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(PROLОGUSKÉNT : SZÁMOK .) Nyolc bemutató és hat felújítás : összesen 264 elő-
adás (nem szamítva a két Pet őfi-estet és a következő  évad két bemutatójának 
néhány nyilvános főpróbáját), 68 871 néző  elő tt. Ebből vidéken 170 előadás 47 533 
nézővel , Szabadkán pedig 94 előadás és 21338 néző . Az előadásonkénti nézőátlag 
261, ebből otthon 227, vendégjátékokon 282. Ezek a Szabadkai Színház magyar 
együttese 1972 /1973. évi szezonjának számbeli mutatói. 

Második éve készítjük el az Új Symposion lapjain a magyar tagozat idény 
végi mérlegét , és ezzel hagyományt szeretnénk teremteni , s némileg pótolni a 
nemlétező  falyóiratkritikát . A hagyományteremtés bizonyos kontinuitást jelent, 
ennek a folyamatosságnak a jegyében mondunk véleményt és vetjük össze a két 
évad adatait és tanulságait. 

Ebben az idényben negyvennyolccal kevesebb előadása volt az együttesnek, 
mint tavaly (312), otthon mindössze kétszer , vidéken pedig negyvenhatszor keve-
sebbszer léptek közönség elé, mint az előző  szezonban . Ez minden bizonnyal annak 
a színészek iránti humánusabb , megértőbb viszonyulásnak a következménye, amire 
beiktatása után az új f őigazgató , Vitomir Ružić  célzott nyilatkozataiban. A szá-
mok eggyel kevesebb bemutatóról és kett ővel több felújításról is tanúskodnak 
ebben az évadban , mint az előzőben . Mindez a szokásos ingadozások keretében 
történt , nincs benne meglepő  vagy aggasztó . Az azonban már elgondolkodtató, 
hogy az előadásonkénti nézőszám lényegesen csökkent , 340-ről 261-re. Korai lenne 
ebből messzemenő  .következtetéseket levonni , de arra mindenesetre figyelmeztet-
heti az illetékeseket , hogy nagyobb gondot fordítsanak a közönség megnyerésére, 
tájékoztatására , érdekeltté tételére . Annál is inkább mert a jó propagandával 
a szabadkai színházban már régóta komoly , mind sürgetőbben orvoslásra szoruló 
baj van. 

 

(MI VAN A SZÁMOK MöGđTT?) A prológus befejező  soraival már kiléptünk a 
számok világából , megpróbáltunk a számok mögé látni . Folytassuk ezt a vizsgá-
lódást abban az irányban , amelyben a legtöbbet tudunk meg az évadról — a 
kollektív és egyéni teljesítmények kiértékelésével. 

a) REPERTOÁR , DARABVALASZTAS . A nyolc bemutató : Fehér Klára—
Nádas Gábor : Honolulu ; Peter Sháffir : Játék a sötétben ; Tóth Ferenc : Jób; Na-
talia Ginzburg : Jókedvemben vettelek el; Moliére : Scapin furfangjai ; Tennessee 
Williams : Az iguana éjszakája ; Mihail Bulgakov : Iván , a Rettentő  és Branislav 
Nušić : A gyászoló család. (Az előző  évadból áthozott produkciók : Tamási Áron: 
Rnekes madár ; Friedrich Dürrenmatt : A nagy Romulus; Dale Wassermann—
Mitch Leigh : La Mancha lovagja; Hermann Gresiecker : VIII . Henrik és hat 
felesége; George Feydeau : Bolha a fülbe és Méhes György : Férfihűség.) 

A bemutatók műfaji meghatározása a színlapok szerint: hat vígjáték, ebb ől 
egy szatirikusnak minősített , egy pedig zenésített és egy-egy színjáték meg verses 
színmű . Lehet , hogy meglepő  a hat vígjáték , de ha a műfaj értékben olyan széls ő-
séges megvalósulásait egyformán ide soroljuk , mint a Scapin furfangjai vagy 
az Iván , a Rettentő  az egyik oldalon , illetve a Honolulu , a Jókedvemben vettelek 
el a másikon , már láthatjuk , valóban óriási minőségi különbségekről van szó 

979 egyazon kategórián belül. 



Fehér Klára—Nádas Gábor: Honolulu. Amolyan olcsó kis rdarabocska, ami-
lyenből évadonként egy-kettő  szokás és hagyomány szerint betéved színházunk 
műsorába. A közönség szórakoztatását kell szolgálnia, csak éppen a legfontosabb 
értéknek van híján: nincs semmi mondanivalója. Amolyan üres vígjátéki bl ődlizés 
Pest és Honolulu között, amihez nekünk abszolút semmi közünk sem lehet. Mert 
nemcsak időszerűségnek, de humornak is híján van Fehér Klára története: egy 
mindenható kapitalista vezérigazgató, Mr. George Captain, akit valaha Pesten Ka-
pitány Gyurkának hívtak és Pesten él ő, rigolyás mamájának kell találkozniuk, 
de a mama megbetegszik, s helyette á vezérigazgató szintén pesti titkárn ője közre-
működésével egy •csapnivalóan rossz fest őművész, ennek nagyokos felesége s a 
házaspar színészbarátn ője érkeznek a távoli Honoluluba. A színésznő  feladata, 
hogy az otthonmaradt mamát játssza meg, közben id őnként kilép szerepéb ől, éjje-
lente mulatni jár, s hogy ki botlik belé, nem nehéz eltalálni, maga a vezér, •a nagy 
George Captain, s természetesen szerelmes is lesz... Tovább valóban felesleges 
mesélni a darab tartalmát, ebb ől is látszik, érdektelen, fércmű  a javából. 

Peter Shгіf fer: Játék a sötétben. Közismerten: Black comedy, ezen a néven 
járta be  Európa színpadait. Egyetlen, nem túl eredeti, de nagyon hatásos ötletre 
épül: a világos sötét, a sötét pedig világos, azaz: amikor a színpadon vaksötét 
van, akkor a színészek, attól függetlenül, hogy a közönség semmit sem láthat, úgy 
viselkednek, mintha világos lenne, és fordítva, amikor a színpadon kigyullad a 
villany, úgy mozognak, mintha sötét lenne, de ezt már a néz ők is láthatják. Lé-
nyegében helyzetkomikum, amihez az angol szerz ő  kevert némi sajátos jellem-
komikumot. Van benne egy hamisíthatatlan angol ezredes, egy egzisztenciát és 
feleséget remélő  modern szobrász, egy ferdehajlamú és egy milliomos m űgyűjtő , 
egy művészetrajongó villanyszerel ő , egy a sötétben alkoholimádóvá váló vénlány és 
a szobrász egykori, heves természetű  kedvese. Ők e komikus forgatag részesei, 
a vígjátéki helyzetek mozgatói. Kimondottan szórakoztatni akar —ezért furcsa 
a színlapon a szatirikus vígjáték megjelölés, .nincs ebben szinte semmi szatíra 
— nem kíván többnek іІ tѕzаni, mint ami, s ez nemcsak szimpatikus, de becsülen-
dő  is. 

Tóth Ferenc: Jób. Vajdasági magyar szerző  díjnyertes műve az egyén és 
a láthatatlan, misztikus hatalom szembenállásáról, a hitr ől és a hit kegyetlen pró-
bával mért határairól, a hatalom értelmetlen cselekedeteir ől. Mindez oíbliai tör-
ténet felelevenítésével«, de mai kicsengésekkel, verses dráma formájában. Iro 
dalmilag és főleg tartalmilag jelentős, értékes mű, mégha nem is dráma a műfaj 
megszokott értelmezése szerint, inkább verses példázat. A drámai konfliktus nem 
külsőségekben, hanem a f őhősben teljesedik ki, nem véletlenül min ősítették egyet-
len hangra írt műnek, drámai monológnak. 

Natalia Ginzburg: Jókedvemben vettelek el. Vértelen, halvány csacsogás a 
komédiázás örve alatt. A darab öt szerepéb ől három teljesen kidolgozatlan, a má 
sik kettő  — a vidékről Rómába kerülő  butácska falusi lány, aki a szegénység el ől 
menekül a nagyvárosba azzal a rejtett szándékkal, hogy színészn ő  legyen, amikor 
rájön, hogy erre éppenséggel semmi esélye sincs, akkor legalabb feleség szeretne 
lenni, ez síkeriil is, de lényegében egy naiv, csacsogó falusi lány mama, aid csak 
mesélni akar, ebben éli ki magát és a lány urizalo, mmaent mindenkinél jobban 
tudó anyósa — szintén sok sablonos vonással megrajzolt alakjai ennek a szag-
talaníztelen darabocskának. 

Moliére: Scapin furfangjai. A nagy vígjátékíró szelemes, csupa játék, csupa 
ötlet műve, amely bizonyos általános, • tehát mai tanulságoknak sincs híján. A m ű-
faj mindmáig rangosnak számító megnyilvánulásai közé sorolható darab a mindent 
dintéző  furfangos fickóról, Scapinről, aki úgy próbálja eligazítani barátai, isme-
rősei ügyes-bajos ügyeit, hogy az igazság gy őzzön s ő  maga is jól járjon. Bátor 
és okos segítő , aki önmagáról sem feledkezik meg. 

Tennessee Williams: Az iguana éjszakája. A nemrég még nagyon divatos 
drámaíró egy kevésbé sikerült m űvével mutatkozhatott be közönségünknek. Sze-
rencsére a rendezői beavatkozás azt tartotta meg a darabból, ami ma is, itt is 
érdekes lehet: egy sajátos közérzet rajzát, tüneteit. Az emberi elesettségnek nem-
csak amerikai változata a megkötözött óriásgyík, az igu ana módjára verg ődő  
már-már tragikus alakok, tragikus h őssé azonban sem a kiugrott papból Tett idegen-
vezető, sem a magányt állandó, már mániákus szerelmi vágyban feloldani akaró 
szállodatulajdanosnő  sem válhat. Értéke a lelki élet árnyalt ábrázolás-a. 

Mihail Bulgakov: Iván, a Rettent ő . A XX. század egyik legjobb és legtöbbet 
mondó vígjátéka, amelyben a valóság és az álom egybeolvadása örökké id őszerű  
kicsengéssel gazdagodik: az álom, a fantasztikum, a menekülés vágyát és lehet ő-
ségét jelenti és szimbolizálja. Honnan menekül a darab feltatáló h őse? Az egyé-
niséget deformáló, az intézményesített zaklatás félelmetes mechanizmusának, az 
alkotót, a gondolkodót megbénító sztalini korszakából, s mindenhonnan, ahol 
ehhez hasonlóan viszonyultak az emberhez. A m űfaj lehetőségeit nagyszerűen is 
merő  és használó kiváló mű  Bulgakov vígjátéka. 

Branislav Nušić: A gyászoló család. Az örökségvárományos, magukat roko-
noknak mondott családi hullarablók groteszk, komikus gyülekezetét írta meg 
Nušić, ma is érvényben levő  emberi aktualitással. A jellemábrázolás komikus né-
hány jól eltalált figurájával és a könnyed nevettetés néhány hatásos, de nem túl tar-
talmas, mély poénjával. A könnyű  műfaj középfajsúlyú darabjai közül való a mai 
groteszk ábrázolást annyira kedvelő  színjátszás számára elég gazdag lehetőségeket 
nyújtó Nušić mű . 980 



Ez a darabválasztás lényegében megfelel a több éves gyakorlattal kialakított 
műsorkonstrukció sémájának. Nemcsak abból a szempontból, hogy az idény 
műsorán igényes, rangos, komoly mondanivalójú művek és kizárólag szórakoztató 
alkotások egyaránt megtalálhatók, s ezek aránya is megfelel a sok évi átlagnak, 
hanem olyan tekintetben is, hogy a most véget ért szezonban .az el őbbiekhez ha-
sonlóan a csupán szórakoztatásra szánt m űvek között szabályszer űen ezúttal is 
találhatók harmad- és negyedrend ű  darabocskák. Az ilyen töltelékművek ezúttal 
a Honolulu és a Jókedvemben vettelek el. Az előbbi esete a bosszantóbb — nem 
mintha a Ginzburg-vígjáték kevésbé lenne gyenge darab a Honolulunál —, els ő-
sorban azért, mert a kimutatások készítésekor könnyen megeshet, hogy a mai 
magyar dramaturgia képvisel őjeként említik a szabadkai társulat egy évadnyi 
műsorában, s ez már méltánytalanság napjaink magyar drámairodalmával szem-
ben. 

A rossz példa mellett szerencsére ott áll a  jobb, a követendő  is. Az igényes 
szórakoztatás tartalmilag jelent ős művekkel — Scapin furfangjai, Iván, a Rettent ő  
és A gyászoló család — is megvalósítható. Nem kell feltétlenül semmitmondó, 
üres v~ját~kёcskákat műsorra tűzni, ha szórakoztatni akarjuk a »nagyérdeműt«. 

nem valószínű, hogy szórakozni csak ürességeken lehet és tud a közönség, 
a pedig tévednénk, akkor engedtessék meg, hogy ne tartsuk nagyérdem űnek, 

mert ezt a jelzőt semmiképpen sem érdemli meg. Nem állítjuk, hogy közönségünk 
túlságosan igényes lenne, de az is tény, hogy a tartalmas szórakoztatást — ha mar 
szórakozni akar — nem az igénytelenség mögé helyezi. Konkrétan, nem hiszem, 
hogy a Honolulu vagy a Jókedvemben vettelek el jobban érdekli, tetszik neki, 
mint a Scapin furfangjai. Hogy pedig minden m űsoron szerepelt műről szóljunk, 
megemlíthetjük, hogy a Játék a sötétben valahol a két széls őség között helyez-
hetd el. 

Sehogy sem tudunk napirendre térni a szórakoztatás kétféle igénye, elkép-
zelése fölött. Egyszerűen nem értjük, hogy lehet csak azért m űsorra tűzni egy-egy 
— legtöbször nem is egy-egy, hanem több — darabot, mert ezek szórakoztatják a 
közönséget, s nem ügyelni közben arra, hogy ez a különben is kétes, könnyen tá-
madható kategória — az önmagáért való szórakozás —, ha már évr ől évre többször 
is megkísért bennünket, ne legyen elfogadható művészi, tehát tartalmi-forma-
nyelvi színvonalon. Ha elfogadjuk azt a mar-már közhelyszer ű  tételt, hogy »a mű-
vészet az emberiség öntudata«, s ugyanakkor tudjuk, tapasztaljuk, hogy színházunk 
műsorán nem ritka vеndég az olcsó, jelentéktelen mű  — nyugodtan kimond-
hatjuk — a giccs, akkor már önmagától adódik a következtetés: az öntudattal 
valahol baj van. Vagy a közönségnél, amely a színház szerint igényli az efféle 
szórakoztatást vagy pedig a színháznál, amely csökönyösen ragaszkodik az egyszer, 
valakik által kialakított gyakorlathoz, és nincs annyi jóérzése, hogy egyszer s 
mindenkorra leszámoljon ezzel a káros szokásával, giccsforgalmazó szenvedélyével. 
Hogy mennyire abszurd, tarthatatlan ez a több éves — vagy évtizedes? — m űsor-
kreáló elképzelés, amely lényegében nem más, mint a polgári színházi politika 
továbbélése, ellenpéldával is bizonyítható. Azt nem tagadhatjuk, hogy színházunk 
nem csak szórakoztatni akarja közönségét, s ennek érdekében több tartalmilag, 
mondanivaló szempontjából, irodalmi megmunkálás tekintetében értékes, jelent ős, 
rangos művet tűz músorára. De vajon megtörténik-.e, hogy ebb ől a kategóriából 
az értéktelen szórakoztató műveknek megfelelő , azokkal azonos szinvonalú dara-
bokat, alkotásokat mutat be, kivált olyan sokat, mint a szórakoztatási szándék 
esetében teszi. Elképzelhetetlen, inkább öntudatlan, mint tudatos jelenség, hogy 
a bоmutatásra kerülő  »komoly« művek közé olyanokat is beiktatnak, amelyek 
alatta vannak egy sziikséges, méltányolható színvonalnak. Ilyen esetben, ahogy 
az idén játszott Tennessee-művel történt. a rendez ő  szükségét érzi a beavatkozás-
nak, kialakított koncepciójának megfelel ően módosítja, meghúzza, .a jeleneteket át-
csoportosítja, értelmezi. Ezt kellene tenni az igénytelen szórakoztató m űvekkel is. 
Vagy ezek esetében szigorú húzás után semmi sem marad? Nem baj, legalább rá 
ébrednének, hogy az ilyen műveket játszani sem kell. _ 

Ha valami megmagyarázhatatlan csoportosítással a vígjátékokat eleve az 
ún. könnyű  darabok közé soroljuk, ahogy ez rendszerint tévesen lenni szokott, 
jóllehet az Iván, a Rettent ő, a Scapin furfangjai vagy A gyászoló család éppen 
ennek ia kategorizációnak az értelmetlenségér ől győzhet meg bennünket, akkor 
színházunk 1972/1973. évi évadjában csupán Az iguana éjszakája és a jugoszláviai 
magyar szerző, Táth Ferenc műve, a Jób jelenthetné a repertoár komoly részét. 
A már említett három vígjáték, a Bulgakov-, a Moliére- és a Nuši ć-mű  bizonyít-
hatja azonban, hogy ebbe a kategóriába is kett őnél több előadott mű  tartozik. 

Számunkra elsősorban a Jáb bemutatása és sikere a lényeges, noha bizonyos 
vonatkozásban, els ősorban Virág rendező  újbóli önmagára találása szempontjából 
Az iguana éjszakája is több csak egy produkciónál. A Jób azzal, hogy az egész 
társulat nagy önfegyelemmel és kollektív teljesítményével kiérdemelte a Sterija 
Játékokon való részvételt, nemcsak a vajdasági magyar drámaírásnak vált jelent ős 
állomásává, hanem a színház rangját , országos méretű  sikereit is növelte , gazdagí- 
totta. A két Deák-dráma után a Jób fesztiváli szereplésének végképp meg kellene 
győznie a színház illetékeseit, hogy országos elismerést csak jugoszláviai magyar 
darabok bemutatásával szerezhetnek. Nem akkor figyelnek fel egy-egy rendezé- 
sükre vagy színészi teljesítményükre, ha Shakespeare-drámát, vagy modern világ- 
irodalmi alkotást keltenek életre, hanem ha új hazai darabbal lépnek a nyilvá- 
nosság elé. A jól megrendezett, eljátszott ősbemutató varázsa lényegesen nagyobb, 
hatása messzemenően jelentősebb ,minden más darab azonos vagy esetleg maga- 
sabb színvonalú megjelenítésénél. Bizonyítja ezt ifj. Szabó István esete is, aki- 
nek a Jób előtt is voltak kiváló rendezései, emlékeztetnénk az Imádok férjhez 
mennire vagy az Еnеkes madárra, ezek szakmailag talan a Jóbnál is jobbak 
voltak, de a rendezőre csak a Sterija Játékok után figyelt fel az országos színházi 
közvélemény. A vajdasági magyar szerz ő  műveinek bemutatása nemcsak köteles- 
ség, hanem hasznos is lehet. Épp ezért üdvözöltük a Jáb színpadra állítását, amit 
az elmúlt évad egyik legjobb m űsorpolitikai gesztusának kell tekintenünk, külön 
örültünk művészi sikereinek, üdvözöltük országos szereplését és külföldi vendég- 
játékát, s ezért tartjuk aggasztónak azt a hírt, hogy az el ő ttünk álló színházi idény- 
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Ez annál inkább .meglepő, mert a három évvel ezel őtti sгínműpályázatra beérkezett 
még néhány figyelmet érdemlő  darab, Gobby Fehér Gyula díjazott drámája, Varga 
Zoltán pályaműve, Kopeczky vígjátéka stb., ezenkívül tudomásunk van arról is, 
hogy Dévavárinak két éve benyújtott kézirata hever megválaszalatlanul a színház-
nál, sőt ezt a darabot — a legújabb értesülésünk szerint — az egyik magyarországi 
vidéki színház az idén be is mutatja majd. De a megjelent m űvek között is akad 
játszható, például Kopeczky nagyszer ű, szellemes komédiája, a Don Juan utolsó 
kalandja. Szöveg van, csak választani kell közülük, de színházurbkban még mindig 
közönyösek a jugoszláviai magyar szerz ők drámairodalma iránt. S ha ez igy van, 
ellene pedig nehéz bizonyítani, akkor mintha színjátszásunk, tehát saját mester-
ségük iránt is közönyösek lennének a színházban. Nem szeretek színházi válság-
ról beszélni, de ha ilyesmi létezik, akkor ebben nem kis része éppen a hazai 
szerzők iránti nemtörődömségnek jut. 

Régóta sürgetett műsorpolitikai feladat az évtizedekkel ezelőtt már bemu-
tatott művek felújítása. Az elmúlt szezonban végre erre is sor került, 23 év után 
ismét színpadot kapott Nuši ć  vígjátéka, A gyászoló család. Hogy a felújítás sikere 
nem volt túl meggyőző, az nem vonhatja kétségbe az efféle próbálkozások lét-
jogosultságát. A negyvenes és ötvenes években számos olyan darab került itt 
közönség elé, amely — korszerű  megközelítésben, igényekkel — ma sem lenne 
érdektelen. 

A Szabadkai Népszínház repertoár-, más szóval, mindenes színház. A szük-
ségből vállalt profilnélküliség velejárója, hogy a műsorban a legkülönbözőbb mű-
fajú daraboknak keld helyet találni — a mindenesség kapcsán szokták emlegetni, 
hogy a műfaji tarkaság színvonalbeli, fajsúly, érték szerinti sokszín űséget is je-
lent, ezt előszeretettel hangsúlyozzák, hinni mégsem tudunk benne —, ily módon 
a prózai előadások mellett rendszeresen játszanak zenés m űveket, operettet, mu-
sicál vagy zenés vígjátékot. A prózai és zenés m űvek aránya igencsak változó, 
attól függ, hogy az évi egy-egy operett vagy musical mellett hány zenés vígjáték 
kerül bemutatásra. A tavalyi kilenc bemutató között két zenés m ű  szerepelt, az 
idei nyolc között pedig egy, ez is zenés vígjáték, afféle átmeneti m űfaj. Szó sincs 
gyökeres műsorkonstrukcióbeli változásokról, ha közönségünk megszokta, hogy 
a társulat olykor zenés darabokat is játszik, felesleges is lenne az ilyen változás, 
nem kelfa zenés műveket kiiktatni a műsorból. Csak jó érzéssel, hozzáértéssel kell 
válogatni közülük. S talán elsősorban a modernebb hangvételű  musicalek felé 
kéll orientálódni, ezeket kell játszani az operettek helyett. A musical-irodalom 
van ma már annyira terjedelmes és gazdag, hogy évente, ha más, els ősorban 
anyagi akadálya nincs, •körültekintéssel, igényesen lehet válogatni bel őle. 

Ha a választott, bemutatott darabok irodalmi értékét tekintjük, akkor az 
1972/1973. évi műsoridényben az Iván, a Rettentő, a Scapin furfangjai, a Jób, A 
gyászoló család és részben Az igu ana éjsza:kája felel meg egy mérsékelt színvonal-
nak, jelenti azt a nívót, ami alá egyetlen esetben sem lenne szabad szállni. 

b) »SZfNHÁZCENTRIKUS« SZEMPONTBOL. Jóllehet a bemutatásra kerülő  
darabok irodalmi értéke, színvonala lényeges eleme a produkciónak, az mégsem 
állítható, hogy hatásában kizárólagos összetev ője is. Az előadás minőségének bi-
zonyos fokig előfeltétele a rangos irodalmi alapanyag, de vénbeli színházi produk-
ció csak a sajátságos színjátszás elemek, a színházi formanyelvi megoldások, a ren-
dezői beállítások, a színészi játék, a kísér ő  elemek — díszlet, ruha, zene, fény 
stb. — hozzáadásával lesz bel őle. Szabályként nem állítható, hogy jó el őadás csak 
rangos irodalmi mű  felhasználásával készülhet, a gyakorlat mégis azt sugallja, 
hogy az értékes alapanyag nagyon is fontos, már-már nélkülözhetetlen a sikeres 
előadáshoz. (Természetes, nem feledkezhetünk meg azokról a, f őleg nyugati kí-
sérleti próbálkozásokról, amelyeknek gyakran még állandó szövegkönyvük sincs, 
ezek esetében a legszabadabban kezelt librettó csak az írott szöveg, ami nem is 
dicsekedhet mindig különös irodalmi kvalitasokkal. De ezek kísérleti színházak, 
a mi társulataink viszont, •köztük a szabadkai is, szigorú szervezeti és m űsor-struk-
túrával rendelkező  repertoár-színházak.) Ezt az 1972/1973. évi szabadkai színházi 
évad is bizonyíthatja. Színházi szempontbál messzemen ően legjobb produkcióik 
a Scapin furfangjai, Az iguana éjszakája és a Jób voltak. Ha a legjobbat kell 
kiválasztani, akkor ez vitathatatlanul Moliére vígjátékának el őadása. 

Ha általánosságban akarjuk jellemezni az évad szabadkai produkcióit, ak 
kor elsősorban a játék domináns jellegét kell kiemelni, mint olyan törekvést, 
amely az előadások legtöbbjében felismerhet ő , kimutathatóan jelen van. Az elő-
adások játékjellegének hangsúlyozása a sajátos színházi kifejez őeszközök érvénye-
sítési szándékát példázhatja, a színjátszás öntörvény űségének nyomatékosítása tö-
rekvéséről tanúskodik. Ez a jellegzetesen színházi alapállás, viszonyulás saját 
munkájukhoz egy több éve tartó világszínházi folyamat, ezt példázza az idei BITEF 
műsora is, amely éppen a színpadi játék rehabilitációját szorgalmazó különféle 
próbálkozásokból állt össze, és számunkra csak örvendetes, hogy a szabadkai tár-
súlat is követi ezt a folyamatot, igyekszik benne megtalálni a helyét és megpró-
bálja kiteljesíteni lehet őségeit. 

