványos jelmezeit, a valódi modernséghez kerül ő utak nélkiil, belső kényszer
parancsára jutott el.
A hatvanas évek elején költészete még szemmel láthatóan magán viseli az
indulás jegyeit, olyan alkotót mutat fel, aki többé-kevésbé »költészeten belül«
van még, »verset» ár, »irodalmat« csinál, melyben a létkérdések magva szinte
érintetlen marad, a Száz panaszban (1966) azonban már az etikus ember »teljes
lépésének« megtételére vállalkozott, miután rádöbbent, hogy nem elég csak énekelni, minthogy az ének senkit sem szabadíthat meg az id ővel mind »pompázatosabban« megmutatkozó golgotától, különösen akkor nem, ha még farkasszemet
sem mer nézni a korral, mely az alkotót változatlanul éš fáradhatatlanul sarokba
szorítja. E fölismerés után ar ellen úszása elkeriilhetetlenné vált, annál inkább,
mert akkortájt még szilárd támpontot jelent ő mikгo-közösséget tudhatott maga
mellett. igy aztán a panaszokban, az »elérni egymást« »hamleti« céljától vezérelve,
sorra veszi azokat a kinti tényeket, melyek legszebb vágyaiba, terveibe rontottak
bele, a »kiálmodás« tragédiájára figyelmeztet, aránk is leselked ő veszélyre. Kétkedő, mindenünnen fenyegetett bizakodással magához p гóbalja ölelni az egész
világot, s miközben az emberi lét integritásáért vív kilátástalan küzdelmet, olyan
mélyre ás, ahol már-már mindent elsöpr ő robbanásnak v an kitéve költő . és műve

egyaránt.
A maximális feszülés versei tehát a panaszok, s d őreség volt reménykedni
abban, hogy későbbi műveiben a megtalált út/útveszt ő egyenes vonalú folytatását
tudja majd nyújtani, hogy a még mélyebbre való alászállás s a vele járó még'
cudarabb kínok 1dkristalyosíthatják mindazon gondolatait, amelyekbe a panaszokban
belekapott. Ez az elvárás ugyanis szem el ől tévesztette, hogy költ őnket etikai
következetessége el őbb-utóbb óhatatlanul válságos egyedüllétbe taszítja, ahonnan .
már іm ѓјѕkёnt fogja látni mind a valóságot, mind a költészetet. Nini véletlen
hát, hogy a Fürjvadášzatban versvilágának újabb változására figyelhetünk fel.
A legfontosabb, szembeötlő változás az, hogy e versekben már nem a többes
szám els ő személyre támaszkodik, hanem, miként a. Кёгmелеt utolsó sorában
kimondja: »Saját arcképem lendítem magasba!«. Ez az önarckép-felmutatás azonban nem cinizmustól túlcsorduló visszavonulást jelez, tehát nem érzelg ős, önmagát sirató alanyi lírát eredményez, hanem az immár »léggyökereit ől« is megfosztott költ ő régebbi versmagatartasának min őségileg más megfogalmazását.

Mindenki gazdátlan
Mindenki farkas is és bárány
A világot ökölvívók járják
Az égre vert arcokra felh ő tornyosul

A vetésekre véres eső hull
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Féreg menekül —
olvashatjuk az emberi bolyon kíviilre sodródott, kívülre pofozott költ ő apokalip
tikus képeket idéz ő látomasában, a kötetnyitó Zuhanásban, melyet már a tényeknek csöndes-súlyos, hogy ne mondjam, bölcs tudomásul vétele ural. A szerz ő
oázisának els ő pálmája ez a vers. Mert oázis a Pecho M. János cím ű ciklus:
nem egy verse, az el őbbi kntetek tanulságait is szem el őtt tartva, tisztult fénnyel
úszik a megállt/megállított id őben.
Elsősorban az olyan művekre gondolok itt, mint a Cattaro, a Padé, 1968
augusztusa, a Vadászat vagy a Töltés. A Cattaróban például egy néhai katonáskodás képeit vonultatja föl, s miközben az idegenbe szakadt, jelenét ől megfosztott alföldi ember elégikus-nosztalgikus panaszversét olvasod, pontosan érzed,
hogy nem csupán az előd előtti tisztelgés íratja vele a léleköblöget őn egyszerit
sorokat, hanem önnön jelenéb ől való számkivetettsége is. S ez már a Fürjvadászatban tapasztalható .másik fontos változásra is fényt vet, arra tudniillik,
hogy míg költőnk korábban tényleges akciók helyett írta panaszait, cselekvést
áhító indulatokkal, addig újabb kötetének versei már szemlél ődő hajlamát érvényesítik elsősorban. Ennek a szemlél ődésnek a nyomait láthatjuk a háromsoros
Vadászat tájba gyökerezett, mozdulatlan gémének szoborszer űségében, a Töltésben, ahol a költő magánya a legapróbb neszeket is észreveteti vele: » ... a parthoz verődik egy fiatal / Illat /Kövült visszhangja / Valahonnan ...«, s a ciklus
egyik fő versében, a Padé, 1968 augusztusában is, mely — mint címe is jelzi —
a példásan betanított »kapuszti sólymok« lecsapásakor keletkezett. Odakinn újra
világok dőlnek össze, ám a költ ő annyira tele van »megköv шt« emlékekkel,
hogy a lázadás gesztusára már képtelen, csak ül a falusi csöndben, »bajtársam,
John, Jánasunkkal«,
és e hadi lárma közepette nem kérdezzük már,
hogy mit ád a Császár,
hanem levett kalappal várjuk
Az akrobata Aktatologatók legújabb mutatványait.
Mindennek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a Fürjvadászatban, a valóság én relációin bekövetkezett törés folytán, költ őnk hangja fojtottabb ugyan, mint a panaszokban, nem fűtik már erőelnyelő, mert kifelé irányított
indulatok, ugyanakkor azonban felszabadult energiával most már merészebben
fordulhatott önmaga felé — a vers felé. A költ ői kalandok útjára lépett tehát,
amelyen biztonságos menedékhelyre aligha találhat, s ne is talaljon, de amelyen
annál több megvalósításra váró lehet őség kínálkozik.
utasi csaba
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Fehér Kálmán új verseskötete, az el őbbiekhez viszonyítva, bizonyos új elemekkel gazdagodott. Figyelemre méltó jelenség, hogy a »panaszok« vallomás-jellege
ugyancsak a történés, az epikai mag kiemelésévé fejl ődött. Ismerve Domonkos hasonló jellegű törekvéseit, tudva azt, hogy ez a két költ ői műhely lényegében másmás eredetű és egymástál függetlenül egyenrangú, megállapíthatjuk, hogy költészetünk legújabb korszakában olyan tendenciák jelentkeznek, amelyek megérdemlik az általánosítás szintjét.
Az ,intenciók azonban különböz őképpen valósulnak meg.
Fehér Kálmán a legnagyobb mértékben a kollektivitás költ ője. A történés
. itt szükségszer űen tárgykockák halmaza. Fehér Kálmán kollektivitás-víziója nemcsak az »én«-t ől idegenedett el, illetve nemcsak az »én«-t ől szabadult meg, hanem
az elidegenülés-megszabadulás kett ős mozgása a tárgyban realizálódott. A konkrét
létezők felsorolása biztosítja a törtérmést, illetve annak alapját, ugyanakkor ez a
rendszer ;abszorbeálja a jelentés többértelm űségét. A rámutatás (a tárgyra való
mutatás, annak megnevezése) többlete egy kollázsrendszer asszociációs túlfeszítése által jön létre. A Csontok c. vers például jellegzetesen ennek az eljárásnak
az eredménye, míg A kés az kés ugyanennek a móds гernek a kopárrá tétele,
»elszegényesítése«.
Az indulat tárgyba való projektálása egyben annak mássá válását, elidegenülését is jelenti. Éppen ezért Fehér Kálmán költ ői eszközei, elsősorban a szavai,
a kifejezés folyamán alakulnak szüntelen. Ugyanannak a szónak a megismétlése
a jel többértelműségét növeli. Az árnyalatok fokozatos bevonása azt mutatja, hogy
Fehér Kálman eltárgyiasult, elidegenedett történései egy analitikus eljárásmód által
rajzolódnak ki. Az analízis legkisebb eleme (eszköze) a tárgy/szó, a globális váza
a tárgyak egymásutánisága, felsorolása, immanens mozgásrendszere, illetve (végs ő
fokon) ennek a rendszernek a »történése«.
Ezek az elemek már azt jelentik, hogy Fehér Kálmán költészete ebben a
kötetben nem jelentéktelen változáson ment át. Az indulat az el őző kötetekben
sokkal •közvetlenebbül mutatkozott meg a versben, lényegesen kisebb volt az áttételek szama. Ezúttal azattételek a tárgyak rendszere által jöttek létre. A szubjektivizmus egészen háttérbe szorult, a patétikuš hang pedig egészen elt űnt.
Ez persze nem jelenti azt, hogy bizonyos _tónusok elt űntek a versekb ől: a
szociális angazsáltság közvetlen beszédét a rámutatás profetikus súlya helyettesíti: nem új eljárás ez, de ebben az esetben a régi eszközök termékeny újra665 fogalmazása.

Meg kell állapítanunk azt is, hogy a történelem mint reális tárgy, amennyiben még egzisztál költészetünkben, legjobban Fehér Kálmánnál van jelen. A múlt
felé való nyitottság Fehér Kánnán költészetének egyik állandó jellemvonása, báj
a már fent felmutatott .transzponálási technika ezt sem engedi a maga közvetlenségében megmutatkozni.
Fehér Kálmán költészete lépést tart költészetünk legújab'b eredményeivel.
Elhanyagolni ezt a költészetet annyit jelent, mint megfeledkezni új költészetünk
egyik nagy lehetőségérő l. A Kritikusok Díja mindenképpen azt jelentené, hogy Fehér Kálmán munká dga elnyerte az őt megillető figyelmet, éppen ezért fontosnak
találom, hogy ez a könyv is a díjazottak között legyen.
~

végel 1ászló

gun nándor:
ezen

az ddalon
1
A legjelentősebb prózaköteteink egyikének tartom Gion Nándor: Ezen az
oldalon című kötetét, melyet egyes kritikusai novella-füzérnek neveznek, magam
legszívesebben a regény kategóriájában tartom nyilván, minthogy az is, ha nem
formális jellegzetességekb бl indulunk ki, hanem abból, ami egy műfaj lényegét
adja. S ez, az Ezen az oldalon esetóben, kétségtelenül a regényre jellemz ő jegyekből áll össze.
Formailag sajátos novella-füzér: hat ciklus, melynek minden harmadik darabja után egy »régi meghátó történet« következik, lezárandó a fejezetet, egyben a cselekmény továbbvitele lehet őségének megteremtése céljából is. Lényegileg viszont egy olyan cselekménnyel állunk szemben, amelyben a mozgásnak oly
jellegzetes statikus alapja van, inkább egy adott emberi, társadalmi kör érzelmi
mozgásainak összességét látjuk, mint a mozgást a továbbhaladás értelmében. Különösképpen ha arra gondolunk, hogy ez a bizonyos mozgás egyszerre el őre és
hátra irányuló is, kibontakozik, anélkül azonban, hogy a regény megszokott menetével is rokonságot mutatna.
»Hétköznapi történet« —írhatnánk a kötet fölé annak jellemzésére, hogy
milyen is a mű világa, s mi az, amit ez a bizonyos, jellegzetesen Gion-prózának
tartható »mozgás« hoz. Hétköznapi benne minden, semmi jelent ős, semmi nagy
nem történik, sőt semmi »regényes« sem, mi kiemelhet ő vagy regényszer űen ünnepélyes lenne. De megjelenik a mű lapjain egy utca s annak lakói éles és
nagyon erős benyomásokat provokáló fényben, s egészen szubjektíven vallva
most már a műről, szó szerint is feledhetetlen vagy hosszan emlékezetben maradó
szituációkként — mit Gion prózája egyik nagy erősségének tartunk, s mely
erény először ennyire egyértelműen éppen az Ezen az oldalon lapjain valósult
meg és mutatta meg magát. Érdemként itehát azt kell tartanunk, hogy ennek
a hétköznapi, igénytelen kvs faluszéli utcának, de nevezhetnénk fél-utcának is,
hiszen az utcának már nincs is másik fele — az elhagyott temet őkre nyílik kilátás, felismerte poétikai értékeit, s azt, hogy Gion ebb ől a látszólag igénytelen
életből és életkörb ől nemcsak az epikai lehetőségeket tudta előcsalni, hanem .
drámaian líraiakat is. Nevezhetnénk Giont e könyve alapján legalábbis az egyszerű emberek regényírójának vagy lírikusának. ő az, aki prózánknak valójában
ezt a világot meghódította és megajándékozott bennünket Romodával, az áccsal,
Kordovánnal, a késdobáló művésszel, Adaшkóval, a téglagyári munkással, az
öreg Madzsgájjal, nemkülönben a »félhülye Sebestyén gyerekkel«, aki e világ .szépségeszményének pusztulása felett sír. Mert nyilvánvalóan nem a »regényes« konfliktus a lényeges Gion könyvében, azaz hogy megépül-e az utcácska nyugalmát felborító s pusztulását ígér ő ld vagy sem. Hanem az emberi sorsok, melyek
Oly poétikus egyszerűséggel és természetésséggel bontakoznak ki a szemünk el őtt,
elbeszélésről elbeszélésre haladva. ,S itt Gion ,prózájána'k a titkával állunk szemben. Mert egyelőre másként nem is tudjuk nevezni azt a m űvészeti technikát,
mit érvényesülni látunk nála, hacsak nem inszisztálunk párhuzamosan, s nem
azt kezdjük fejtegetni, hogy Gion prózaírói technikája miben is különbözik a
hagyományosabb prózaírói módszerekt ől. Erre ellenben talán nincs szükség, mégha
tudjuk, hogy az egyszerűségre hivatkozva nem min ősítettük kellőképpen s egy
értelmű világossággal. Annyit azonban megjegyezhetünk, hogy ebben a prózában
lényegében a hagyományos prózával ellentétes irán$ tendenciákat figyelhetünk
meg, többek között abban is, -hogy Gion nem felfokozza és nem felhevíti a szituációkat és nem is költőiesíti, hanem ellenkez őleg: lefokoz, egyszer űsít, »prózaiasít.«
S éppen ezzel jut el a »költ őihez« is. Legpoétikusabb prózaköteteinek egyikének kell éppen ezért az Ezen az oldalont tartanunk, mi éppen abból fakad,
hogy Gion nem akar sem költ ői, sem általában regényes lenni. De megszólaltatja
a tárgyi, hétköznapi, szürke valóságot, az anti-poétikus faluszéli életet, s nem is
az emberék hordozzák ezeket a költ őinek nevezett ismérveket, hanem a világuk,
melynek az emberek csak részei. Hadd hivatkozzam itt néhány ilyen mozzanatra.
Az első Gizike Schladt arcképes sírkövéhez kapcsolódik, s a h ősöknek az ehhez
való viszonya az a bizonyos »vörös fonál«, mi a regényes könyvön végighúzódik.
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Ö a testetlen, az elérhetetlen szépség, s a m ű végén az ő összetört képe felett
sír majd a Sebestyén gyerek, már-már eszel ős konaksággal akarva el őcsalni a
képet, mi elt űnt. A megvakult üveglap mögé bújt szépség kezd tehát itt dalolni,
szép elégiaként. De a szépség illúziójának a pusztulását hirdeti az a regénybeli
nagyjelenet is, amikor a gyerekek, kik Szent Erzsébet meztelen fürd őzésében szoktak gyönyörködni, s ott kuksoltak lélegzetfojtva sátruk vélt Paradicsomában, mit
majd egyszer éppen Erzsébet szerelmes hentergése dúl fel, hogy könny szökik a
gyerekek csalódottsága miatt a szemükbe. Hasonlóan jellegzetes Szent Erzsébet
és Romoda éjjeli tánca is, mi a mű poétikai értékét külön is hangsúlyozza.
Tegyük a fentiekhez még azt is, hogy egységes, jól megkomponált, eltervezett kötet az Ezen az oldalon, ami a különböz ő, lényegében találomra és véletlenszerűen összeválogatott köteteinkkel szemben is el őnyösen mutatja meg magát.
De azt is megjegyezhetjük, hogy aregény-lehet őségek újszerű kibontakozásának
a jelzete is ez a mű: regény, amely azonban nem a regény hagyományos kvalitásait használja fel épít őelemként, hanem újakat keres. Megvalósulás és experimentum is egyszerre — Gion könyvei között is, prózánk történetében is, hiszen
prózánk most vívja tulajdonképpen szabadságharcát, s úgy vitatkozik a lírával,
amely epikumát elhódította, hogy a líra ellen tör — a költ ői újraértelmezése
révén.

bori Imre
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Ѕa'játos v1Qág, öлái]!ló írói szemlélet és jdllegzetes ixodalmi es јközök, anyagmegmurnkálás, stílus — ezek az .ismérvei Gion Nándor Ezen az oldalon cnmű
prózakötetének, amely — •véleményem szerint — nemcsak az 1972. évi könyvtermés, haiiern egész szépprózai ixodalmiiuk men ~llkíviil értékes darabja.
Egy sor ház a 'lapályos (kertek végéb ел, azon túl füves rétek, a házakkal
átellenben, a rnásik oldalon a razadá ,s drótkerítés mögött upusztulásra ítélt rt emetőku — ez a Keglovics •utca, Gion Nándor könyvének színhelye. A környezethez
иl беn, híven az utca lakói is a periféndга — legyen ez egy város, falu széle,
vagy az élet, a jobb, szebb élet pereme — szorult emberek, mindannyian sértettek, kiszorítorotak, kiszorultak. Egy külön világ; Romodéval, az ácsmesterrel, a
Keglovics utca 4 сgtekintélyesebb tagjával, az utca fejével, aki miután önfej űsége
miatt felesége életével fizetett
télidőben sem akart elköltözni a frissen felépített, nedves falú házból, s gyenge fizikumú felesége élete mént rá —, megtöbbszörözött akaraterővel, éleslátással veszi át az utcai elöljáró, a itörzsf őдök saereірét, és a többiekkel. Bergerrel, a feltalálóval, aiki évek óta készíti Romodáéknak
azt a petróleumos csodafíútést, amellyel szárazzá, meleggé, lakhatóvá lesz a keservesen fеlé~pіtett ház. Madzagájjal, ezzel a fáradt öregemberrel, aki nem is olyan
régei, a háború után olyan egyszer űen és bátran söpörte iki a községházára befészkélődöt:t haszonles őket, és olyan nagy-nagy tiixelemmel és nn еgértéssel hallgatta ars enmberek panaszait, míg végi l is belerokkant a másokkal való tör ődésbe,
hogy ardtán az legyen a jutalma, hogy halálakor a város megfeledkezzen nóta,
a ittirelmes Szent Jánossal, a mindenki kárán ötöl ő Kis Kurányival, az egykori
híres fkomhellyel, Rozmaring Bandival, Dobreval, a borbélyból lett f űtővel, a
hallgatag, egykor nyilván nagyon gazdag Váryval és a nálánál jóval fiatalabb, a
bordélyból kiváltott :feleségével, aki a saját házából csinált nyilvánosházat, Kordovánnal, a hazudós kés:dobálával, a »félhülye 'Selbestyéл gyereklkek<, Szел t János :mezttelеniiжl fürdőző lányával, aki apja tiláhт óit !kijáitszva szökött el az utcából és tért
vissza magszégyenülten, és természetesen Adamkóvai, a •téglagyári munkással, aki
— moha azt hitte, hogy .a gyár az övé is lett, és aki úgy is dolgozott abban
a gyárban, mintha a sajátjában idiolgoana — az elbocsátás sarsára jutott.
Nem öncélúan soroltam fel a könyv alakjait, sejtetem életútj.ukat, sorsuk
alakulását, hanem annak a világnak a koordinátáit kívántam jelezni, amelyben Gian könyvének cselekménye játszódük, amelyben alakijai mozognak, élik
a maguk sajátos életét, vegetálnak a peremre szorult emberekre jellemz ő módon,
szokások, normatívák szerint, önmagában is fullasztó eseménytelenségben.
Könnyen sajátos rezervátum шnak hihetnénk ezt a Keglovics utcát, az írói
képzelet szülöttének, ha nem lenne már a 'kezdet 'kezdetén az is myilvánvaló,
hogy várasainkban, falvainkban, szinte minden kisebb-nagyobb teleipülésiinkb вn
van legalább egy majdnem ilyen vagy szakasztott .ilyen Keglovics utca, 'házs•or,
hogy valóságunkban sok a Keglovics utca, és a benne lakó emberek száma is
jóval tetemesebb, mint ahány alakja van ennek a könyvnek. A Keglovics utca
egy olyan világ, amely egyszerre t űnik egyedinek, kuriózumnak, és számtalan
példányban létez őлek, településekként sokszorosítottnak; s amely •ilyennek is,
olyannak is igaz és érdekes. Létezik ez a világ, ha akarják, ha nem a frázisokat
szajkózó, előregyártott elemekben іg оndоlkodб esztétükával tápláltak, a lakkozott
valóságon kérődzők. Ami mégis azt a bizonyos 'külön világ jellegét jelenti, adja,
az nem a többi Keglovics utcától különbözteti meg, hanem azoktól az utcáktól,
amelyek lenézik, megvetik a Keglovics utcákat és az ott lakókat, s amelyek
ellen a Keglovics utcák természetesen védekeznek. Ezt a bezárkózást példázza,
miikor az utca lakói nem engedik meg, hogy a hídépítésnél іdоіgоzб traktorok
felszántsák az utca f űrétеgét és megbolygassák a csendjét, életét. Ennek a ibezárkózásnak, magatartásnak a fonákja olvasható a könyv 115. oldalán a (két öregemlber, Roztaring Bandii és az öreg Madzagéj párbeszédében:
— Te szeretnél nem elmenni dinen? — 'kérdezte az ör еg Madzagéj.
— Hová a fenébe mennék? — mondta a falnak fordulva Rozmaring Bandi.
— Utálom ezt a házat, de hava a fenébe mehetnék?
Mennének, de maradniuk kell, s ezt itudva, talán szívesen is maradnak,
mert számukra araár csak ez az utca jelenti a világot, itt itöi гténik minden, ami
667 érdekes, ami őket érdekli.
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Itt ezen a paі ton •álilk jelentő ssé a táj, és ,miutatk zik meg Gionnak a
tájhoz, a !környezethez való viszonya. Ebben a iszonyban a táq nem .kellé&, de
nem ds niisztidikalt dekoráció, szükséges rossz, hanem valóság, amelyet hazugságok, belвmagyarázásak nélkіЈLІ (kell és lehet csak szlmlélni, kezelni, irodatani
műbe »emelni«. .
Amivel érddkessé válilk ez a .táj, ez az eagyet1em utca, az a valóság jdl érzékelhető ddmenziói mellett a mese izgalma, amire kailönösen ügyel az í гб. 5 ez
рёld'ѓ zаtо(kkа1, meditálásokkal teld ,irodalmn*ban +külön dem és érték. Úgy hoz
eseményt az eseménytelen utca életébe, .hagy az olvasó fiigye tilt, éndektádéset
leköüi, izgalmas olvasmánnyá farmálja a legköznapllbb ёletjdlenségeket.
Éhhez a valóságkáphez, aminek reális alapjait, realitását csak a sémáikban
gondolkadák 'szeretnék elvitatni, és az izgalmassá váló meséhez add Жvát meganmіkáláš, írdi &tilјus is társult. A pályázati regények kapcsán olyan el őszeretetttel ikutatatit kái magatartás és sttíluš egysége ebben a tköny иben Igazán megvalósult, nyilvánvaló. Ahogy a történet elmesélése jelen és múlt ;idej űre oszlik, annak
megfelelően іtаgоІбdйіk a kötet stílusa is. A jelen :idejű részek keméлydbb, .nyersebb
megfogalmazásúak, a múltidez ő .fejezetek szélesebb mederben hömpölyögnék. Az
utóbbinak állandó formája a жгеgi megható történetnek« nevezett többször •visszatérő elbeszélő hang, amely nem mentes ugyan bizonyos érželg ősségt&l sem, de
amely épp "igy szerves tamtozéka annak a varágnak, azoknak az emberekndk, alkikről Gion k..13izonyos nyomatékos érzelg ősség ijellemzi a Kqglovics utcák rakódt,
nyilván múltj4 і kró1 nem tudnak málkelt beszélni, és az író is — helyesen — átveszi.az ő sti!luswkat, alakjainak szemével lát, eszével g гidalkoldhk, di — láthatjuk
— .enyhe iróniáival felülr ől is tы dlja szemlélni őket, enyhén grates ~kre .sarikítva,
megértéssel (karikírozva.
Az Ezen az oldalon című Gionakötetet a Testvérem, Joáb egyenesági rokonának, folytatásának látom. A Joáb h ősei ide is beillenek nagy éJletü& folytatása
itt, a Keglovies u'cában fiš dlképzelhet ő, logikus (lenne.
Befej•ezésül: a valóság elementáris ereje, a táj Ilegeszményilbb !kezelése, a
mese izgalma és az írói jegyek. teszik kivételes i
і tёѕёgй In vé Gion Nándor
könyvét.
gerold lászló
'

gun nándor:
postarablók
1
Becsukva a mindössze '144 idalas könyvecskét, legszívesdbben a kövemkez őkáppeuг kezdeném: jókedvfa könyv, olyan, anllyeeir ől.csak jókedvűen szabad írni;
hozzátéve mindjárt, hogy ezt nem az iifjúsági regénnyefl, mint m űfajjal szembeni
kötelező csökkentett mérce íratja le velem, jóllehet Gion könyve ezúttal valóban
"csak« ifjúsági regény, miután ellentétben korábbi »iifiregényével«; az Engem nem
úgy hívmakkal, fabulája .nem hordozza magában egy gyerekekr őhkamaszotkról
szölá »feiжn tt« regény tehet őségeit. »Varószínűségi fakót« tekintve ugyanis a
Postarablók inkább játé& csak, híven a regény alapgondálatát megfogalmazó
iiienethez, miszerint »az a bajuk (...) az e тniberéknak, hogy (...) sem tudnak
játszani. Vagy lehet, hogy tudnak, éle nini mennek.« Ám miért ne іtudnán(k vagy
mernénk ezt tenni Gion regé лyéndk olvasásakor, s miért ne hinnénk el a játék
kedvéért, hagy valamelyik vaj кΡlaságи kisvárosban (két kamaszgyerek azz аr a szándakkal surran be a helyi posta épai:letébe, hogy kirabolja a рáancélszekrény ~ t, hogy
aztán az automata tetefouözpant segítségevII egy éjszakán át »irányítsa« a
dolgokat, méghozzá olyképipen, hogy maskarába öltöztetve »,gyerekké tegye« a
községházán a hazaláitagató vendlgniiunkds.ok tiszteletere a hatságot sende¢ ő.
városelnököt, az egész vendégsereggel egyetemben, s őt több kisebb ügy elreadezése
mellett, megakadályozva egy gyúj'toga+tási tervet, még egy veszedelmes b&nözö
hurakrakerítésében is közrem űködjön. Miért ne hinnénk e1 mindezt tehát, ha
egyszer Gion gyešekhőseš, mindössze néhány jól elhelyezett vonással •felvázolva
is, megkapóan elevenné válnak, legf őképpen élethű megszólaltatásuk &övetkemtében, gyakran kifejezett telitalálatdk révén, mint pl. a 39. aldalon, ahol, mintán
társa, Margiith Jani nem boldogul a páncélszekrénnyel, a .történetet első személyben elbeszél ő Juhász Gábor megjegyzi „Nem kertkapu ez", majtd mintegy
megmámorosodva saját szellemesnek ér гett magjegyzéšét ől, a kamaszokra oly
j ellenző mádon még néhányszor elismétli Ugyanezt, ezzel is (légkönt teremtve, s
egyben felfedve, hogy helyenként hallunk azért néh іny, gyerekszájiból, különösen
a bűnozés határára sodnddott családból származó Margith Jani szájából, kissé
valászinйtlenül ható, papíríz ű „ugyebár"- „tudniillvk"-szer ű .kifejezést is. Éndamesebb azonban az »én« belső .me>séjére figyelni inkább: »Mindenki elhallgatott,
csak csoszagás, tabdobagás hallatszott,' aztán az is megsz űnt, és elkezdett beszélni
a Nyakkendbs Mar(uiik. Nem értettaik, hogy mit mánd, ide •pattog' éles hangját
megismertük. Egész biztos szívélyesen üdvözölte a k ш földön dolgozókat, és egy
rakás szép dolgot mondott nekik, mert a Nyaikkend ős Mankubvk rengeteg szép
dolgot tud mondani és szereit beszélni. Állami ünnepeken szokott ibeszélná a díszemelvényről, és oУlyamkor is mindig csupa szép dolgot mond, és nagyon sokáig
mondja.«
De іtaІѓеі álljunk meg egy pillanatra és hegylik föl ismét a (kérdést: csakugyan jókadгvíí, !játékos könyvről van-e szó cstupán, vagy talán többr ől is ennéil?
Ami pedig a választ illeti, kísérelje k meg azt egy djabb idézet .segítségévél megtalálni. »Hideg, harmatos :éjszaka volt, szép, tiszta éjszaka, az , ember nem ms
hinné, hagy egy ilyen szép éjszakán mennyi disznóságot, lehet cshnálni.« — olvas
hatjuk a 93. oldalon, s ha ezeket, mármint a +regényben tö гténő »disznóságokat« 668

figyelembe (vesszeik, hamar ddderiil, hogy lion (j•átéka nagyon is (komoly, leleplez ő
játék, akkor is, ha a fel&zuinrre hozott bíínö(k viszonylag periféx ііkusak, magánjellegűek iв kább, mint társadalme természet űek, úgyhogy talán felvethet ő, hogy
a szerző nem akmá ~za ki (teljes méјitékben azt a keilön1eges helyzetet, amelybe
kért k(s ігegényala(ja a telefo в!központ »ellenőrzésével « kегül, olykgppen mandjnLk,
hogy a ekét fiiú helyzetané '1 fogva egy »béгgyújtogató « és (kasszafúró leleplezése
helyettt vagy mellett, talán sikkasztásokkal , e zénkedésekkel , s agyéh ‚лesszaélésekkel (kapcsolatos (t ervek ibimtdkába is juthatna és lele (plezőјiлkké válhatтіa, ami
csak araég inkáhb a гegёny (társadalombíráló élét fokozta volna. Függetlenül azonban a fenti észrevétel helyénvalóságától, mindenképpe а úgy érezzuk, mintha a
T v гет, Joáb színhelyéhez hasonló helységben lennénk, 's komdllyá, alapi t teikhi tve unagylkorúvá « (t eszi a (könyvet az is, hogy a szenző nem (kelt
illúziáka(t olvasóiban , s a rendc&enálás után szó sincs semmxféle , a »k1аѕ& й&uѕ«
іfjúságe irodalomra oly jelilemz ő »megjavtіlásról«, sőt maguknak a gyerekeknek
sincsenek afféle álbrándjai(k, tesatában vannak vele, hogy peinkösde királyságról
volt csulpán szó , aгтól, hogy »amíg a mesejáté k (taxit , nem lesz itt semmiféle
disznáság!«, amit egyébként a regény rövid, gpelágussze гű záráfejezetén еk (kissé
rezignációba hanyatló, bo гús !kijózanodást intonáló іьеfејеzб sorai is (ihangsúnak, válasz n&kül maradt kérdésként гezoлálva tovább, miadenekfedett gonlyozn
dolkodasra késztető , mintegy a tá гsadalmnxnk számára leginkább ldváлatos »гámenős « (közéleti magatartás felé irányítva a fiatal olvasót, aminek folytán lion
regényét akk pedagógiailag is геаdіkіvйі hasznos olvasmánykén (t jellamezhe~ tј ik
— feltéve .persze, hagy nem holmi pozíceákat és tekintélyt tisztel ő, a bürokratmkus
erők számára ked ~иező еnvberti~pus megformálásában latjuk az önigazgató szocializmusra nevelő pedagógia célját . Hasznosnak mondható azonban ez a rokonszenves kis könyv más szenpontbó '1 is: jellegénél fogva mintegy rávezet a szembenéző és szatirikus hangra és ezéxпΡ a gyerekolvasó számára kitшnő hidat (kápeгhet a komoly társadalombvráló irodalom értéselvezése felé, agyszóval ízlésfoa шáló szerepélt som szabad figyelmen (kívül hagyni.
иzѓжѕ lehetőségeket mвΡglehetősen kia(kmázó
Kedves és a benne rejlő szi
фizód'ja a könyvnek, amiikor a két gyerek színházi .papírkoronával megkoronázza
magát. Gu a ,könyvélt суiszont mint eddigi legfrappánsabb efj.úsági. regényünket kell
шegkoronáznL
varga zoltán
,