A Scapin furfangjainak szabadkai el őadása ebben a törekvésben a társulat 
eddigi csúcsteljesítménye. A rendez ő, ifj. Szabó István és az el őadás egész együt-
tese élvezettel vetette magát bele a commedia dell' .arte, a Moliére-vígjáték forma-
nyelvének vonzó világába. Nagy biztonsággal találtak rá e színjátéktípus hangjára, 
eszközeire, ugyanakkor azonban nagy körültekintéssel, megfontolással válogattak 
az adódó lehetőségek között, állandóan ügyelve arra, hogy minden ötlet, geg, poén 
az adott szituációt és az ebben részt vev ő  vígjátéki figurák természetét fejezze 
ki, tegye hatásossá. S épp ez az a viszonyulás, amelyet Moliére megkövetel darab-
jainak megjelenítőitől. Minden mozzanat a játék mind teljesebb kibontását 
szolgálja, de önćélúság, főleg pedig a produkcióra kívülről, idegen elemként rá 
erőszakolt rendezői szellemesség nélkül. Minden rendezői, színészi ötlet a darab 
jellegéből következik, s épp ezért érezzük őket szervesen az előadáshoz tartozók 
nak, a keretül szolgáló vásári színjátszást idéző  képektől a legapróbb poénekig. 
Ami pedig még külön dicséri az előadást, hogy a sziporkázó, szilaj játék nem 
fordult fonákjára, nem oldódott fel puszta játékosságba vagy ami még rosszabb 
— önmagáért való játszadozásba. Ifj. Szabó István rendezésének minden könnyed- 982 



sége, mulattató szellemessége mellett szigorú koreográfiája, szerkezeti fegyelme 
figyelhető  meg. S épp ebben ismerhető  fel művészi rangja, kivételes színvonala, 
ezáltal válik a játék mögött meghúzódó emberi tartalom, komoly mondanivaló 
is nyilvánvalóvá. 

Nyilván ellentmondásosnak tetszik, hogy a játék kiteljesedését szorgalmazó 
évad produkciói között értékben, színvonal szempontjából közvetlenül a commedia 
deli' arte elemeit felhasználó Scapin furfangjai után két olyan el őadás következik, 
mint Az iguana éjszakája és a Jób. Az ellentmondás azonnal látszólagossá válik, 
feloldódik, ha tudjuk, hogy a lélektani drámát idéz ő  Williams-színmű  és a bibliai 
példázat köntösébe bújtatott versesd г  tma, a Jób is a műfaj maximális színpadi 
igényeinek kibontási szándékával és ennek a szándéknak többé-kevésbé teljes ér-
tékű  megvalósításával dicsekedhet. Az iguana éjszakája és a Jób is a saját szín-
játéktípusán belül, e típus elemeinek felhasználásául készült igazi színházi pro-
dukció, s mint ilyenben a színjátszás, a tagabb értelembe vett játék, e m űvészi 
megnyilatkozási forma egyik legrégibb, ha nem éppen a leg ősibb eleme félreért-
hetetlenül jelen un. Másfajta »játék« ez, mint amilyent a Scapin furfangjai ese-
tében tapasztaltunk, de vitathatatlanul játék, vérbeli színházi kifejezési forma. 
Az iguana éjszakája és a Jáb nemcsak a játék milyenségében különbözik a Móliére-
vígјdték már-már teljes érték ű  előadásától, hanem abban is, hogy megvalósítási 
színvonalában némileg alatta marad a Scapin furfangjainak. 

Virág Mihály céltudatosan, .jól átgondolt koncepció szellemében húzta meg 
a dramaturgiájában nem egységes, s őt ellentmondasos megoldásokat is egyesíteni 
kívánó színművet, s így sikerült nyomatékosítania a számunkra sem érdektelen 
williamsi mondanivalót, az elesett sorsú emberek szánandóságát és azt, hogy 
saját félrecsúszott életükért milyen mértékben terheli éppen őket a felelősség, 
továbbá, hogy a cselekedni kívánó, de erre képtelen emberek nemcsak sajnálni-
valók, hanem tehetetlenségiikért el is ,ítélend ők. Az előadás sodró tempójú, erő-
teljes, de helyenként lassul a menete, esik a feszültsége, s egy-egy színészi telje-
sítménye halványabb, ami nérnileg csökkenti a kedvez ő  általános benyomast. 
(Talán még kíméletlenebb rendez ői beavatkozásra lett volna szükség, hogy az 
időnkénti eseménytelenséget elkerüljék.) 

Az évad harmadik kiemelkedő  produkciója az ifj. Szabó István rendezte 
Jób, amely eljutott a idei Sterija Játékokra, az ország legeminensebb színházi sereg-
szemléjére. Tóth Ferenc pályadíjnyertes műve magán viseli a történelem el őtti 
múltból vett példázatok és alírai-filozófiai m űvek összes erényét és hibáját. 
Nemcsak általános, örökké, tehát itt is és most is érvényes emberi magatartás-, 
létezésformák megkérdőjelezésével és szükségszerűségének tudatosításával válik 
vitathatatlanul idő- és korszerűvé, hanem műfaji sajátságai miatt minden más 
drámavariánsnál talán szűkebb drámai korlátok közé szorítja, kényszeríti meg- 
jelenítőit. Az oratórtkus műfajjal eleve megkötött alkotói képzelet megpróbál 
túllépni a korlátokon. Ezt tette a Jób rendez ője is, s ebben az igyekezetében —
az előadás első  részében — kissé mintha többet akart volna nyújtani, mint amire 
Tóth Ferenc műve lehetőséget nyújt. Látványos, szemre szép, de különösebb funk-
ció nélküli bevezető  jelenetet és az els ő  részben a gondolati és drámai esemény-
telenség folytán nagy szerephez jutott színpadi gépezetet szerkesztett munkatdr -
saival a rendező, és ezzel műfajon kivüli eszközőkkel próbálta pótolni azt, ami 
a drámából hiányzik. A továbbiak folyamán visszatalált a m űfaj hagyományos, de 
önmagában is kifejez ő  formai keretei közé, s ekkor a fokozódó drámaisággal 
valóban erőteljessé válik a Jób előadása. Elsősorban ez a rész, a produkció ter-
jedelemben nagyobb fele, teszi indokolttá a Job kiemelését az évad m űsorából. 

Egy commedia dell' arte, egy lélektani dráma és egy verses formában meg-
írt lírai-bölcseleti biblikus példázat szolgáltak alapul a szabadkai évad legjobb, 
legszínvonalasabb el őadásaihoz. Három különböző  drámatípus, de mindhárom meg-
jelenítésének közös ismérve, hogy rendez őjük az adott műfajon belül kereste a 
megelevenítés eszközeit, hogy mindhárom vérbeli színházi produkció, amely az 
adott kategórián belül a színpadi játék, a színpadszer űség maximális kiteljesítésé-
nek igényével született meg. Ahogy a dramai m űfaj különféle variánsait ,jelenti 
a három mű, ugyanúgy megjelenítésük is a színpadi játék három különféle, de 
egy tőről fakadó változata. 

A szezon értékelésekor a kevésbé sikerült produkciók közé sorolható Bul-
gakov: Iván, a Rettent ő, Shaffer: Játék a sötétben, Fehér—Nádas: Honolulu, 
Nušić: A gyászoló család és Ginzburg: Jókedvemben vettelek el cím ű  művek elő -
adása. Ezek közül igazi bukás az olasz írón ő  darabja. A vérszegény szöveghez 
minden invenció nélküli rendezői munka társult, amely nemhogy kitisztította, 
kinyitotta, hanem még betömte a darabnak azokat a pórusait, amelyeken keresz-
tül úgy»ahogy lélegezhetett volna, amelyeken a szórványos s nem is különösen 
erőteljes vígjátéki poénszellemek kiszabadulhattak volna, s ügyes, szellemes ren-
dezői, színészi poénekkel egyesülve legalább szórakoztató, kellemes el őadast pro-
dukált volna. Egyetlen rendez ői ötlet kevés egy ilyen átlagosnál is gyengébb da-
rabhoz, főleg ha szerepei közül csak kett ő  mondható teljesebbnek, s ezek alakítói 
is gyorsan kifulladtak. A Jókedvemben vettelek el művészi bukását nem volt ne-
héz megjósolni. (A darab nagy el őadásszáma, amivel kés őbb még foglalkozni kell, 
sem győzhet meg ennek ellenkezőjéről.) Az azonban már kevésbé volt várható 
és kiszámítható, hogy A gyászoló családot is csak egy hajszál választja el a teljes 
bukástól. Két jó színészi alakítás és Nuši ć  mesterségbeli tudása mentette némileg 
a produkciót. A rendezés néhány megoldást kivéve teljesen eseménytelen, rossz 
értelemben rutinos volt, a színészi alakítások zöme pedig nem jutott el a kitel-
jesedésig, csak villanás erejéig volt jó, alig érz ődött rajta az előtanulmányozás, 
a következetes felépités annyira szükségos ismérve. A gyászoló család irodalmilag 
és színpadszerűség szempontjából is lényegesen jobb alapanyag, mint a Jókedvem-
ben vettelek el, akkorát az el őadás sem bukhat, noha meglepően közel került 
az évad leggyengébb produkciójához. 

A további három előadas olyan se hideg, se melegre sikerült. S ez 
elsősorban a Bulgakov-vígjáték esetében érthetetlen és fölöttébb sajnálatos. Az 
Iván, a Rettentő  előadása csak részleteiben — egy-egy színészi alakítás hosszabb- 
rövidebb felcsillanásában — emelkedett a kiváló vígjáték színvonalára. Bulgakov, 
aki valóban nagyszerűen, mondhatni moliére-i színvonalon ismerte és érezte a ví-- 
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szituációkat, sorsokat ír meg, a sztalini korszak ún. intézményesített zaklatásának 
idegőrlő, agybénító mechanizmusát leplezi le, rajzolja elénk teljes, félelmetes nagy-
ságában; a forma, a külsőségek vígjátékiak, s őt bohózatiak, a tartalom pedig na-
gyon is tragikus színezetű. Ezt az egymással jól megférő, a vígjáték igazi rangját 
jelentő  kettőséget nemcsak felismerni, hanem kifejezni, érzékeltetni is kell — ez 
a jó Bulgakov-előadás titka. A szabadkai eladásban sok a félmegoldás, érz ődik 
a szándék, de kiteljesedni nem tud, s ezért h іányzott a bohózat mögötti, Bulga-
kov művére annyira jellemz ő  drámai légkör, nem éreztük a sajátos bulgakovi 
atmoszférát. Ritkán kerül színházunk műsorára ilyen rangos vígjátéki szöveg, 
kár volt nem jobban megbecsülni és kihasználni az alkalmat. 

Hasonló eset történt a Játék a sötétben-nel is, azzal a különbséggel, hogy 
ez a szinte kizárólag mulattatni akaró, helyzetkomikumok egymásba érv hosszú 
sorából felépített Sháffer-mű, annak ellenére, hogy nagyon ügyes darab, irodalmi 
rang és mondanivaló szempontjából messze alatta marad a lulgakov-víg јаtéкnak. 
A két mű  szabadkai előaaásában azonban az a közös, hogy egyik megjelenítés 
sem valósította meg a szöveg kínálta lehetőségeket. A Játék a sötétben-böl hiány-
zott az a fergeteges tempó, amely a pusztán poénekb ől álló darabot sikerre viheti. 

A második csoportba, a kevésbé sikeres el őadások közé soroltak közül egye-
dül a Honolulu megjelenítése emelkedett a szöveg fölé. Ez valóban nem volt muvé-
szet, mondhatnánk joggal, a szöveg csekélyke értékeire célozva. S valóban, a .sok, 
évadonkénti •két-három hasonszórü darab, ennyi mindig szerepel a társulat m ű-
során, olyan gyakorlottá, rutinossá tette a színészeket az efféle m űvek megjelení-
tésében, hogy minden nehézség nélkiil legalább közepesre játsszák, teljesen meg-
menteni azért nekik sem sikerült. Egy-két egészen јб  színészi alakítás és a ren-
dezés időnkénti, a műtaft s elsősorban az irodalmi alapanyagot megkérd őjelező  
irónikus poénjei adtak némi színt ennek a nagyon is színtelen, szagtalan, teljesen 
érdektelen tucatdaгabocskának. 

Érdekes megfigyelni, hogy a kevésbé sikerült produkciákbál éppen az hi-
ányzik, van csak гészoen meg, ami a három legjobb el őadást jellemezte: a játék, 
a vérbeli, sajátos színpadi eszközök arzenálja. Ami annál meglep őbb, mert ki-
vétel nélkül vígjátékakгбl van szó, s ez a műfaj a játék könnyebb változatára, 
a játékosságra is csábít, jóllehet a vígjátéki smíius nem merümet ki az óncélú 
játékosságban. A műfaj kínálta lehet őségek tehát megvoltak, csakhogy élni nem 
sikerült velük, aminek okát a színházi mnnkabeosztásb an, a rövid probaterrninu-
sokban, a fárasztó tempóban, az együttes számbeli kötöttségében is keresni kell. 

c) EGY>1NI TELJESÍTMÉNYEK. Már az eddigiekb ől is kiderülhetett, hogy 
az évad sikerei a Scapin furfangjaihoz, Az igu ana éjszakájához és a Jóbhoz t ű-
ződnek. Természetesen művészi sikerekre gondolunk, s mivel ezek túlnyomórészt 
a rendezéstől függnek, természetes, hogy a három emutett darab el őadásának 
rendezése is a legfobb. A Scapin furfangfait és a Jóbot ifj. Szabó István, Az igu ana 
éjszakáját pedig Virág Mihály állította színpadra. A legjobb rendezés szerintünk 
a Moliére-vígjátéké volt, ez az el őadás a legkomplettebb, s ebben áriási része 
a rendezőnek van. Hogy négy rendezése közül kett ő  jóval átlagon félüli az egyrészt 
örvendetesen tanúskodik Szabó fejl ődéséről, arról, hogy feladatait komolyan veszi, 
igyekszik megtalálni a legjobb formát, önmagával szemben igényes, ezt az inkább 
közepesnek, mint sikeresnek mondható Honolulu rendezésében is megfigyelhettiik, 
másrészt viszont, mivel a két leggyengébb produkció egyikét, A gyászoló családot 
is ő  rendezte, joggal merül fel a kérdés, nem jelent-e túl nagy megterhelést egyet-
len rendezőnek az idényenkénti négy bemutató, félő, hogy ha aránytalanul, mű-
vészi teherbírásán felül terhelik meg, ifj. Szabó István könnyen, miel őtt még 
rendezői egyénisége kialakulhat, elfásul, kényszerb ől rutinossá szürkül. Еpp az 
ilyen veszély elkerülése érdekében kell üdvözölni, hogy a Népszínházban végre 
felfedezték Vajda Tibort, az rгjvidéki Rádió tehetséges fiatal rendezбjét. Talán 
ezután nem zárkózik el egymástól a két rokonintézmény, Vajda meghívását a 
közeledés jeleként kel üdvözölni. (Erre a kés őbbiek során annál inkább szükség 
lesz, mert hamarosan megkezdi működését az újvidéki magyar színház is, amely 
koncepciója szerint nemcsak számit a szabadkaiakkal való egészséges kapcsolatra, 
hanem munkája is függ ett ől.) Még az sem baj, hogy Vajda bemutatkozása nem 
a legjobban sijkerült. A Játék a sötétben elóadása kiegyensúlyozatlan volt, a ren-
dezés nem használta ki a szöveg nyújtotta lehet őségeket, kevésbé volt fergeteges, 
szellemes, mint ahogy az ilyen darabok ezt megkívánják. A további három be-
mutatót Virág Mihály állította színpadra. Az iguana éjszakája —egy-két tövid 
ideig tartó esést kivéve —sodró tempójú, a lélektani dráma legjobb oldalait ér-
vényesítő, kiemelő, koncepciózus munka, amely a szöveg értékein is túln őtt. Az 
Iván, a Rettentő  félig sikerült, messze a szöveg l еhetőségei alatt maradt, hiány-
zott belőle a rendezői invenció, inkább tolтnácsolta a darabot, mint alkotó módon 
értelmezte, ezenkívül pedig felróható neki, hogy tévesen értelmezte, értelmeztette 
Tyimofejev szerepét, ami viszont dönt ő  fontosságú a mű  értelmezése szempontjá-
ból is, rutinos, eseménytelen előadást rendezett Bulgakov zseniális vígjátékából, 
ugyancsak rossz értelemben rutinos előadást rendezett a Ginzburg-vígjátékból, az-
zal a különbséggel, hogy ebben az esetben a nyersanyag min ősége is összehasonlít-
hatatlanul gyengébb volt, s nem menthette az ötlettelen, szürke rendezést, hanem 
még nyomamekosította. 

Rendezésért díjat Virág Mihály kapott a vajdasági Színházak Találkozóján 
Az iguana éjszakájáért, ifj. Szabó István számára pedig nyilván legalább ilyen el 
ismerést jelent, hogy a Jób eljutott á Sterija Játékokra, bekerült az év hat leg-
jobb produkciója közé. A Scapin furfangjai a legnagyobb, egyértelm ű  elismerést 
a kritikától kapta. 

A színészek köziil első  helyen kell említeni Pataki László megérdemelt Ste-
rija-dóját a Jáb címszerepéért. Színjátszásunk történetében ez a második Sterija-
díj, s kiilönös örömmél kell üdvözölni, hiszen olyan kivételes formátumú művész 
kapta, aki évek óta valóban vezet őszínésze társulatunknak és a jugoszláviai magyar 
színjátszásnak is. A Vajdasági Színházak Találkozóján Az iguana éjszakáiénak 
szereplőgárdájából díjban részesiilt Pataki László, Karna Margit, Fazekas Piri és 
Albert Mária. 984 



Az évad legjobb színészi teljesítményei ezúttal is els ősorban Pataki László 
nevéhez fűződnek. Három szerepet alakított és két és fél valóban rendkívüli ala-
kítást nyújtott. Jábként a lírai»filozófiai szöveget értelmezte kiválóan, s közben 
arra is futotta erejéb ől, hogy a bibliai alakból mai, természetes emberi figurát 
formáljon, s így sokban hozzájárult a mű  és az előadás mondanivalójának aktuali-
zálásához. Shannonként a Williams-színm űben. pedig egy összetettségben, lelki-
emberi sérelmeiben jellegzetes mai figua szinte minden megnyilvánulását, árnya-
latát érzékelteti a kétségbeesést ől a ripacskodásig, s fergeteges tempót diktálva 
viszi sikerre a darabot. Pataki harmadik szerepét Bulgakov vígjátékában kapta. 
Akárcsak tavaly a Feydeau-bohózatban itt is kett ős szerepet alakít, Bunsát, a 
házfelügyelőt és Ivánt, a cárt. Utóbbiként jobb, nagyszer ű  érzékkel karikírozta 
az időgép segítségével századunkba csöppent rettegett uralkodót. Házmesterében 
azonban melléfogott. Buns .t, ezt a született besúgót nem lehet csak komikusan 
ábrázolni, ahogy Pataki tette, félelmetesebb figura, mintsem munkája alapión hi-
hetnénk, a megfélemlítést annyira fontosnak tartó diktatorikus rendszerben a 
mindent tudó, jegyző  és szorgalmasan továbbító házmester századunkban legalább 
annyira rettegetté vált — fasizmus, sztalinizmus mint egykor Iván, a cár. 
Ezért nem lehet csak komikusra formaíni Bulgakovnak ezt a h ősét. 

Pataki kiváló szériáit már megszoktuk, természetesnek vesszük, Árok Ferenc 
kiugrása pedig bizonyos fokig meglepetés. Ároknak, eddig is volt ugyan néhány 
figyelemreméltó alakítása, de kiegyensúlyozott színészi teljesítménysorozatról még 
nem beszélhettünk. Ebben az évadban a Scapin furfangjainak címszerepében nyújtott 
valóban bravúros alakítást. Igaz, a szerep is parádés, de Árok Ferenc tudott is 
élni az •alkalommal, meggyőzően, végig bírta szusszal és ötletekkel ezt a nehéz, 
megerőltető  és összetett szerepet. A Scapin alakítójan áll vagy bukik az egész 
előadás sikere, Arok Ferenc — a rendez ővel együtt — a szabadkai Scapin sike-
rének igazi kovácsa. Hogy a Moliére-vígjátékban nyújtott nagyszer ű  teljesítmény 
nem volt véletlen, igazolhatta a Játék a sötétben cím ű  bohózatban nyújtott alakí-
tása, ez mintha jelezte, el őlegezte volna a Soapin bravúrját. 

Az évad harmadik kiemelked ő  színészi teljesítményét Szabó István nyújtotta 
Agaton szerepében A gyászoló családban. Úgy állította elénk a darabbeli szolga-
bírót, hogy a figura jellemének és magatartásának összes jellegzetes árnyalatát 
érzékeltette, buta és korlátolt, ravasz és romlott, kisszer ű  és telhetetlen volt egy-
szerre. 

Jóllehet elmaradnak a fenti alakítások mögött, az idény színészi teljesít-
ményei közül mégis feltétlenül ki kell emelni Albert Mária két szerepét, Máriát, 
a színésznőt a Honoluluban és Sárát A gyászoló családban; Karna Margit Ma'ine 
Faulkját Az iguana éjszakájában, Szél Peter Szilveszterét a Scapin furrangjaiban, 
Soltis Lajos Zsorzs Milostilavszkiját az Iván, a Rettent őben, Nagy István Argante-ját 
és Czehe Gusztáv Geronte-ját a Scapin furfangjaiban. Az epizódalakítások közül 
mindenképpen megemlítendő  Heck Paula két szerepe, özv. Kapitányné a Honi 
luluban és Uljana Andrejevna az Iván, a Rettent őben, R. Fazekas Piri szerepe, Ju-
dith Fellows, Az iguana éjszakájában és Arok Ferenc svéd követe a Bulgakov-
vígjátékban. 

A sikerek mellett a bukásokról, illetve helyesebben a téves szerepértelmezé-
sekről is szólni kell a szezon végi összefoglalóban. Ezek között említend ő  első-
sorban Salamon Sándor Tyimofejevje az Iván, a Rettent őben, Versegi József Mel-
kett ezredese és Barácíus Zoltán Harold Corringe-ja a Sháffer-bohózatban, Pásthy 
Mátyás Jákin rendezője aBulgakov-vígjátékban. Bzekről sem mint klasszikus bu-
kásról, hanem inkább mint kihasználatlan lehet őségről kellene beszélni, annál 
is inkább, mert a tavalyihoz hasonióan az idén is ійeglehetö ѕen soк  a télig кi-
dolgozott és csak a rutinos színészi szerep. A derékbatört alakítás legszembet űnőbb 
példája ezúttal Majoros Kati Zinaida Mihájlovnája és Szabó Cseh Mária anyósa 
a Ginzburg-darabban. 

Művészi szempontból a legfigyelemreméltóbb díszleteket Petrik Pál (Jób, 
Az iguana éjszakája) és Székely Piroska (Honolulu) tervezte. Mind a nyolc be-
mutató jelmezterveit Székely Piroska készítette, különösen sikeresnek mondha-
tók a Jóbnak, a Scapin furfangjainak és a Honolulunak a ruhái, míg az Iván, 
a Rettentő  és a Játék a sötétben ruhatervei nem a legjobban sikerültek. Akár-
csak Hupkó István három színpadterve közül kett ő , a Bulgakov- és a Ginzburg-
darabé. 

A színház külmunkatársai közül nem hagyható említés nélkül Köll ő  Mik-
lás (Budapest) koreográfiája és Király Ern ő  (Újvidék) zenéje a Jóbban, mind-
ketten jelentősen hozzájárultak az évad egyik legjobb produkciójának sikeréhez. 

Feltétlenül megemlítendő  a Jób színpadi világosítóinak, Szaghmajszter Zol-
tánnak és Ződi Nándornak a hozzájárulása a produkció sikeréhez, a világosítás 
nagyszerű, funkcionálisnál többet megvalósító példája f űződik nevükhöz és alkotó 
értékű  munkájukhoz. 

3. 

(KöVETKEZTETÉSEK, PÁRHUZAMOK — TANULSÁGOK.) Már a bevezetőben 
említettük, hogy a szabadkai magyar társulat az 1972/1973. évi szezonban negyven- 
nyolccal kevesebb előadást tartott, mint az el őző  évadban, vidéken negyvenhattal, 
Szabadkán pedig kettővel kevesebb fellépése volt az együttesnek. Ez a csökkentés 
valóban időszerű  volt, minthogy a magyar társulat nemcsak az ország legtöbbet 
játszó, hanem legtöbbet utazó színháza is, s a nagy strapa mindenképpen csök- 
kentette a színészek teljesítményszintjét, s évadok után igényességüket is kikezdte. 
Persze világos, főleg a színházbeliek számára, hogy a negyvennyolccal kevesebb 
előadáš könnyítés ugyan, de nem lényeges, az idény így is vitathatatlanul fáradsá- 
gos volt. Elsősorban azért, mert egyrészt minden erejükkel a Sterija Játékokra 
készültek, tegyük hozzá, nagy-nagy fegyelemmel és szorgalommal, másrészt vi- 
szont, úgy tetszik, a bemutatók elosztása nem volt a legmegfelel őbb, legésszerűbb, 
hiszen a szezon második felében nemcsak az országos fesztiválra kellett készül- 
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tálán inkább a következő  évadok nagyobb sikere érdekében , mintegy figyelmez-
tetőként — szükséges feltenni a kérdést: mire fordították színészeink a fennma-
radt szabadidőt és energiájukat ? Nyilván elsősorban pihenésre , de vajon csak 
erre , s •művészi szempontból hol jelentkezett ez a felszabadult energiatöbblet? 
A repertoár megválasztásaban, igényesebbé tételében , az egyéni teljesítmények 
szintjében , a színészi hozzáállás nagyobb alaposságában , a játékstílus tudatos for-
málásábaл , fejlesztésében , a kísérletezés iránti fokozottabb hajlamban? 