brasn цó István:
lampion
a fán
1
Вrasnyó István olvasói, amennyiben eanlékeznek a szerz ő Csapda c. köte(tének első ót legtalányosabb novellájára , fel(tehat őleg ешlékeznek azok néhány
szereplőjére , Csusara, &rigitte ~re, Koлó Ojörgere is, vagy gppen Fekete Ferencre,
vagy ha a nevek metán (kihullottak volna emlékezeteikb ől , bizonyára kéipesek lesznek felidézni &rasnyó novelláinak szinte egyedvili konkrétumát , a tájat , a 'környezetet, azt a sajátos , ködös, »vad'nizes «, esős-havas vagy száгazságtól ,porladó, szalmakaхlas-széna(boglyás tanyavilágot, petróleumláapák reszket ő fényével megvelágított, dobbantó lovak s szalmában kuporgó béreslegények lakta istállóival,
mindazt tehát , ami a Lampion a fán c. (kötetnek is szinterét kápeze. Ismer ősként
üdvözölhetek mindezt, újat azonban csak nehezen fedezhetnek föl benne.
Attól (tartok , még az egyébként csak részben újdonságnak mondható novéllafiizér-jelleg ellenére sem, nemcsak azért, mert ennek el őjelei már a Csapda
említett els ő öt novellájában is megmutatkoztak , hanem mert szerapl őeből, annak
ellenere , hogy hol egyiket , hol másikat tolva előtérbe , s Abrigádba« .tömörítve, egy
egész köteten гvégvgvezeti őket, alig tudunk meg valamivel többet a kötet végén,
mint mielőtt olvasásához fogtunk volna. &rasnyó egyénít ő törekvése ugyanis —
ha agyáltalira lehet ilyen szándékról beszélni — шlndvégL olyan infoгmációknál
reked meg , mint Csusz falánksága és sárba húzó köversége , aminek folytán
minden elvágyódása ellenére is (képtelen távozni a köx ігxyékről, Bangó fehérre
hántolt botja vagy Vichy pwpossága, többnyire azonban ezek az »adatok« is hiá
nyoznak az egyes nevek mellől, sem •tapad hozzájuik emlékezetünk számára (támpontot nyíxjtó tulajdonság , úgyhogy ékár tetszés szerint felcserélhet đk is lehetnének, anél (kei1, hogy el'lemtmondást vennénk észre korábbi é s későbbi megnyilatkozásai((k között . &ra5nyó ugyanis mendvégeg következetesen beleoldja őket a
tájba, Кi d felhő mögé rejti őket , hogy végin is ugyanolyam megismeretlenül tíimjenék el, mint amilyennek a kötet elején vagy akár a Csapda-beli novellákban
láthaittuk őket. &rasnyó egyedül ebben a ködösx ~ tésben kbvatkezetes, olyannyira,
hogy következetességét mintegy a »következetlenség következetességének« .is ne.
'vеzhеtвбвіk, mivel mindent elkövet, hogy olvasóját megfossza azoktól a fagádzóktól, amelyekben megkapaszkodva megkísérelhetné az írások »megfej•tését«, akár
úgy, hogy az elrejtevtnek vélt cselekményt :próbálja kihámozni a vastagon felhor669 dott ködburokból, akár wgy, hogy áttételes-szlmbóli(kus jelentés(tartalom után

kutatva parabolakénit éntdlmezze okét, .s ilyen mgyékezetében !hizanyta'lamságat teremlt, nemosak a törtemsést mosva el, 'hanem .a!z id őbeliségét is, kis és nagy
arányokbaц egyaránrt, úgyhogy nem csupán olyan mondatokat (talál афt nk írásaiban, mint pL, „Az újév most, afkánhogy .v гsszшk is, jócskám eltolódott ... ",
vagy ,ina meg alighanem ivasárnap van", hanem különböz ő tönténeilolnvi karok
ѕmоi1ёtіtіѕ gёvе41 is taláЈ!kоzhaitџа k igy az egyébként a
rekvnzitumaimak ig
Gsapdábál tnár régi ismarősnek számíltó иΡs stöbb&zör előforduló !titokzatos »tkövet«
mándemképpen a régmtinit degkörét idézi, sugyanalkkor azonban kerékpárról, s őt
trafktorrál is szó esik, egy helyen meg eppenséggel az 195'5-ös é иszámra is з á!bnskikanhabumk. De hasomldkеppen »szeszélyes« bizonyos szerkezeti megoldásokban
is: így pl. a Ikömyv elejém azt hihetnénk, hogy az egyes írások rövid bev eеz tő
s!zalkaszailbam a !bennük szerel ő figurák általános jellemzőit vagy az elkövetКΡ ző
szi,tuápin lényegét vázolja föl, ami émdekes megáldás lehetne, csakhogy a davábiakban egyes Ilyen bevezét őknek úgyszólváл semmii köziik az utána kbvetkez ők
tѓsіуіd egészén el iás mahöz, sőt az u'tolsó ö!t novelláná!1 ezek a rövidke і
radnak. Elmon іа1 ј Uk !tehát, hogy Erasnyó a !külö$ Uböző elhamályosíftó lehet őségek
kvhasználásában paratlanиl leleményesnek bizonyul, s nemegyszer bravúros mego1dá5okhoz folyamodik, miaut ,Bangó és Feingold .pá гbesz&іekar, amikor is virtuó¢
eszlközökkel !sikeriil elérnie, hogy a beszélgetésnek csupán sztereostíp nyelvi fordulatait érzékelhessük, úgyiszólvá л anélkül, hogy tárgyáról egyáltalán tudomást
s¢erezлarnlК .
Maradnak 'teћh t a аszta kéjpzlk, háj'leírá'sok, hangulati elemek, sokszor rend
kíviil plasztúktzsan éleztetett apró anozzanatak, amelyek nemegyszer 'vllágunг krnúl'ti Уmlk jelképeinek ú's ifelfoghaJt&k !(„az a sárga latyak, ha ráfröccsen az enrnber
bőrére, beletelik egy hét is, mire úgyahagy sikerül lékopitatni a nyo гált” — Al
az Átkozott sárga föld c. írásban), a г ikén!t a már embftett md őn11dviiliség is felfogható tálј n* állóvíz széllemének Ikiféjez ődéseként. Csakhogy ugyanezekkel az
elemekkel, lényegében ugyanilyen rezonansciakat (kelt őn, Italá1kozha!tun'k Brasnyó
korát á írásaiban is, úgyhogy a Laangxion a fán darabjai valájában araég a sajátos,
senki máséal össze nem téveszthet ő >vbrasnyói« haalgvétel tékintetében sem
jelentenek igazán előreléрpé t, sóit a Csapda, Ibér héterogénebb, .de változatosabb
össziképéhez, főleg pedig a Ikö•tet egyakét höbbféldkéippen :is ,talanaasolható írásához
viszonyítva, akár még visszalépésnek is t inthеt&k. És talán egy ikicsit zsákutc .nak is, miivel bármennyire legy űgözően hasson 'is kezdetiben egy mutatvány, sokáig
ismételgetve éllbb u!tább féltétlenül érdektelenségét vált ki, különösen ekkor, ha
azok .az elemek, amelyek a prozairadalamban álhalában eszközként szerepéhiek,
céllá 'válnak, (bizonyos értélenvbem stílusgyakorlat jelleget kölcsönöíve Brasnyó
úrásainak.
t sszegеzve tehát az ekmondohtakat, úgy t űnik, legfőbb ideje, hogy Brasnyó
• végre kezdjen is valamit 1abaгatóriumában kikísérletezett, .sokat ígér ő eszközeivel,
valóságas, gomdolatélreszt ő mondanivalót magukban (hordozó m űvek építőköveivé
avatva őket. Ezzel kapcsolatban egyébkвnt reménylkdltőnek látszik, hagy a jelek
szerint a szerzőnesk a]dgha lesz szilkságe erre a >лΡfigyelmeztétésre«, mivel a HID
1972/12. száanálban megjelent kist űnő történelmi-regényrészlete mindenképp arra
vall, hogy felismerve lehet őségeit, máris megindult ezen a¢ úton.
~

~

-

~

varga zoltán
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sziveri jános

narancs

a narancs a legvörösebb hang

a belső hol
nagyobb
és ugyanaz

a narancs tartalma

Párhuzamos gerincek születnek a földb ől.
Magukba szívják a festet
és sziromcsigolya templomok nyílnak kezükben.

a narancs értelmezése

Egy nagy gömbb ől indul ki minden
és ott is fejez ődik be, ugyanakkor
mikor kiindul.
A gömb csillár-íze és maga a gömb az
egyedüli.

a narancs és a szétfeszített cement-tenger
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rongybabák röpködnek s hajukból újabb
rongybabák

a narancs történik

A narancs sok apró
kavicsra képes
monoton egymásutánban.
Gömböt von köréjük és
megteremti önmagát.
Két narancsra van szükség
szálkás rozsdafürtre.
A kavics sok apró narancsra
képes, de nem a
játék, hanem
az ellentétek értelme a lényeges.

a narancs megnyilvánulása

A vastag bőrfelütet,

rézgy űrű nyílásaival
belehull az égbe.
Belevérzžk az égbe.
A rézgyu űt vonalak alkotják,
és minden vonal önmaga eredetére
utal.
A számlapon id őtűz és
az örökkévalóság végletei.
Szálakon a nedvkontúr.

a narancs törvényszer ű sége

Mozdulatlan szekrényürességben,
a művirágcsokor selyemszeletekre való
néma felbomlása adja
az egyetlen gördülést.
A biliárdgolyó és zöld vászon.

a narancs és a szentkép izomrobbanása

a zöld jégtömbökben

izzó homok
sz őkülő vascsont-angyal
és hegedű bugyog
az indulás arcba szívott
ráncokon
mint hervadó kövek
néhány mozdulatig
szétfröccsen az erd ő
szörnyszülött gyémánt-madarak
égnek kacagva
és a kék

a narancs és a többi virág

Anyagtalan csontagónia a rózsaszín
burokban.
Égő szilánk žsmétl ődžk és
csönd-párbaj
csuklik a kelyhekbe.
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a narancs gátlásai
Márványszakadékažbólgyö Пgysor
cseppen. Az agyagelefántok is

egymás ürességei.
A megörökít ő harapás.

a narancs marad

Megjelennek a pörge narancsok.
Gördülésük, a riadt
f ém-madarak szemében.
Megrándul a gyöngycsigák
b őrtalaja mert kirántjuk
szerveinket az anyagból és
megnyílnak a körök.
A körben újabb csiga-agyagmalom,
a széndörgölő k kinnrekedt
koncentrikus daganataival.
Zenénk a korsóég és
a húsba merülő távolságok
teljes folyamata.
Megjelennek a pörge kavicsok,
a narancs szíve.

a narancs versszerkezete
A narancs orgonahangok

súlyos tömörülése.
A súly és orgonahang
a narancs mélységének meghatározóž.

Az orgonahang, a nedv
üvegkoccanásakor születik.
A súly maga az orgonahang
és e születés tartama.

a narancs tüncsikének

A víz fed őlapján,
síkos arcocskáinkban
megfeszülnek a tükrök.
A madarak hátából
kiröppen a narancs.

És a kék rákok f est őžnk
zsžnórjából.
A kék rákban ugyanúgy narancs

az ősz, mint a
madár
673

tükörképe.

a narancs újjászületése
A kőgömb ürességében
történő megismétl ődés,
a burok közvetett hatásáru
fehér vattaszöv ődményt
robbant a ködbe.
A morbid szálak, el ősegítik
kezeinek fogyását.

a narancs folyamata

Rózsakristály-lánc romlik
csontjainkban és megemeljük
a némák zongoráit.

A zongora mindenképpen
megjelenik a test húrjažn.
A zongora és a test, valószín űleg
ugyanaz. Nemz ő dallamuk a
krémszivárvány, kései arc.
Megjelenünk érzékelnž
létünk
narancssárga szalonna-változatát.
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szombathy bólint

olaszországi
jegyzetek
a holland avantgarde kiállítása
Novemberiben a Milano galériában a holland avantgarde •öt képvisel ője, Ad Dekkers, Ewerdt Hilgemann, Jan schoonhoven, Peter struycken és Herman de Vries
állított ki. Ezek a m űvészek kivétel nélkül mértani alakzatokkal dolgoznak, konstruktđv alkotók. Dekkers, Hilgemann és sehoonhoven plasztikákat készít. A katalógus előszavában Ad Dekkers foglalkozik 1959-63-as szakaszával, melynek eredetiségét az egyensúlyhelyzet intuitív megközelítése jelentette. 1963 után fokozatosan szimmetrikus megoldások felé fordult, egy valószín űleg objektívebb, határozottabban tudományos utat keresett. Lévén szó háromdimenziós megoldásokról, itt
a síkidomok szimmetriájának a prablémája vet ődött fel Dekkers el őtt. Ezt úgy hidalta át, hogy fénnyel megakadályozta az aszimmetrikus néz őpont szimmetrikus átformálódását. Ideiglenes megoldást tehát azokban a szabályokban keresett, melyekkel a mértani testek »ellen őrzik« a világot. Az alkotó csapongásait a kompozíció
lényegileg fojtotta le, szublimálta.
Yђ munkáin eІ.І entétes elemeket egyensúlyoz, amilyen a »kicsi« és »nagy«, »piros«
és »fehér« (tér- és színelemek). Ezek az elemek azonban a geometriai szabályok
alárendeltjei, és talán egyetértésben is vannak velük; egyedüli jelei a tiszta formák
expresszivitásának. Dekkersnek két heterogén komponenssel kellett egyidej űleg megküzdenie: a .matematikai és vizuális •kísérleteket Lb ёkіtеttе ősze.
Egyik munkáján a négyzetet átlóval bontja fel, máshol a körr ől szeletet vág •le.
Azt állítja, hogy munkái és a mértani alakzatok közötti hasonlóság vagy gyakori
megegyezés •a véletlen m űve, alapjában véve nagy az eltérés. Dekkers jelszava,
objektív törekvése vizuálisan kilépni a káoszból.
Ewerdt Hilgemann is az •olyan felületeket és domborzatokat kedveli, melyek lehetővé teszik a munka ellen őrzését az utolsó milliméterig. A kockából négyzethálókat vág ki, intenciója analitikus ív ű és elképzeléseit szemlélteti. A formák
a konceptus alárendeltjei. Az egyszer ű négyzetfelosztás és a merevség kérdésessé
teszi a határozatlan vagy rejtelmes sávok létét. Ez a módszer egy rendszeres gyártási folyamat feltételét képezi, amelyben a m űvészi folyamat nyíltan kodifikálható.
A legfrissebb alkotások sémáját a struktúra teszi szervezetté és a munka állandó,
szisztematikus kutatássá alakul át. A konstruktív alkotái módszer hilgemanni változata számára az eszme és az absztrakt támalehet őség a kezdetekben adott.
Ian schoonhoven szintén szervezett formák keres ője. Leginkább felületen mozog.
Azok a struktúrák, amelyek jobban kiemelkednek a síkból, két fontos elemet tartalmaznak: a felület geometriai rendszerét és a fényárnyékot. Ezek adják meg a
jelentés alapjellegét. Az :elképzelés karaktere az egymás mellé sorakoztatás révén
tőbbnyire mindig evidens lesz.
Az elemek megszervezésének rendszere •az egy vonalba helyezésre iépUl, ami nagymértékben csökkenti a plasztikus figuratív effektus erejét.
A felsorakoztatás végtelenszer variálható, de mivel mértani egységekre, négyzethálózatra épül, az elemek továbbra is mégtarthatják sejtszer ű, személytelen jellegüket és — Walter Kambartel szerint — a rendet.
Herman de Vries azt Krallja, •hogy a destrukció is konstruktív cselekedet lehet bi675 zonyos kőrűlmények között. Nem tartja magát _konstruktivista m űрésznek csak

azért, mert »néha nyomukba lép«. A konstrúktiv mozgás •nála ütközetet jelent a
nagyobb szabadságért. A »zérában« állomásozik, egy pontban, mely elfogad minden
utat. Struycken komputerfilmek eszmei szerz đie. Filmhártyáján a kép 32 változata van
egymáshoz szervezve. Egy bizonyos alapváltozat a szétszórt négyzetek meghatározott számának felel meg, ilyen alapváltozatak válogatása után rakhatók össze az
egészen egyszer ű »képek«. Egy másik meghatározott válogatás viszont összetett és
rendellenes képeket szerkeszt meg. Struycken OLPG elektronikus táblázattal dolgozik, amely a vetítés gyorsaságát 25 kép/másodpercre növeli.
mario cortiello
cortiello természetes képekkel és teremtményekkel dolgozik, és az élet egyszer ű
örömeinek, egzisztenciális mélabújának vetületével fejezi ki magát a napi valóság
és a felkavart fantázia szintjén. Ecsetkezelese sebes és gyakorlatias, szlnei éttetszőek.