A repertoárról már elmondtuk a legfontosabbakat , talán még hozzátehet-
nénk, hogy a két műsor , a tavalyi és az idei nem sokban ktilönbözik . Az idei ta-
lán egyetlen árnyalattal igényesebbnek tűnik. Ez a különbség nem is a színvonalas, 
az értékes művek összevetésekor figyelhet ő  meg, hiszen a Csongor és Tünde, az 
rnekes madár , A nagy Romulus, a II. Richárd és a zenés műrajt képviselő  La 
Mancha lovagja semmiképpen sem lehet az igénytelenség bizonyítéka . A két évad 
közti árnyalati különbség inkább az ún. szórakoztató művek kategóriájában fi-
gyelhető  meg . A tavalyi Férfihűséghez , VIII . Henrik és hat feleségéhez , sőt még a 
Becsapott menyasszonyhoz és a Bolha a fülbe -hez hasonló mű  ezúttal csak három 
található a műsorban , persze kimondottan rossz választás ezúttal is annyi v an, 
mint a múlt szezonban , kettő, a Honolulu és a Jókedvemben vettelek el. A tavalyi 
szezonban Dürrenmatt remeke A nagy Romulus, az idén Bulgakov nagyszer ű  műve 
az Iván , a Rettentő , a klasszikusok közül előbb Shakespeare királydrámája, most 
Moliére vígjátéka került bemutatásra . Az idei évad nagy többlete a jugoszláviai 
magyar dráma bemutatása . Az előző  szezonban és a most befejezetten is egyaránt 
három-három produkciót min ősíthettink példamutatóan sikeresnek . A kiemelt elő• 
adások között azonban bizonyos különbség érezhet ő , méghozzá az idei produk-
ciók javára. 

A múlt évadról készített összefoglalóban még csak jeleztük , hogy egykét 
produkcióban érződik a groteszk hangvételű , korunkra annyira jellemz ő  meg-
jelenítési stílus . Ebben az összefoglalóban már néhányszor emutettük , hogy álta-
lános törekvésként a játék rehabilitációja figyelhet ő  meg. Ez a tény már sejteti, 
hogy a társulat mindinkább közeledik a tavaly is jelzett stílushoz . Persze az is 
lehet , hogy ez a stílusformálás , -elsajátítás elsősorban a választott művek műfaji, 
főleg vígjátéki jellegével magyarázható . Ez annál valószínűbb , mert a színészi 
munkábol még mindig hiányzik a kapott feladathoz való alkotói viszonyulás, az 
elemző  szereptanuláš , a sokféle lehető  és szükséges körülmény, fontos ismeret 
figyelembevételéről tanúskodó szerepértdlmezés . Enélkül pedig stílusról , jelleg-
zetes játékmódról nehéz beszélni , tudatosan kialakított jelzésrendszer sem jöhet 
létre. 

A stílus kérdésének vizsgálatakor merül fel a kísérletezés problémája. A 
múlt évadban bemutatott II. Richárd példáján láttuk , hogy az egyszeri kísérlete-
zés csak felemás eredményeket hozhat. Rendszeres , permanens kísérletezés nélkül 
kiilönösebb eredmények sem várhatók . Az idei évadban még az egyszeri experi-
mentálás is elmaradt. Ennek okát feltehet őleg abban kell látni , hogy ezúttal a 
színház kamaraszínpadán nem volt bemutató . A kamaraszínpad ugyanis azzal, hogy 
az ott készülő  előadások anyagilag kevésbé költségesek , kisebb kockázatot jelen• 
terek , mint a nagy színpadi produkció , igen alkatinas kísérletezésekre , újszerű  
megoldások , játék kipróbálására , elsajátítására. 

A kísérletezés szükségszer űségével együtt kell említeni , hogy az ilyen mun-
kában feltétleniil gondolni kell a rendez ők kisebb megterhelésére is. A szezonon-
kénti három bemutatónál több egyik állandó rendezőnek sem lehet »normája«. 
A vendégrendezők alkalmazása nemcsak a házbeliek tehermentesítése szempont-
jából fontos , hanem az együttes felrázása érdekében is. A két szabadkai rendez ő  
közül Virág Mihály az előző  évadokban lassan , de érezhetően válságba jutott, 
a mostani évadban Az iguana éjszakája már sejtette , hogy Virág rátalál a krízis-
ből kivezető  útra. Úgy látszik, hogy ennek az útnak egyik ága a pszichológiai drá-
mák színpadra állításán át vezet. De látszik az is, hogy a másik út nem lehet 
a vígjátékok és bohózatak útja , amely Virágnak egyszerűenalkatánál , mentalitasánál 
fogva nem fekszik . Virág módszere ugyanis az, hogy egy-egy képnél , bеáшtásnál 
hosszasan elidőzik, igyekszik ezeket gondosan felépíteni , a vígjáték , kivált pedig 
a bohózat nem tűri meg a »hosszú vágásokat «, a jeleneteknél való időzést , ellen-
kezőleg, csak a végső  produktumot , a poént tűri meg, sőt követeli , enélkül ugyan-
is nincs dinamikus előadás , nincs fergeteges tempó . Virág vígjátékrendezéseiben 
csak néhány ötletet használ , holott minél többre van  szükség belőlük . A bohózat, 
a komédia inkább ifj. Szabó Istvánhoz áll közel , érzi a műfajt , s tud is hozzá 
kritikusan viszonyulni , ha erre mád adódik , mint például a Honoluluban történt. 
Ogyesen »kommentárral« látja el, tűzi meg a jeleneteket, az el őadást. Lehet, 
hogy ez a kommentáló magatartás lassan stílussá válik ifj . Szabó Istvannál. 

A magyar társulat előadásainak díszleteit hárman , Petrik Pál, Hupkó István 
és Székely Piroska tervezték , az utóbbi mind a nyolc bemutató jelmezterveinek 
is készítője . A vendégként szereplő  Székely Piroska nagy angaгsáltságának követ-
kezménye, hogy ebben az évben több produkció ruhatervei gyengébbek, mint 
a magyar együttes előadásain lenni szokott . Nyolc jelmez- és egy díszletterv lénye-
gesen több , mint amit egy művész képzelete , invenciókészlete elbír . Rendezni kel-
lene a jelmeztervez ő  státusát , állandó tervezőt találni vagy több vendéget anga-
zsálni . A díszlettervezés is válságba jutott, mintha színvonal szempontjából stag-
nálna , Petiiknek is nyіlván sok az évadonkénti négy díszlet , Hupkó István pedig 
inkább építész-tervezđ , mint művész , színpadképei ezért sokszor felemásak. 

A jelmeztervezés kérdésével már a káderproblémákig érkeztünk . Rendeződött 
a főigazgató státusa , de még mindig nincs drámaigazgató és dramaturg sem. Ta-
lán az útóbb mindennél fontosabb , hiszen a színpadi jártasság mellett — amire 
egy bejáródott színháznál kevésbé van szükség , hiszen mesterségük , hivatásuk vele-
járója , tartozéka , az idők folyamán kialakult feltételes reflexe minden rendez ő-
nek, ,színésznek nagy szükség mutatkozik irodalmi , jártasságra , ami a drama-
turg ismérvé lehetne. 

A tavalyi összefoglalóban jeleztük , hogy néhány évad végi pródukció az 
idő  rövidsége miatt nem futhatta ki a tervezett el őadásszámot , lássuk, -az új 
évadban való felújításukkal erre sor keriilt -e. A felújítások közül az Rnekes ma- 986 



dór most huszonötször, összesen hatvannyolcszor, a Férfih űség és a Bolha a fülbe 
tizenkilencszer, összesen hatvannégyszer, illetve ötvenháromszor került közönség 
elé. Az évad végi bemutatók felújításában már nem értek meg ilyen szép sorozatot. 
A nagy Romulus és a La Mancha lovagja egyformán hétszer, a VIII. Henrik és 
hat felesége viszont csak kétszer került újra színre, illetve összesen a Dürrenmatt-
mű  26, a musical 14, Gresiecker-darab pedig csak 11 alkalommal jutott ismét 
közönség elé, a Becsapott menyasszonyt többé nem játszották, s így ez 2s csak tizen-
egyszer volt látható. A két utóbbi produkció alacsony el őadásszáma, úgy látszik; 
mintha igazolná a művészi szempontból történ ő  elmarasztalás jogasságát. Vagy 
csak arról van szó, hogy a színházi propaganda és a vidéki kultúrfelel ősök ezek-
nez voltak a legkegyetlenebbek? 

De lássuk a számunkra ezúttal fontosabb adatokat, azt, hogy az 1972/1973. 
évi szezon darabjai hányszor találkoztak a közönséggel. A Honolulu 36 előadást 
ért meg, 17-et Szabadkán, 19-et vidéken, a Játék a sötétben 21 (10 és 11), a Jáb 
23 (13 és 10), a Jókedvemben vettelek el 37 (13 és 24), a Scapin furfangjai 26 
(11 és 15), Az iguana éjszakája 13 (8 és 5), az Iván, a Rettent ő  12 (6 és 6) és A 
gyászaló család 17 (8 és 9) alkalommal került színre az évad folyamán. Meglep ő  
a Ginzburg-vígjáték nagy szériája, de itt nyilván a cím vezette félre a vev őket 
vagy a színházi propaganda fogadta kegyébe az el őadást, és a Seapin furfangjainak 
viszonylag kis sorozata, de az utóbbi a Bulgakov-, a Williams- és Nuši ć-műve] 
együtt a következő  szezonban is nyilván műsoron lesz majd. Külön említendő  
a Jób szegedi vendégszereplése és a hangfelvételr ől történt közvetítése a Magyar 
Rádióban. 

(folytatjuk) 
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felicia marina-munteanu 

futóhomok 
felett 

a látóhatár egy izzó vonal 
(orizontul este o linie incandescentá) 

A látóhatár ameddig ellátsz 
Egy izzó vonal. 
S mž azért a vonalért élünk 
Melyet sohasem érhetünk e1. 
Ez itt nem a mi életünk, 
Az izzó vonalra vágyakozó 
Aludni felejtett szemekkel nézünk 
Mi annál nagyobb 
Minél nehezebb a k ő  szíveinken. 
Anélkül hogy látnánk e tüzet, 
Anélkül hogy.látnánk a hegyeket, 
Szemünk más hegyek felé irányítjuk, 
Álmainkat más tüzek felé vezéreljük. 

az a bánatos madár vagyok 
(sift acea pasáre tristá) 

Lélegzetetekben suhanó madár vagyok, mely 
Általrepül elégedetlenségetek fagyán, 
Madár vagyok, ki emlékeztet titeket 
Az elfeledett kíváncsiságra, a dolgok csodálatára. 
És az álmatlanságra. 
Egy idegen gondolatotok szárnyam alatt fészekre talál, 
S nem hagylak békén bennetek, 
Álljatok félre, ki-ki a maga setétjével. 
Madár vagyok, ki elszállítja tárgyakról a meleg csendet, 
Aki megjövendöli a hírnököt a túlról 
S ki megtörik egy folytonos félelem-megpróbáltatásban. 
Végtelen t űzoltólétrán 
Felszálló madár vagyok, 
Ki különbre emlékeztet, mint ami adatott. 
Keserű, zord égen kimúló madár vagyok, 
Mert zárt ablakaitok értelmét föl nem foghatom. 
Az a bánatos madár vagyok. 988 



Felicia Marina-
Munteanu mintegy 
három 	esztendeje 
közöl verseib ől, me-
séiből; indulása elég-
gé rendhagyó: ez 
idáig hazai román, 
továbbá szerbhorvát, 
macedón, magyar, 
szlovák és ruszin 
nyelv ű  folyóiratok-
ban, napilapokban 
és egy antológiában 
jelentek meg m űvei. 
A Lumina c. folyó-
irat 1971-ben díjjal 
tüntette ki mesekö-
tetét, amely kiadásra 
vár, s talán ez évben 
meg is jelenik. 1971-
ben meséiről értesül, 
majd egy évre rá ver-
seit ismerheti meg a 
romániai olvasókö-
zönség (a Horizontul 
c. folyóirat révén). 
1972-től tagja a Vaj-
dasági írók Szövetsé-
gének. Verseskötete, 
a Futóhomok felett 
(Pesti nisipuri mi--
cátoare) ez évben je-
lent meg, s mint 
megtudtuk, a Szerb 
Matica tervbe vette 
szerbhorvát nyelven 
való kiadását; és sor 
kerül bemutatására 
Romániában is. Je-
lenleg írókkal folyta-
tott beszélgetések 
alapján készülő  гž-
vortköteten dolgozik. 

arról álmodozva 
(visind) 

Elrejtőzött kis demiurgosz a csillagokból szavakat olvas, me-
lyeket sohasem ismerhetünk meg. Est közelít, reményünk árnyéka 
mind rövidebb. Távoli folyamok át-átsuhannak koponyáinkon, tük-
reinkben hozván egy-egy messzi civilizáció képeit. Az ég kagylóként 
bezárul felettünk, de mi a sötétben Ikarusznak sugárzó tereket ál-
modunk folytonosan. 

Ki tudja, mezítelen s elcsigázottan mikor ébredünk meg csil-
lagok s a Semmi ökle alatt. Ki tudja, a magányosságtól meggyötör-
ten mely tájon ér bennünket a virradat. Lehet — egy piramis 
csúcsán. Lehet, hogy egy ikon mélyén, szentekkel öröklétre halász-
va. Legy őzöttként vagy győztesként — mint minden háború — egy 
igazságtalan harcban. 

Arról álmodozva, észrevétlenül, szívünkb ől a vadászok drága-
követ lopnak, éveink — messze, virágokként — hervadnak, képzelt 
világok romjain reszketnek. 

Elrejtőzött kis demiurgosz a csillagokból szavakat olvas, me-
lyeket sohasem tudhatunk meg. 

a szó , melyet keresek 
(cuvzntul pe care -1 caut) 

A szó, melyet keresek füstujjával 
Kopogtat ablakomon, 
Száraz, zizegve suhanó levéllel, 
Téli reggel élet-virágával, 
Felismerhetetlen viasz-mosollyal. 
A szó, melyet örökösen keresek, 
Éjfélkor harangkongásban jelenik meg, 
S ha kinyitom ablakom, sehol semmi, 
Csak száraz ágak recsegnek késő  őszre emlékeztetvén 
És halott madarak hullnak a fészkekb ől folytonosan. 
A szó, melyet keresek, folyóra hasonlít, mely — 
Meglepetésként — 
Mindiglen kiönt, 
Mielőtt nekem gátakat emelt volna. 
E1öntž az álom vetéseit, 
Az értelem fáit kitépi, 
Édes vizet keser űvé alakít 
S visszahúzódik medrébe, 
A föld alatt folyik tovább 
A mélység meteor-es ői felé. 

legyőzhetetlen lenni 
(a fi invincibil) 

Legy őzhetetlen lenni 
Sár-test mélyéb ől fakadó 
Élővíz lenni 
Csodálatos szertartásért amelyen át 
Olykor oly könny ű  elérni 
A szép láthatatlan arcát 
Szó-es őben bolyongani melyet 
Őseink mondanak ki bennünk 
Emlékeztetvén kitágult síkságra hol utunk vezet 
Hol a jövő  világának egy csúcsa 
Hol magányos f ivérünk vár a mérleg túloldalán 
Hogy pillanatra lángra gyújtson az ősz virágaiban 
A derült ég csillagainak tüzében 
Vigyázni forró ajkak alatt 
A jövend ő  próbálkozásai sorsát 
Nyitott szemmel megálmodva 
A magasság fehér óráját 
Legy őzhetetlen lenni 989 



Futóhomok felett 
(pesti nisipuri miscátoare) 

Mi sem történik. Ősz van. Fagy ölel, míg új szavakra találok. 
Meleg szavak a hallgatás jégtáblái alatt. 

Elhagyatott föld ismeretlen zuga, egy meglepetéseket ígér ő  
irányba — az eszmélet térképén egy tartományban —, valahová-
menés lázának vágya gyötör. 

Ősz van, mint rendesen, zajló utcával, üzletekben tolongó ki-
festett n őkkel, hónuk alatt fekete táskát hordozó férfiakkal. Vona-
tokkal, autókkal, buszokkal, a nap — mely nekem életet ad —
nyüzsgésével, amelyben még jobban egyedül, az utcától, tárgyaktól, 
emlékekt ől idegenebbnek érzem magam. 

De lelkem barlangjaiban kincseket fedezek fel, melyek kis 
dolgokból piramist emelnek. Egyedül az emlékezet futóhomokja 
feletti utazások népesítžk be láthatatlan kis csillagokkal, végnélküli 
csenddel lényemet. E helyen még kék madarak repülnek bennem, 
a dél aranybúrája alatt. E helyen a messzeségek édeskés bizony-
talanság-illatot árasztanak, és kezdem már érteni a fákat, a virág-
szirmokat újra. 

Éjszakában magányosan utazó városok közelednek felém. Él-
tem levelek között elfolyik, amikor az ég pillangóival beszélgetek 
álmomban. E helyen találom majd a csönd forrásait, a legmaga-
sabb csúcs felé vezet ő  utat. 

0, bizonytalanság tengere! 6, tiszavirág-álom! Hol lehet 
a halk és súlyos beszéd, melyet sohasem tudtam végžghallgatni? 
Hol van  ifjúságom széttépett falevele, merre az út, melyet keresek? 

Az, ki — a gy űlölet, vágy, szenvedély s haláltusán túl, a halá-
lon és megsemmisülésen túl — elment igazságra vadászni, most 
mily egyedül. Az, ki egyszer eltávozott, magamban hiába keresvén, 
magamban, bennünk azt a követ, azt a széttépett falevelet, azt a 
kaput, mely ki sohasem tárul. 

Egyedül az emlékezet f utóhomokján perg ő  szavak tiszta for-
rása lesz igazán mosolygó ajkaim ajándéka. 

voltam 
(iram) 

Kihalt ház voltam, melynek ablaka reád nyílott, 
Harang voltam, s zengtem 
Tekinteted jég-reggelében. 
Erdő  voltam, melyet 
Véredben ébredő  orkánok téptek. 
Birsalma és cseresznye virágok között fuvalló szell ő  voltam, 
Üres utca voltam fényes nappal, 
Frissen ásott ágyás voltam, 
Halott levelek hulltak reám. 
Máglyán égetett boszorkány voltam, s éreztem, 
Föl hallgatásomból platánok hogyan emelkednek. 
Életét eláruló Jágó 
Hiába felemelt tekintete voltam 
Esztendeig tartó szenvedélyért. 
Évszázados  fa  voltam, szélmalom, melyet 
Egyetlen Don Quiote sem ért el. 
Északi-sarkon jégár voltam, 
Közömbösen ömölve hideg óceánokon át. 
A holdon lila homok voltam, 
Harang voltam s zengtem .. . 
Elhagyatott ház voltam a világ peremén, ahol 
Az órák egyszerre megállnak. 



éjféli tükrök 
(prin oglinzi de miez de noapte) 

Új gejzírnek mžért, vajon mžért hódolok 
Üveghegyeken, éjféli tükrökben? 
Nyílt sebeim szavaid gyökerénél begyógyulnak. 
Elszenesedett növények árnyaž között. 
Nyári zuhatagok zeng ő  hangjaiban. 
Vžsszatérés nélkülž vándorlásban. 
Véremben hamuval, álmatlan éjjelekkel. 
A f ű  csontvázában újra 
Vajon miért keresem a piros madarat? 
Ha nem tudom csitítani 
A keblemben felhalmozott óceánokat, 
Éjfélž tükrökben vajon kžért 
Keresem a piros madarat? 

rólad álmodom 
(te visez) 

Kivirágzott tered tüdejének rejtett csók 
Versed meleg földjében alvó algák, 
Véred bora melyben gondolatom megfullad 
Izzó óraszámlapokon kžnyújtott kezed 
Bátortalan jelent lélegző  emlékek 
Nyugtalanságod folyója hol fövenyem szelíden bókol 
A leveg ő  alakját melyb ől kiléptél csókjaimmal hintem, 
Megcsókolom az ösvényt melyen elhaladtál, 
Kiáltott szavaim mélységével 
Soha ki nem nyíló ablakodon kopogtatva 
Lángra gyúlt szerelmem jeléül. 

freskó mélyén 

(in adincul unei fresce) 

Esemény nélkül él a f ény. 
Magunktól független alvó egység, 
Képzelt katalizátor, mely vérünk éjeiben 
Évezredeken át egyazon nyomokat hagyja maga után. 
Porba írt szavakkal, csupán 
Szeret ők — kiket csók ébresztett —
Változtathatják meg a látóhatár szegélyét. 
Csak éber szerelmesek 
Érezhetik meg a távoli tengert, 
Csak ők érhetik el kezeikkel az eget, 
Ősrégi freskó mélyén, 
Bátor álmaikban az évek özönével dacolva. 
Esemény nélkül él a fény, örökösen. 

tíz sor versemről 
(zecce versuri despre versul meu) 

EGY KÍTT MAGÁNYÁB'L ISZIK, 
MIND MÉLYEBB, AHOGYAN ALÁERESZKEDEM. 
MILY METSZ О  A FAJDALOM, 
A LEVEG ŐBEN LEL ŐTT MADÁR NYOMA, 
A NYUGTALANSÁG VILÁGA, JÁROM ÉS TEHER, MI LÁNGRA 

[LOBBANTOTT IDEGEINKBEN. 
A LÁTHATATLAN KÉS FÉNYKORÁVAL SEBZETT ID Ő  S TÉR 

[VAGYOK, 
REJTEKÉN VADRA KÉMLEL Ő  OROSZLÁN, 
LELKEM ÁRNYÉKA ÁLTAL ÉG Ő, CSENDEK KÖZEPETTE 

[KIALVO TEKINTET, 
LELKEM ARNYÉKÁB0L SARJADО  TÖKÉLETES NÖVÉNY. 
VERSEM MINDEZ S MÉG VALAMI... 991 



fatörzs 
(arborele) 

A vihar ma éjjel tövestül kitépte 
A fatörzset melynek odújában 
Annyiszor eldugtuk szerelmes leveleink. 
Az erd ő  sűrű  mélyén 
Az öreg  /a  törzse 
Mily drága rejtekhely volt 
S hogy reszketett velünk 
A jelek miatt amiket égvén rábíztam! 
De ma éjjel 
Egyetlen jelet sem hagytál 
És a vihar ledöntötte a földre. 
Csodálatos faörökösen 
Egy újabb szomorú hajóroncs marad 
A szél és a f eledés zuhatagában. 

Nevezetesen 
Mely nevet viseljem, 
Hogy ereimen át 
Csak neked csörgedezzen, 
Feléd haladjon 
És életre keljen? 
Nevezetesen egyetlen név se, 
Sem ereimen át, sem feléd 
Ne jöjjön semmi 
És ne éledjen fel. 
Csak egy követ adj 
Meg egy kutyát, amely ugat. 

koliger károly fordítása 

?t. 992 



thomka beáta 

a falra 
író 
kéz 

Abban az órában emberi kéznek ujjai tiinének fel, és írónak 
a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt fa-
lán, és a király nézé azt a kézfejet és az ő  térdei egymáshoz 
verődének. 

Dániel könyve 5.5. 

A falon megjelent írást sem az írástudók, sem a varázslók, sem a Кá1deusok, sem 
a jövendölők nem tudták megfejteni. Az írás Dániel próféta könyvében azonos a 
rejrtéllyel, noha mindenki tudja, hogy az írás rendkívül fontos üzenetet közöl a ki-
rály és az egész ország számára. Az isteni jelrendszernek egyetlen ismer ője, értője, 
tolmácsolója akadt: Dániel, akiben »nagyobb lélek, tudomány és értelem, álmoknak 
magyará тΡаta és titkok megjelentése és rejtélyek megfejtése taláiltatott.« 

Az írás és a rejrtély egybetartozását nemcsak Dániel története példázza. Az id ő-
számításunk kezdete el őtti írások legtöbbje évezredekig rejtély volt, sok az is 
maradt. Az a tudat, hogy megfejtettük az egyiptomi hieroglifák, a sumér piktogram-
mik, az észak-amerikai pertroglifák, a csontírás, a kagylóírás jelentését, talán túlsá-
gosan is elbizakodottá tesz bennwnket. A mai ember számára az írás megfejtettnek 
tűnik. Pedig hogy az írás és a rejtély kapcsolata ősibb talán magánál az írásnál 
is ;  azt nemcsak a meg nem fejtett őskori írások, a perui csomóírás stb. bizonyítják, 
hanem korunk ki nem betűzött írásai is: korunk hieroglifái, a falfeliratok, a graf-
fitók, ahogyan a szakemberek a falírást nevezik. A graffito összefüggésben áll az 
emberiség legarchaikusabb kifejezésformáival. Benne az írás és a rejtély kap-
csolata van olyan erős, mint a falra író kéz történetében. 

A graffiti alapanyaga nem a papír, hanem a beton, a fal: a falra író 'kéz a leg-
ősibb anyagokhoz nyúl vissza: a kőhöz, homokhoz, agyaghoz, fához. A fal visszanyeri 
azt a funkcióját, mellyel barlangfalként, sziklafalként rendelkezett. Ma a házfal, a 
palánk, a földalatti, a fatörzs, az asztallap v an  épp úgy karnyújtásnyira, mint 
évezredekkeil ezel őtt a barlangfal. S a barlangfal mindennek a kezdetét jelentette. 
De a graffiti és a teleírt k őtáblák, sziklarajzok összefüggése nem merül ki ebben. 

A graffiti a hatóságok, a városi karbantartó intézmények els ő  számú problémája 
világszerte, amely igen gyakran politikai jellegűvé válik. »A  graffiti,  a falba kar-
colt vagy vésett felirat: köznapi nyelven fogalmazott filozófia.« —írja G. Raeithel 
a Merkur című  lapban az amerikai falfeliratokról. »Egy szakember megkockáztatta 
azt a kijelentést, hogy Mózes k őtáblája volt az els ő  graffito. A Business Week című  
folyóirat dühösen így reagált: »Isten nem tartozott az undergroundhoz!« A t őke 
világában a falfeliratot ma már eleve felforgatónak, destruktívnak tekintik. Mi 
tagadás, a falakon és padokon látható feliratok többsége valóban balványromboló. 
A legjobb graffitákat az a két tárgy ihleti, amely némiképp még mindig tabunak 
számít: a vallás és a szex. Amerikában már évek áta feliratok ékesítik az aszta-
lokat és falakat.« (ld. cikk) 

Mi köze lenne tehát ennek a zavaró, megbotránkozta іtó, gyakran egyáltalán nem 
esztétikus »felforgató« tevékenységnek, a vulgáris illusztrációknak és a profán nyelv-
nek azokhoz az őskori, ókori kőtáblákhoz, ékírásos metszetekhez, :amelyek meg-
fejtve vagy rejtélyként egész korok beszédét közvetítették és őrizték meg adatok 
és rejtélyek farmájában számunkra, s melyek nélkiil sem történelmünk, sem kul-
túránk fejlődésvonalát nem lehetett volna rekonstruálni? És miben állhat a graf-
fitónak mint írásnak, nyélvnek, grafikának rejtélye, amikor mor<danivalóját egy- 
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Az idézett cikk jól példázza nemcsak a »hivatalose viszonyulást ehhez a destruk-
tívnak mondott, underground »népművészethezе , hanem a fokozódó érdeklődést 
is, melyet a graffiti lényege iránt egyrészről a politikusok, másrészről a nyelvé-
szek, képzőmüvészek, szociológusok tanúsítanak. Franciaországban néhány évtized-
del ezelőtt a magyar Brassai irányította elsőként a figyelmet a párizsi klilvárosok 
fal-művészetére: fényképelvel egy addig fel nem ismert és el nem ismert kallektív 
alkotói világot fedezett fel, amelyben a modern folklór autentikus m űvészi rend-
szerét látta körvanalazódni, s egy olyan új esztétikum alakulását dokumentálta, 
amelynek megsejtéséhez és tudatosításához még nem mutatkozott elég fogékony-
nak korunk. A graffitórál mint művészetről nagyrészt Brassai jóvoltából kezdett 
tudomást venni a köztudat. A graffiti nyelvét is el őbb-utóbb •számba veszi a nyel-
vészet, s szemiotikai és szemantikai feldolgozására is sor kerill. A graffiti rejté-
lyének fokozatosan ki kell derülnie, hisz ma még az sincs teljesen letisztázva, hogy 
egy ösztönösen-tudatosan alakuló kollektív produktumról van-e szó, amely minden-
keppen kordokumentáló j вlllegű, vagy csak a terjeszked ő  underground, a nagy-
városok idestxualó, csúfolódó, megbotránkoztatni akaró huligántömegének tény кe-
déséről, ahogyan ezt Amerikában álItják. 

Hamvas Béla, Az északame-
kai petгоglifđk, Napkelet. 
1939. 2. sz. 

Az idézetek H. B. fenti 
munkđiđb6l valбk. 

A falírás lényege után kutatva regisztrálnunk kell ezeket a ІtёnуеКсt is, mégsem 
mondanának he aтrol a feltételezésröl, hogy ezeket a kihívó, városcsúfító és f еы  nő  
kriksz~krakszokait valahonnan a tudatalatti mélységéb ől ugyanaz az erő  hívja életre, 
mint a legelső  csetlő-botló, ügyetlen kőbe, fába, bőrdarabra vésett ákom-bákomo-
kat kultúránk kezdetén. Hamvas Béla az észak-amerikai petroglifákról' értekezve 
az élet ősmozgásának nevezte a firkaló, író, rajzoló kéz mozgását, amellyel az 
ember azáltal, hogy vésővel, csomókkal szinte hetezése pillanatatól ,kezdve rögzí-
teni, közölш  próbált valamit, létének és lényegének elválaszthatatlan megnyilvá-
nulásáról adott számot. Az ember számára elképzelhetetlen a nyomtalanság, saját 
nyomtalansága, s ezért nyomot kell hagyjon létezésér ől, jeІenlétérői. Ebbol ered 
az a találékonysága is, mellyel íróeszközök, alapanyagok, jelrendszerek olyan soka-
ságát fedezte fel, hogy a paleog гáfianak évezredekre volt szüksége, hogy rénd-
szerezhesse ezt a hatalmas anyagot, s a szemiotika még csak ezután próbálja 
vizsgalódását a legrégebbi jelrendszerekre kiterjeszteni. A nehézséget az az ösztönös 
emberi törekvés jelenti, amely sosem elégedett meg azzal, hogy a jeleket a falra 
vetve befejezze munkáját, mintegy magukért a jelekért firkáljon, hanem a jeleket, 
nyomokat kezdettől fogva összetett jelentéssel látta el. Innen ered az írás rejtjel-
szerűsége, hierogjifszerűsége, amely az írást és a rejtélyt minden id őkre összefonta, 
azonosította. A firkálás öröme, ahogyan Hamvas Béla ezt a belsб  erőt nevezi, 
igen gyorsan az írás, s még inkább a közlés, a jeladás örömévé transzformálódott, 
anélkül azonban, hogy elvesztette volna már a firkálásban kifejezésre jutó sajátossá 
gát: »A firkalás öröme az életnek ilyen els ődleges térmegtöltő , növekvő, tenyésző , 
kiterjesztő  és elárasztó ösztöne« 2 Van-e meglep őbb bizonyíték erre az elsődleges és 
vele született ösztönre, mint az az alig másfél éves gyermek, aki annak ellenére, 
hogy még összefüggő  szavakkal sem tudja kifejezni önmagat, ha papírt és ceruzát 
talál, a hegnagyobb tiirelennnel képes ügyetlen kis vonalkákat rajzolgatni, s ez 
a szórakozás mindennél jobban le tudja kötві  nyugtalan, izgő-mozgó lényét? 

Az észak-amerikai indiánt még egy szükségszer űség vezette abban, hogy köveket, 
sziklákat rajzaival töltsön meg: magánya és saját kicsinységének felismerése a 
Sziklás-hegység roppant arányaival, kopár iirességével szemben. Szikláira rákerült 
minden, ami elfelejtette vele egyediillétét. A teret állatok, madarak, fák töltötték 
ki rajzain. 

Az észak-amerikai indiánt és a mai ldi városi fiatalembert id őben, térben jókora 
távolság válaszđja al egymástál. ASziklás-hegység helyett betontömbök között ve-
zet útja, s nem homoksivatagban járkál, hanem aszfalton. Különbözik-e azonban 
az a válság, amelyet a magány felismerése váltott ki az indiánból? A mai ember 
helyzete talán csak abban kiilönbözik az indián hвlyzetétől, hogy számára már 
az a rеПіény is mind halványabb, hogy bolyongásában valahol oázisra, lovakra, 
fákra, emberekre akad: Hisz százezrek, m іlliák veszik .körül .. . 

Marad tehát ősi ösztönének kiteljesíitése, hogy jeleket firkáljon, hogy magára irá-
nyítsa a figyelmet, hogy a falakon otthagyja keze nyomát, az aszfalton lába nyo-
mát. Nem az eljövendő  ikoroknak üzen, mint ahogyan az indián sem akart mást, 
csakhogy jelenlétét önmaga vagy társai számára valamilyen fórmában megörökít-
se. De ha valami csoda folytán évezredekig ott állina a palánk, amelyre_ feliratokat 
vésett, miért ne j вlentenénвk az akkori régészelv és paleográfusok számára felbe-
csülhetetlen értékű  kincset vagy megfejthetetlen rejtélyt, miit számunkra a perui 
csomós madzag? 

Egy dolog kétségtelen: a perui csomók számunkra egyet jelentenek a csomókötö-
getővel-íróval, a petroglifák az indiánnal, a piktogrammok a sumér el őddel. S a 
mai falfirkáló célja sem más, minthogy azonosuljon a jellel, a nyommal, amit 
maga után hagy. 

»Az ember maga is nyom, olyan jel az űrben, mint a homokon a láb ottmaradt 
helye. S az ember, aki maga is jel, újabb jeleket csinál. -:Azzal, hogy él, tehetetlen- 
ségből; azzal, hogy kezével a szikfara formákat vés szándékosan. A nyom érthe-
tetlen, mert jel: a láthatatlan betörési helye a láthatóba.« 

»Minden jel a láthatatlan megnyilatkozása: Felében tehetetlenség: nyomot kell 
hagynom, ahová lépek, ott marad a lábam, ahová nyúlok, ott marad a kezem nyo-
ma. Ez a nyom elárul. Ujjam hegyén a b őrnek olyan rajza van, mint rajtam kívül 
senkinek, ez a nyom én vagyok.« 

A Bibliában írás jelent meg a falon. A falra író kéz mindmáig írja furcsa jeleit 
s bennük saját magát .a falakra. A mi feladatunk, hogy az írást megfejtsük. 	994 



erdélyi györgy 

fehérre rágott csontok 

csontjaitok 
fehérre rágva 
ülnek karosszékeikben 
alkoholszagú fogsoraitok 
elfeledve csattannak össze 
amikor szürke egereim 
elmélázva bújnak el ő  
lyukacskáikból 
hogy hajatok 
maradványaiból 
az öni т?dukció törvényét 
kiolvassák 

menetelő  kőtömbök 

menetel ő  k ő tömbök között 
találod meg 
az elhalványult freskók maradványait 

gyík harapott 
az idő  kígyótestébe 

végtelenbenyúló hexaméterekben 
sírnak a fák 
míg mindannyiunkat 
apró nyulacskák rágnak 

megfoghatatlan 

omladozófalú szürkeség 
— köd — 
halottmosók nedves talpa 
és a levegő  páratartalma 

fátyolos létezés 

a létezés 
misztikumába veszve 
kiáltok hozzátok 
haláltáborokban 
nyugvó öntudat'tok 
egyszer talán 
hozzám elér 
ha a pulzáló 
idő  kövei 
felfelé gurulnak 
a hanglejtés harmadútján 

indulva ezerszer 

indulva ezerszer 
mégis megállva 
a temetés nem ünnep 
csak a fehérbeöltözött 
almafák nevetnek 

ördög lánya 

tömeg elő tt mondom ki 
az élvezetek kertjéb ől kiszakított 
gyümölcs mindenhatóságát 
az ördög lányával háltam 
s tudatom lekötve marad 
míg teste melegét újra érzem 
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džemal sok®I®vi ć  

adalék 
a munka 
marxi 
bírálatához* 

Részlet a szerző  
A többletmunka és a 
kultúra dinamikája if-
mű  doktori értekezé-
sének expozéjából, 
Kulturni radnik, 1973. 
5. sz. 

A minika amint Marx művének alapvető  problémája természetét tekintve 
dichotom, és csak ilyen minőségében vizsgálta, kezdve a Gazdasági-filozófiai kéz-
iratoktól (1844) a Tőkéig. 

A legáltalánosabb értelemben Marx a munka fogalmának elemzésekor a mun-
ka konkrét-absztrakt dichotomiájából indult ki. Csak az ily módon értelmezett 
munkát szemlélhetjik a dichotomitás más, sajátos szintjein is. Számunkra a mun-
ka ontdlógiai természete éppen ebben a dichotomiában, kett ősségben van, amelyen 
kívül a munka nem egzisztálhat munkaként, következésképpen a munkának a túl-
haladása, a munkának mint munkának a megszüntetése, ahogyan Marx mondaná, 
a konkrét és absztrakt vonatkozás közötti dichotom kapcsolat túlhaladásából, illet-
ve megszakításából áll. 

Mielőtt ismertetnénk a dichotomia sajátos formáit, amelyekben a munka 
jelentkezik, néhány általános észrevételt ismertetünk azon eszmékkel összafüggés-
ben, amelyekkel Marxnál találkozunk, és amelyekre lassan a feledés patinája hull. 
Elsősorban a munkának mint az anyag ember és természet közötti cseréjének a 
marxi meghatározásáról van szó. Sok mai marxista és Marx-kutató megjegyzése, 
miszerint Marxnak a munkával kapcsolatos energikus álláspontja — korábbi m ű-
veihez képest — a Tőkében enyhült, sőt megszűnt, éppen e vonal kozásban pontat-
lannak bizonyul. A Tőke ugyanis alapeszméjével, s ez minden aldalán jelen van, 
az áru, az árutermelés, tehát a cseretermelés, a cserére való termelés, vagyis a 
csere mint szociális jelenség kritikája. Ha ugyanebben a T őkében Marx a munkát 
is csereként határozta meg, igaz, a szűkebb szociális szintről szélesebb körű , ant-
ropológiai szintre emelt csereként, tehát az ember és a természet közötti csereként, 
akkor nyilvánvaó, hogy e két tény között összefüggés v an. A munkát ugyanis a 
Tőkében az emberek közötti csere szintjén alapos kritikának vetette alá, de a 
munka antropológiai, általában vett kritikáját, a csere általános kritikáját úgy-
szintén kilátásba helyezte. Ez az utalás a T őkében csupán konkretizálása annak, 
amit Marx a Tőke előtt írt a munkáról. Véleményünk szerint a T őke után nagy 
lehetőség kínálkozott a munka mint az ember és a természet közötti csereviszony 
antropológiai értelmezésének konkretizálására. 

Az ily módon értelmezett munkáról, a munkáb бl mint cseréből és dichotom 
konkrét-absztrakt jellegéb ől a munka túlhaladásának lehet őségére következtetünk. 

a) A dichotomitás konkrét-absztrakt szintjéb ől következően a munka saját 
kreatív-rutinos ellentétességében is jelentkezik. Történelmileg a dichotomitás ezen 
a szinten a munka rutinosságától a munka kreatív jellege felé haladt. A munka 
termékei, mindenekelőtt a termelőeszközök, valamint általában a kultúra mind-
inkább a munkafolyamat részesévé váltak, ez a részvétel azonban nagymértékben 
a munka rutinjellegére korlátozódott . Ha a munka fejlődése a jövőben is ugyan 996 



ilyen irányban halad, s nincs semmi ok arra, hogy ne így legyen, akkor az egyre 
tökéletesebb termel őeszközök mindinkább kisajátítják az embertőn a rutininunkat, 
s maguk is közveülen viszonyba lépnek a természettel. A mainál hihetetlenül töké-
letesebb termelőeszközök , amelyek majd kisajátítják magát a munkát, magvukban 
foglalják az ember munka alál való felszabadításá ak lehet őségét. Abban a törté-
nelmi pi Qanatban , amikor a munkaeszközök átveszik majd az egész rutinjelleg ű  
munkát , és az ember részvétele e munkában nullára csokken , tehát végteleniil 
kicsire, megszűnik magának a murkának a dichotomitása is. A rutnjelleg ű  mun-
kában való emberi részvételnek elhanyagdllható nagyságrend űre való korlátozódása 
révén a munka megszűnik az ember számára . A munka tehat egyre tökéletesebb 
termelőeszaközökkel megvalósulva, megteremti önmaga kisajátítasanak, megszün-
tetésének a feltételét is. A munkának mint emberi tevékenységnek a tagadása a mun-
ka megvalósításának következményeként jelentkezik . Ha ez megtörténik, ha a 
rutinjellegű  munka csupán maguknak a munkaeszközöknek a sa Јatossága lesz, 
az alkotó munka pedig csak az emberé , abban a pillanatban a munka , legalábbis 
Marx meghatározása értelmében , miszerint a munka az anyag ember és természet 
közötti cseréje, megsz űnik munka lenni. Az ember többé nem sajátít ki, hanem 
alkot, felfedezi a természetet önmaga számára. 

b) A munka dkhotomiája megszüntetésének másik lehet ősége véleményünk 
szerint a szükséges munka és a többletmunka viszonyában van. Két alapvető  fo-
galmat kall érintenünk , hogy megértsük a munka fejlődését . Az első  a munka 
megvalósítása , a második pedig a munka megszüntetése . Bennünket ezeknek a 
krilcsönössége érdekel. Mivel a munka mвgvalositasa és megszüntetése összefüg-
gésben áll az értéktöbblet és a többletmunka fogalmával, így a munka megvaló-
sítása és megszüntetése közötti viszony is az értéktöbblet és a többletmunka vi-
szonyában nyilvánul meg. 

Hogy a munka munka, tehát csere legyen , termelőnek kell lennie , mennyi-
ségileg fejlődnie kell, többet kell termelnie , mint amit beléje fektettek . A munka 
pedig lényegéhez híven akkor termelő , ha absztrakt termékének többlatét termeli, 
tehát mennyiségileg többet termel , vagyis létrehozza az értéktöbbletet . A munka ily 
mádon akkor valósul meg, ha önmagát b ővített méntétiben valósítja meg, ha fel-
tételeket teremt önmaga növelésére. Ez viszont csak úgy érhet ő  el, ha nagyobb 
értéket termel , mint amekkorát felhasznál . Az értéktöbblet így megvalósítja a mun-
kát, de mindinkább többletmunka formájában . Noha a többletmunkát a meg-
szüntetésének fogalmához kötöttük , ebben a funkcióban mindaddig nem jelent-
kezhet , amíg többletmunkaként létezik. Mindaddig ugyanis , amíg lehetőség van  
a többletmunka bővítésére , tehát amíg létezik a szükséges munka, fennáll a lehet őség 
az értékrtöbblat termelésének b ővítetésére, vagyis arra, hogy a munka mennyiségi 
növekedésében valósuljon meg. 

A munka végtelen fe јlődéséne'k megakadályozásához okvetlenül szociális 
forradalomra van  szükség , amely a munka társadailmasítását , a -társadalmi mun-
kamegosztás minden formájának megszüntetését , a munka szükséges munka és 
többletmunka formájában jelentkez ő  dichotómiájának társadalmasítását , vagyis 
egy általiános társadalmi munka megteremtését eredményezi. A szociális forrada-
lom azonban csak a munka megszüntetésének feltéte1eként lép színre ; ez a forra-
dalom olyan formában társadalmasítja a munkát , amilyen formában a munkát 
a társadalom , tehát az osztálytársadalom szintjén találta , vagyis a munkának a 
szükséges munkára és a többletmunkára osztódó kett őssége a szociális forrada-
lom által a társadalom minden tagjának sajátosságává válik , éppen olyan formá-
ban, amilyenben mint dichotómia jelen volt az egész társadalomban, és ily módon 
felosztotta és strukturálta azt. 

Amikor ez valóra válik , amikor a munka társadalmivá, tehát minden egyén 
sajátosságává lesz , az így kialakuló általános társadalmi munkanapnak meg lesz 
a maga fizikai , időbeli határa . Mivel a többletmunka , hogy értéktöbbletet termel-
jen, nem terjed ki majd a nap fennmaradt részének kárára , azaz a munkanap nem 
fog meghosszabbodni , a többletmunka más irányban , a szükséges miдzka kárára 
fog terjeszkedni . Az így társadalmasított többletmunka b ővíti a termelőmunka 
fogalmát is , kiterjed minden egyén munkájára , ami azt jelenti , hogy a társada-
lom minden egyes tagja termel ő  munkássá válik. A termelő  munkás csupán té-
nyezőjévé válik a termelő  társadalomnak , illetve az egészében vett társadalmi mun-
ka termelékenységének. Mivel Marx szerint az egyén akkor termel ő , ha »terme-
lése egyenlő  a saját fogyasztásával«, a társadalom is mint egyetlen munkás akkor 
termelő , ha termelése egyenlő  a saját fogyasztásával. 

A többletmunka megszüntetése mégis más irányban halad — megvalósítása 
irányában . Csak mint társadalmasított többletmunka termel társadalmi értéktöbb-
letet és társadalmi t őkét. Mint ilyen, mint társadatmi, sem az értéktöbblet, sem 
a tőke nem veszít el semmit magánjellegéb ől, de csak mint ilyen válik önmaga 
tagadásának feltételévé . Az értéktöbblet és t őke társadalmasítása ugyanis megköve-
teli a már társadalmasított többletmunka növelését is. Ily módon a murika mind-
inkább igyekszik többletmunkává válni . A munka megvalósítása , .tehát az érték-
többlet ezek szerint megköveteli a munka átalakulását többletmunkává , vagyis a 
munka megszüntetését. A munka nem a többletmunka megszüntetésével sz űnik 
meg, hanem a munkának mint többletmunkának a megvalósításával , vagyis ön-
megvalósítással. 

Amikor a munka túlnyomórészt többletmunkává válik , a szükséges munka 
pedig elhanyagolható nagyságrendűvé lesz , a munka megszűnik munka lenni, mert 
saját szempontjából nem lesz termel ő . Nem termel ővé válva , a munka megszűnik 
önmagáért :létezni , saját ellentétévé válik — a szükséges munka szükségessé, az 
ember által használhatóvá lesz, vagyis az ember szempontjából termel ővé. A mun-
ka pedig még mint szükséges munka sem lesz munka. 

A munka mint szükséges munka elveszíti az anyag ember és természet kö-
zötti cseréjének jellegét , és cserévé válik. Olyan munkával , amely valójában nem 
is munka, az ember nem sajátítja ki, nem lopja meg a természetet , hanem fel-
fedezi önmaga számára , saját sziikségleteinek kielégítésére , saját emberi mivol-
tának megvalósítására . Ezáltal a munka mint szükséges munka megszűnik termelő-
munka lenni, s elkülönítve az embert a rutinjellegű  munkától, és kizárva őt az 
absztrakt munkából, az emberi tevékenységet a konkrét alkotó munka szintjére 
emeli, tehát az értéktermelést használható értékek termelésével helyettesíti; a 
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A munka ily módon azzá alakul át, ami nem volt — az ember életévé. Az 
ember praxisa pedig, mint termelés, illetve jobban mondva mint a dologi w;lág 
használati értékeinek felfedezése csak akkor válik céldudatossá, ha felfedezi a 
használati értékek .többletét. Mivel a többlet szó mennyiségi nagyságrendet jelent, 
a használati égték szó pedig merőségi jellegű, a használati értékek felfedezése ma-
gasabb szinten valójában a használati értékeik hasznának a felfedezése. a praxis, 
vagy a nem termelő  munka, vagy a szükséges munka, vagy az alkotó munka, vagy 
a konkrét munka ezek szerint tehát els ősorban minőségtermzlés. A munka, elve-
szítve diehotom szerkezetét, önmaga tagadásába csap át — emberi gyakorlati 
tevékenységbe, amely integrálja az embert és világát. Ezáltal mindenekel őtt maga 
az ember is elveszíti dichotom jellegét, és belép a történelembe, amelyben nem 
merül fel majd előtte a fausti dilemma: 

»Keblemben, oh, két lélek lakozik, 
egyik a másiktól el akar szakadni ...« 

Csak a munka megsziintév еl válik majd a kultúra is az ember emberi vi 
lágába való integrálódás útján az ember megnyilatkozásának szférájává, minek 
következtében jelenlegi túlnyomórészt represszív fogmája új emberi formává fej 
lődik. 

A kultúra mint ápolás, ahogyan mi magyarázzuk, az ember azon természet 
iránt absztrakt viszonyának az eredménye, amely számára mint semmi mutatkozik 
meg. Mivel az ember eddigi történelmében ennek a viszonynak, ennek az ápoiásnak 
az alapvető  fogmája a munka volt, a kultúra is alapjában véve eredményeként, 
a munka termékeként •mutatkozik meg. A munka története, mennyiségi növekedé-
sének .története kövеtkezésképp a kultúra története is. Ott azonban, ahol feitéte-
lezésünk szerint a munka meg fog szűnni, a ,kultúra nem szűnik meg — csupán 
kialakult represszív шinőségének fogmájában —, hanem átcsap tényleges minő-
ségébe — az ember világának szférájába. 

A történelem, az ember, a kultúra —állapítsuk meg végül — a maga törté-
nelem előtti fogmájának végén kezdődik — tehát a távoli jövőben, és ha világunk 
végét kutatjuk, a munka világának végét, a végs ő  kérdést, ez nem az emberi tör- 
ténelem végének, еllenkezőleg végtelenségénеk a kutatása; meg vagyunk ugyanis 
győződve róla, hogy e történelem végén mégiscsak végtelenség van. 

hornyik györgy fordítása 
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bosnyák istván 

a soronkívüli VII 

5. politika, mégis 

Az etikus tett-nosztalgiától és tett -kényszertől , valamint az írás tett-pátlék 
voltának egzisztenciális hiányt jelent ő  tudatától már csak egy lépés kell a politikai 
cselekvés önkéntes vállalásáig . Csak ez kell — s ez a »csak « a soronkívüli ember 
számára mindennél nehezebb volt. 

A sorból való kiallása s a krisztianizmus eluralkodása egész egzisztenciáján, 
mint láttuk , a politika teljes, »tolsztoji « elutasítása jegyében történt . Az út — a 
tegnapi forradalmár krisztianizáládásának els ő  próza-dokumentuma — maga a 
megtestesült politika -modor : minden , ami a világon a politika jegyében történik, 
az az erkölcs , az emberség napról napra fokozódó romlásáról tanúskodik ... tУres, 
tartalmatlan , a puszta adotton , meglevőn túli ideával nem rendelkező  pragmatiz-
mus, melynek egyetlen célja a postforradalmi helyzet fenntartása vagy megrefor-
málása , szükségképpeni következménye pedig a teljes amoralizmus , az ember- és 
lélekellenesség : Az út írója ezt az egyetemes ítéletet a könyv 1921 -es utójegyzetében 
két sz&sőséges példára , az Egyesült Allamok »demokráciájára« és »a mai Magyar-
ország inkvizíciós feudalizmusára « hivatkozva konkretizaija , s a »hűséges áruló« 
magatartására jellemzően , az antikommunista félremagyarázást elkerülend ő, eré-
lyesen hangsúlyozza , hogy a politika ezen »istentelenségéb ől« való szabadulási 
szándék — az összes többi politikai törekvéssel ellentétben — egyedül a kommu-
nista akció ideájában van jelen , s éppen ezért a kommunizmust nem politikusan, 
hanem csakis apolitikusan lehet erkölcsi alapon megtagadni ... De bába e hatá-
rozott különbségtevés a kommunista és az összes nem-kommunista politikai tö-
rekvés között, hiába az előbbi morális presztízsének — még mindig, még ekkor 
is! — biztos tudata , mindez csak az antikommunizmustól menti meg a tolsztojánus 
sorból-kiállót, de nem a teljes apolitizmustól , a mindennem ű  politikai krisztiánus 
elutasításától is. 