A természet elemei — az ég, a tenger, a vidék, a fák — és a .benne elhelyezett
objektumok rés lények — házak, csónakok, lovak, nők és férfiak —úgy jelennek
meg, mint egy kromatikus sztenográfiai jegyzet a vászon néhányszor téz négyzetcentiméterén.
A regisztrálás er őszakhoz folyamodik, бs nézésre kényszerít bennünket. A impreszszionista realizmus ötvözeti elemeihez bizonyos •naiv đtás járul, amely a földi (valóságbe) kötöttségekr ől álomképek, képzetek segítségével sem tud lényegesen
elrugaszkodni.
duchamp
Marcel Duchamp decemberi milánói tárlatának anyaga a m ű nyelvezetében tette
kérdésessé a mű nyelvezetét, és annak a kommunikációs nyelvrendszernek a hitelességét vonta kétségbe, amely szimbólum-rendszerének ismeretét el őre feltételezi
a mű bеfogadójáгбl. Az alkotói előállítási mód átalakulásával az esztétikai percepció is megváltozik, és kifejezésre jut a m űvész vélt csalhatatlansága és elhivatottságtndata, amely m űnek nyilváníthat bármely tárgyat (pl. a vécécsészét vagy
a biciklikereket), amely esztétikai akaratival képes bármely tárgyat m űvészi tárgyként kezelni. A Duchamp-kiáhítás minden tárgyra egyformán alkalmazható esztétikai látásmódot igényel, amelyr ől Pierre Bourdieu mondott ;bővebb véleményt, amikor azt taglalta, milyen határon túl nevezhet ő az emberi termék m űalkotásnak.
zabriskie point és pink floyd
Michelangelo Antonioni Zabriskie Point (A halá•1 völgye) cím ű filmje az olasz újhullám egyik áttörő alkotása, és 1972 végén egy harmadrend ű milánói moziban
kevés néző előtt »ment«. A film zenéjének jelent ős részét a Pink Floyd együttes
szerezte és adta el ő, amely az inadekvát elnevezés ű underground éra egyik els ő
és legjobb képviselője. Zenéjüket a közönség nem fogadja el, és lemezeik nem
kerülnek fel a top-listákra, egyszóval nem képezik részét a show-businessnek.
A mixed media vagy miied up media eszközeinek m űvészi alkalmazása szempontjából a Pink Floyd a leginkább avantgarde törekvések képvisel ője, amit lemezeik
(A Saucerful of Secrets, More, Ummagumma, Atom Heart Mother, The Piper at
the Gates of Down, . a La Va ІІée című film zenéje stb.) bizonyítanak. A pop zenébe
elsőként vezettek be •umino-kinetikai fényhatásokat, light-show-ot; olyan zenei
elemekkel dolgoznak, amelyek a tárgyak anyagiságának hangbeli kifejez ői azon
belül, hogy stílusuk is komplex összetételű (beat, r oc k, jazz, klasszikus és elektronikus zene), rés zenei kollázsokat eredményez. A Pink Floyd komplett m űvészi élménykeltésre való törekvését éppen filmrendez őkkel való együttműködése jelzi.
A Come in Number 51, Your Time is Up cím ű szerzemény a Zabriskie Point utolsó,
explozív jelenetének a zenéje, és ha a kép a látás lehet őségének a bemutatását
szorgalmazza, akkor a hang a hallás lehet őségének az érzékeltetésére irányult, nem
aláfestve, hanem kiegészítve, elmélyítve a képb ől következő vizuális expresszivitást és psychedecet, a teljes élményt

hazai munkákról,
máshol
markulik јбzsef felvételei
Markuk József csantavéri alkotó tavaly ő sszel és idén a fénykép felé fordult
egy meglehet ősen megkörvonalazhatatlan festöi világból, amelyben láthatóan nem
érezte jól magát. Az alkotói alapváltásnak azzal a típusival állunk szemben, amely
ezt a cserét ,nem csupán technikai el đnyökkel .motiválta. Az új érzékenység kifejlődésével párhuzamban megnövekszik az informatív és pedagógiai tényez ők festészetben felmutatható arányával szemben kifejezett kétely is; az indulás most
valahol az új eszközök ismerkedésével kezd ődik, melyet elméletek segítenek. Markulik munkáinak egy hányadán 'bizonyos megszervezéseket, struktúrákat emel ki
az általános konteкtusból (ezek leginkább térbe helyezett tárgyak), melyeken az
alkotó-felismerő nem végez intervenciókat, csupán rájuk mutat, kiválogatja és
megmutatja őket, ez viszont pedagógiai munka. Az átviv ő szerepét vállalva az
alkotó nemcsak dokumentálásra vállalkozik, a fénykép itt önálló m űnek felel meg.
Másfajta képeken (ezekb ől mellékelünk) az id ő, egy megadott helyzet kondenzálásáról van szó, és az effajta közl еs a napi hírcsere gyorsaságára tart igényt, amihez ma még nincs alap. Ilyenkor a konceptuális mozzanat kerül el őtérbe, és utalást, 676

találunk a kérdéses anyag reprodukciás, ugyanakkor közösségi jellegére is. Feiismerjük, hogy a hír nekünk van szánva, leginkább szöveggel párosul, amely adatok halmaza vagy szelekciója. A képi hír a valáság látszata, és ahhoz segít hozzá,
hogy a valósággal szembeni ,percepciós kapcsolatunkat ihelyesen formáljuk meg,
amikor •adott helyen vagyunk.
Markukk József nemzedékének els ő és eddig egyedüli tagja, akinél a kételyt
szakítás szabadította fel attól az ősrégi technikától, amely a hatvanas •évekig szabadon uralkodott, míg er ősen allegorikus és metaforikus, spekulatív nyelvét nem
vonták kétsegbe. Markulik egy új aikotói típus kialakulási folyamatának rendhagyó esete is itt nálunk.
A felvételek 1972. november 20-én készültek Csantavér és Ú'jnagyfény hatarában,
Šarčević Marija lakberendezésér ől. 1972. október 13-án lakoltatták ki, mert nem
fizetett lakbért (elvált a» ~ szony, egy ötéves gyermek anyja).
csernik attila vizuális munkái
1970-es figuralista frázisát elemezve, Acs József azt vette észre, hogy •»egyes rajzain kapcsolatba hozza a torzókat a kalligráfiával«, ».a törzs L bet ű formájú«, »Elfojtott, szinkópás gondolattá г sítás, mint amikor a szavákból kihagyjuk a magánhangzókat, és olyan fogalmakat alakítunk ki, amelyeknél nagy a(tör ő munkára
van szükség, hogy megfejtsük a. rébuszt, aszót ...<
Csernik újabb munkáit már bet űkből összerakott rébuszok képviselik, betűk halmazai, amelyeknek körív ű radiációjuk van, leggyakrabban központi jel nélkül.
Ezt az elemet az er őtérből kivont, megnagyított bet ű helyettesíti, melynek a térben faszcinativ, megigéz ő ereje van. A kiemelt jel három kiterjedés ű. Ezt a fázist
á tipográfiai ornamentika hatásai jellemzik, szabad formák, struktúrák jelentkeznek, melyekbő l elméleti támasszal új értékeket lehet megszervezni. A vizuális
örvény lehetőségeket, megoldásokat kínál, és ezeket az alkotónak rendszerbe kell
helyeznie. Felületi, látási ingerek ezek, és értelmi dimenzióik áttételeken át közelíthetők meg: a nyelvet — bar természetéb ől adódóan konkrét és nyílt közlési
hajlamú — meg kell fejteni. Az alkotót itt még a hagyómányos komponálási mód
is fékezi.
Ezzel szemben sasost olyan min őségi kísérletek állnak el őttünk, amelyeket egyöntetűen a multidimenzionális költészet területére lehet helyezni, amely a konkrét
költészet egyik ága, és legfontosabb tulajdonsága, hogy mozdulatok, gesztusok és
mimika útján jön létre. Ennek a feltételeit a szerz ő úgy biztosította, hogy arcra
és kézre vitt rá bet űlenyomatokat, ezek a testrészék alakítás közben és utána is
mozdulatlanók, funkciójukból adódó mozgást végeztek, és az itt adott fényképek
ennek a folyamatnak egy töredékét, fázisát rögzíthették csupán. A versek kinetikai
tulajdonságai a mozgásban •ás az el őttünk átalakulásban vannak, és nem gépiek,
nem reproduktívak.
Az ilyen •alkotások alkalmazható jellegét a Ladik Katalinnal közösen készített objektív költészet mutatja, amely költ ők, festők és zenészek többszörösen összetett
együttдnűködése folytán jöhet létre. A test az alap, a felület, amely el őadói, szí677 nészi mozdulatokat végez, ezt viszont ho.rdozó јбnak tevékenysége határozza meg.

Csernik és Ladik objektúv "költészete az olimpiai játékokon Milko Kelemen Yebell
című szerzeményét szolgálta, Illetve egészítette ki a vokális el őadó által.
Csernik Attila legújabb vizuális kísérletei ennek a m űfajnak különálló, példát nem
ismerő eredménye nemcsak szűkebb alkotói körzetünkben, hanem ezen túl a jugoszláviai vizuális költ еszetben is egyedi értékkel bír, amelyet költészetünk kritikája a mai napig sem fogadott be olyan mértéhben, hogy a sajátjának vallhatná.
sáfrány imrénél
Az alkotás megsz űnésének a •mérhet őségét (mikor, mi által, hogyan) taglalva, a
tárgy fizikai és üzenetének, tudati dimenziói •jutnak kifejezésre, s míg a fizikai
nemlét/megsemmisülés elméleti"leg nem. ves гélyezteti a tudatban rögzített mondandót (a köztudat szintjén egy áLtalános kóncepciót, üzenetet, esetlég csak az al кotó
nevéhez fűzhető valamit), addig valaminek a jelenléte, így a m űalkotásé sem mutathat szükségszer űen tudati viszonyokra, él ő ismeretekre abban, akié. Birtokában
vagyunk-e a meg nem nevezett fizikai módosulásnak vagy sem, ez •nem változtathatja meg a "tárgy jelentésének, tartalmi vértékének veliink viszonyba állitott
elemeit. Ez jutott eszembe, amikor K. L.-lel a Mesternél jártunk, aki elégett képei
ügyénék a fejleményeit vázolta, mi _pedig leírtuk a szabadkai. Képz őművészetL Találkozó üvegraktárában üveglapok között hányódó, porosodó, enyészetnek átenge-

dett két festményének Х. érzéseket keltő látványát (tavaly októberben véletlenül
ért bennünket ez a »nagy« élmény). Úgy könyveltük el mint az alkotás fizikai
és tudati formájának, a teljes egésznek a figyelembe nem vételét, holott az intézményeknek, ha emezt nem 'is, de tulajdonuk, javaik fizikai formáját (a látszat
kedvéért is) legalább őrizniük kellene, ha szellemileg "már nem is képesek saját=
jukénak .érezni-vagy azonosulni vele. .
Előkerültek a legújabb munkák is, klisélevonatok rajzzal kombinált va тáciái, vágások, olyan grafikai képek, amelyek nehezen megsemmisíthet ő alapról, egy cinklapról származnak, elevé elvetve a megsemmi ülés gondolatát és felvetve egyben
a technika .reprodukciós és variálható képességét. A véletlen furcsa »húzása п, és
nines "többé egzisztenciális, a m űhöz kötődő létfélelem. Aki felleli 'a kapcsolatokat,
annak megjelennek az alkalmazkodás, a gondolat és a »sors« iróniájának a mélyebb
okozati .dimenzióL is.
»Azokkal pedig, akik 'halálomat várták, alaposan kitoltam«, mondta a Mester, és
itt két, de végs ő fokon egy dologra gondolt.
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síkban

Tolnai Ottó: Gogol halála
Máг Rovaaћáz című тegényében is nem egy hdiyesi гáл uldCanhatvmk arra
a saijátságos iformatörésme, amiikor a prozai szöveg egy észrevétlen pdJJlanatban
lírára vállt ált. Ez az ábtöгés a Gogol halálában még finomaiblban, észгevétlenеbd ж 'kövefkezitk f be. Tolnai Gttó legújallљ könyve tulajdonképpen nem próza és
neon is vers, hanem egyetlen smalbáay гtallan, műfajіilag meghaгΡ tározћаtatlan ÍRАS.
A Gogol halálának nincs története, vagy inkább szamtalan történtb ől áll. IVhnden sora egyetlen törekvést jelent: e'levenné, valáságossá, jelenlevővé tenni a
viL~gat. Nem magéгtetmi, nem is megémaztetni, hanem éuzélkeketni a vl жl got,
amely a maga itelj еsségében átgondolhantlan•, télhetetl еn és kltapnailth аhatlan.
Hogyan tö г elemezhetetlen ,teii јessége felé Tolnai üttó ÍRÁS-a?
Az érzelmi közelddésnе k még a látszaitát is el'töröllú. Millnó, precízem kömvonallazott tárgy hemzseg itt. S az író, mintha láthatatlan zsinórpadlásról) i гányilt.aná akеt. Szemfényvesztést űz: öaаiön távolunaradását akarja el őcsalaві az olvasóból. Míves munkául 1 iddigozoцt tárgyaiké itt a ,főszerep, az ember csalk aláre іаdelit szoigálójnalk, olyikor pusmtán tari.
љthútita a Sziiwnreaiiizmus iaрjaі 'között, a még szagos tekn ős ámrélon, megprábálita atvátgnn az asnpulDtaхeszeláved, befíizte a zsálkva гrótűbe, athúzta a szétvágоtt meggyfaszipkáц, az elveszett tfiigg őik helyén, behúzta a gépibe, kifeszítette a vasaló és a mozsár közé, kötszer megkerülne vele a díványt, le шéxtte a
diáfa ánnyéikát, hagy a, hogy tapassáik, és egyesek masnin kögsenek rá.
Vagy:

Legombolyodott (a fásli, .elpiszkolódott adókban, Zekváros karmos kézzel
kutattak körülötte.

i
~

Egy más s~1kon ugyanez töxttéпYik a szavakkal, poa Јtosalbban mimdennгapj'ai вk
magszokott ikifejezésaivel. Tolnai szavai annyira él еtesek, mia tha az író csak egy
piшiа natra vette volna kölrisön őket mindeima,pi ibeszédüл kből, hogy ívásába bejegyezze, még érezni rajtuk a leheleit mel еgét, a közeli haszrilat nyomát. A
véletlen ilhiлiбјát keltve dábja közénk őket, mint közléseik számon taxttott, éle
semnvitmoa>Idó ddК аnentuшаltt. S ugyanez a helyzet a cselekménnyel: tettevnkkefl, momclulaitalnkkail, megnyli9tvánulásaiaikkal. Épp ezént a Gogol halálában nincs
mozgás, helyette a mozgás egy más térségbe helyezett KÉPEI-.t találjuk meg.
Nуi nvaló, hagy az író távolmaradásának illúzióját el őosaló sajátságosan
objektív hang csak látszat. Telné ?iláglátásának, az általa é гzékelt lét megragadásánaik nagy gandidal kiválasztott épít őkövei ezek a szavak, tárgyaik és képe rögzített mozgasok mind. A játék a zsináiіpodlásсól messze tú'knutat önmagán. Az
író ugyanis nemcsak közéank engedi a tárgyaikatt s számtalanszor használt •szavainak, hanem át is rendezi &ket. Így (kialakult szolkatlan kapcsolatuk révén egy
új világ іtегemttődilk .bdőliik. Vagyis: az író IRáS-árnak egesz anyagát valami sajátságos MÁS ténségre hеlyezi, olyan megszakottságaktól és közhelyekt ől mentes
kozeigbe, ahol képessé lesznek kifejezne valamit m&ndennapi tartóakadási helyiikről: a világról. Itt e ikülöлös megvilágítású іt бгsёgсn sarokba szorítva kéri 't őlik számon önmagukat s a világot.
Halyülkrőil kiragadoitt nás+gyatkmak, (kifejezéseknek és cse іekménykéjpdknek
a láncolata a Gogol halála. A sarokba szorítás sikerül: az IRáS tárgy- és száfigurái nem tudnak a megszokott mádon megnyidváaulni. Így felfedett különös,
szokatlan kapcsolatuk folytán 1бpteп-nyomon meghölakeaitenek bennünket. Világ679 bari való puszta jeilenlétüik irtlt e MÁS térségen egyszerre im јtenzív létté vá7:ik. Tu-

dalbunldban őaшnöin meghatárodhaitat4an, di иallólságos (eleve aтгélkellhatő ) létiiket
vi]tlanitjáik fel.
Hazaérek, иг asztalomon inagy bef őttesüvegbe п: egy fecske!

Vagy:
Ki varrt gomblyukakat ž гбgépszalagomra?
Mondd, ki hordta a dógcedulát?
Ki hegyezte ki a kacskát?

Kilopta el az üvegvágó kést?
Sírba rvisz bennünket a huzat.
Vagy:
Fejedre esett a gyúródeszka: a csipedett, a csipedett, a metélt, a metélt,
a szaggatott, a szaggatott!
Vazelžnos !dábo г ba léptél: bégtelen IZesikids, közepén fa!
VаОалй küllönös elgyeinlsúly bomjilk s te гemrtődlik mindíііg úljira ebben az
iRАS4ban. Olyanfajta egyensúly ez, mint' amiikor a hinta lengésének 'vég рontján
egy illanatma megáл a levegőben. Egyensíiliy: ferde síkban.
Am a világnak ez a fеxtde sіkban válđ láttatása csak еszköz és nem cél.
A GagоQ halála 'létünk érz бkeltetési formája után dkut аt. Mert egy észrevétlen
plIlianatban e kiilönös (kU'nnyezetben mi is élatгe kapиnіk, közhelyeiшk és megszokásain!k kuQisszái közül 'laitalоncabva, іétiжk elevenné, énzéldstassé válik: lёteziink
és Qeleződünik.
Feje araég mindig Jatt volt az asztalon, mint egy nagy
fehér tálcán, szemei nyitva voltak, de nem látta az
asztal felett álmában hžntáz б papagájt.
INem a tá гgyak a azol ~atlanoгΡk, hanem az élrend'ezésiilk; ,termész гtes mm
dennaрi gesdtusaink s еgész létiirnk ‚тѓ lilk ikülönössé e ddszletek között. Nem
éntj•iiik és képitalеnеk vagуuіnk átérezni, mégis éazékeljiiik e környeгatben önmagunikat. De teljessé válhat-e a ґчіжg bafogadása рusatán az érzékeik útján? Persze hogy nem. Hisz kitapintása ugyanakkor valksötétben való tapoigatád¢ás is.
Minden teлíitődés ugyanabban a pillanatban teljes ikiiirülés is. Minden anyag önnön jelenvalósága, cte ugyanakkor hiánya is. »Kivetít ődüaіk, ha benn, bevetetődünk,
ha kint vagyunk. Hol vagyvivk ?<с — fogaknazía meg egy helyen minden áütétell és
kép nélkül Tolnai.

A z. egyik mammut f og a zentai, a másik a szabadkai múzeumban látható ... Csillogunk, kukoricaszemek
a darálóban.
A Rovaiiház ávója talan még hisz a világ énaékelheltdsé4g бben., ott araég »fpararFaailag dk« takarják el az .összefüggésekat azemüalk Bel ől. A Gogol halálában
minden élesen, tіѕDtán körvonalazódik, ám összefiiggás csak pillanatokra teremtődik, maga az elemezhetetlen semmi robbantja. szét a megteremtett kapcsalatoik finom fonalát.
Az ianéailt a mondugaeaaитá me гevйett гozulaltakróQ beszélte ш. Az ÍRÁS
köznyelvből kiemelt szavaiból, használatbál k&von't tárgyaiból s leállvtott cselekvései.bdl, ezekb ől a látszólag amorf anyagokból mégis mozgás kerekedik. Mobilfákra emlékeztet ő belső mozgás, amelynek sarán a lét éš a semmi, a fény és az
áthatolhatatlan sötétség váltakoznak s tán perlekednek is egymással. Ez a mozgás itцiajdоnké en nem más, mit Ikötéiф á тіemaл tatvány a semmi hajszálvékony
határvosYalán.
Tolnai Ottó iRAS.a végšđ sorcin a világ erz бkelhetőségének kordarcát példázza. De épp e teljességhiany foly гtán telтt&h k sorai írj, .hiteles intellektuális
és érzék tartailmakkal.
A -mergragadás ikíséхílelte azonban. a végtelleag fodyttaltódhat, s báahonavan
indulhat:

Legyen ez a (pohár víz raz.
Legyen.
Ni is .télžkabát, aie a könyv, rre a Szerecsendió.
juhász erzséb еt

vallomás torlódó
képekben

Boško Petrovi ć : Mire elszáll a nyár, Forum, 1972

Boško Petrovi ć regényének címe nem sok jót ígér az igényesebb olvasónak. Számtalan »megható« történetet olvastunk már az elszálló nyárról, amely
a röpke, tűnő szerelem ideje volt. Bizonyos fajsúlyú regények esetében szinte íratlan szabály, hogy a nyár és a szerelem egymástól elválaszthatatlan. És bizonyos
értelemben Boško Petrovi ć sem tesz mást, mint alicalmazkodik ehhez az íratlan
szabályhoz.

680

A Mire elszáll a nyár egy magányos ember története, aki a szeretett lányra,
a vele tölti7tt napokra emlókezük. Meg kell hagyni, Petrovi ć nem egy tért ől és
időtől elvonatkoztatott szerelmi történetet igyekszik regényében ábrázolni, az eredetiség lehet ősége épp abban van, hogy tájunkhoz, társadalmi valóságunkhoz
akarja kötni.
Hogy a »változtatni nem lehet« illúzióját keltse, az író feláldozza a regény
hősnőjét; úgy is mondhatnánk: elteszi láb alól. A lány ugyanis belehal a gyerшеkszülésbe. (Ha létezne statisztika a regényh ősnők halálneméről, alighanem az
derülne ki bel őle, hogy minden második hősnő élete ilyen módon ér véget.)
Petrovi ć regényének hősnője az elbeszélés idején már halott, tehát lényegében nem
aktív szerepl ő, . csupán tetszés szerint forgatható emlék. Az egész mondanivaló
a főhős vállaira nehezedik. Egyedül rajta áll, elbír-e vele, vagy sem.
Petróvić regényéből sajnos az derül ki, . hogy a f őhős nem bírja el a ráruházott terhet. Tájunk s társadalmi valóságunk nem tud e szerelmi történet
hiteles színtérévé, húzó- vagy taszítóerejévé alakulni.
Az író egyes szám els ő személyben beszéli el a történetet. Ez azonban
nem előnnyé, hanem fogyatékossággá válik: Petrovi ć nem ábrázol, hanem elmond.
Főhőse olyan ember hangnemében meséli végig életének egy szakaszát, mint
aki tartózkodóan ugyan, de lényegében teljesen el van telve önmagával, s így
ritkán lát tovább az orránál. Ez azonban mégsem azt jelenti, hogy a f őhős el-

beszélése valószer űtlen, sőt nem egy helyen leleplező erej ű lehetne, csak nin-

csenek meg a kellő dimenziói. Maga a cselemény s elmondása között nincs meg .
a szükséges távolság: az író, sajnos, szinte teljesen azonosul h ősével.
Egy formálissá merevedett magatartás kritikájának kell tekintenünk Petrovi ć
regényét, de ez az igen komoly mondanivaló nem tudott a regénybe folyamatosan beleépülni. Az író az igába fogott személyiség menekülésvágyát, minden kötelesség és eszme felett álló szabadságát hirdeti meg ebben a regényben. S a lánynak kellett volna e szabadság és teljesség elveszett lehet őségét jelképeznie. De

ezek a törekvések csak nagyon töredékesen tudtak Petrovi ć regényében meg
valósulni.
»Nem mondhatok mást — olvashatjuk —, a mámor hordozója ő, keze
teli van érzéki virággal, arcán a kéjes hívások ömlenek el, teste titokzatosan tündököl, álomból van. Illata rózsára, parfümre, napsugarak déli égboltra emlékeztet, és borra, gyümölcsre, vízre, hársra vagy az éjszakára, egy der űs jó ebéd
emlékét őrző napra, a hallgatás óráira ...«
A főhősnek ilyen és ehhez hasonló „elragadtatott« emlékezéseivel szemben,
sajnos, azokat a körülményeket és embereket, amelyek és akik között mindez
nem lehet más, csak »felindulás«, csupán vázlatszer űen, olykor röviden és találóan, de sohasem elmélyülten ábrázolja.
Nem véletlenül idéztem az el őbbi mondatot, a regény valamennyi »felindulásában«, elragadott vallomásában ott kísért valami összevisszaság. Valahogy
hiányoznak az őszinteség higgadtabb, egyszer űbb képei. Valami gyanús ezekben
az elragadtatottságokban .. .
A regény cselekménye egy tivornyában éri el csúcspontját. Tartalmi szempontból ez a csúcs döbbenetes mélypont, itt száll alá az egész regény jól-rosszul
megőrzött lendülete a szánalmas közhelyek sekély világába, ahol többé valóban
nem tarthat számot érdekl ődésünkre. De a megvalósulni nem tudott szándék
miatt mégis érdemes lesz kézbe vennünk ezt a könyvet, így is akad nem egy
izgalmas és találó vonatkozás társadalmunk és tájunk valóságára.
juhász erzsébet

tóth gábor
dimenzionista
versei
Tóth Gábor 1972-ben két gy űjteményes füzetet adott ki, melyek közlik dimenzionista verseit, tehát folytatják az 1936-ban Párizsban lefektetett Dimenzionizmus tđrekvéseit, a mai magyar költészetben talán egyedülállóan.
A Dimenzionista kiáltvány, melyet Tamkó Sirató Károly fogalmazott meg és
a kor legjelent ősebb alkotói is aláírtak, a tér és id ő összefügg ő viszonyara mutat
rá, és a művészetek közötti határok eltörlését szorgalmazza; egyszóval: »a m űvészetek egy általános mozgásbajöttév еl, mindegyik egy újabb dimenziót vonz magába«.
A kalligrammok, tipogrammok, plánista versek és villanyversek a síkban
jelzésrendszerrel operálnak, és körülbelül másfél évtizeddel el őzik meg az els đ
konkrét verseket, jóval többel a vizuális költeményeket és az egész spacionalista
mozgalmat. Űgy is mondhatnánk: a dimenzionizmus elméletet, a spacionalizmus
mozgalmat adott.
Tóth Gábor az el őszóban a Gutenberg-dimenzió iránti kétely kihangsúlyozásával párhuzamban költészeti »alapváltást« ёs új. fogalomrendszert követel, de
mindenekelőtt kísérletekre ösztö лöz az átváltáshoz szükséges helyzethez, szituációhoz: »E füzet a Gutenberg-dimenzió teljes lerombolásával, az új alap megteremtéset célozza!«

A tartalom grammatikai modelljének mell őzésével felületi kapcsolatok jönnek
létre, és a sz'5 a jelentést •reciprok módon feltételez ő anyag. Tóth törekvéseiben a
nyelvi lehet őségek kib ővítésének egyfajta megoldásaként a reklámszövegek optikai
függőségei felé közelít, és nincs központi jel, intenciója tehát jobbára vizuális. A
faszcinatív jelleget szótöredékek csoportja, bet ű alakú alap vagy zárt forma biztosítja, itt a szemantikai-esztétikai részesedés is kisebb. A nyelv írott elemeit ta681 padó tulajdonságok f űzik egybe.

A határozottan szemantikai törekvéseknél Tóth a nyelv expresszív el őnyeit
vetette el. Az indikatív elemeket mintegy állványra helyezve, utasítások és rendeletek képében mozgásjelrendszer гé fejlesztette ki, amely vezérlések formájában
szólít fel bennünket: lépjünk 'be az alkotói folyamatba, magaba a költészetbe. Ez
a részvétel iniciatív, közösségi jelleg ű, és a játékelemek összhangzatosátására 'bátorít fel; a dimenzional5sta költemény már csak utalásakat tartalmaz a ritmusra
és a vers hagyományos jegyeire. A versek indikatív ráhatása »az olvasó pszichéjét
részekre, gépezetekre és gesztusokra bontja, bels ő, lelki tevékеnységek provokátora«.
Tóth egyedüli ingadozásai azok a gesztuális jelek, amelyék testi és pszichikai
mozdulatok szándékát veszik tudomásul, гituális, érai természetükkel.
Ott, ahol ez a költészet nem ontológiai, hanem elveti saját lényét, jelentésbeliségét is, a 'közlés je1évé válik, és generatív áv ű lesz, intenciója pedig erősen
kommunikatfv. Tóth eredményei éppen ide іh еІуеshеt6К.
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bosnyák istván

a soronkívüli
sinkó ervin útja az emigrációban

3. Kapitalizmus, parlamentáris demokrácia

A »gazdátlanná« vált, a világforradalom új lehet őségétől bcláthatatlan időre
megfosyJto'tt, üres diolagi •»fejlő dés!sel« bajlódó s az abszolutusvtikus szervezettségével szellem- és sz2sbjltivitás-1tagadó világ negatív élménye a ikris гtiáltius, majd
isenkiföldi »;platformon á11ó« ,Sinkó Ervin alkatásóban nem maradt meghatározatlan politikai sz pon1 ból sem. Az anntagonisztuk іјs, — idie az üres niateialiizmus
és abszolút organsáltság bálványozásában magegyez ő — itáborók, érdékszférák,
hatalmi ;tömbök korkгetjzáládnak íгásаriban, s szubjektív alutasítás ц!k mindennem ű társadalmi faлnnáеiának az ehztasíiásá ~t is jelenni.
A leggköveukezetesebb, terпΡlészetesen, a .kapitalizmus гtagádásában. A !húszas
években írt esszéi arról tanúskodnak, hogy az !ifjú krisztianus, majd a senkiföldje embere ёp!palyan !p-outos a kapitalista rend diagnosztikálásában, mint az
alig •húszéves poéta-іforradallгnг volt annak idején. A v!ilágfarradalm i veszély e1 ő1
ravaszul kitérő s csakhamar restawráládó Іt гsасіаКлti •szervezet törtéméllni anákrontzmu.sának, az egyetemesség helyett a puszta parcialitás !szint ј én megrekedő valбsdgának a felmutatásával a világhaború el őtti és utáni kapitalizmus azonos
történelmi lényegére talpunt rá írásaiban, s К
k zvetleniil is hlirdezbi, hogy legkisebb
iнíиΡziója sznas az új гaerősödő polgárai rend »fejlődését«, »jobbá válását« illet ően.

»Az áru mindenhatóságával a polgárság a maga egykori ždeológžážból kiszegényedett, és kifogyott minden ideológiai ;szuszból és szellemi pozžcióžt
feladva, tisztára hatalmi eszközökkel —`hivatottságának hite néikül — védi
uralmának várát, s amennyiben elvétve még ideológiai területre is lép, a
proletariátus ždeológžážt kölcsönzi ki: éppúgy beszél az osztályharcról, mint
— maga a munkásság, de küzd ellene. Már nem akarja az emberiséget, egy
osztályfölöttž ideát képviselni, hanem csak önmagát, nem intencionál már
valami egészre kiterjed ő jót, hanem csak a saját hasznát«
— írja egyik Ikorai esszéjében, 5 ha neon tudnánk, hogy ez a Testvér krisztiánus
sžerkesztőjének .az írása, a húszas évék kapitalizmusának ezt a definíciószer ű,
pontos meghatározását akár egy mozgalmi embernek is tulajdoníthatná:nk! A
polgárai társadalomma!k, osztálynak és i іdeolágiának e teljes 'anakronizmusa, történ 1 ni idéjétmúltsága a postforrada'lmi korszak jellemz ő sajátosságaként tér
vissza a isoroakíviili Sinkó Ervin írásaiban, s. lehetetlenné teszi a :számára, hogy
kora dologi cmvulizációjának 'káiprázabas fejl ődése elfedje el őtte a tényt, hogy
enmdk a »fejlődésnek« kétságbeej ,t ően kicsi az embertartalma. Ilyen szemponn!ból; mint kriszbiánus esztébükájánál láttuk, az if'ú Sinkát lényegesen kevesebb
illúzió terheli, mint !például egykori tanítóját, Kassák Lajost. Sinkó számára
a kapútál!ista te гmelő- és közlekedési eszközök, az egész polgári technika és technológla szédiletes ütemű fejlődése nem a postforradalmi id ők folyamatos humanizáládásáalak, hanem épp ellenkez őleg, !további elembertelenedésének a »garanciájae .csupán. Az efféle »fejl ődés« mint a kor központi, embertelen paradoxon.a él tudatában: egyrészt a csakugyan bámulatos anyagi forradalom, másrészt és ugyanakkor pedig a teljes emberi rabság. E paradoxont legközvetlenebbül Dos Passos Manhattan Transferjének kri•tikájábanz határozza meg, a világ"3 vdrosnaik a segénybll Кubontakozó életmódját kormmentálva.
.

.

I A legmodernebb iro љ lmt
irányok, vagy »Miben különbözik ez az éjszaka minden más é' szakától?a Testvér, II . évЕ . 6. sz.

đ

Amerika regénye. John Dos
Passos: Nagyváros . Nyugat,
1925, dec. 1.