Ezen az apolitikus poszton marad Sinkó , mint részben már láttuk is, 
krisztianizmusa fénykorának egész ideje alatt , de természetesen nem »mozdulat- 
lanul«, nu a egy helyben topogva . E fél évtizedes , a Testvér elhalásával záruló 
időszakra ilyen szempontból a Hit, vétó és tetemrehívás című  vallomása ' a legjel- 
lemzőbb : fényt vet a még következetes apolitizmusra , amelynek hermetikusan zárt 
burkán azonban — talán első  ízben ilyen erőteljesen — »rést« ütött a konzekvens, 
a kivívott szubjektív pozíciókat újra és újra kikezd ő  eticizmus . Az esszé a perma- 
nens , ,;decentralizált és civilizáltabb formák között« tovább tartó világháború tu- 
datából kiindulva jut el a kérdésig , mit tehet a mai (1925 -beli), »a matériával szem- 
ben tehetetlen ember , ha a szellemnek ad hangot«. Világ és ember , matéria és 
szellem , politika és lélek antagonizmusának abszolutizálása után a válasz úgy 
hangzik , hogy mindezek ellenére minden világi (politikai) esemény tetemre hívja 
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megszületése. „Ez a vétó előbb csak jajkiáltás lesz: Nem szabad ölni! De ez csak 
negatívum, ez puszta vétó és nem világosság" — fogalmazza meg Sinkó a politi-
kával szembeni pusztán tagadó állásfoglalás hiányérzetét, s a tiltakozásnak e 
negatív formájával a praktikus, tevékeny állítást helyezi szembe: „A vétó a gyakor-
latban csak akkor ér valamit — és ma már mindig csak gyakorlatról lehet szó, 
más nem érdekes —, ha több aszónál, ha nem puszta tiltakozás, hanem cselekv ő  
állitás is ...« A moralizmusnak, majd a csupán negatív »vétónak« e határozott 
elutasítása, valamint a praxisnak e meglep ő, már-már antikrisztiá лus hangsúlyo-
zása után nem lenne különös, ha ez egykori forradalmár a politikai cselekvés 
szükségességének újbóli elismeréséhez jutna el. De nem: hiába ismétli meg, hogy 
a tetemrehívás egyszerűen a morál, a vétó meg pusztán az ember hivatástuda-
tának a megjelenése, az improduktív erkölcsiség és csak-tagadó tiltakozás túlha-
ladását mégsem a politikai tevékenységben jelöli meg. Ugyanis: »A vétó nemcsak 
tiltakozást jelent, hanem tilalmat is. Én ott vagyok a tetemrehívó hívásnál, vétóm 
is van, ide .köztem és a világ között is vétó v an. ölnek — de nekem ölni дem 
szabad és nem tudok mást — siralmas állapot — csak kiabálni: ne öljetek! Ma-
gam is késsel kézben nem sietek az áldozat segítségére, mert nekem nem szabad 
ölni« — hangzik a tolsztojánus krédó, amit azonban egy határozott önkritikus 
rеflexió zár le: »Ez a teljes sötétsége a iél еknek, a zsákutca — a falra pedig, a 
zsákutca falára a világ ráveti vonagló árnyékait.« A kör ezzel ismét lezárul, ki-
vezető  lehetőségként ismét a politikai tett kínálkozik — de nem a krisztiánus em-
ber számára is; a politikai tébollyal szemben őszerínte tehetetlenségre ítélt ember 
számára ugyanis a hitet tartja kiútnak ebből az egzisztenciális zsákutcából, de 
természetesen nem a marxista történelemfilozófia hitét, hanem a naiv tolsztojánus 
hitet. S jellemző  ekkori beállitottságára az a mód, ahogy ezt a »kiutat« igazolni 
szeretné. Az esszé ti. egy nagyon is világi, szociális, s ha akarjuk, éppenséggel po-
litikai példázatra épül: a dortmi.mdi bányaszerencsétlenség egyik áldozata a halál 
előtti pillanataiban felírja a tárna falára, intelemként az élve maradóknak: Élje-
tek boldogan! Küzdjetek ki egy jobb jöv őt magatoknak! — E heroikus gesztus-
ban, a társadalmi, szociális reménynek e tragikus példázatában az esszé árója azon-
ban mindent lát, csak nem harcos példázatot; ellenkez őleg, számára e »föld alól 
jött angyali üdvözletben" az a hit manifesztálódik, amelyben nyoma sincs a te-
temrehívásnak, vétónak, gy űlöletnek és bosszúvágynak ... A szociális, az aktív 
magatartástól, küzdelemt ől, harctól elvonatkoztathatatlan reményb ől így lesz vé-
giil is a »ne állj ellent a gonosznak«-jelszó hatékonyságába vetett naiv hit, mely 
természetszerűen nem önmagában jelentős, hanem csupán az indítékaiban: a még 
konzekvensen krisztiánus, tehát politikaellenes soronkívülit a »tetemrehívás« (mo-
ralizmus) és a »vétó« (a pusztán negatív tiltakozás) elégtelenségének a tudata ve-
zette el a naiv, politikát megkerül ő  »kiúthoz« ... Nem az eradmény, hanem az 
útkeresés itt a fontos tehát, mint ahogy szintén ez a fontos a Testvér utolsó, 1925 
decemberi számában közölt „karácsonyi meditáció« г  esetében is, amely az ugyan-
csak sürgető  politikai-imperativust avval a naiv ellenérvvel alkarja elcsitítani, hogy 
az »új világban«, mely a nem-egyházi, nеm-intézményes vallás helyett a politikát, 
a lélek helyett az •anyagot uralja, az embereknek legalább háromnegyed része nem 
szívesen él magányban, s őt ki sem bírja a visszavonultságot, s ez a nagy többség 
aztán »elveitől, természetétől nyilvános munkára, szereplésre és küls ő  tevékeny-
ségre ösztönöztetve« annyit elvégezhet az efféle — politikai — munkából, hogy az 
az elenyésző  kisebbség, mely kívül marad, nem okoz semmiféle veszteséget .. . 

A krisztianizmusa fénykorában is kétségtelenül jelen levő  és »kísérő«, de a 
legkülönfélébb módon — sokszor egészen naivan — »elhassegetett« politika-im-
perativus a krisztianizmus felszámolása idején és a »senkiföldi« id őszakában egyre 
erőteljesebben és ellenállhatatlanabbul érvényesül 5inkó mindig-lirikus, önélet-
rajzi allКotótevékenységében. A Testvér 1925., második s egyben utolsó évfolyama, 
valamint az 1926-ban .befejezett Aegidius útra kelése nemcsak betetőzte volt krisz-
tiánus opusának, de a vég, a »kiégés« kezdete is. Az 1927-es bibliográfia aztán 
már teljes egészében a »világiság«, tehát egyúttal a konkrét, aktuálpolitika iránti 
érdeklődés jegyeit viseli magán: a korszer ű  parlamentarizmusról, a postforradalmi 
értelmiségi •ifjúság apolitizmusáról, a szocializmus és vallás viszonyáról, B. Shaw 
és F. Adler fasizmus-vitájáról és a marne-i csata jubiláris »reprízér ől« árt tanulmá-
nyok és kommentárok a Korunkban, Századunkban és a Nyugatban, valamint 
a háború és eugenika meg a japán munkás- és parasztmozgalmak témájára írt 
glossza és T. C. Weiskopf oroszországi dokumentl іш  könyvének ismertetője ugyan-
ezen folyóiratokban már a puszta témaválasztással is arról tanúskodik, hogy a 
krisztianizmusa fölszámalására kényszerül ő  íróembert egyre hevesebben preokku-
pálja a politika. 

Valami hirtelen, radikális, »deus ex maohina«-szer ű  változásra a politikához 
való személyes viszonyulásában természetesen nem kerül sor, de az el őrelépés 
ilyen szempontból is nyilvánvaló. A politika és a mai ifjúság 3  e tekintetben a 
legfontosabb dokumentum. Ez az objektivizált vallomás ugyanis voltaképpen nem 
más, mint nyílt, nem . egy vonatkozásban éppenséggel kíméletlen (ön)kritikája »a 
renegát intellektuel forradalmár typusának«, aki mindaddig, míg szerkeszt őségi 
szobákban vagy vértelen hivatalnoki minőségben szolgálja a forradalmat, addig 
csupán teoretikus skrupulusai vannak, de amint közvetlen harcba, er őszakba, eset-
leg gyilkosságban való részvételbe sodródik, az elméleti skrupulusok, krízis erej űvé 
válnak, s a szellemi és morális erők, melyek önkéntesen a csatasorba állították, 
most közé és a csatasor közé állnak ... E nyilvánvalóan önéletrajzi tapasztalatokon 
alapuló kritikus akfejtés nemcsak arra ad választ, miért vált soronkívülivé, apo-
litikussá a bukott forradalmak értelmiségi-ifjúságának jelent ős része, hanem ugyan-
ilyen nyílt, köntörfalazás-mentas szókimondással világít rá az etikai következmé-
nyekre is, melyek az apolitikus renegát-forradahnársággi járnak: »Mindent össze-
véve, a renegát intellektuel forradalmár typusát a rossz lekiismeret jellemzi. Rossz 
a lelkiismerete, mert külön lelkiismerete van, míg a csatasorban áll és még rosz-
szabb, mikor ez a rossz lelkiismeret kiveti, kiűzi a csatasorból; a szellem egyrészt 
a szolidaritást követeli, a különállás helyett az általánosba felolvadást, másrészt 
tartósan nem tudja magát önmagán kívülhelyezni és csak önmagának akar szol-
gája lenni, nem tud egy magáénál alacsonyabb életformához ásszimilálódni, ha 
tudja is, hogy ez a ma alacsonyabb életforma egy, a jöv őben legmagasabbá váló 1000 



szabadító élet edénye. Igy történik, hogy az intellektuel-forradalmár a proletariá-
tustól különválik és csak a proletariátus céljaiban, de nem harcaiban válik eggyé 
a proletariátussal...« 

Az apolitikus magatartás etikai konzekvenciáinak e csöppet sem önkímél ő  
levonása már magában is arról vall, hogy a konzekvens eticizmus a soronidvüli 
emberben »feléleszti« ez idő  tájt nemcsak általában a tevékeny létformával, hanem 
a politikával szembeni, eladdig következetesen elfojtott igényét is. 

E fokozatosan újra feltámadó igényről az esszéisztika és publicisztika mel-
lett a »senkiföldi« ember szépprózája is meggy őzően tanúskodik. 

Elsősorban itt is a témaválasztás az árulkodó. összhangban a Próza versben 
című, 1928-as nagy rapszódia programjával — 

Külvárosok és hősök és évszakok és csókok 
Minden a nap alatt s minden szemem kerítésén túli, 
Megyek hozzátok, elétek, tessék, tessék besétálni. 
Sz űk vagyok én magamnak magam, 
Mžként a világ se fér el a világban 
бríás a világ és óržást akar 

— összhangban a szubjektivitás zárkájából való alkotói kitörésnek e program-
jával, SiлКÓ ez idő  tájt nemcsak az esszéisztikájába és publicisztikájába »engedi« 
betörni a nem tisztán metafizikai-etikai témákat, hanem a szépprózájába is. Az 
Egy történet, melynek még címe sincs című  kisregény (1922), a Testvérben közölt 
három elbeszélés, valamint az 1926-ban befejezett Aegidžus útra kelése és számos 
addig írt, de közöletlen prózakísérlet után szemmel láthatóan »tágít« prózavilágán, 
a szubjektív-krisztiánus problémakör helyett azt a tematikát részesíti kizárólagos 
előnyben, mely eladdig a »szem kerítésén« túlra szorult: az »óriás világ« szocialis, 
köznapi — s nem ritkán politikai valóságát. A Tenyerek és öklök (1927) meg a 
Sorsok (1932) című  •kisregény; az 1931-ben elkezdett Optimisták; a Hulla-börze 
(1926), a Péter munka nélkül, Angéla, Egy csésze tea (1927) az András gazda, 
Gyurka felel Jézusért, Csévó Rózsi csatát veszt (1928), Az idegen, Ködben, Az 
áruló (1929), a Hűség és az Egy elveszett ember (1931) s megannyi más, egy vas-
kos kötetre rúgó közölt és közöletlen elbeszélés és novella tanúsítja, hogy 1926-
1932 között Sinkó szépprózájában is lezajlott a társadalmi és politikai téma szem-
beötlő  térhбditása, sőt uralomra jutása is. 

S mint ahogy írójuk egyre kevésbé tud meglenni az ilyen téma nélkül, e 
prózák szerepl őinek egész emberi világa is egyre dobban —politizálódik. Nem 
a politika tételes-programatikus igenlésében nyilvánul ez meg náluk — szeren-
csére, az alkotás minőségének szerencséjére —, hanem a társadalmi determinált 
ság diszkrét ábrázolása révén: tudják vagy nem tudják, akarják vagy sem, e pr б-
zavilág szereplői át- és beszövi a politikai erők, viszonyok, ellentétek szövevényes 
hálója. 

Ennek az uralomra jutott sinkói témának — voltaképpen pedig a szubjektív 
politika-imperativusnak — az er őteljességét példázza, hogy az esszé, tanulmány, 
cikk, novella és regény •mellett a dráma m űfajában is központivá lesz. A Szabad-
ságon című  — sikertelen — drámakísérlet, melynek cselekménye pár évvel a világ-
háború után játszódik, csak ötleténél fogva jelent ős: nem-drámai, jobbára »ma-
gyarázó« és »kibeszélő« módszerrel azt a szerz őt okkupáló életérzés-tételt illuszt-
rálja, hogy nem lehet »szabadságra« menni, idillikus vakációra, el a »komoly élet« 
elől; idill, víkend, szabadság — nincs, csak zajló, küzdelmes, gyilkos élet van, 
mely elől nincs menekvés, az ember után megy, rátör s fogva tartja a legeldugot-
tabb éden-szigeten is ... A Határok című, tizenkét évvel a világháború után ját-
szódó — tehát 1930 táján írt — s valamivel sikeresebb drámakísérlet ,már kimon-
dottan az értelmiségi ember és a mozgalom, politikai harc témájára variál, s ha 
egészében e viszony harmonizálásának nehézségeit, akadályait is példázza, Klára, 
az értelmiségi női főszereplő  személyében hangot ad az elementáris politika-igény-
nek is: »... micsoda érzés az menni egy tömeggel! Az ember lelke kiszélesedik 
és egyszerű  lesz ott minden, mint az igazság.« S ugyanebbe a témakörbe tar-
tozik az önéletrajzi elemekben gazdag, egy falusi orvosn őről írt, realizálatlan és 
elkallódott párizsi filmszcenárió is, melynek h ősnője — az Egy regény regénye 
tanúságaként — tragikus véggel lakol az illúziójáért, hogy lehetséges bárminem ű  
apolitikus magatartás, mely az ellentétekt ől marcangolt korszerű  világban nem 
kerül szükségképpen összeütközésbe a legelemibb individuális erkölcsi követelmé-
nyekkel ... 

Amit ezekben a kísérletekben jobbára csak tételesen, alkotóilag sikertelenül 
fogalmazott meg, azt akarja Sinkó kiteljesíteni Moszkvában a kezdetben dráma-
ként íródó Tizennégy napban. »Ez lesz az én első  igazi, nagy drámám: forradalmi 
és emberi — s beledolgozhatom mindazt, amit a Határokban és a Szabadságon-
ban akartam s még nem tudtam jól megmondani« — tervezi az 1936. február 6-i 
moszkvai naplójegyzetében, s e szándéknak lesz majd csakugyan sikeres meg-
valósítása a Kun Béla tanácsára regénnyé lett Tizennégy nap. 

Az ember mint »zoon politicon«, aki ha mégannyira akarja is, akkor sem 
tud függetlenedni társadalmiságától, életközegének szociális és politikai deter- 
minánsaitól, hisz azok »utolérik« és »berántják« önkörükbe a leggondosabban el- 
zárkózó, magát elszigetel ő  apolitikust is: a regénynek e központi tétele — a drá- 
makísérletektől eltérően — nem explicite »szól ki« a szövegb ől, hanem a véletle- 
nekre és parado хális helyzetekre épülő  kompozíció révén, valamint a remek pszi- 
chológiai realizmussal megalkotott regényfigurák életmódjából és alkati-életérzés- 
beli valóságából bontakozik ki. Mégpedig két »idősíkban«: egyrészt Bollert Mihály, 
a regénybeli regényíró »Barakkországában« — a húszas évek legelején, a bécsi 
emigráns-barakkokban játszódó történetben —, másrészt pedig •a Sallai—Fürst-per 
Budapestjén. S e két, »egymásba montázsolt« cselekmény ellentétes, illetve gradá- 
ciós viszonyban van  egymással. Az előbbi a nemzetközi emigránsok mű-társadal- 
mában zajló esztelen, fanatikus, értelmetlenül acsarkodó szekta-harcot — az éltet ő , 
valós talajátбl megfosztott politika embertelenségét — példázza , a pesti cselek- 

1001 mént'-szövevény pedig a pillanatnyilag ugyan vereséget szenvedett, de az adott 



társadalmi közegben — a kiváló kompozíciónak hála: a káprázattá torzult reali-
tások és realitás gyanánt szereplő  káprázatok világában — mégis egyedül értékes, 
egyedül emberi mozgalmü harc dicsérete. Ugyanakkor a »Barakkország« fabulája, 
valamint ex-forradalmár, soronkívüli értelmiségi-szerepl ője — a Bollert Mühály ba-
rakk-élményét megtestesítő  Rudolf Haas — még csak azt példázza, hogy bár-
mennyire is fikciónak tűnik  a nagyváros tarsadalma, bármennyire is számta1an, 
egymásról nem tudó »társadalomból« áll, az egyes em ber mégsem kerülhet minden 
társadalmi összeszövődöttségen túlra; mint Haas mondja, kiszak đthatja magát az 
ember egy tucat társadahmi közösségb ől, de azon nyomban, még mielőtt maga is 
tudomást szerezne róla, máris szerepl ő  tagja lesz egy tizenharmadiknak ... Ezzel 
szemben a Bollert jelenében játszódó történet már nemcsak a társadalmi, hanem 
a kifejezetten politikai, mozgalmi — jobb- vagy baloldali, ,illetve »középutas« —
deternzináltságnak az allegóriája is. 

A politika, a mozgalom elementáris »vonzását« e regényben nemcsak a mes-
terien ecsetelt muцkás-életutak tanúsítják, hanem az értelmiségi és polgár-sze-
replők is. Bollert, a csakis és kizárólag írni akaró soronkívülü — amint az emig-
ráns Sinkó tett-, illetve tett-pótlékmotívumánál jórészt már láttuk is nagy 
küzdelem, komisz vívódások és meghasonlások árán ugyan, de kénytelen feladni 
hermetikusan zárt apolitikus magányát, s ha nem is »ablak<'- és »fejbetöréssel«, 
de a »fatális poszttal«, az írással leginkább összebékíthet ő  gesztusával maga is 
politizálи  'kényszerül: bediktálja, telefonba mondja a bécsi újság :szerkeszt őségé-
nek, hogy mi készül Horthy-Magyarország f ővárosában .. . 

S hozzá hasonlóan, a polgári jómódban élő  képviselб-csвmete, Klamm András 
sem úgy »szánja« el magát, hogy beáll a sorba, hanem az események; helyzetek, 
véletlen és kiszámíthatatlan történések ösztönösen sodorják, viszik, • belekénysze-
rítik a politikába, s amikor egyszer megízlelte a közös, mozgalmi lét melegét, 
akkor már nincs visszaút a polgári lét »melegébe« ... 

Klamm András metamorfózisa nemcsak a sinkói pszichológiai realizmus —
egyik — remekanűve, hanem olyan epizód, melyben különös élességgel mutatkozik 
meg a sünkői politika-imperativus, politikakényszer »természetrajza«. Érdemesnek 
mutatkozik ezért b ővebben is foglalkozni vele. 

Kezdődik minden egy már-már komikus esеménnyel: a nővérke új ruhájáért 
induló s közben amolyan kerékpáros magánrekord elérésére törekv ő  képvüselo- 
csemete a rendőrség karjaiba rohan, »gyanússá« válik  s börtönbe kerül. đ , Klamm 
Márton képviselő  úr békés fiacskája! A lukianoszi-erazmusi theatrum mundi szel-
lemében építkező  regénykompozíciónak e látszólag komikus mozzanata azonban 
csakhamar más funkciót kap: el ndítója lesz a »kinti« és »benti« eseménysornak, 
mely azt hivatott életszerűen felmutatni, hogy a Politika »hálójával« át- és átfogott 
regényvilágban — a Horthy-fasizmus metropolisában — egyszer űen nincs lehe- 
tőség az apolitikus, politikán kívüli egyéni életút zavartalan járására, hisz közvetve 
vagy ,közvetlenül mindenki részesévé válik a politikai történéseknek. Még az is —
aki sebességcsúcsot akar felállítani kerékpárján. Mert Klamm Andrásra a fura 
bebörtönzés után a »kinti«, csöppet sem tréfás események sora zwdul: az ered-
ménytelen kihaіІgatas után, mialatt hiába bizonygatta, hogy csakis és csupán a n o-
véree fehér vászonruhájáért rohant a varrón őhöz, »végigvezetik a konyhán«, azaz 
a Zrínyi utcai rendőrfőkapitányság kínzákaшгáјáл  — ahol épp Sallait kínozzák —, 
mintegy demonstrálandó, mi várhat őrá is; visszavetik a magánzárkájába, s a 
harmadik napon egy fogolytársat toloncohiak be hozzá; az újonc bizalmas, meleg 
hangon beszél az öreg Кlamm ifjonti, forradalmári tevékenységér ől, s megbízatást 
— mozgalmi feladatot — ad Andrásnak: ha ő  kerül ki innen előbb, értesítse a le-
bukásról Sallai, Fürst és Karikás társait — majd megadja a címeket —, az esetre 
pedig, ha netán mégis ő , az újonnan bebörtönzött kerülne ki el őbb, adja meg 
András a saját mozgalmi címeit; mindezek után pedig egy másuk fogolytárs halk 
figyelmeztetéséből a börtönfolyosón megtudja, hogy »cellatársa« — spicli ... A 
mindössze három, de számára egyre súlyosabbá, tartal2nasabbá váló nap e »kinti<' 
eseményzuhataga a felnőtté-érés »benti« eseménysorát váltja ki a vak véletlen kö-
vetkeztében börtönbe került, politikailag abszolút éretlen és ártatlan kamaszban. 
A »konyhabelű< látvány hatására —csigán átalvetett kötéllel a magasban tartva, 
»mint valami idomtalan, pattanásig töltött hurka«, egy ember himbálózik hátra-
esett fejjel, melyről csendes koppanásokkal hull a svkált padlóra a verejték és 
a vér, miközben három jól öltözött, csendesen cigarettázó úr veszi körül, s kö-
zülük az együk azzal foglalatoskodik, hogy vízbe mártott zsebkend ővel egy friss, 
piros foltot távolít el fehér cip őjéről —, e szörnyű  látvány hatására András még 
puszta biológiai ösztönösséggel reagál: »nem tudta megkülönböztetni, hogy az em-
bernek a teste, a húsa-e, vagy csak az inge az, ami véres szalagokban 46g. Egy lépést 
tett, rá akarta magát vetni a disznóképűre, rá a fehér cipősre, rá a másik ket-
tőre, rá a falakra, dühöngeni, törni-zúzni, csak azért, mert a csüng ő  testnél is 
tán rémesebb volt, hogy körülötte mindenki milyen nyugodt. Andrásban lárma 
után sikoltozott minden ideg, valami történjék, amit ől a szakszerű  közönyösség 
megháborodjék, hogy ezekből az írnokképű  hóhérlegényekből valami emberi tör-
jön föl (...) András minden más mozdulatra, egyetlen szóra is képtelenül percekig 
újra és újra tántorogva öklendezett.« Ezt az elemi, biológiai reakciót — a »kinti« 
eseményekkel párhuzamosan — a kezdeti eszmélés követi: Amiért fogva tartják 
— a varrónő  lakásán vele együtt lebukott, majd a »konyhán« a szeme láttára 
kínzott emberrel való állító4agos »kapcsolatai« miatt —, e tekintetben teljesen 
ártatlan. Viszont tud három fiúról — a vele szemiben néha titokzatos barátairól 
—, akik nyilvan kommunisták, hisz lám, egyszer valami Ifjú Proletár című  újsá-
got »ottfelejtettek« neki a csónakban, de őt az nem érdekelte, s mi lesz, ha most 
majd mégis kommunisták nevét követeli t őle a vallató? — S az apolitikus ifjú 
Klammban erre megszületik az els ő  — még ösztönös, öntudatlan, de politikai el-
határozás: akármi történjen is, barátai nevét nem fogja bemondani! Ezt követ ően 
felrémlik az újabb kérdés: Miért beszélt a rend őrfőtanácsos olyan elismeréssel az 
ő  apjáról? Majd megijed saját gyermetegségét ől: a cellájába bedobott hallgatag 
ismeretlen, aki ővele ellentétben nem tévedésb ől került ide, hanem igazi ellensége 
a »konyha« úriembereinek, bizalmára se méltatja őt, a férfiatlan kinézésűt .. . 
Ezért veszi aztán akkora megtiszteltetésnek a feladatot, mellyel az »igazinak« vélt, 
tapasztalt, s amint a megszólalása után kitűnt: az egykori ifjú Klamm Márton 1002 



idбközben elárult harcát harminc éve folytató lebukott megbízta. Mert az is 
kitűnt, pontosabban: megvilágosodott András előtt apja egykori harcostársának 
elbeszéléséből, hogy az ifjú, még forradalmár szociáldemokrata, a Nemzeti Kaszi-
nóba a híressé vált vasbotjával berontó Klamm Márton legendája réges-rég a 
múlté, a mai képvisel ő  úr réges-rég elárulta mozgalmi h őskorát: »A felelevenített 
múlt itt vádként hatott, s nemcsak az apja ellen, hanem az egész élet leleplezése-
ként. Minden jóra fordult — ez volt a függöny, melyen keresztül eddig minden 
jajkiáltás és harci zaj tompítva és valószer űtlen távolságból érkez őnek tűnt. A 
mustból bor és az emberb ől, aki tegnap gesztenyesütő  kemencénél, karbidlámpa 
mellett olvasott, hacsak elég derék, mára az az ember lett, akit az ellenfél is 
tisztel, s aki szőnyeges, fűtött szobából pillant .ki az ablakon a téli hóesésre. A 
függöny ^ „minden jóra fordult" —, ez a családi függöny most elszakadt. Minden 
jóra fordult. De nem azért, mert a tegnapi minden hatalommal dacoló tiprott 
hős idővel győzött, hanem mert idővel — hivatalos politikussá vált.« 

Az eszmélésnek, a magára s a családi »függöny« meg a »konyha« mögötti 
valóságra eszmélésnek ez az els ő  szakasza is nyilvánvalóan elégséges »benti« ese-
ménnyel) szolgált ahhoz, hogy apolitikus hősünk szubjektíve már élinduljon a poli-
tikához vezető  rúton. A »valóság« — a ».konyha« véres valós"aga — azonban maga 
gondoskodik róla, hogy ez az indulás minél határozottabb és visszavonhatatlanabb 
legyen: az »igazi« ceiiatársrol hirtelen kiüerul, hogy közönséges spicli, provaкa-
tőr, a »konyha« színészi hajlamokkal megáldott bérence, az egész, valótlanul irra-
cionális »valóság« adekvát szerep-játszója — s ezzel Klamm András útja meg-
pecsételődött. 