»A paradoxon így hangzik: ez az óržásž város kicsinyes, sz űk börtön, ahol
az ember percig tse lehet észrevétlenül, egyedül, mindenütt a nyakában a
túlekeaő, önz ő, irgalmatlan New York. Es tegyük hozzá: New York, a kapžtalžsta cžvžlžzácžonak ez a káprázatos betel јesulése«
— írja Ѕinikó 192$ ьe'li recenziójában annalk a itáta1nek a !bizonyíitásaként, Hogy a
Nagyvaros világálban az embereknek nincs maguk osinál+ta éledik, . 'az élei csak
törtenik veli жK. a világvarosa életmódnak e +diagnózisát az egész kар talista eivilizációra i!s vonartkodtatla, k о га jellemzőnek nyi varútja: .
»Dos Passosnál nyoma sincs a szžmbólik ш szándéknak, de az olvasó számára ez a betűkben гmegjele пő New York mégžs szimbólummá n ő: a mm denholi mai élet a lehetőségek végtelenje és mégis csók egy börtön falain
belül. Es a legfurcsább: a börtön neve is korlátlan lehetőségek.«
A Dos Paseos-i nagyvároQЈna'k — a kapitalista rend s
џлѓinа!k — n1ásik arcát, a káprázatos anyagi fejl ődés anögött meghüzódó tömegnyomort &in'kó
maga is megleiemti a Hataroi' cimü iK zІ оLD СП 'dram áJában, ameiy »egy európai
nagyvárosban, Budapesten Nagy másutt« jaјtszódik. E családi .dráma сѕсіеikшёлуёt
ugyanis a сsаk.dan ldtviili élet, az utca, a töшсgtüдtе tések, a közvetlen osztályharc ibonyólitja, s így a családi konfliktus prizmáján ált a kapitalista »rend« nagy
(koiifIiktusa •is felseјЈіk. E »rend « azon ban — a dkráшa iгоv ѕга bételes megfogalmazást is nyer, italára, az egzaltált f őszereplő egyik féllbeszakitott іnonolág-

jában:

»Frivolitás ízlésről beszélnž ott, ahol csak éhhalál és lázadás közt van választás milliók számára. Itt ebben хt városban és mžnde пütt sok százezer
ember keres és vár hiába munkát s csak ha ez a mai rend, melynél gyilkosabb rendetlenséget - vagy az éhhalál talán rendet jelent? — képzelni
se lehet...«

a Korunk, 1927/1.

Az anyagi ponзipájában @s nyomorában egyaráлІt rabságo+t, általános embereіenességet jelent ő palgári világ ifjú sinkói vízióját nem tudja kevésbé sötétté
tenni e valóság látszatszabadsága, a parlamentáris »demokrácia« sem. A parlamentarizmus zaeája és morálja című, 1927 ben írt ta+nulшányáoan3 a fasizmust,
parlamвΡn'tariznvuѕt és bolsevizmust mint a kor urca]Јkodó társadalnvi farnációit
állírtja szembe, s e párhuzam a polgári »demokráciát« éppolyan anak onizmusnаk tiinteti fel, mint a fasizmust. A francia forradalom heroikus optirnizmusána'k ikari!katúrája, a sdkélyes, távlattalan optimizmus m вΡgtеstesít ője, az egykori
parlamentarizmus anakronisztikus utóda, amely a »páirtuc zi és személyi kiJtllikák úgy-ahogy elért egyensúlyáb an , a !teljes 'szehlemte1 еnség jegyébвΡn és tovább«:
ezt jelenti &nkó számára 1927-ben a parlamentáris »demok јrácia« •rendszere. 5
aгΡшΡlelk az idejétmúlt rendszernek erkölcsi inferioritását abban látja, hogy a
XIX. 'százada parlamentarizmussal szemben —amely nemcsak a történelmi és it
аográPiai, de erkölcsi és metafizikai valóságként elfogadott, szinte sz јubsztanciális
чalóságnаk tételezett nép vagy nemzet hitén alapult — pusztán olyan »nép!kápviseletet« jelent, amely mögött nem nép vagy nemzet, hanem — fogl аikozásszerű
politikusok gyü ekezőhelye ‚ilil asu,pán, a szó és az ember шéltáságáit ismétetten
~

meggyalázó fecsegők »közössége«:
»... forma szerint a parlament még mindig tanácskozó testület, holott !mželőtt kinyitja száját a szónok, már tudja, hogy akármilyen igaz is, amit
mondani fog, nem ett ől függ, ki fog rászavazni, ki nem. +(...) Sok-sok
száz év kell még majd hozzá a parlamentarizmus megsz ű nése után is, hogy
az emberi beszéd kiheverje annak a prostžtúcžónak hatását, melyért a hivatásos politikusok tartoznak felel ősséggel. Mert az emberi szó méltóságának
elvesztése az ember méltósága elvesztésének biztos jele.«
Az eszméjében, e1'kö'lcsé'ben és mindennapi, »demokráciát« +játszó valóságáb an egуaхánt megtagadott parlamentarizmus negatív élménye tarr majd vissza a
Tizennegy napban is, a magyarországi »demakráciára« vonatkoztatva. A regény
ugyanis megörökíti a »történelmi« eseményt, mely az egész parlamentáris rendszer tragikomikus valóságán túl a magyar szociáldemokráciának e rendszerben
betöltött tragikomikus szerepét is érzékletesen felv шandja: a ;pénzügymin!isxt ег
bejelenti az Országházban, hogy a kormány az ínségeseknek fele áron, s esetleg
hitelbe fog búzát adni, mire relhan++gzi'k az ált аiznos taps, +s az egyik szocialista
!képviselő is ön+kéntelenш tapsra emeli a kezét — de hi гtelem ráeszmél, hogy ő
»oppozíoió«, tehát nem tapsolhat ... Wekerle azonban észreveszi ezt, s hangosan
odaszól a szocialistánák: »A képvisel ő úr úgy tett, mintha helyeselni akarna ne 'kern. Nem kellett volna visszatartania magát« — mire az egész Ház, pártkülönbségre való tekintet nélkül, felröhög... S Megyeri Ila, a regény e рizódszereplője
voltaképpen A parlamentarizmus ideája és morálja szerzőjét ismetli, amikor az
országházi eset kapcsán a szocialisták s az egész Ház lehetetlen helyzetét olvassa
rá Kiamm Márton szocdem képvisel ő fejére:
»Magát, saját magát nevette ki a képvžsel őház (...) Én azt a sok naphoszszat egyútt ül ő ztrat, magukat mind kimondhatatlanul komikusnak találtam. Mžndegyikük, miel őtt kinyitja a száját, már tudja, kik fognak rá és
kik fognak ellene szavazni. Egész mindegy, hogy ki mit mond. Es mégis
mindegyik úgy tesz, mintha azt hinné, hogy valami is függ attól, amit beszél. Eppúgy énekelhetne akár egy tangót, a pártja csak mellette, az ellenpártok csak ellene szavaznának.«
A parlamentáris »demokrácia« kulisszái лak iиlúziбmenttes és illúzi6гomboló
széttolásaval az ifjú Sinkó mintegy ellenzéket +képviselt az els ő lépéseit tevő
Korunkban. Tanulmányának +közvetett vagy Кбzvetleті indítéka nyilvánvalóan
!ászi Oszkár A demokrácia krízise. Fascžzmus és bolsevizmus között című írása
volt, melyet a második évfolyamába lép ő Korunk az indulást rendlkívül jellemző
szerkesztőségi kommentárral tett közzé: a folyóirat objektív regisztrálója kí+vá л
maradni a kor wil gnézeti. kiizdalmeinek, nem akar állást faglallx egyik igy' sn у 6

me71'a'tt sem, d'e :»a magyar progresszív demokmá'cia sági vezéren е!k határozott áln вthagy kđtűnően foglalja
Mégis arömmеl közli !le, » ш
г
lást fag7аló« tа nxЖn уáit
össze az együk álliláspom!tnak, a progresszív polgári d ~mokmácla ál'láspoantЈ ának
gonddlatmenе tát karunk jab!b- és baloldali diktatórwkus •törekvésejv еl sZemben«.
Sinikó viszoі it éjpp ezt a »progres'szív palgánj !demokráciát« mezteleníti le tan лlmáлyában, miközben — miinit látni fogj — n еmosa'k hogy nem vonja közös
nevező alá a »jobb- és baloldali idiktatórikus törekvés вkеt«, hanem a Já ѕzj Oszkári »haгшa!djk utalt« érpipoly msákutcán аk tartja, mint a fasizna. t.
A diktatónjkws — fasú'szta — és »d ~mokratіkus« — paailam еsita гis!ta — po1gáni mend&zer egyarásít megtagadott politikai valóságát a soran! ју
vüЈ i .5јітkó
Ervin nemcsak letszíni, szembeátl ően сл bentelen mealitásában :nevezi nevén, hanem feltárja rejtettebb cágiáinak embertelenségét is. A postfosradaikni évek !kapitalis•ta vúlágmendjének e »mély уrétеgj« tagadását gsjkemesebben a széppró¢ájában
valósítja meg, a vиletlenek, látszatok es paradoxonok valótlan fv Іаgаnа& megrajzalásá иal.
A іѕіі kбі próza іѕгеnљеё tІё saj'á!tsága, hogy világában az egyedi él еtеt, a
»személyes« szándékokat és tetteket szeméQytele іі, sokszor valósággal fantomatikus véletlenek iгai уі tјаж, s az emberi é'let a paradoxonok jegyében z ај!iík. Már
első megényét, a Torténet ... et s 'korai, .a Testvérben !közölt prózáit4 is ez jellemzi — j,abbára még tételesen, közvetlenül ki yilvánitva, míg a paradoxálas élet
szuhtaliseb!b megjelemtéséme majd csak arz Optimistákban s lagfőkёpp a Tžzennégy
napbaii kerül sor. A Mr. Black feljegyzésež éreütebb változatában, Az áruló
című közöletlеa e'llbe ѕzélésъen példчΡ~ul a géletlenek már-már fátumszer ű jelentőségét az egyik szere рlő közvetlеlül is meghatározza, mondván, hogy a korsze гű
életben nem a¢ Isten, hanem a Véletl еn a mindвлható, míg a Nyugatban közölt
tnásodIk kisre!gényben, a Tenyerek és öklökben maga az író az, a'k,i tételes kommвn'tá ~r fo гmájában jellemi sz еreplőii Пak valótlan, vél вtlene!k és látszatok mögött
rejtőző világát: Glanz Jani, a f őszemeplő a szeretett fedeság halála után tudja
csak mag az 'apóstól, hogy »élettársa« csak látszólag volt az, valójában mást saeretebt, more az író — itenmészeteseul a гegány 'rovására — explicite fejni ki a
történet konklúzióját:
»Meghalt egy ember, kinek tán senki se fogta meg még igazán a kezét, az
igazit — ez a lehet őség a fiatalember számára maga miatt volt irtózat és
százegyszer rajtakapta magát, hogy úgy néz egy-egy arcra, mintha maszka

mögé szeretne látni és közben a saját arcán is ezt a maszkát érezte anélkül, hogy maga is tudta volna, kicsoda ő, voltaképpen kicsoda ...«
A »masakák« mögött inkognitóban rejt őző vasóda élet, a szеrepekkel álcázott emberi bens őség aDkotóalag legsikeresebb megjelenítése a Tizennégy nap.
E .regényben a vél еtenеk, paradoxonok és .abszurditások életben b еtöltött közpoíntd szerepe nem tételesen van kidomborítva, hanem a történe'tbo лΡyolítás, a
komgpozícaó •évéлΡ válik 'közvétve s mégis egészen nyalvá лvalóvá. A sz вrвp'lökвt
'itt — noha meghatározott társadalmi r еláolákon mozognak s lвg!többjük. !közveltlenül is +részt vesz a társadalmi küzd еlmеkben — legtöbbször el őre nem látott, váratlan, irreális fordulatok hozzák viszonyba, létüket a paradoxáljs helyzetek sora jellemzi s nagymértékben a puszta véletlenszer űségek határozzák
meg. Az iiзΡjú Sági Gyöгgy ,példdul mеrő véletlennek köszönheti mozgalmi ran5
jónak emelkedését; Kende Gábor, a besúgó, épp abban a pillanatban .fimat össze
— s !karul ezáltali paradoxális helyzetbe — Kandos Рdжal, a »Vörös Villamos«
sze's+kеsztőjévdl, amikor végleg eldönti, hogy ,beárulja őt; Klamm Andirás, az
apolitikus képvasеlő,csemеte a nővérke új ruhájáért rohan k вrék!párján s gyorSa dg-rekandot akar felállútac и, amikor гend&iigynökökbe ütközik, s még o is
»gyanússá vdlik — méghozzá politikailag... A ragényszjtuáciáknak e gyakori
paradox volta nemegyszer a tragikomikumig foikazódik. Az id ős Sági Györgyhöz, a mozgalmon kivi.ili cipésхhez például beállít a politikai rend őrség !két ügynöke s közli vele, hogy most majd »részletesen, alaposan« mi:nden' ől dl fognak
»d!iskiurálmi« — mire ő, nem tudva az ügynökök kilétét, gyanúfilan riaivitdssal,
figyelme-і tetően közbesz иl: »Nem szdkásom beszélgеtnl« ... A helyzet tragikomiikuma még ennél is kifejezettebb, amikor az ánulává lett Mayer lanti mit
sem sejtve épp az ő elagyabugyálására .kész !ifjú mozgalmiak csapdája felé tant
— s közbeni ömfеledten, áhítatos megeléged вt2séggеS dalikázi~k: »O 5uzanna, o
Suzanna, i'St das Leben doch so schön« ...
A téves látszat, mint a val бszeríitlenné vált élet 'legváltságosabb »rea'li!tása«: az egész m вgénykompozíció ezt a közvetett, hatásosan kifejezett szépprázai
ítéletet hirdeti, de van 'néhány külöлöseл széр jelenet, ahol a kornpozí сáбnak e
nem-formális, tartalmi, ítélethamdet ő ij еlentősege hatványozottan .is kidomborodIik. Az egyik ilyen különösen hatásos jelecset az, melyben a !pesti szúnészn ők
egy csopoiltja meglátogatja Klamm Márton szocdem 'ké4pvisel őt és — miközben
a rendszer már stet ősеn készül a nagy társadalmi b űntényre, Saillaié!k likvidálására — elnyafogják sajat apró-csepr ő magánsérelтsseiket, a színészekkel szemben tanúsított iigazságtalaniságokat. A »fitos orrú szubrett« eközben kijdllem!ti:
»Ezt az egész nagy lármát a statárium miatt fentr ől azért csinálják, hogy eltereljék a ѓigyеlrnоt a merényletr ől, amit ellencink« ('ti. a színészek ellen!) »agyaltalk 'kd. Manőver az egész, és direkt átlátszó« ... S a drámai szúnészn ő is, aki
»szép Qábsaáraiгál . és igazdag bankár barátjáról volt híres«, e kijelentéssel egyetértve, hozzá hasonlóan értelmezi a politikai pillanatot: »Akasztófa rémképét rajt ~ olják a horizontra, mindenki csak odanéz, nagy a szenzáció, s közben háborđta'tlanul fosztanak Qai bennünket... K2: fog most a m űvészettвi törődni?«
Az író nem fű.z komanentárt a paradox helyzethez, azonban abból, amit a
!komupozíсiбban e jelenet el őtt már mеgörökctеtt, s abból, ami e 'jelenet után
fog mвgtö гténni, egyértelm űen !következik a közvetett s éppen ezért igen szuggesztív írói útélet: e nyafogó » тnűvésznбk« világa merő látszatvilág, amelyben a
legvalásabb, a társadalmi valóságban már gondosan el őkészítatt, módszeresen
megtervezett :mozgalmi tragédia ,puszta lehet ősége is valószerűtlen képtel еnségnek tűnik fel, a ténylegesen valós imreáliѕnak látszik, s ami valójában nem más,
mint üres fikció — az állítólagos ten"szer ű »merénylet« s pesti »műivésznő k«
ellen —, az e .иalátlan valáság szerepl őinek tudatában ment val бban realitás

685 léteaik ...

a Lang Jбzsef bűnügye (II.
évf. 1. és 2. sz.); Mr. Black
feljegyzései árvai Aris esetérol ( II. évf. 6. és 7-8.

sz.); Késői nyárnap Marcella életéből (II. évf. 10. sz.)
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L. a Nyugat 1927. szeptember 1. és 16-i, valamint iktбber 1-i szántában.

A társaklalam, melyben a reigéuy szemepll6i а'1юázdbt éJletitket éliilc, a kálp
rázabtá torzult reali'tások és a reawutásként szerepl ő lkáprázatdk v іЈlága, ahol az
егггb•ет az eaп+beruelk — anerő féШreértés: a cUiálógws, az еп másolkkal п~ а1о megosztása 4цvételes riItikaság, a а>társadátmi érintкezés« urаllк•odó lfarmáját az
вgymás méИebt émiutetleni.il és ér+tettleniil tovasuhanó mdnolágdk kélpezi іk. A
parbeszéкY, az emberi szó}váФtás, szó-értés d гhetetlervségét ikülёnёsan szelpen példчuгa az a je4enelt, amelyben Bd4dei+t Mihály, a regánybéli regényímó, m űvészléténelk kömpouti kérdéséиeJl viaskodva mégkérdi a mozgalomban is teиélkenykedb
takam>7tónőt, ,mi a véleménye, érdemes - е egyá1ta`1ап (Leznnl, hogy о, Bollert Mihaly mit lrez és gondol. az írói inkogntl со átцtott, ipotencnairs feldtdája — a
lehebséiges 04иаво — egylkadvűвn, a kéкidésгt tökéletesen félreérüve гá4aszal: »Biztosan megtalálja a számítását, mert kiilönben nem tenné, Boller úr . . .«
A vкletlanek, .paradoxális félreértések, tragiikosnilkus, groteszlk és abszurd
heЛyzeteJk eanbertelen világának közvetett, fökénst a kompomanással 1оа'ténő megjelenítése közben a Tžzennégy napban a lukiánoszi-eraizmusi theatrum mundž
víziója sej4ilk fd1. Mintha csak a mі ndenkosц lkíviilá'lllók nagy (példaikéipánelk,
A ba[gasag dicsérete áróј ának kérdésére variaina — » гоѕ. ті mas az eunoerí
é1et, mint egy nagy szиndarab, melyben mindenki önmagá<tó'1 e4i.it ő á'lardat boa1t magara es wgy gárikal és јаh5<sza a válas2totrt szerepet, amíg a nagy iszíп$gazgató lie nem szoцitja a szíanг+dl« —, mintha maga is az egyetemes szerep,játszás
иіlágát akarod iliWus ~brá4ani, a Tžzennégy nap szarzője šs s¢егеркке+1 teili iáts¢atvllágot rajmól meg m'úvdben, ahol einoer az emlberr ől, fiú :az apáról, család'tag a
asalladtaggról, »élelntárs« a vole egy fedli alatt 116 másilk earilbeuц dl sohasem ud
hat11a, hogy adotlt pill4anattiban пп•<féle szerepet játszilk, s bogy aтшialk megfe4elően hogyan kell, hogy hasznos hozzá vnszouyu4mi. Az ifjú Kianim ce~lllájaba p11ddol, anová a »reltcorddöutés« IkísárlIte, vagyis egy paradoxátns vIletleo folytán
karіiІit, а~рја egykori mozgalmi táu7sáma~k tűnőan megњtszott szerepébem dobnak be — egy Iközönsétges íspidlШt; Terez pedig, a itakarítómő, a1ki д1у tökéleltesen félreártette Boieiit Nliháuy já1 вne.gtadált »számítását«, bulajdon szüllei e1бtt
a 1Eérjével ősszetűz6 s ezéx+t hazapakќ nó asszony ,szerepét játssza meg zseaiidliisan — xnilkö ујbвn batyujában a tavábbítandó mozga4m•i mö ~piratok kilóit rejitege'ti ... S е szerepe& hordoz ói unögött kiselb(b-nagyobb titdlкzatassággall fekfeldeтemig a '»nagy szí шígazgaltó« is: a Miuiszlténivan, a Tiltlkos Rendőrseg, az Iilllegátis Kin anium~ista Рагrt. S égxp ez 'a jellemző a támsadaldanbímáló simkói kompozгciára: nála a vlletlene&, az elöreláithataltlan fordulatdk és paradoxál•is hdlyzetek nem (pusztán a gLde-i »action gratinte< elvéből, hanem az ember t'ar.sada4mi helyzetér6l, tá•rsadálmi valószer űtlenné válásáról lkiáilaklult írói meggy őződésbő1 erednek. Ez aztán meggátolja abban, hogy prozájálbán a Néleltlвne'к, paradoxondk és absmurdntások vi.4ágának aniszti{kus Is imracionáltis színezetet adjon,
bár a törtémések hdttere néha mála is vailásággal kísérteties félhomályba merLiii. Ilyen jelenet p
г étdáutl az, amelyben a részeg lbáró, a mimis ~ tériurni Ifoigdr
meg »Ib'izalanasan« dailbölfögi Klaanmmak, hogy a torradalnil szerepbe — a lbörtömlbe — véletllemiil becsöp! релн fiacskája iigyében a Miuis~ ter már telefoháltt a
re.шdбrségre ... E közlés fényében nemcsak az ifjli slüamm, di a ténylegesen is
forradalmi szemelpeit viselő цfји ak•tivisták is 'kísértetiesem kiszolg'altatott fiigurálkmak tűnnek, akikre — anéllkiil, hogy Rudгiá'k — nem ilanyhuló, éber figyelemтк1 szegez&tik a »nagysT1n azgató«, a Hatalom mindent 4átó s тгикlеп ,piIllanatban lecsapni kész tekintete . . . Azonban még ébb ől a jeleцetből is kitűnэk,
hogy a soroailkíviilii in1kÓ Ervin a theatrum mundž élletszemléletének egy sajátos mádozatát kápwiseli: sz вraplői maximdl&san kiszotgбltaitatt figurák иууап ,
de .az б »nagy színigarcgatójrulk«, alti minden 4épésiiket követi, ellen őrzi s Ike11ő
р ' 'anaгtban megakadályozza, nem nratami miszt'ikus Fátu иiat vagy iaraбioдális
Elreлd•eltséagdt, hanem egy ijesztően reális, társadalami, politikai aniai,derihatóságot kétpvisel: a Miлiszјtéгüumot.
A siailkái kompozíбió Ily móldon a társadalmi »mi~s~tériumot« nemcsak felni&itatja, de egyúttal demisztnfnkálja is: feltamja a valószeműtlenné vбlt élet valás mozgatóлugáit, s akár ikiertkegaard-i, akár marki p4atfarmról teszi ezt, гn'vn
deulképpem . egy erőteljes tagadasról rtesz tanúságot. Korának, a postforradalhni
valóságmak »mIlyrItegi< jellemzőjét az emberi éleit »masz;kával« borítottsága—
ban, az igazi emiber látbhatatlanná vdldsdban s teljes Ikiszal;gáttatotüságában hattározza meg, s a korátál való te'ljes idegensége szemfpontjából egészem mindegy,
hogy e tagadás mögé Klieiikegaa•r:d-naQc azt a meggyőződiését dcápzeljшk-e, hogy
nincs az a si!vatagi remete, ki annyira va4ószemíítleuiil éІtt volna, nxniJt a korszerű emlber, ment ha az lemondott is az egész világról, Iega4ább nem momdotlt
ii öлma'gárál, — vagy е~рреп a Kommunista Kzdltvdny azon ttételét, sBiszenirit a
palgá:ri vi4ágban a tőke a valójában опаllо és пTadáгЭti »személyiség<, míg az
egyén, az aktív emberi személyiség önállótlan és szemIlytelen. Mindkét esetben
az élet иalószerűtQвnn'é иálásán van a hangsúly, s a sorankívii4i Siailkó Ervin e
felismert és kiilönösem a széppmozájában termIkenyen m вgjelen$tett tealyrt csak
önmagában itudta elfogadni, de akti иizáló, a »sorba« v іsszaitémíl6 koa>Iklіїziбt képtelen volt levonni.
'

~

4. Szocializmus, Szovjetunió

Joggal atdódlik a kérdés, hogy ha e sordmkíviiti ember karának kapitalista
valóságában — egyrészt 'a .dologi »evd4úciával« és > revolúoióval«, .má•srésztt a
szellem, az emberi szu'bjektirvitás módszeres elfojtásával faglalatoskadó, parlamentáris és fasiszta valóságfetszíme alatt egyarnt emberellenes, az emberi
életet fantomatikusan valósze гиtleгuié és ldszolgáltatottá tev ő rendszerben — nem
is tudott gyökeret eresztea, amiért nem (keresett fogódzót, a társadalmd cselekvéshez agгisztenciátns fiкpontot biztosító alapot abban a másuk rendszerben,
amelyet akkor még ugyan nem lehetett vi°°légrendszernek nevezni, de egy kontinenset kitevő nemzeti államnatk гбgіscsak valósága volt már azokban az lyuk ben is?
A krisztianmzmus, majd az abszolút Senгkifötdje emberének írásos ddгΡku
menturnai arról tamiskodnaik, hogy a szocial;znшіѕ mint lehetséges emberi 686
~

ethósz elméletileg azakban az években is foglalkoztatja, amilkar gyakorlatilag tőle
is — mumt barmuly mas tarsadawnц fоrnnacsdtol — aucarva-a кantauasиil е1 Iкaiilett
fo•гкbи'1пга.

lh
ennek a¢ alakuló új rendiestlö¢éllből misldössшe pár 'hóna pmg szemléQette
szerneк a магавау "at, s mшi•t an•ogy a so ~ oál мafó кsamásanal 1а•tbuuc, a•i'anacslxőztarsasag fеlетего , nrndsv,lauaQDtasat fe~гs¢anadito eliveineк gyaxorlati vaüora vawtása erotelJes lцanyerzeUtél гошноиге d. E n•etgativ éLrneny агол ~ оал nem gatolta meg
atban, Ёюуу AZ u т oan, a лцпаетпети fa.as, ltársaaa шn:i геац•tás megtagaaasánauc
kez.дratos aokumeanaumaban etvzteg a szocгa цzгnust nyu4vanstsa, UDsnaкan neiga'iv
tapasztaгat еШlепвге, az egyetlen •гehetseges tarsaaalmi et йіsznak. 5 az enкovet!kezo masfeQ évitnzeaoen — a moszlкvai .utat пгеуегого ndoszaucloan — illyen szempontból val.tozaJvian mara dt a sorosvxlviгill emiber magatartasa: legkomo' кatib, 1egkövetкezetesebo krnszt гasnus persoausaban m'ppugy, mint az abs¢ецин ealкшfö'idjen, o nini ituld іѕоаnuііnі a szocгalvzmusnauc nшnt 'letгetseges emberL Honnak a
,gо oQaitatóll.
A anas¢Jkмai úit е1о'tt a szoci•аllггти•ssal маоо tteoretilus vívádásáinak alalpját
a onaa'аlтаа•i mit е!цпеlднепеlк és ravгd gyaкorlatanaк ipuszta егпгеке Iкe{pezhaGte сыulpan, s csak krsedb ;xnerteuüben a ђzоvјеtunіб vaiós valósagáról kдsziиаг lуо, az esringráегаоа is elyuti ішхtіеіііаi іёйі. ,h¢ , a tiny aztan a szawalli¢rnus•sal
kapcsouatos reslfex гóшlak ennyit es ra gy a'tekossagát egyaraant megLiatarozta.
Krls¢Jtáátvшs dokulnentumal közöti г а2 A natolе F rance haldlara cimü esszéб
агг .e1ső, malytюn — Az út ota егво ízben — a szocialsa,mггsrdl is ártekaлvk. A
moaern вшосгаlгхгиив ebben az irasálban .mé,g nem egy, resгben már meigиalósuLt tarsaaaЁmL rendsze гtкen•t, nem a 'Szovje>,urnióra иcnatko¢ltatva szerepel; a ternшnus i~ tt a szocгaltгzmus eszmeiét és az Inti i'n,dѓtott történelmi mozagaQsnat iilenti, s tartálma a tudomanyos szociala:z гnus fоgal,máévaQ rokon. Az eszmélt s a
megvalósЁasert iandltott niozgaJniat 5 гпко sitt polgari örőksegnek ta гrtja, f•оrrásuliat a klasszi'kus némelt frio¢ó гfгában s a lroгgars materгalnzmгnslban, illitve a
racionálhs relиiilagosuUitsagban jeiölve meg. A miami szociaiiizmus az mfjú kris¢tianus szerim ~ t az ártelкeкről anкatott рсіgári mdeologLátc к al ianШu4 tehát ittjára, s
adidsцgi tEeiuődése folyaman — az esszé 1 Чв4 bеп íródott! — mиncoinikátвb keresтltülkasui itatódott a po гgárság ideológiával. A burzsoá örö кség mellett 5inkó
megnartározza azt a .mгnősegдlag új tartalmat is, mely a polgári hagyomány raдгкатпв t haІаd ѕІ jeuenti: a,nelikttl, hagy lözмatlenül 1s hnvatuco¢na rá, paraSrazálja — 6, az ikkor meg megszaiiott кriszuanus! — Marx aгapvető tontossagгí
Feuerbach,tézisét s benne, ti. a vnlág fvlezót гai imterpretálását !felváltó világvaltomtató s¢ándélkban jelöli meg а¢Jt a pontot, ,amelyen a szocializmus elhagyja a
pdдgás-i idealógгalat, es a puszta negaliviumok heuyett »új vá цásnalc, új vnгagiкópпек a kezdete akar lenni«. ,Az egykori öalfгlagára, messíaлssztгlкus forradaгm "arságára asszoeiá Шta•tó s¢ocia'lizmus,гelfogásával JsnikÓ az eszméCxil, morдgalomlbál
a szerinti jellegzetesen polgari örölкsegét iutasi'tja eQ eQs ősortban: a)iVIII. és
ХдХ. század fe itogіѕiјІlt, racional isita іѕіzеІііешёt, amely a szocializmus »minden
állásfoigtallásáibaц visszatiiikröződik; a vás4ással, az autoritás gondolatával, a metafгzгtkaval, az etilkaval szeinten egyaránit«. Ugyanakkor azonnan a szocializmussal mmnt radmkálisan иј , a marxizmus által иЈЈа tett szellemi tartaloms ггaQ, тшггrt
»wj rvafizsisaf, új vi'lágtxeppel« is иitázik: »a szocializmus sem hisz az egyém szabadságában és nem egy jobb errnberiségt ől, hanem tarmmlésá sziil ѕége!ktől vár.:ja
a főnaиelic itesti Is leдкг nyomortál Naso megszabadítását«, s minit шгуеп, a то:
dim atteдsztikus •racionalizmus lggkankrátebb teoretikus megtes•tasii'1ése.
Mimit látjuk, a Testvér ifjú szenkestzt ője •1924-b ел a szocializmus eszméjéb ől
egyrészt azt veti 1, ami összeférnatetlen volt !krisztiárnus mndeali2musával — a
materialista itétellt, hogy a FöLd megs¢abadítását a іtermelési szükségel мtől s nem
egy »jat>;b ennbвriségtoк< kell иагцц —, mássés гt pedig azt, amvt a postforradadmi mik polgári vaioságábál is elvetett: az entiberi szellemet — vallást, metafiizilát, etilкát — Is az eлvberi mndmiwdualitdst, lndiwidiudlis szabadságot egyairámt
tagadó materialista racional[iizinust, az anyagi 'termelIst alb.szalutá¢áló ultilitatrista
ideologiát. A szocializmusnak iz utóbbi. мопаsát — 1at•tuk a sorból való kiál'1 аsakor — a Tanácsköiztársaság negatív élményeücéntt 1 ап¢erválta a tudatában, s a
sorankívüli élatút alakulásának sza щрorntjábál dényegtelen, hogy okkal vagy 01
rnelküđ, teljes joggal vagy csak részlegessel -e. A lányeges a¢; hogy a knisztiáјгnus
és a •selvknfiöilldi arlvbar szocia'li¢mus•satl kapcsolatos reflexióinak egyaralit ezeik
leszndk a ve¢énmatíviumaá a Fra лce-esszé megká•sa után is.
A bolondság okosság és a haszontalan dolgok haszna című esszéjében7, гЈbben a 1eseеű, a »haѕzontаlа n dolgokat megvet ő 1c•orszéUlem•mel krisztiánaxs platformrál mronizáló karácsonyi meaг tácгбban a szocializmussal snár mint аlцатszervezelt•tél, itársadalmi ,formációval vi'tázik. E роlетаа sarköткibő'1 s közveltlenül is az tűnik ki, hogy írája a ,szocialista támsadalmi rexndet sem tudja elvonatkoztatni a kor egyetemesen utilitarista közszelQemét ől. Mnuitáгг erötвΡlgвΡs, kietцcegaard,i tagadássaQ febvázolja a hivatalos, volltakéрpen istaлјkáromló )~:gyhá¢ tör• téneknileg meddő lísérletét, hogy a Fö1döm az egyetemeset ké риiselje, s muutam a tpolgári а11ат álagyetemességét is 1meplezi — összeomló »hazugság,Babilonлak« .s egy csoport masil elleni hatalmi szervezeténelk nyil мánűtja —, maró
i:rániáva4 titasitja el a 'szocializmus uralkodó látelvát is, amely szerinte nyilvánvadóan a¢ aita4ános —latpita]lsta — közs¢ еllеттеl rokon:
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». . . az egyház lurxiverzdlis Isten-monarch iája helyére az állam leleplezett
ál-egyetemessége пуотап ra szocializmus lépett. Benne válžk aktivitássá az

új vžlágsгellem, mely az élet rendszeréb ől — mint Hegel ia magáéból az
etikát ; az élet rendszeréb ől kikapcsolta a földi élet ;hatdrain túleső haszontalanságokat. Nemcsak •egyszer űen kikapcsolta, de amiért külön dicséret illeti: véglegesen ii akarja takarítani. Mert a gyermekhez illenek anesék, de a imeglett ember, a f eln őtt és magára eszmélt világszellem nem t űr
fantomokat és a földet ;teszi a mennyország s гiпhelyévé, az emberész vívmányait, a technikdt, a tudományt, a munkamegosztást,
az organizáciát
az egyetemes megváltás szmgletkövévé.«
gg7