» — Vigyázat, spicli! suttogta valaki gyorsan a füle mellett. 

Nem barát, még csak nem is ismerős, idegen viselt gondot a tapasz-
talatlan Andrásra. S épp ezért a világ, mely az elobb még mint valami ször-
nyeteg jelent meg András el őtt, szörnyeteg, melynek hátáról rémült szemek-
kel egyedül mered feneketlen mélységekbe, a világ most egy csapásra meg-
változott. Csak rajta áll, hogy kőtalaкon, zárakon és őrökön túl vele legye-
nek, vele maradjanak azok az ismeretlenek, akik soha sincsenek egyedül. 
És úgy érezte, hogy soha többé, semmilyen körülmények közt se fogja el-
felejteni, hogy aki elvtárs, az sehol sincs egyedül. 

Ment vissza cellájába, s úgy érezte, hogy erős, ravasz, bátor, minden 
tud most már lenni, mert amint elhaladt a folyosón, mintha minden cella-
ajtó mögül féltő  biztatást suttogtak volna feléje a látott és a sose látott 
idegen emberek azzal, hogy társukká, bajtárssá fogadták.« 

A metamorfózis ezzel lezajlott, s mivel ilyen gondos, alapos »küls ő« és 
»belső« motiválás után zajlott le, hitelesen hat — annál is inkább, mert a »kony-
ha« szörnyű  látványa s a metamorfózisnak e zárójelenete között egy közbeiktatott, 
más cselekményfonalat bonyolító nagyfejezet »megnyújtja«, »kitágítja« h ősünk 
epizódjának az idejét. A regény a fenti módszerrel számos egyes-emberi élet »ka-
pitulálását« ecseteli a politika ellenállhatatlan vonzásával, kényszerít ő , magával 
sodró erejével szemben, s az összhatás ily módon itt csakugyan olyan, amilyennek 
már a Szabadságon-ban és a Határokban kellett volna lennie. 

Ahogy Sinkó utólag, a moszkvai napló intenciót meghatározó bejegyzése alap-
ján az Egy regény regényében megfogalmazza, a Tizennégy napban azt a két hetet 
akarta dramaian sűnítve érzékeltetni, amikor a »mások« élete, sorsa, melyhez 
az embernek egyébként kvázi »semmi köze« sincs, egyre elementárisabb er ővel 
tör be különböző  és ellentétes egyéni életek legintimebb zugaiba, politikus és apoliti-
kus egyénekre egyaránt sorsszerűen rákényszerítve a politikai állásfoglalást. Hogy ez a 
— kétségtelenül sikeresen megvalósított — alkotói szándék mennyire önéletrajzi 
fogantatású, a politikától va'ló »kézmosás« lehetetlenségének ez az élménye meny-
nyire személyes élmény, az nyilván az eddigiekb ől is kitűnik. Ha azonban mind-
ehhez hozzátudjuk az Egy regény regénye írójának azon vallomását is, miszerint 
1932-ben, S аІіaiék bírósági tárgyalása és kivégzése idején élettársával Zürichben tar-
tózkodott, s »azon az éjszakán így formuláztuk meg a magunk, erre az egész élet-
re kötelező  igazságát: senkinek sincs joga úgy élni, mintha nem tudná, hogy ma 
az ember és minden, ami emberi az emberben, vagy bitófára húzva, vagy bitófa 
árnyékában él«, — akkor nemcsak az önéletrajzi jelleg lesz még nyilvánvalóbb, 
hanem az is, hogy a Tizennégy nap élménye, az 1932-es év drámai napjai volta-
képpen szubjektív — egyelőre még csak benső, unpraktikus — fordulópontot je-
ientettek a soronkívü1i ember életútján. A politikához, a mozgalomhoz való visz-
szatérés eltökélt szándékát jelenti ez a dátum, a krisztianizmust kevet б  »senkiföldi« 
pozíció emotív felszámolását, s hogy e fordulópont egyáltalán nem volt váratlan 
és hirtelen, az az eddigiek során is bebizonyosodott. »Készült« ez a politikához 
való kénytelen-kelletlen visszatérés már jó fél évtizede, s mint láttuk, Sinkó vala-
hány alkotóterületén: az esszé, a tanulmány, a cikk, a  novella,  a dráma, a kis-
regény és regény műfajában egyaránt. A politika »torzító«, »riasztó« ereje is mun-
kálkodott, természetesen, eközben — s mint majd látni fogjuk: a »vonzóer őnél« 
nem kisebb intenzitással! —, azonban a mégis-vállalásnak, az eddigiekb ől is ki-
tűnően, számos szubjektív motívuma volt. Jelentette a politikához való visszatérés 
a »közösség rossz lelkiismereteként« éveken át egzisztáló etikus ember felszaba-
dulásának, az »unio humana« iránti h űtlenség-vád felszámolásának lehetбségét; az 
ismét közösség után sóvárgó individualizmus szűk »zárkájának« feltörését, s ami 
evvel jár: a befogadottsággal és a Mások bizalmáról tanúskodó megbízatással, a 
közösségi élet szempontjából is jelent ős feladat vállalásával járó lét-örömöt, élet-
gazdagságot; s jelentette az intenzív tett-nosztalgia kielégítésének leghatékonyabb 
módját, az írói »tett« túl-szerény praktikus értékének >Nkompenzálását«; s nem 
utolsósorban jelentette azt is, hogy a »hazajáró lélekként« kísért ő  renegátság-tu-
dat szertefoszlik s a szépséges, személyi és nemzedéki múlt a világforradalmi táv-
latok katasztrófája ellenére is újra kontinuitást nyer, az életút egységes egésszé 
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De a politika-vállalás e pozitív, vonzó lehet őségei mellett (s látszólag paradox 
módon) a politika mint legszörnyűségesebb negatívum is — a politika felé taszí-
totta a soronkívüli embert. 

E paradoxális negatívum neve: a fasizmus. 

Mint ahogy a világforradami hullám katasztrofális megtörésér ől, a háború 
permanens továbbzajlásáról és a gyorsan restaurálódó kapitalizmus »demokra-
tikus« válfajáról, a parlamentarizmusról is a legillúziótlanabb véleménye volt emig-
rációja egész ideje alatt, úgy a postforradalml Nyugat egyetlen politikai »újdon-
ságáról«, a fasizmusról is korán, még a viszonylag »békés« id őszakban kialakult 
a következetesen negatív véleménye. Szemben a húszas-harmincas évek naivan 
optimista — még a baloldaltól sem mindig és mindenütt idegen —reményét ől, 
hogy a fasizmus voltaképpen egy új, európai forradalmi hullam el őkészítóle és 
kiváltója lesz, az emigráns Sixlkó kezdettől fogva a rá jellemző  anti-ideológikus 
látással, »hitetlen tamási«, szigorúan az empíriához köt ődő  szemlélettel nézte a 
szörnyű  »mozgalom« térhódítását. 

Első  publikált antifasiszta reakciója A parlamentarizmus ideája és morálja 
című  kistanulmánya4  volt. A szocializmus, parlamentarizmus és fasizmus általá-
nos szellemi és politikai tendenciáit körvonalazó írásban természetesen a fasizmus 
jelenti a korabeli politika mélypontját. A tartalmatlanná vált, az »egységes nem-
zetet« csak deklaratíve képvisei ő, »sekélyes optimizmusú« parlamentáris demok-
ráciához hasonlóan Sinkó itt a fasizmust is az álegyetemessége miatt veti el els ő-
sorban s nyilvánítja az anakronizmus egy másik fajtájának. »Egyetemességér ől« 
egyrészt nemzeti távlatokból rántja le a leplet: »A fascizmus ideája is a parlamenté, 
ti  az egységes nemzet, csak hogy a fascizmus a parlamentárizmusban épp ennek 
az ideának, az idea megvalósításanak egyik legf őbb akadályát látja. Azonban, noha 
a fascizmus az egységes nemzet nevében kormányoz, valójában csak az egységes 
nemzet nagy, sőt nagyobb részével szemben alkalmazott ellenséges rendszabályok 
által tudja magát fenntartani.« Másreszt üres parcialitásnak, a szocializmus em-
beriség-eszméje teljes ellentétének tartja a fasizmust az internacionalizmus szem-
pontjából, sőt az egykori parlamentarizmushoz viszonyítva is; míg például a fran-
cia forradalom nemzetelképzelése, nacionalizmusa nem zárta ki az internaciona-
lizmust, addig »a fásizmus ideája immanensen agresszív a szomszédos és többi ál-
lamalakulatokkal szemben«, nacionalizmusából kezdett ő l fogva hiányzik »'az emberi-
ségre vonatkozó iendület, koncepciójában az emberiség fogalmának egyáltalán nem 
jut hely. Anarchisztikus-imperialista nemzet-nomádok: így jelenik meg a fasizmus 
nacionalizmusának szemszögéb ől nézve az emberiség.« Az egyetlen »el őnyös« tu-
lajdonság, melyet a szintén megtagadott parlamentáris demokráciával szemben 
Sinkó ironikusan »elismer« a fasizmusnak, az, hogy míg a parlamentarizmus a 
képmutatás rendszere, a fasizmus a nyers er őszak, az erősebbnek tulajdonított 
feltétlen jog demonstrálásában legalább leplezetlentil nyílt, noha »a valóságban 
persze ettől az ideában rejlő  cicomátlanságtól el-eltér, de senkit azért nem téveszt-
het meg, ha Assisi Szent Ferencet állami szentnek teszi meg. A kontraszt túlsá-
gosan kiáltó és egész más ,kérdés, hogy Assisi Szent Ferenc még ezt is meg tudja-e 
bocsátani« .. . 

Az »egyetemesség« örve alatt leplezetlen belpolitikai agresszió az »egységes 
nemzet« nagyobb részével szemben; már az eszméjében is immanensen benne rejl ő  
külpolitikai agresszió a szomszédos és más államok ellen; olyan politikai for-
máció, mely »távlataiból« egyszerűen »kifelejti« az emberiséget, s helyette az 
»anarchisztikus-imperialista nemzet-nomádokra« épít: íme a fasizmus 1927-beli, sin-
kói diagnózisa. Nem véletlen tehát, hogy a soronkívüliség korlátain belül követ-
kezetesen etikus ember még ugyanebben az évben levonja az ilyennek látott fa-
sizmussal szembeni egyéni magatartás konzekvenciáit is. Bernard Shaw és Fried-
rich Adler fasizmus-vitájának kommentárjában ugyanis nyílt és szenvedélyes állás• 
foglalással egyértelműen Adler pártjára áll: 

»Valaki, aki olyan kétségtelenül okos, megvesztegethetetlenül éles szem ű  em-
ber, mint Shaw: a saját szempontjából elkövetž azt az ostobaságot, hogy 
zászlót hajt Mussolini előtt. Függetlenül attól, hogy igaza van-e Shaw гіak 
Mussolinirdi való nagy véleményében, a s z o c i a l ž s t a Shaw ostobaságot 
követ e1, ha ezt az ő  nagy véleményét nyilvánossá teszi. Annak ždején 
Shawnál ezerszer kevésbé okos német szocialistáknak is bizonyára impo-
ndlt Bismarck, de ezerszer kevésbé okos fejükkel is volt annyi eszük, hogy ma-
gukban tartották ezt a véleményüket és nem álltak vele ki a piacra az amúgy 
is hatalmas ellenfélnek presztžzsét növelend ő. A szocialista Shaw azonban 
kiáll a piacra (...), hogy oltalmába vegye Mussolinit — a történelem nevé-
ben. És kik ellen? Az olasz emigránsok ellen, akik, ahol csak módját ejtik, 
támadják az olasz szocialisták esküdt, uralkodó ellenségét: Mussolinit. Még 
ha volna is, aki azt gondolná, hogy Mussolini személyesnagyságának" ér-
tékelésében a történelem majd Shawnak és nem Adlernek ad igazat — az 
előtt is nyilvánvaló, hogy Shaw a szocialista Shaw szempontjából súlyos 
hibát követett el.« 

A parlamentarizmus ideája és morálja annak a — kétségtelenül helyes —
letisztázása volt, hogy mit jelent a fasizmus történelmileg, hol a helye a kor poli-
tikai és társadalmi formációi között s immanens agresszivitásából következ ően 
mik lehetnek a »távlatai«. Ennek a tudatában a Shaw—Adler vita kommentátora 
előtt természetesen nem kérdéses, hogy a történelem a fasizmus »nagyságát« il-
letően miről fog majd tanúskodni, s mindezért logikus, hogy konzekvens eticiz-
musa számára nincs dilemma: az írástudót felel ősség terheli a mégoly elementá-
ris személyes meggyőződése, véleménye vagy feltételezése közzétételéért is; a fa-
sizmus presztízsét még a mer őben jószándékú megnyilatkozásokkal sem szabad 
növelni; az írástudó politikai állásfoglalása helyességének nemcsak az a kritériu-
ma, hogy ki mellett, hanem az is, hogy ezáltal ki ellen foglal állást a politikai 
erők adott konstellációjában ... Mindezen konzekvenciák már önmagukban sem 
jelentéktelenek a soronidvili ember újbóli politika-vállalása szempontjából, azonban 1004 
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ezeknél is fontosabb az a felismerés, melyet nem a shaw-i, hanem az adleri példa 
szuggerált. Sjnkó ugyanis felfigyel rá, hogy a hosszú vitában Adler nem is fog-
lalkoztatja komolyan a kérdés, hogy Mussolini jó vagy rossz ember, történelmi 
térfiú vagy közönséges condottieri-e; számára Mussolini egy olyan rendszer expo-
nense, mely megsemmisítette az emberi egzisztencia intellektuális és morális lét-
föltételeit — tehát vele szemben felháborító minden objektivitás ... Ez az »objek-
tivitás« a kommentár sorközeiben a kívülálló, mindenen kívül alló ember közö-
nyösen »elfogulatlan« reflexióját, voltaképpen az erkölcstelen apolitizmust jelenti, 
s a vele szembeni averzió fogalmaztatja meg az ekkor — 1927-ben — a krisztia-
nizmusból éppen hogy csak kilábalt, de még »senkiföldi« Sinkó Ervinnel azt a 
végkövetkeztetést, mely nemcsak az erkölcsi »semlegesség« tagadását, hanem a 
mindennemű  soronkívüli moralizmus és apolitikusság kritikáját is jelenti: 

»A történelem nem etikai fórum, a történelmet csinálni kell — ez a korával, 
kora embereivel szolidáris ember álláspontja ...« 

Mint látni fogjuk, a személyes és társadalmi akadályok, visszatartó tényez ők 
sokaságának »összjátéka« miatt e :konklúzió gyakorlati vállalására, magánéleti meg-
valósítására Sjnkó Ervin csak másfél évtized múltán lesz képes, s akkor sem 
minden szubjektív probléma nélkül. Kérdéskörünk szempontjából azonban az a 
lényeges, hogy a soronkívüli ember már ekkor eljutott — s épp a fasizmus hatá-
sára jutott el — e konzekvencia levonásáig, mintegy tömören anticipálva ezzel 
egykori, időközben megtagadott Tanítójának 1934-es, szintén a fasizmus hatására 
levont végkövetkeztetését: »Ezekben az id őkben a moralizálás a szentelt víz szere-
pét sem tölti be. Életre-halálra megy a játék s a harc (...) az ellenfél mennyi-
ségi és minőségi erejének kiismerésen, időszerű  taktikai és stratégiaí meggonuoláa 
sokon, organizációs jellegű  cselekedetek sorozatos, ésszer ű  végrehajtásán fog 
múlni.«6  

Antifasizmusának e két, legkorábbi dokumentumában Sinkó a politika álta-
lános vállalásáig jutott el. Az els őben a fasizmus néven nevezése egyúttal politi кai 
tagadását, elvetését is jelentette, míg a másodikban e negáción át eljutott a pozi-
tív politikai konklúzióhoz is: a történelmet csinálni kell... A politikához vissza-
vezető  útja szempontjából azonban egy lényeges kérdés tisztázása még hátra ma-
radt: hogyan, milyen eszközzel csiná Іві  a fasizmus antipódusát képez ő  politikát? 
Hisz a Politika és mai ifjúságban egyértelműen megfogalmazta a »renegát in-
tellektuel forradalmár typusána к« legfőbb problémáját: a politikához visszavezet ő  
útján elgáncsolja a kényszerűség, hogy a progresszív közösséggel csak céljažban 
váljon eggyé, de nem harcaiban, harci eszközeiben is .. . 

A fasizmus adekvátan felismert valósága által is el őrehajszolt eticizmusának 
nem volt tehát más kiútja, mint visszatérni — 1919-hez. 

Erre az —egyelőre még csak szándékolt, elvi-programatikus — visszatérés-
re nyilvánosan 1935-ben, a moszkvai út előtt került sor. Az Europe-ban  közölt, bi-
zonyos literalizáltsága ellenére is megrendít ően igaz önéletrajzi esszéjében' Sjnkó 
sorra veszi életének pozitív értékeit — humanizmus, kultúra, a gondolat és tett 
egysége, emberi szolidaritás, az egyes ember életének mint legf őbb értéknek a kö-
vetkezménye, a pozitív jndjviduahzmus megvalósulása az ember emberré válásának 
folyamatában stb. stb. —, s az addig már egy fél életen át gondosan őrzött érté-
keinek bármelyikét is veszi szemügyre, csak egyetlen alternatívát lát: a fasizmus 
mindezen értékek bestiális tagadása, a proletárdiktatúra pedig — nagy áldozatok 
árán — ezeknek az értékeknek potenciális valóssá tev ője, történelmi realizálója. 
A soronkívüliség, mint Az útban láttuk, mindennem ű  terror, erőszak, diktatúra 
tolsztojánus elvetésével szakadt rá, s ez a negáció tartotta a legkonokabbul »fogva« 
a krisztiánus és »senkiföldi« évek idején is. Természetes tehát, hogy az önélet-
rajzi esszé e központi, leginkább bénító, apolitikus, soron kívüli poszthoz köt ő  »nem« 
elvi túlhaladásának szentel legnagyobb figyelmet. Humanizmus, kultúra, gondolát és 
tett egysége? — A fasizmus mindennek sárba tiprója, a forradalmi proletariátus 
pedig, »véres és kegyetlen harc árán« ugyan, de ezen értékek egyetlen reális meg-
valósítóját jelenti. S az egyes emberi élet, mint végs ő  érték? — Еpp a fasiszta 
diktatúra az, mely az egyes ember értékének és öncélúságának követelményét fel-
adta, s ezzel magát az érték fogalmát semmisítette meg. Ilyen szempontból pedig a 
proletárdiktatúra hasonlatossága csak látszólagos: »Ha az ördög az Isten majma, 
akkor a fasizmus -a proletárdiktatúra leggonoszabb torzképe — de egy torzkép, 
mely megvilágítja a modelljének morális és történelmi nagyszer űségét«, hisz noha 
a proletárdiktatúra is relatívvá teszi az individuum életének értékét, épp ezen az 
áron teremti meg az individuális élet megszületésének, az ember emberré válá-
sának lehetőségét ... S erőszak, embervér, terror? — De hiszen: »A fasizmust akkor 
még nem hívták fasizmusnak, de Magyarország munkássága volt az els ő, amelyik 
megpróbálta. A magyar proletárdiktatúra több mint négyhónapos fennállása alatt 
nem ontott annyi vért, mint a rákövetkez ő  fehér terror három nap alatt. і s 
a mitológiai fúriaként •dühöngő  fehér terror nem napokig, hanem hónapokig s 
mindig új és új erőre kapva, évekig tartott«, s tart és terjed azóta Európa-szerte, 
ellenállhatatlanul, a »kapitalizmus utolsó és legszörny űbb szörnyszülöttének: a fa-
sizmusnak mint fenyeget ő  világjelenségnek« bels ő  logikájából következően .. . 

Ismerős gondolatmenet, ismer ős morális dialektika. Az Internationálé ifjú, 
szabadkai munkatársa annak idején ugyanevvel a logikával és etikával vállalta 
cikkeiben a cselekvő  forradalmiság egyéni konzekvenciáit, hogy aztán Az út 
írója ugyanezt a relatív erkölcsiséget tagadja meg egy abszolutisztikus, tolsztoji-
krisztiánus erkölcsi megszállottjaként, 1919 és 1935 sinkói dokumentumai között 
ilyen szempontból csak annyi a különbség, hogy akkor a Galíciában személyesen 
is megismert első, imperialista világháború, most pedig a minden idegszálával 
előre is átreszketett második, fasiszta világmészárlás jelentette a »mitológiai f4-
riát«, mely e dialektika vállalására — egyéb imperativusokkal egyetemben — rá-
kényszerítette. Ennek az újra kiküzdött, újra magáévá tett dialektikának hála, 
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»A proletariátus ma a munkanélkülžséggel, a Iassú éhhalállal, a fasizmussal 
áli szemben. A proletariátussal való szolidaritás ma, mikor a másik oldalon 
a fasizmus áll, nemcsak politikai kérdés, hanem egyáltalán nem kérdés; a 
kultúrának, az emberi élet minden értékežnek parancsából morális köteles-
ség. S épp azért, mert hiszem, hogy a proletariátus gy őzelmén keresztül 
vezet az ut az emberiség igazi, emberi történelmének kezdetéhez, hiszem 
azt is, hogy minden becsületes szó, ami az emberi értékek tžszteletéb ől, 
az emberi szolidaritás öntudatából fakad, az végs ő  fokon ennek a proleta-
riátusnak szolgál és nem lehet másképp: a fasizmus ellen irányul.« 

A választásnak végtelen leegyszerűsödött, leszűkiilt a lehetősége —így le-
hetne jellemezni a Szemben a bíróval végkövetkeztetését, amely mintegy a Thomas 
Main-i paradoxont anticipálja: a fasizmus évei morálisan »jó évek« voltaik, mert 
megkönnyítették a választást ... Fasizmus — vagy szocializmus; fasiszta diktatúra 
— vagy •proletárdiktatúra; a mozgalmi harc újravállalása — vagy a félig megjárt 
életút legfőbb értékeжek feladása: Sinkó számára, mint láttuk, harmadik út nem 
maradt, a »választásról« végs ő  soron az ő  esetében is maga a kor gondoskodott 
a lehetőségek végső  kiélezésével, szimplifikálásával. A politikához számos szubjek-
tív motívum vonzotta — a »fékez ő«, »visszatartó« tényezők mellett —, de a döntő  
impulzust mégis a valóságos »mitológiai fúriaként« fenyegető  fasizmus, a kor 
lehetséges politikai módozatai köziil a legnegatívabb adta meg az ő  számára is; 
amilyen mértékben választotta, vállalta — pozitív lehet őségek reményében — a 
politikát, legalább olyan mértékben »választotta« tehát a politika — őt. 

Az ilyen értelemben vett politikavállalásra, mint láttu К, nem máról holnapra, 
hanem az 1927 és 1935 közötti nehéz útkeresés ,folyamán került sor, s hogy sor 
került rá, abban jelentős szerepe volt az írásnak, az útkeresés közben felmerül ő  
dilemmák írásos .letisztázásának is. Mint az önéletrajzi esszéjéb ől kitűnök, a fasiz-
musnak mint fenyegető  világjelenségnek e megjelenése végs ő  soron azért nem 
érte Sinkót fölkésziiletleniil, .mert munka közben, írás közben a felmerült prob-
lémák irodalmi megoldása már megmutatta neki az utat a valóságos megoldáshoz, 
kiút-lehetőséghez is. Ilyen szempontból az 1931-ben elkezdett s 1934-ben befejezett 
Optimistáknak kiilönös jelentősége volt. » Еs még egy oka volt annak, hogy ezt a 
könyvet a legnehezebb köriilményak között is meg akartam írni: az id б, amikor 
írtam, a legsötétebb reménytelenség, a fasizmus föltartóztathatatlan el őretörésének 
&ora;volt, s ezzel a korral az 1919-es év — amikor holnapra vártuk anár az új 
eget és új földet — olyan ellentétben volt, hogy nosztalgikusan idéztem föl a nagy 
reményeknek ezt a ;korszakát« — tekint vissza Sinkó az Egy regény regényében az 
Optimisták mégis-megírásának egyik döntő  indítékára, s magából a regényb ől tud-
juk, hogy ez az 1919 utáni nosztalgia nemcsak történelmileg értend ő. A finálé 
ugyanis egy szempontból lényegesen eltér az életvalóságtól: az önéletrajzi Вáti 
Józsi az emigrácöóba indulva nemcsak hogy nem hasonlít mint a valóságban 
hasonlított — Az út pár hónappal későbbi, a krisztianizmussal betegre bénított 
írójára, hanem épp a kontinuitás, a tett, a forradalmi cselekvés, a politika mellett 
tesz hitet. Fluck, a bájos kispolgár-muzsikus ismer ősének ikérdésére, hogy vajon 
»most •megint politikát fog űzni«, a vonatra szálló Báti eltökélten felel: »Mindig, 
mindig és tán nem mindig inkonzekvensen«, s ez a politika melletti hitvallás volta-
képpen az Optimisták végére pontot tevő , 1934-beli Sinkó Ervin egyféle önkorrek-
alбja; visszatérés 1919-hez — a közbees đ , гnásfél évtizedes apolitizmus kiiktatásá-
val... E regényfinálé tehát ilyen vonatkozásban a Szemben a bíróval közvetlen 
előzménye: ott a vallomásos értekezés nyelvén, itt a széppróza eszközeivel demonst-
rálja, hogy eltökélt szándéka ott folytatni, ahol 1919-ben elkezdte, ti. a politikánál. 