Az emberi ezéllem movására hip еrtrof'а!1t racioná'li's viwndnydk, tшdamány,
technika, orgaпnizáćió: íme a fogalmak, melyek az ifjú sorankívülüt kora urallkodó, lадх'ntalista valáságáлak megtalgadására is késztattétk, s amelyek, mint lát-

Testvér,

II. évf. 12. sz.

јn , titildatá(ban a szacializmwsrak is olyannyira reálitása іі , hogy veшk szemben
e¢ esetben is csak ironikus magatartást képes tanúsítani. S itt ismét csak nem
az a kényeges, hogy az emberi szellem joggal megszállott félt ője maga is á(dozatua esik egy ellenikező előjelű absao'lutizálásnak — a társadalom végs őkig lebecsiidt anyagi іѕzfёгdivаl szervben a szelllem hiper гоfáiásának. A •kényeges az,
hogy a tegnapi forradalmár '1924-ben máz csak •i гоnizálni •tud niiada'zzal, éppen
avval — aminek vшlágуdUtоntató hatalmába vetett hite vezette el a .barikádokra,
s tette mozg,ikag bénavá évekre, évtinedeflare, amurkor e hit, lggatábbüs vúkágméretekben, aka(ptalannak bizonyullt a számára.
n A szociailridnvus közszelkemének k ііiti(káját a kriszЈtiáзΡnxs Ѕ лrnkó Ervin A bolo dság okosságában a IközvatleniU a Szovjetaлxiára is vonatkomtaatja. A (kor egyetemes vakkásellenességévell pöxteked уе jut el az orosz atei шrnushož, s az esszé
iranilkus, állitva tagadó és .tagadva állító stílusára ;j еШeunizően látszólag affiгmatívan szól гála:
»Oroszország a világnézetb ől la rvilágbírásra indul, az (ember világbíró, vi-

lágverő, föld ura. xroszország konzekvens. A kereszt jegyében lobogtak

máglyák, ropogtak fegyverek, teltek meg börtönök és i іyzlvánvaló, hogy a
keresztb ől nem terebelyesedett a föld lakói fölé a megváltás fája. (...) A
haszon nélkill valót nem ünnepli ember; ünnepli azonban «zokat, akik
egyetemes célt akarnak, la földnek éhségt ől és elnyomottakról való felszabadítását s akik ,nem imádkoznak, hanem akarják a kélt és a i .ozzávaló
eszközöket kezükben 'tartják« —
írja a »haszontalan«, szellemi, ezotari'kus értékek polemikus véde(lme._ ője, іs e
yzóvegrés гЈből magából nem, di az egész meкlitáti бbál az tűnik ki, uogy szó
nk tЈt cs'Wpán a hivatalos egyház kritilkáját szabad: az írás egyiik
szerit venni л
vezáгmotíицma a kiexkegaard i szellemben következetesen .végigvezetett egynáz
bírálat. Oroszország dicsérete a »megváltas fájának« dfli nem ,terebélyesíiteséémt
megbírált, esztelensík vérengz ő egyházzal szemoen azonban csupán látszólagos
dicséret, amely mögött épp elke вкező tartalom fesziil; egy megel őző iszövegreszbőil, melynek iróгиája kifejezetteabb, en eigyérte~lműen (kitűnik:
»Európa még csak t premisszáknál tart és e ‚premžsszák nyilvánvalóan q
vallás határozott ,egyértelmű hatályon kívül helyezését jelentik; Európa
egyetlen állama, Oroszország, mely szellemiekben a konklúziót, a mai еurбpai iközszellem konklúzióját idemonstrálja az alkotás lendületével. Európa
is Iszabadgondolkadó, a ipolgári államok is el-eltörölnek pár ünnepnapot a
polgári munka nevében és mert az id ő pénz — aki rest az i иtóbbi mondatot kitalálta, ebben az egy !mondátban'többet mondott, mintha három .kötet könyvet írt volna korunk jellemzésére —, a polgári ;munka •és az ''id ő
pénz és az id őről inem lehet kitüntet őbbet, a megbecsiilés пek nagyobb énekét kigondolni, ,drága szent voltát nem lehet jobban, mint a legnagyobb
szentséggel megjelölm: pénz és csak a munka boldogít .(...) Oroszország
aktív ateista, vagyis konklúzió és az oroszok a karácsonyt eltörölték. Oroszország hivatalból karácsonykor nem a názáreti Jézus születését, hanem a
Kommunista I f jumunkások Szövetségének megszületését ünnepli.« .
S bár a karácsonyi meditáció írója a polgári Eurgpának sem marad ódás,
mondván, neki is csupán annyi köze v an még a karácsonyhoz, hogy a karácsonyfa
poétikxs és a 'kályha melegénél jó a gyerekkori meséket felújítani, hogy aztán
a ikis pmhenő іutѓ n az ember másnap frisSelbben lásson hozzá az élet komoly dotgaihon, — ilyen kontextusban az Oroszország-dicséret önmaga ellentétét, an üres
és egyetemesnek tartott anyagi utilitarizmus bírálatát jelentheti csurpán.
Három évvel ennek az ironikus esszének
megjelenése 's két évvel a Testvér magszűnése után — ami nemcsak a krisztiánus magánorganum elvesztését,
de (kгlsztlanizm ц sa »kihíiléséndk« a kezdetét is jeleл,tebte — Siavkó A parlamentarizmus ideája és morálja című tanulmányában ismét. részletesén foglaik о7ük a szocializmussal, alatta immár véglegesen a Szovjet цníó valóságát értve. A szocializmus eszméjével és •realitásával kapcsolatos el őző reflexióinak emlékeként ebben
a tanulmányában is jelen varuraik azok a kritikai motivumok, melyek elfogadhatatlanná tették számára az egész postforradalmi, 1919 utáni vi4 gvakáságot, azonban a szovjet rendszerre vonatkozó reflexióiban itt már sze тnbeötlően a védelmi
szánкléJkon var a hangsúly, els ősoi-iban nyilván 'a ikrisztianirzmus »kih űlésénerk« s
a fasizmus egyre fenyegetőbbé váló tényének a következményekéxLt. Az egyaránt elvetett fasizmus és parla тΡnentaris demokrácia közötti, harmadik meglev ő
politikai életformaként j еlölve meg a iszovjeteken Ikeresetül végrehajtott ipolitikai diktatsirdt, erélyesen elutasítja an általánosftást, mely a proletárdiiktatúra
konzekvensen alkalmazott er őszak-estközeib ől, az egyéni élet és szabadság értékének teljes relativ јуá1dsábál kiiaъdnúva iközös nevezőre hozza a fasizmust és a
pгaletái dti ktats гl t. A két rendszer közötti hasonlóság a krisntia віх musból immár kilábaló, gyakorlatilag féllább аl már az abszolút Senkiföldjén álló tanutmá'nyíró szerint csakugyan megtéveszt ően nagy, azonban, minden kátszathasonlóság ellenére, a prolatárdiktatúra szellemi st гцКtwгdј dt mélységes kiilörnbs' választja el nemcsak a fasizmustál, de minden más politikai rendszert ől Fis. Csakugyan txanszcehdesen abszolút, az egyéni életet és szabadságot teljesen relatívvá
tevő éгtéknak vallja magát a szocializmus is, mint gyakorlatilag minden ;politikai rendszer, viszont megvan az a •hatalmas, j еlexъtőségében fel sem mérhet đ
.lőnye, 'hogy önmagáva'1 szemben képes kritikai reflexiókra, mart saját eszméjének kanzekvenciájakéaцΡt és céljaként önnön megszüntetését kall hirdetnie, vagyis olyan köгiiimények megteremtését, amelyek lehet ővé teszik minden diktatúra
magszüntetését. A iproletárdiktatúra bels ő logikájából ikövatkez ően a szintén •dirk
tatorikus ,proletárállamnak akarva-akaratlan morálisan állást kell foglalnia önmagával szemben, s eljön az id б, amikor
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»A vasból és k őből és puskaporos hordókból fölépített kolosszus elkezdi
magát szégyenien maga miatt; mai maga igenlését igazolandónak tartja
s azzal igazolja, hogy azért élž még fertelmes életét, hogy jogot szerezzen,
lehetőséget teremtsen a saját elmúlásához. Ez akárhogy is, de a szellem
aktuálissá tételét jelenti a másutt legszellemszegényebb területen: a politikában. Az optimizmus és pesszimizmus kérdését maga mögött hagyva
egy heroikus akarat jelenik meg, melynek nem efemer és monodikus,
hanem ші verzálžs célkžt űzései vannak. нΡ
Szembеtíínő, hoggy a Ipro'letárdLkt аtúrának a fasizmussah 's ibármeiiy anás ipoYitjikai ren tszerrel 'szembeni védelme a фjzeлΡknlences ifjú forradalmár elméleti
ismeretein, s nem a szovjet valóság empirikus tényei лek az ismeretén alapul.
Valtaképipen nem arás ez 'a rvédelem, mint a marxizmus- leninizmus praletá гdiktatúrával kapcsolatos alaptételegek metaforizálása és Sjnikó intim reményének
jövőbe vetítése: a szovjet állam a jelenben még »fertelmes éleltét нΡ éli, ide megvan
a lehetősége, hogy öncélúságát túlhaladiva, immanens eszméjéhez híven, rnnverzális сélolkat szolgáljon s félszámoljon minden diktatúrát .. .
Ennek az elméletre alapozott, 1927-beli reménynek agy évrvel Ikés őbb egy
látszálag ügénytelen kis-m űfajban, a Fjodor Оladіkov Cementjéről írt könyvrecenzióban$ jelenik meg az emrpíria általi els ő •megkérdőjelezése. A recenzens ugyanis
abban látja a regény tematikai újraszer űségét, hogy az új Eurgpában főleg német nyelvű közvetítéssel megismert s 'kivétel nélkül a ipolgárhábarús Oroszországról valló. rеgényekkel szemben immár nem a háborús kommunizmusról, a romantikus heroiikus bolsevizmusról 5zó1, hanem »az új gazdasági rendszer ű, józan, ikolnpromisszuanos, diplomatikus orosz életbe vezet dt. Mily сnmek látja a
soronkíviiii Sjлkó Ervin 1928-ban ezt a deromantizálódó szovjet valóságot a Cement prizmáján keresztiil? Mi az, ami olvasói élményénák — s minden túlzás nélkii:l á1' itható: elementáris megdöbbeлésének — a .tárgyát képezi? — A felismerés,
hagy az oroszországi szocializmus valósága a szovjet kortárs író 'köžvetle л élményénеk tanúsága szerint is éppen olyan individuumellenes, mint amilyennek ő
maga sejtette a szocializmussal és. a Ѕzovjеtunióval kapcsolatos 'krisztiáаus refleхióiban! Gladkov regénye ugyanis azt bizonyítja a ;számára a közvetlen •tanúságtétel meggyőző erejével, hogy a deromantizáládó szovjet életben az összesség, a
közösség jeleniiti 'a saubsztanciális valóságot, .míg az individuum ennek puszta
attributuma, aki csupán a közösség — a párt, az intézményesített kolIektív akarat — káujsel őjeként érdekes, de ezen túlmen ően kíviil esik az arasz valóságon,
léttelen absztrakcióvá lesz. A közösségi célok, érdek еk, eszmények állandó Iavorjzálásával; s akonkrét-emberi problémák háttérbe szorításával a Cement világa
arán araaga is egy hatalmas absatrakciává válik: szerepl ői kivétel néllkül boldogtalan; kaotjknas, hősi áldozatként élő lények, egyéni életiј nem felemelően, hanem
hétköznapian, piszkosan megoldatlan marad, saját életiikben már nem is remélnek :megoldást, s személyi bo1dagtalansagukat egyetlen kollektív, -teremt ő.
akaratban tojrtják el, szó szerina is din-gyilkosok... Az absztrakt 'közösségbe belevesző konkrét-emberi életnek e tragédiáját Sinkó hdsiesnek — de egyúttal
demokrati.zálónak is tartja, .s ibealné egy új, . egyetemes eldologiasodás veszélyét
fedezi fel:
»Az egyén értékének az a felfogása, mely az egyén értékét csak mint a kol-

lektivitás f öggvényét ismeri el, heroikus, de egyben demoralizáló is. (...)

Mindenki az összességért él és mindenki hagyja, hogy gaz verje fel a saját
életét és ilyképp az egész élet egy démonikus absztrakció áldozata lesz.
Kétségtelenül: a Cement világában él egy kollektív akarat, s őt egy kollektív lélek is, de paradox módon az egyének, akik ezt a kollektivitást tartják és alkotják, valahol megmaradnak, ha csak belül is, magányosoknak és
árváknak. A kollektív lélek itt a »Verdžngiichung« egy új formájaként áll
előttünk (...) A közösség már él és a gy őzelem útján megy el őre, de az
egyes ember új életfo гmáinak még csak leghalványabb koa- іtúrai se látszanak
meg.
Az emberi élet, mély lcvúlről nézve koliekitív éLs hősiesen épíftkező, beliil
rpedig elárvult, meghasonlott, ön-gyilkosan agonizáló! Íme, a kíviil Јlló Sinikó Ervin
1928-as diagmázisa a szovjet élet febszin al tti valóságárol. 5 e 'diagnózis könnyen
felisanerhеtб mokonságat •muitat avval, amelyet a polgári világ kéreg alatti ».mélystruktlхr ј ráh adott: itt is, ott is a láthatatlanná és valószín űtlenné várt, »maszkát нΡ öltött emberi élet embertelensége ... Márpediig, e rokon d-iagnózisok ellenére,
hogyan tudott volna Siavkó egy szilárd, mozgalmi létformára képesít ő fagódzát találni a kor гalóságábn?
Igaz, a szocializmus, 'a szovjet rendszer további últját illet ően a jelentagadás
ellenére .is teljesen nyílt tekintet ű marad, szemléletét nem dogmatizáija. Ilyen
szem antból araég a krisztianizmusa teljében írt Anatole France-esszé ,iás teljes
Тiyí1•tságról tanúskodik, amennyiben a korszer ű ateisztiikus raaionalizmusmál szólva
akt hirdeti, hogy az emberi szellem is vele együtt a szocializmus is іdёntб állomásra.ért s majd elválik, hogy »a szocializmus, mint szellemi ,tartalom, valaminek a
vége vagy valami újnak a ikezdete-e?« S ugyancsak nyílt, kérd ő álláspontra helyezkedik a 'Szovjatuгlá jövőjét Illetően a. рarlameіъtárizmussal foglalkozó •tá іхilmányában is:
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»Egy bizonyos: vagy soha messzebb, vagy soha közelebb még nem voltunk
az emberiség emberhez méltó, igazi történelmének kezdetéhez. Eddig csak
egyének élhettek emberhez méltó morális életet s e1 fog d őlni megint egy
időre a régi, középkorba vžsszanyúló probléma, lehetséges-e a »Homo Dei«
mellett egy »civitas Dei« is ?«

s Fjodor Gladkov nCement--

je és az új orosz regény.
Nyugat, 1928/1. sz.

»Majd elválik«, »el fog d őlni« ... Ime, a soronkívüli ember várakozó, nemközönbösen 'kíváncsi álláspontja a szocializmus egyetlen országának valóságával
szemben. E váláság akkori jelenében csupán az elvet, a roletárdiktatúra a1Idverzális és önkritükus vezérelvét tudja méltányolni — s őt szenvedélyesen szembeallí•tani a ,kar minden más rendszerének szellemi tartalmatlanságával! —5 e'bből Ikövetlkezően a jelenb ől csupán a jövőbe mutatót, a még nem-valósat, a lehetségesét tudja
szubjektive is magáénalk vallani. De e vállalás nem fedi el szemlélete eldtt az alternatívák nyílltságát: rvagy megvalósulnak e tkdtsdgkfviii legtöbb envberséget ígér ő
rendszer imтnanens célki.tűzései, vagy nem; az .absztrakt »közösségi jólét« mallett
vagy emberivé va ј k a konkrét, egyes-emberi élet is, vagy megmarad a jelenlegi
éldolagiasodnttság szintjén; vagy eikezd ő liik csakugyan a szocializmus legfenségesebb ígéreteinek, az emberiség igazi történelmének a megvalósulása — •az »isten
országának« lehozása a Földre —, vagy Ég— Föld között marad a régi, az igazi
tönténelem ékezete elóbti hagyományos szakadék ...
E széls őséges lehet őségek »valószer űségi fokának« eLdön'téséhez, természetesen, elégtelen volt számara az emigrációba kisz űrődő !politikai és irodalmi informació; a reális lehetőséget csak maga a testközelb ől szemlélt szovjet életvalóság »verifii'kálhatta«, s ezt volt hivatott biztosítani a moszkvai . t. Addig !pedig
szükségképpen maradt a várakozó, soronkíviili álláspont, a nemtett mint uralkodó
életforma.
~
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