S az aztán már nem e szándék gyengeségén múlott, hogy a folytatás az élet-
ben összehasonlíthatatlanul nehezebben ment, mint az irodalomban. 
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maurits ferenc 

szürkület 

manci 

a lépcsőn ülve vártuk anyát a gyárból 
már messziről f elismertük blúzát szoknyáját táskáját 
anya kicsit billegve ment 
fáradtan billegett manci mellett 
manci szőke haja nappal is világított az utcán 
messziről f elismertük őket 
a domb előtt az iskolánál 
manci mindig csókolt bennünket 
ajkai ránkragadtak a rúzstól 
manci sodrólány volt 
a kölni szaga csúnyán keveredett a kötélszaggal 
fogai fehéren csillogtak száraz barna arcából 
lebarnult a kötélgyár udvarán 
egy bokszoló udvarolt néki 
motorbiciklin vitte a kisdunára táncra moziba 
egyszer nagyon összevesztek a táncon 
mert valaki nézte mancit 
meg is verte 
lecsupálta róla a ruhát 
manci az első  munkanapon belevetette magát a gerebenez ő tűkbe 
manci arcát testét átszúrták a tűk 
többé nem láttuk 1007 



harmadszor hozták haza 
mesélték hogy a kórházban 1e is kötözték 
ágya dróthálóval volt körülvéve 
Sanyi nagyon lesoványodott menni sem tudott már 
a kerítésükön sokszor bekukucskáltunk 
nyugágyban feküdt 
meg sem mozdult 
egy reggel az egész utca kraf fék elé tódult 
kraf f sanyi éjjel kiszökött a hátsóudvarba és bebújt a tyúkketrecbe 
édesanyja reggelre halva találta meztelen leborotvált fejjel 
teste tele volt nagy sötétvörös foltokkal 
szét kellett szedni a tyúkketrecet hogy megmerevedett testét 

[kivegyék 
lepedőbe csavarták 
másnapra még a szomszédok csirkéi is megdöglöttek 1008 



pöttyös rózsika 

rózsika a törpelány nagyon szépen öltözködött 
festette haját sz őkére vörösre feketére 
nagy fülbevalói csilingeltek 
kalapot hordott fátylakkal szalagokkal 
dácsó az előkelő  cipész krokodilb őrből magassarkú cipőket 

[készített néki 
alig tudott bennük menni 
még az utcán is kölnizte magát 
nagyon szepl ős arca miatt csúfoltuk pöttyös rózsikának 
csúfoltuk a mozi el ő tt a cukrászdánál még a templom el ő tt is 
rózsikát csak a katonák szerették csókolták a kocsmában 
lent az akácosban vagy a nagyréten 
sokat ivott 
részegen sikoltozva szoknyáját emelgetve 
még kisebb pirinyóbb lett 1009 



szürkület 

szemei ki voltak dülledve 
halála után kiszívott nagy kandúrokat talált harangozóbácsž 
a kerítést és a gyümölcsfákat valaki véresre rágta 
a kút is kiszáradt 
galacék házvégénél a rozoga nyáriszínpadon már ég a villany 
edzenek a bokszolók 
lálóval be is szökünk minden vasárnap a bokszmeccsre 
a nyáriszínpad mögött szerelmeskednek is szombat este míg tart 

[a tárit 
pali bácsitól nagyon megijedek mikor meglátom 
a klozett felé sántikálnž mankójával 
a hajógyárban felrobbant mellette egy kazán 
fehérlik rajta a gipsz 
sokážg ül a klozetton és jajgat 1010 

lassan sötétedžk az udvar 
öreganyó konyhájából észrevétlenül felvillan a gyertyafény 
megjött a litániáról 
lavžcskáék udvara még látszik 
a kert végében valaki sétál 
mintha bokrokkal sétálna 
a paplak-kert már fekete meg is borzadok libab őrös leszek 
sokat beszélnek erről a kertről mióta meghalt egy nagyon sárga 

[és kicsi apáca 
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krisztus ki sem látszott a virágok a1ó1 
csirkés józsej a papunk azt mondta 
krisztus .már meleg 
a halványlila márványszohorhan 
megerednek az erek 
lassan pirosodik 
már krisztus szakálla is piros 
igazítjuk bíbor öltözékünk 
induljunk 
vékony kis torkunkkal f eszítjük a szent zászlókat 

 

   



koliger károly 
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Csonthéj-kehely ízek —ismét, állandó jelleggel —, duda szól. 

Nyugovóra, avarban a nap mind mélyebbre fészkel, ittas maszkjaink, 
hű  turisták csendesen elvonulnak: lezárul az évszak, a gyümölcs-
parádé. 

Útszélž fák gyászban; bokájukra csavarják képzelt lombjaik. 

— Virágok virága! Virágaink .. . 

Májusi álmažnk dér lepi; s a sürgönyben ez olvasható: »bőséges 
nyár stopp tél jön stopp elfogyasztottunk stopp«. 





branimir živojinovič  

verse i  

a négy tó jegyében 

Első  tó: hártyája mélye 
rezzen ő  menekvés. Kiöml ő  meder 
fehére. Öntudatlan 
ringatózás, ringatózás. Én mondom: 
nem létezett. Nevezem magamban 
Átmenetnek. Els őből végső  halálba. 

Második tó: tájból. 
Érte nyúl a kéz, a szó. 
Éget mindjobban. Tengernek szeme 
bennem hetekre irányul. 
Nevezem Leáldozásnak. Id ő tlen még 
parázslott a csipkézett szemhatáron. 

Harmadik tó: vékonyodó nap 
fekete sugarában. Az iszap fölött 
röppenő  lapos kövek 
rövžd örvénye. Szenesed ő  
tó. Nevezem Ereszkedésnek. 
Második halálból elsőbe. 

Egy negyedik is. Van. 
Visz víz nélkül, hal, pontok, 
meder és felszín nélkül, visz 
gabalyodott, esztelen ütemében, 
egésszé kanyarítva kört. Nevezem 
Érkezésnek. Haza, foszladó sötétbe, hozzád. 

minek jegyében? 

Hol, mikor, 
mely egek, 
fák, ismeretlen, 
mérhetetlen arcok 
jegyében, 
mely kanyarulat, 
csilingelés szövetében, 
cövekel, kápráztat 
e parányi Talán; 
görbedve kérdem, 
mondd hát, jósom, 
minek jegyében? 1014 



a golyó jegyében 

б lomhenger 
üres bádoggolyóban. 

Iker tájak 
egyazon arca. 

Minden átsz ő tt pillanat 
egyazon horgocskával. 

Mindig 
benned. 

Rajtad, alattad, 
melletted, benned. 

Mikor kellene ütnöm, 
hangodtól, törvényedt ől, 

mindattól, ami bennünket 
görget, jajdulok. 

Mikor fog 
bágyadni egyszer keze? 

Mikor bennünket 
sziklaélre vetni, 

hogy összetörj, 
hogy kiolvadjak? 

bábel királya jegyében 

Fekete, fekete, 
mint égi isten, fekete. 
Reggelente árnyába 
fon sötét szikla 
mord tekintete. 

Rólad, királyom, 
meg-megemlékezünk. 

Voltál 
jó kezekben. 

Hogy is ne 
emlékeznénk. 

Rossz 
kézre jutottál. 

Szem, száj nélkül, 
akár feketedett nap, állsz 
elő ttem, 
akár óriásbogár a falon, 
akár nyílás fekete nappalon, 
akár feketéb ől olvadó 
pont; 
szem, száj nélkül 
suttogsz, és mereven 
felém nézel. 
Sokszor, ó királyom, 
rád sokszor emlékezünk. 

Feltámadásod fájdalmát 
tapogatom arcodon. 

Halálom nyugalmát 
rajta már látom. 

Fekete istenem. 
1015 garai lászló fordítása 



garai 1ászlđ  

„a 
tejút 
jegyében" 

branimir živojinović : označavanja, matica srpska, novi sad, 1973. 

Egy — fenyő , kert, vízöntő , két angyal, név, út, szökőkút, Szent János, zászló, 
csont, barkóca, szárazság, táj, szél, k ő , álom, csavarvonal, naspolya, hangya, csillag-
kép stb. jegyében fogant, témakörével is idillikus világot sejtet ő , intellektuális ér-
zékenységű  költészet árnyalatai bontakoznak ki Branimir Živojinovi ć  kötetében. 
Ez az érzékenység természetadta, magától értet ődő  tulajdonsága, nem kell meg-
küzdenie érte, mert a hatvanas évek avantgarde törekvéseinek útját tudhatja maga 
mögött, melynek eredményeit felhasználva építi ki a maga dimenzióit. Mint meg-
annyi költőnél, nála is a modern költészet leggyakoribb forgalmazású, már klasszi-
kussá vált fogalmai, az idő , (kiemelten) a tér, stb. jutnak jelent ősebb szerephez 
(A tér jegyében, A csavarvonal jegyében, A kő  jegyében, A tejút jegyében, A kert 
jegyében stb.). Térkonstrukciós versei közül A névtelen csillagkép jegyében a leg-
összetettebb, kozmikus méretű  térszerkezetei a szerelem mindenséggé társulását hi-
vatottak érzékeltetni. József Attila Odája, és az azóta elszaporodott világmi лdеnség-
hasonlattal élő  vé'rsek ismeretében kevésbé hat újdonságként. 

Legszebb térszerkezeti képe A golyó jegyében kezdősorai: »Olomhenger / 
üres bádogdobozban.« 

Geometriai jellegű  versei mellett leginkább növényeket, bogarakat, halászok 
hálóját, tavakat, —egyszóval: konkrét, természetb ől vett motívumokat megjelenít ő  
lírája érdemel figyelmet. A két gubacs jegyében, A hangya jegyében stb. típusú 
leírások sorából leginkább perg ő  gondolatritmusa, érzékletessége miatt A naspolya 
jegyében-t emelhetnénk ki: 

»Minden gyümölcsök közül 
legkorább tárul augusztus 
naspolyája, nyáraszály mélyén 
hamvas ég szegélyén, 

barnásfekete föld gyökerén, 
véletlen ágán elsőként 
végleg beérik augusztus 
naspolyája; pergeti szomjúid, 

tikkadt szél fogacskája, 
és szakajtja bizonytalan, 
röpte fokozottan...« 1016 



A verset természetes mondataira tagolódásában megakadályozó dinamika, a 
»futószalag-technika«, még ha ilyen sikeres megvalósulásai is vannak, csupán ki-
vételes tulajdonsága Živojinovi ć  költészetének. Jobbára a higgadt, hűs állóképeket, 
csendéleteket, az ezeket legtalálóbban megrajzoló, tömör t őmondatokat kedveli 
(A zászló jegyében, A tejút jegyében). Egyszer ű, artisztikus nyelvezetének olykor 
történelmi, vallástörténeti, mitológiai nevek (Szent Jeromos, két angyal, Állandóság 
Császára, Szent János) kölcsönöznek patinás ízt, függetlenül attól, hogy tartalmi 
funkciójuk minimális, hogy csupán névlegesen — egy-egy vers címeként, hangulat-
árnyaló elemként — szerepelnek, hogy pusztán »dekoratív« kellékei a lírai köz-
lésnek. A Bábel királya jegyében című  versében a király időnkívüli szobra, az 
időtlen elmúlás képzetének megelevenítését szálgátja, kell ő  érzelmi meghatározott-
ságú lírai közeget hoz létre, hogy a költő  beleépítse halalképzetét: »Feltámadásod 
fájdalmát / tapogatom arcodon. / Haláiom nyugalmát / rajta már látom.« A Két 
angyal jegyében, a Kiméria jegyében, az Állandóság Császára jegyében stb. Lorca 
Szent Gábriellel fémjelezhet ő  verseire, még inkább az ugyancsak Lorcára — de 
sokkal kimutathatóbban emlékeztető  — legutóbbi Popa-Kötetre asszociáltatnak. 
Živojinović  könyvének — ha a hangvételében nem is — témaválasztásában kétség-
telenül felfedezhet ő, mint általában a Popa árnyékában faln őtt generációnál, a há-
ború utáni szerb költészet e legkiemelkedőbb képviselőjének hatása. 

De ennek és a különböz ő  stílusbeli, költői látásmódjára tett hatásoknak nem 
kellene különösebb jclentőséget tulajdonítanunk, ha — amellett, hogy kreatív módon 
használja fel közvetlen elődei eredményeit —következetesen, és ami a legfonto-
sabb, erőteljesen érvényre tudná juttatni, mint kötete legjobb versei esetében —
köitészete nem csupán villanásnyi, hanem egyedi szférává alakuló értékeit. Könyve 
egy jelentős hányadát álapadt erű  verskíserletek nehezítik, melyek a szerz ő  leg-
jobb szándéka ellenére sem épülnek be költészetébe, és egy igényesebb válogatás 
esetén nem lehetnének színtelen kontrasztjai márványviz ű  lírájának. Mágneses me-
zeje összezsugorodott, prózai hangú csendéletei (A feny ő  jegyében, A kert jegyében), 
zsánerei (A turbékolás jegyében, A zászló jegyében), érdektelen mozzanatokra épít ő  
»poén«-versei (A rák jegyében, A csere jegyében) összehasanlíthatatlanok az olyan 
tömör, képi kifejezőerőtől duzzadó jellemzésekkel, mint pl. a Bábel királya jegyé-
ben: 

»Szem, száj nélkül, 
akár feketedett nap, állsz 
előttem, 
akár óriásbogár a falon, 
akár nyílás fekete nappalon, 
akár feketéből olvadó 
pont, 
szem, száj nélkül 
suttogsz, és mereven 
felém nézel.« 

Živojinović  tárgyi lírájának éppen e cseppk ő  tapintású vonulata az, ame-
lyikből a továbbiak során majd kilombosodhat költészete növekv ő  koronája. 

1017 
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danyi magdoina 

két könyv 

a tiszta emberség s a nyelvi tisztaság könyve 

németh istván: zsebtükör, forum, újvidék, 1973 

»Németh István riportjainak megjelentetése könyvkiadásunknak egyik leg-
jelentősebb gesztusa e műfaj rehabálitálása érdekében<—írja Gerold LászlóazUtó-
szóban, s meglátásához köt ődve mondjuk ki azonnal: bár több ályen ráportkönyv-
vel gazdagodna hamarosan irodalmunk! 

A riportnak, a szociográfiai kutatással érintkez ő  níjságműfajnak, a ,falu-
kutató riportnak a magyar irodalomban nagy és értékes hagyománya v an. Hogy 
irodalmunkban is j еQеnvalóan — s könyvkiadásra méltóan — él a riport, erre 
figyelmeztet értékeivel Németh István Zsebtükör című  riportkönyve. Bizonyos, 
hogy a rendszeres újság-riport olvasóra, de még inkább arra, aki nem tartozik 
ezek közé, Németh Istvan könyve a f el f edezés varázsával hat. 

»Kéthasábos« írások, majd tíz évnyi rendszeres újságírás válogatott gy űj-
teménye a Zsebtükör. »A válogatást —írja a válogató Gerold László — két szem-
pont határozta meg. A választott témák érdekessége, jelent ősége, társadalmi súlya 
és a riportok műfaji minősége, formai kiválósága; a valóság súlya és a múvesség 
ereje.« A Zsebtükör kisriportjai egy-egy állókép valóságunkról, érzékletesen fel-
mutatott, éles, szigorúan körvonalazott részlet, — minden felesleges »magyarázga-
tás«, »értelmezgetés«, körülírás, »újságírói okoskodás« nélkül. Így, együtt, egymás 
után olvasva Németh István kisriportjait, az összefüggések, az egymásra felelések-
találások hálóján át »kifogott nagyhalként« ismerjük fel közvetlen környezetünk 
nem retusált arcképében a magunk, a szüleink válágát ... , a külvilágtól elzárt 
falvak, a tanyai emberek életét. Egyfajta teljesség képzetét tudja megvalósítani 
a könyv. 

Nem vizsgáljuk itt részletesebben, mennyiben s hogyan »segített« egymás-
nak Németh István szépírói s újságírói tapasztalata, riportjait azonban, a riporteri 
szem »ébersége«, »jó ІІátása« mellett, éppen azáltal jellemezheti a nyelvi-elmondás-
beli eredetiség, frisseség s a művészi szuggesztívitás is, hogy nem »akart szép-
irodalmi« riportot írni. Fegyelmezetten, pontosan, sz űkszavúan ír. Stílusa észre-
vétlen marad, az értelmi közlés szabatosságával, tiszta nyelvi logikájával hat. 

Legjobb riportjaiban — s a riportok nagy többsége ezek közé sorolható —
ez a nyelvi-szerkesztésbeli fegyelmezettség, a tudatos nyelvi »sz űkszavúság<, a je-
lenségre koncentráltság epikai,esztétikaá értékek hordozására képesül. Riportala-
nyai »kéthasábos« jelenlétük ellenére is egész sorsukkal, jelenükkel s jellemükkel 
állnak előttiink, kilépve az aktualitás, az eseményesség, a pillanatnyiság újság-m ű  
faji korlátaiból. Németh István jól ismeri azt a világot, amir ől dr, s ј  ismeri 
az embereket is, akikr ől ír, — egy-egy mozdulatuk megfigyelése s leírása hossza-
dalmas jellemzést tesz feleslegessé. Ez a fegyelmezett írói módszer mándenekel бtt 
az informálas pontosságára törekszik, de számol a szó jelképszer ű  többértelmű-
ségével is. Anélkül, hogy bárminemű  költőiségre törekedne, jól megválasztott mon-
datai, pár sornyi leírásai a továbbgondolás lehet ősége s a képzelet irányába nyit-
ják fel írásait. 1018 



A riporteri szem »ébersége« sohasem jelent itt »poén«-keresést, valóban meg-
rázó és megszokottan hétköznapinak tűnő  témákról egyforma fegyelmezettséggel 
és szűkszavúsággal ír. Nem akarja mindenáron »telrázni« olvasóját, megdöbben-
teni,—s lelkesíteni sem akarja. A súlyosabb, megrázóbb eseményekr ől, helyzetről 
szóló beszámolóiban s ezek megszólaltatásában a szándékos fegyelmezés »h űvössé-
gét« is érzékeljük; s abban a pillanatban, amikor érzékelhet ővé lesz ez az írói 
»objektivitás«, a riport hatékonyságáról v an  szó. Az író nem emeli fel hangját, 
a tények magukért beszélnek. Az író feladata megtalálni azt a közlésformát, me-
lyen át a tények leginkább, leger őteljesebben szál-hatnak. Allásfoglalasa a tények 
megszólaltatásának képességében, módjában nyilvánul meg. 

Igy ír pl. a titeli barlanglakásokról: 
»Találomra nyitottunk be a 38»as számú házba. Fehérre meszelt döngölt 

falak kerítik be a kicsiny portát. A falak izzanak a napfényben. Az els ő  pillanat-
ban a környezet kísértetiesen emlékeztet spanyol falusi utcarészletekre. Az udvar 
mélyén húzódnak meg a lakások. Meredek hegyoldalba vágott ajtók, ablakok. Egy 
síkban van az egész, akár a festett kulisszák. 

Zavartan fogad bennünket a háziasszony. Semmi megbízható adatot nem 
tud nyújtani a titeli barlanglakásokkal kapcsolatban, mert még csak »tíz« éve 
laknak itt, ebben a hegybe vájt odúban. Annyit azonban elárul, hogy németek soha-
sem laktak ilyenekben, mindig csak a szagények. A németeket nyilván azért emlí-
tette, mert a háború el őtt azok képezték a falu lakosságának a zömét. 

Belülről a barlanglakás, vagy ahogy itten nevezik: lagony, pinceszer ű, alag-
útszerű. Hosszúkás folyosó, félkör alakú menyezettel. Nyáron rendkívül hűvös, 
éjjel, ha nem akarnak megfázni, dunyhával •kell takarózniuk; télen azonban kevés 
fűtéssel is olyan meleg, mint a fürd ő. Olyankor az újszülöttre akár takaró sem 
kell.« 

A riportkezdő  Jeírás az epikai érzékletesség s a tényszer ű  információtelí-
tettség együttesen megvalósított művészi szuggesztivitásával bír. 

Ha nem félnénk attól, hogy közhelyet mondunk, azt mondanánk, a Zsebtü-
kör kisriportjai tiszta emberségükkel s nyelvi tisztaságukkal hatnak Jeginkább. 
Rég jelent meg irodalmunkban ilyen »csendes«, ilyen »szürke« kis könyv, de 
ilyen fegyelmezett — tudatosan megmunkált, átgondolt, s — a maga m űfaji lehe-
tőségein belül — hatni képes könyv sem jelenik meg mindennap irodalmunkban. 

az „eflenáliás" р rбzai lehetőségei 

horváth gita: azértse, magvet ő  kiadó, budapest, 1973 

Horváth Gita kisregénye jellegzetesen »els őkötetes« próza, magán viseli en-
nek jellemzőit: a kísérletező  kedvet, melyhez nem társul kellő  átgondoltság sírói 
tapasztalat, a közlés spontaneitását, mely arról árulkodik, hogy az író még nem 
érzi a prózai beszéd »súlyát«; a közlésvágy lendülete viszont magával ragadóvá 
is, a spontaneitás szuggesztívvé is tud lenni. 

Nem feladatunk a jósolgatás, bizonyosra vehető  azonban, hogy az Azértse a 
tizen-huszonévesek körében »sikerkönyv« lesz. A kisregény befogadásának — vár-
ható —módját előrevetítve tükrözheti a könyv hátlapján olvasható »tartalmi jel-
lemzés«. Egészében ideírjuk: 

»Somogyi Tóth Sándor mondja: 
Horváth Gita nem egyszer űen az öntudatra ébredés helyét és ismérveit ke-

resi, hanem azt a kamasz lányt idézi vissza — tegyük hozzá, fölényes iróniával —, 
aki kissé túl korán akar ráismerni a saját egyéniségére, az összetéveszthetetlenség 
jeleit kutatja önmagában, sőt, sejtheti az olvasó, önnön zsenijének felbukkanásán 
se lepđdne meg nagyon. A meglepetés elmarad, persze, hasztalan igyekszik a kis-
lány elképeszteni barátn őit, szüleit, szerelmeit és saját magát is. A kísérlet nem 
sikerülhet, de a bakfis viaskodásának rajza groteszkül érdekes.< 

Elismerjük, ez így valóban kiolvasható a kisregényből. S természetesen azt 
is, hogy »fülszövegnek« ez elég is lehet. Nem Somogyi Тбth Sándorral vitatkozunk 
hát, amikor úgy véljük, »féltenünk« kell e kisregényt, az ő  érdekében, — a há-
ború előtti s az újabb magyar irodalomban is oly igen népszerű  — ún. »bakfis-
regény«, »lány-regény< beskatulyázástól. »Féltenünk< kel, még akkor is, ha —  egy 
korszerű  szellemben megírt — »lany-regényként« biztosan kit űnően megállná a 
helyét, de ha nem csupán ezt kíséreljük meglátni benne, talán csak egy nem tel-
jesen sikerült prбzakísérletként vehetjük számba. 

A »bárgyúan üde Lilikék« s a »rohamlépésben öntudatosodó Jakab Zsófik« 
társaságától egyaránt féltjük az Azértse h ősnőjét, habár nem lehet kétséges, a 
közéjük való besorolás veszélyét egészében nem kerülheti el; akkor sem, ha 
magatartásában messzire került mindkét »lány-regény«-típustól. 

Az Azértse hősnője magatartásában, jellemében, jellemmé formálódásában 
a Simone de Beauvoir-i nő-eszmény érvényesül, magatartás el ődje az Egy jó ház-
ból való úrilány emlékei lehet; ám annál јбva'1 egysíkníbb, mind gondolati üzenetei-
ben, mind e gondolati üzenetek prózává szervezésében. Ez az összehasonlítás bi-
zonyára igazságtalan, de azért nem egészen felesleges. 

Az Azértse az egyéniség magáratalálása lehet őségének a kérdéseit , az egyé- 
niség kialakításának a kérdéseit tárgyalja s válaszolja meg — a n ői lét körein 

1019 belül maradva mind a kérdezésben , mind a válaszadásban . Körülbelül tfz évnyi 



keresés, körülbelül tíz évnyi lázadás, a kamaszkortól a házassággal — válással 
kezdődő  »felnóttkorig<r, egy magát kezdett ől fogva »erősnek« tudó, a világban 
»két lábbal álló«, de élni a maga »törvényei« szerint akaró n ői egyéniség alakulás-
és magatartásrajza a kisregény anyaga. 

»A kamaszok valóban megválthatnák a világot, ha nem lennének tizennyolc 
évesek«, olvassuk a kisregény egyik mondatában; nos, az Azértse h ősnője, ha 
a világot nem is, de önmagát »megváltja«, minduntalan, mondhatni, »permanens 
megváltási kísérletek« árán: tulajdon tetteivel, életlehet őségeivel s környezetével 
szemben; megtagadva-leszámolva mindazzal, amir ől úgy érzi, látja, gondolja, hogy 
megalázza, megcsúfolja, megbéklyózza —egyéniségét?, nem is azt, esu р  a vaі--
merően tiszta emberségét. 

» ... a látszattól •megcsalatva, kialakulatlan kis testemet látva, nem is gya-
nította, •hogy belül mily teljes vagyok; megfogadtam, ha majd megnövök, sose 
fogom elfelejteni: az ember ötéves korában már teljes egyéniség« —írja simone 
de Beauvoir az Egy jó házból való úrilány emlékeiben; ennek tudatát, »emlékez ő  
képességét« őrzi magában az Azértse hősnője, a maga »gyerek igazának« meg-
őrző  s ellenálló képességét. 

»pedig valami máris az enyém lett ebben a meleg porban, mert én tudom 
az igazat, tudom, ki hazudott, ki nem! 

És rohadjon meg mindenki, aki nem tudja! És rohadjon meg minden em-
ber, aki azért hazudik, hogy valaki kínjában tapossa a port!« 

A hét-nyolc évesként felismert »egyszerű  kis igazságok« el-nem feledése ered-
ményezi, hogy végül eljusson az —úgy látszik — egyetlen olyan »igazságig«, amely-
be egyénisége, minden élet-lehet őségével egyetemben, belefér, az »örök ellenállás 
igazságáig: 

»most megtudtam, hogy nem ellenállni számomra öngyilkosság, 
igen, éreztem, hogy amíg tisztának tudom magam, tisztán cselekszem, addig 

nem ártok senkinek, legfeljebb magamnak, és akármennyit is ártok magamnak, 
akármilyen hülye vagyok, vagy hülyének látszom, ostoba vagyok, és ostobának 
látszom, mindegy, de addig er ős vagyok, és ameddig erős vagyok, addig ellen tudok 
állni, és addig élek, amíg ellenállok.« 

Az Azértse hősnője mindvégig, magára eszméltségének els ő  pillanataitól, ka-
maszlétének legsutább lázadó gesztusaitól kezdve e felismerés jegyében, eszerint 
él; csak éppen sok mindent meg ,kell tagadnia öntudatlanul és fél-tudatosan, hog3 
a felismerés ilyen tisztán megfogalmazódhassék. 

Amilyen mértékben tehát fejl ődés-rajzról s az »öntudatra ébredés idejér ől« 
van itt szó, ugyanolyan mértékben magatartásrajz is Horváth Gita kisregénye. 

S ha ezt így felismerhettük, ez azt is jelenti, hogy több ez a kisregény, 
mint »a legmodernebb recept« szerint megírt »lány-regény«; s több egy »bakfis 
viaskodásának groteszkül érdekes rajzánál« is; —elvárásaink is nagyobbak lehet-
nek ezért vele szemben. 

Kissé elnagyoltnak, kissé túlsagosan is vázlatosnak t űnik ez a magatartás-
rajz, valahogy minden túlságosan is »világos« s leegyszer űsített benne. Mentheti, 
természetesen, hogy kisregényről van szó, melynek anyaga több mint tíz évnyi 
életszakasz eseményei, meglátásai, — a vázlatosság elkerülhetetlen volt. Horváth 
Gita prózájának hiányosságait azonban mégsem menthetjük a »műfaji korlátok-
kal«, az írói módszerben mutatkozó fogyatékosságoknak kell betudnunk őket. Az 
írónő  pontosan »emlékezik« mindarra, amire szüksége van e fejl ődés- s magatar-
társrajz kibontásához, falmutatásához, de egyrészt túlságosan is »céltudatosan«, 
lényegretörőn« emlékezik — lineáris látásmód —, másrészt sohasem feledhetjük el 
alvasás közben, hogy olyan »emlékekről«, »eseményekről«, »gesztusokról« van szó, 
amelyeket »azóta már helyére rakott az id ő« s az írói nézőpont. Talán nem tűnik 
durvának az összehasonlítás, ha azt mondjuk, olvasás közben gyakran gondoltunk 
az olyan idegbeteg önvallomására (az összehasonlítás, ha valamiért, hát azért lehet 
erőszakolt, mert az Azértse h ősnője igazán »egészséges« ember), aki már járt a 
pszichológusnál, s így minden betegségét jelz ő  tünet okát, magyarázatát is tudja, 
— az ilyenfajta tudatosság, talán, elősegítheti a gyógyulást, de még nem jelenti 
azt, hogy a beteg meg is gyógyult. Hallgatóját viszont megfosztja attól, hogy a 
kórtünetek okain, indítékain, a gyógyulás lehet őségein gondolkodjon, s a puszta 
meghallgatás felemás szerepére van kárhoztatva. 

Horváth Gita prózájára vonatkoztatva ez azt jelentheti, hogy az »egy lélegzet-
vételre« végigolvasott szövegben alig találhatunk olyan részletet, amelynél elid őzni, 
amelyet újraolvasni kívánnánk, pusztán annak hangulati, prózanyelvi telítettségéért. 
A »fölényes irónia« pedig, amiről somogyi Tóth is beszél, olykor-olykor kérdésessé 
teszi, nem az elmondott események valószer űségét, de az események »komolysá-
gát«, — holott iaz »örök kamaszkor« »véresen .komoly« dalgaiгбl van itt szó. 

Ezt a lineáris látásmódot s az irdnikus viszonyulást tudatosnak kell tarta-
nunk minthogy a kisregény tudatosan vállalja a nyelvi köznapžságot, pongyola-
ságot, a jassz-nyelvi elemeket is bőven alkalmazó niondatzuliatagok formátlanságot 
sugalmazó nyelvi formációját is, — az írói módszert jellemzi mindez, egy olyan 
módszert, amellyel a mode rn  prózairodalomban — kiilönósen az amerikai kisregény, 
»nemzedék-regény« prózában — gyakorta találkozhatunk. 

Csakhogy mint minden módszer, ez is magában hordozza a vele való vissza- 
élés, a sematizmus veszélyét, — s ezt a veszélyt az Azértse írójának nem sikerült 
elkerülnie. A lineáris látásmód egysíkúságot, változatosságot eredményez; iró пikus fö- 
lényessége pedig nemcsak »komolyságuktól« fosztja meg gyakran a dolgokat, s így a 
meglátások értékét-súlyát is csökkenti, hanem azt a benyomást is kelti az olvasó- 
ban, mintha az írónő  kezében a legfőbb eszközzé »göresos fegyverré« vált volna 
ez, amellyel kikerülhet a »lányszoba« leveg őjéből, mellyel elkerülheti a »szentimen- 
tális lelkizés« veszélyét. Holott ennek a magatartásnak, amelyet az Azértse h ősnője 
jelez, »természetéb ől«, átgondoltságából következően .kell ezt a veszélyt elkerülnie! 

Igy csúszhat be az Azértse hősnőjének — nagyon szimpatikus, azonosulásra 
késztető  —lázadásába egy olyan jelentésárnyalat, amely, ha a lázadást és a lá- 
zadás értelmét, értékét nem is teszi kérdésessé, de a lázadás (magatartásbeli és 
próza-megvalósulási) eredményét kérd őjellel láttatja el. Olyan prózakísérletnek 
kell tartanunk Horváth . Gita kisregényét, mely nem annyira a megvalósulás által, 
mint a megtátott lehet őségek és szabad szelleтűsége miatt bírhat érdekkel; s els ő  
hosszabb »prózai nekifutásról« lévén -szó --ez nem jelenthet teljes elmarasztalást. 1020 



szombathy bálint 

az olasz  
design 
elleп tmоndásai II 

gennano ceiant és enzo mari munkái alapján 

Ebben az értelemben Enzo Mari kutatásai Joe Colombo kísérleteivel és Max 
Bill pedagógiájával együtt a »technológiai integráció elméletébe«, a szintetikus 
design egy fajtájába esnek, melyben a »kibernetikai világűr tervszerű  elfogadási 
elvének a bázisán« az irracionális ellen őrzése »produktív« lesz. Habermas metafo-
rája alapján a tárgyiasodott „homo faber" a „homo fabricatusszal" egyenlít ődik ki, 
mi több, a programozott művészet alapcélja, »hogy önt is partnerré változtassuk«. 
Nehezen hihető  azonban, hogy a formatervezés hasonló programja befoghatná 
az emberi viszonyok összességét. A formatervezés intézményesített világa csak 
kimagyarázkodás, írja Tafuri. A formatervez ő  valódi reménye abban van, hogy az 
ideológust még egyszer a tervező  szerepében lássa a formatervezés és a város 
dinamikájának integritásában. Vajon a design kérdéses ellentétének »szomorú 
aspektusa« valamilyen módon is konfliktusban van-e azokkal az irányzatokkal, 
melyeket általában a tárgy reszemantizációja jellemez, kiindulópontja pedig az 
olasz építészet 1930-as és 1960-as id őszakában rejlik?, teszi fel a kérdést Tafuri. 
Gyakorlatilag felesleges emlegetni, hogy a kapitalizmusban nincs megszakadás a 
termelés, az elosztás és a fogyasztás között. Mindazok az intellektuális fogyasztás-
ellenes utópiák, melyek a technológiai világ etikai »elferdülését«, szeretnék megvál-
toztatni, azzal, hogy módosítják a termelési rendszert vagy az elosztás csatornáit, 
csak saját elméleteik nem adekvát jéllegét húzzák alá, mikor a kapitalista gazda-
sági ciklus valódi struktúrájával kerülnek szembe. 

Aulenti és az ifjabb Sostass munkái az Albini, Zanusso és a BBPR által 
»meghúzott« hagyományt követik, bár legszívesebben kikerülnék. Az 1968-as milánói 
triennálén Cessare Casatti, Gino Marotti és Carlo Emilio Ponzio metaforikus kör- 
nyezetének visszavetődő  falai és fluoreszcens szárnyai voltak, egy utópista dimen- 
zióba juttatva így a »pop .környezet« kutatásait, melyek az 1944-es XIII. trien- 
nálé hangulatat idézik. Minden kiterjedés vagy környezetkapcsolat megszakítása, 
a terület nyílt, korlátlan űri dimenziókban való kijelölése a fiatal olasz forma- 
tervezők célját képezi, melyet Freiston minimális m űvészetének kísérleteit ől vettek 
kölcsön. Tafuri szerint nem véletlen, hogy a XIII. triennálé témája a »pihenés« 
olt, és az sem, hogy az olasz designerek reakciója erre a témára a kommuni- 

káció összetett és multidimenzionális módszereinek megvalósulási formáját vette 
fel. Mivel a jelen bukasra van ítélve, a formatervez ő  magába szívja mindazt, ami 
olyan módszerek tervszerű  vizsgálatát teszi lehet ővé, melyeknek segítségével a 
néző  nem békülhet ki a jelennel (Marcuse, Furier, a Dada). A gyakran minden, 
iróniát nélkülöző  utópista tér az urbanisztikai környezetbe vezet bennünket vissza, 
csökkenti annak káoszát, dimenzionális felosztottságát és strukturális változását. 

1021 Az új formatervezés az »ideológiai köd feloszlatására« kell, hogy képes legyen. 



Egészen biztos — főleg ha az olyan, intézményekben halaszthatatlanul és kikerül-
hetetlenül bekbvetkez ő  változásokat tartjuk szem el őtt, melyeket a formatervezés-
nek kell véghez vinnie az építészeti aktivitások átstrukturálódása érdekében —, 
hogy a tervező  szerepe és a tervezés módszere a termelés egyes szintjeinek meg-
felelően indiffereлciálódik, összhangban lesz a gépi berendezések automatizá-
ciójával is. Olyan módszereknek a bevezetése, melyekben a tervezés szigorúan prog-
ramozott lesz, a formatervez ő  aktivitásának új formai kibontakozását vonja maga 
után. A formatervezők követelése, hogy vezet ő  szerephez juthassanak a termelés 
tervezésében —követelés, melyet az olasz ipar elvetett —, most tárgytalanná vált, 
sőt abszurd lett, tekintettel az automatizáció szintjére. A közelmúlt technológiai vív-
mányai, a tőke nemzetközi egyesítésének igénye, a tőkekoncentráció állandó nö-
velése a fejlett iparágakban, olyan irányzatokat fejlesztettek ki, melyek a »tetszéa 
szerinti kiterjedés« korlátozásán munkálkodnak. Az el őállítási folyamatok terve-
zését számológépekkel irányitott menedzserrendszerek ellen őrzik. 

Egy öt évvel ezđlőtt megfogaLmazott jelentésben Andries van Ink kiemelte, 
hogy a restrukturálódás már mégkezd ődött. đ  az Olivetti számellenőrző  rendszerét 
vette példának. Az Olivetti rendszere mértani és technológiai információk kidol-
gozását javasolta. Ahhoz a tevékenységhez köt ődik, mely az adatokat a munkát 
végző  gép mozdulataiba viszi át. A programozás egységes és konvencionális for-
mává alakítja a mértani információt. Utána a formatervezés veszi birtokába és 
a gépnek olyan technológiai információt szolgáltat. amilyenre a munkafolyamatban 
szüksége van. A lyuggatott szalagra átvitt eredmény a feldolgozási központba ke-
rül, ahol az adatokat elektronikus berendezések dolgozzák fel. A mágnesszalagot 
a munkacsarnokba küldik, a tárgy gépi előállítását »e+llenőrző  egységekkel« ellátott 
mágneses szalag szabályozza. 

Az ellentmondások és következetlenségek ellenére is Tafuri látni véli az 
építészet teljes átstrukturálódásának feltételeit Olaszországban. Más szóval, készek 
az alapok, hogy »a tárgyat kibontsák tekercsállapotából«. A spekuláció gyenge-
ségeit meghaladó építési terv, mely a lakást fogyasztásra szánt árunak tartja, 
két, eddig különálló művelet egyesítését foglalja magába: az építészetet és a forma-
tervezést. Ez még nem jelenti, hogy okvetlenül urbanisztikai utópiának kell ki-
alakulnia (amilyeneket a  »modern  mozgalom« legmagasabb ideológiai szintjein 
hirdettek meg). Azonban nyilvánvaló, hogy a kapitalista átstrukturálódás kínos 
folyamatának lehetetlen, hogy ne legyen a formatervezésben visszatér ő  következ-
ménye. A »lélekmentő« formatervezőknek továbbra is lehetőségük lesz magányos 
lélekűző  rituáljaik gyakorlására. A mágia, a burzsoá miszticizmus arany korszaka 
utáni nosztalgia még a kapitalista integráció legmagasabb fokán is a kiegyen đítés 
tipikus módszere lesz. »Minden fennáll, míg az akrobatákká változott varázslók 
abba nem hagyják a bohóccá változás végs ő  átalakulási folyamatát ... , akik tel-
jesen elvesztek saját kötéltáncuk »művészi játékában«. 

germano celant 

A hatvanas évek folyamán »a formatervezés és az építészet politizációja« 
a formatervez ők és építészek új lehetőségeként jelentkezett, az új jelszó új élet-
vitelt is jelentett, hiszen az utóbbi néhány évtizedben »szomorú« változásokat 
élt át, válságba jutott és képtelen volt azoknak a feladatoknak a megoldására, 
melyeken operatív stratégiája nyugszik. A misztifikáció folyamata ügyesen elta-
karta a design elidegenedett és elüzletiesedett aspektusát, még mindig a neokapi-
talista reformizmussal volt kapcsolatban. A formatervez ők és építészek új rész-
vevőket —színészeket — alkalmaztak, akik »brechti módszerekkel« igyekeztek 
hozzájárulni a tv-rendszerbe iktatott politikai osztályrész jelszavainak népszerűsí-
téséhez, a Fiat-plakátok vagy az Agip-pilótakabinok segítségével. Olaszországban 
ma egyetlen projektumot sem fogadnak el, ha nem ad lehet őséget ennek az új-
keletű  politikai aspektusnak is. Annak a lehet ősége, hogy a formatervezés ebben 
az ideológiai és operatív dimenzióban is kifejezésre jusson —úgy, hogy ne lehes-
sen a neokapitalizmus infiltrációs eszköze — az ötlet (»általános, népi«) »szocia-
lizációjába« ment át. Igy történt meg, hogy a mode rn  technológia kapott elsőd-
leges fontosságot. Ez viszont csak a tervezés és a szerkesztés új módszereit tudja 
kielégíteni, a formatervezés és az építészet követelményeit már nem. Amit a design 
és az építészet az utóbbi néhány évben elért, abban áll, hogy a termelés mód-
szerei az álláspontok és célkitűzések változása nélkül gazdagodtak. A design és 
az építészet helyzete azért nem változott, mert már el őzőleg nem vetettek fel 
ideológiai és filozófiai kérdéseket. Minden a felszínen történt, az iparosltás, az 
új életmód (neorevival), a stabilizáció, a népszer ű  jelmondatok és a fogyasztás 
szintjén. 

Mivel hosszú éveken át sem létezett világos munkaterv, a design és az épí-
tészet képtelen volt bármit is megváltoztatni, potenciális társadailmi és esztétikai 
feltevéseik pedig lecsitultak. Most, tíz év után a posteriori alibit keresnek. A táj 
deformálódott és megsemmisült, az urbanizáció keriilt el őtérbe; mindent az álta-
lános tervezésbe és fogyasztásba fektettek, a formatervezés és az építészet annak a 
rendszernek lett a foglya, melynek megváltoztatására volt hivatott. 

A formatervezők és építészek magáért a termelésért rejt őztek el a terme-
lésben. Elidegenedtek és szem elől tévesztették szerepüket, saját ideológiai és 
koncepcióbeli céljaikat. Munkájukban a termelést vagy a már kész terméket 
emelik ki, ami azt mutatja: alánnak attól, hogy vezet ő  szerepet töltsenek be a de-
sign  és az építészet ideológiai céljainak megvalósításában. A kész tárgynak vagy 
épületnek tulajdonított kivételes érték olyan viszonyt alakított ki, melyben sem-
legesült a formatervezés és az építészet filozófiájának létrehozási kísérlete: a re-
designerek több figyelmet szentelnek a tárgy díszítésének és neoforma л izálásának, 
mint a formatervezés vagy az építészet természetének. A fizikai és formális mani-
fesztációkkal felaggatott formális és dekoratív aspektusok minden olyan visel-
kedésfonrna és konceptus megtárgyalását elvetették, melyekben a formatervez ők 1022 



archizoom 
az Archizoom Asociati 1966 óta 
aktív csoport. Formatervez ő , 
építészeti, belső  dekoratív és 
kiállítás-berendező  a ííhelyük 
van  Firenzében. Első , Super-
architectura című  kiállításu-
kat is 1966-ban rendezték 
meg, a másodikat 1967-ben, 
Modenában. Az 196&as milá-
nói tiennálén az Elektromos 
összeesküvés Központjának 
szónoki emelvényét mutatták 
be. Az In című  folyóirat kü-
lönszámát a utárgy destruk-
ciójának« szentelték 1971-ben, 
ugyanebben az évben kiállí-
tották a VII. biennálén, Pá-
rizsban. 

superstudio 
csoporttevékenysége 1966 de-
cemberében kezdődött el Fi-
renzében. Munkája az építé-
szet, az enteri đr és az ipari 
formatervezés területeit öleli 
fel. Az építészet elméletével és 
a formatervezés rendszerével 
megalakulásuk dta folyamato-
san foglalkoznak. 1970-ben a 
Gruppo 9999 csoporttal közö-
sen megnyitották a bővített 
konce tuális építészet iskolá-
ját« unás néven átér nélküli 
iskola' ). Az iskola kísérleti 
előadásokkal és információ-
cserével foglalkozik. 1968-ban 
4ómában megnyílt Tizenkét 
ideális város című  tárlatuk. 

gruppo strum 
z instrumentális építészet 
csoportja, az építészek és for-
matervezők szabad egyesülete. 
Központja Torinóban van. i г-
deklődésük közös területe a 
politikai propaganda szolgála-
tába állított építészet a tér 
fizikai szervezésének elméle-
tén keresztül. A tagok több-
sége az olasz egyetemek épí-
tészeti tanszékein dolgozik. 
Nagy súlyt fektetnek a lakás-
elosztás politikai ellen őrzésére 
is, tekintettel a növekv ő  olasz 
proletariátus harcára. 

végezték volna az irányítást. Az avantgarde megkezdett forradalmát azért nem 
fogták fel kellőképpen .még ma sem, mert 1920-tól a formatervezés és építészet 
természete és koncepciója megváltozott. 1920 elején az orosz formatervez ők és 
építészek a forradalom légkörében a tervezésnek és a megfogalmazásnak tulaj-
donítottak fontosságot. Lisszickij, Tatlin, Ladovszkij és a Vesznin testvérek épí-
tészeti és urbanisztikai tervei, valamint formatervei nem a struktúrák sorrendjé-
ben, hanem magában a konceptusban, a formatervezés és építészet létében okoztak 
válságot. Olyan módszer után kutattak, amely a szerkezet befejezésének fontossága 
helyett a konceptust, valójában a formatervezésr ől és építészetről alkotott fel-
fogást emelte ki. A szovjetek elmélete, hogy a formatervezést és az építészetet 
alapjukban cserélik ki, azzal a meggyőződéssel volt párhuzamban, hogy a tárgy 
és az építészet kifejezési formái álllandóan veszítenek specifikus jelentésükb ől, 
hogy ez a specifikus jelentés az adott társadalom ideológiai áramlataival és állás-
pontjaival inherens. A formatervezés és az építészet fejl ődése nem mindig a be-
fejezett tárgyakra és épüiletekre összpontosult, a fejl ődést azallaspontok és visel-
kedésformák forradalmi változása okozta. Ezzel egyid őben a filozófiai és ideoló 
giai feladatok megoldása is folyamatban volt. 

Az  értékmérőket tehát nem a tárgyakban és az épületekben kell keresni. 
Figyelembe kel venni az idealógiai és filozdfiaialláspontokból és szándékokból 
következő  viselkedésformák és konceptusok változását. A figyelem tárgyról és 
épületről való athelyezése azt a kísérletet jelzi, hogy kikerüljék a termék elide-
genült hatását és az emberi eszmék elüzletiesedését egy olyan ideológiai teljesség 
kedvéért, mely a design és az építészet filozófiájat és felfogását egyaránt érinti. 
Alapvető  változást az üzleti szellem kikapcsolása hozhatna: »... csend munka köz-
ben és a saját tervek és ötletek meg nem valósítása: ilyen körülmények „húzhat-
nák ki" a formatervezést és az építészetet az intézményesített és elüzletiesedett 
fázisból...« A csend nem a letargia, a mozdulatlanság és visszafojtottság utáni 
vágyat fejezné ki, éppen ellenkez őleg, azt a szükségletet és kívánságot, hogy filo 
zófiai és ideológiai szemszögb ől vitassák meg, a formatervezésnek és az építészet-
nek minek kell lennie és mit kill csinálnia. Ennek az áttekintése akkor vált feles-
legessé, amikor az esztétika és a termelés lerombolta a foglalkozás filozófiáját 
és ideológiáját. 

Mikor a formatervezés és az építészet viselkedésér ől volt szó, ez mindig ter-
mészetüket érintette, nem pedig tárgyak vagy épületek el őállítását. »Ha a tárgyról 
vagy az épületről beszélünk, akkor nem beszélhetünk a formatervezés és az épí-
tészet természetér ől: ha valaki tárgyat vagy épületetallít el ő, akkor az a hagyo-
mányhoz kötődik, és mindahhoz, amit az magával von, mert amit felépített vagy 
előállított, a formatervezés és építészet egyik típusát jeleníti meg, nem pedig a 
formatervezést vagy az építészetet magát. Ha valaki tárgyak és épületek létreho-
zását tűzi ki célul, azt jelenti, elfogadja (és nem vonja kérd őre) a formatervezés 
és az építészet fennálló eszméit«, írja Celant. »Ha az alapszakaszok az ideológiá-
hoz, a filozófiához és a magatartáshoz kapcsolódnak, miért nem teremthet ő  meg 
ebből az ideológiából, filozófiából és magatartásból a formatervezés és az építészet 
realizációja«, teszi hozzá. Az ideológiai tervek alapján készült tárgyak és épiletek 
mellékesek 'lehetnének a formatervezés viszonyainak megteremtését véve tekin-
tetbe. 

Az új olasz építészet az Archizoom, a Superstudio stb. — bebizonyította, 
hogy koncepcióbeli céljai vannak, alapjai pedig egyfajta magatartásban vannak 
lefektetve. Az építészet többé nem akar saját eszméit ől és álláspontjaitól elide-
genedni vagy elüzletiesedni; nem ügyfeleit akarja szolgálni és eszköz sem akar 
lenni, ideológiai és magatartásbelj álláspontjain kívül nem kínal mást. Nem 
célja, hogy tárgyakat vagy épületeket állítson el ő  vagy fejezzen be: a múlt forma-
tervezését ől és építészetétől elszakadva idealógiai akciókon és elveken keresztül 
kíván funkcionálni. Fontossága abban van, hogy az abszolút és operatív etikának 
szentel rendszeres figyelmet. Intenciója, hogy elszakadjon a fennálló rendszert ől: 
az emberekben ;azt a hatáskört kell tudatosítani, melyben a formatervezést és az 
építészetet erőszakkal — ideológiai represszióval — vezették tévútra. A forma-
tervezés és az építészet eszméje, elve és ideológiája kiemelését McLuhan szerint ez 
tette fontossá: »a kommunikáció maximális ailen őrzőrendszerének minden mé-
diumot magában kell foglalnia, melynek a kommunikációhoz valami köze is van«. 
A formatervezés és az építészet területeire átvéve ez a feltevés az összes reláció 
részletes kikérdezésében ölt alakot, kezdve az ideológiai és tervszakasztól az adott 
tárgy végső  alakjáig. Az Archizoom és a Superstudio több olyan médium fontos-
ságára mutatott rá, mely a lakásépítési és tárgydl őállítási folyamatban  van  jelen. 
Ezek a médiumok annak az új ideológiai helyzetnek a nyersanyagai lettek, mely 
önmagában véve is formatervezésnek és építészetnek tekinthet ő. Ennek következ-
ményeképpen egyrészt kiszélesedtek a formatervezésben s építészetben alkalmazott 
médiumok, másrészt áthatóak lettek e két terület magatartását és létét érölt ő  hi-
bák is. A kiterjeszkedés következtében következett be a design, a (meg)rendelés 
és a termelés különböző  konceptusainak integrációja is. 

a tervezés, (meg)rendelés és termelés mint formatervezés 
és építészet 

A formatervezés és építészet magatartásbeli médiumai és az ideológiai mé- 
diumok fontosságának megállapításával a radikális építészet kiterjesztette tevé- 
kenységbeli és eszközbeli működési körét, miközben minden absztrakt és konkrét 
médium koncepcióját igénybe vette. A lefektetett program így a független és integ- 
rális építészet szintjére emelkedett. A programot aztán nem mint valamilyen lé- 
tezőt, hanem mint autonóm, tautológiai médiumot analizalták volna, s a követ- 

1023 kezőket lehetett volna meghatározni: a) absztrakt-konkrét jel, mely az építészet 



természetéről és jövőjéről szolgáltat informatív adatokat, b) individuális vagy 
közösségi :kifejező  jel, amely 'az egyén vagy csoport fantasztikus és képzeletdús, 
talált vagy tervezett szándékát képviseli anélkül, hogy a reálisra és a nzegvalós đt-
hatóra hivatkozna, c) a reális és megvalósítható események vagy faltételek be-
avatkozásaikat képvisel ő  konkrét jel, mely a majdan el őállított tárgy metaforája 
is egyben. Az eszme konkrét és fizikai alakja hasonlíthat arra, ami le van írva, 
ki van mondva, ami három dimenziós vagy vizuális. A programnak a kommuni-
kálásban és informálásban különböz ő  szerepe lehet, a használt médiumtól fiig-
gően. Mint építészet létezhet fénykép alakban, írásban, beszélt vagy írt szöveg-
ben, könyv alakban vagy mint sokszorosítás. Létezése (mint építészet vagy forma-
tervezés) a médiumtól függ. »A médiumok a formatervezést és az építészetet kép-
vžselžk.« 

Az ideológiai programok és magatartásbeli álláspontok megalapozásának le-
hetősége számtalan »eszmét és médiumot, eszmét és eszmét, médiumot és médiu-
mot« ad. A program egyfajta kiszélesítéseként megtervezhetjük vagy a priori meg-
határozhatjuk a termelés fejl ődésében jelentkező  elemeк  nyelvi lehetőségeinek 
csoportosítását, kombinációját. A munkamódszer, a jelek és eszmék esetleges al-
kalmazásának sorrendje előre meghatározható, hogy kés őbb design vagy építészet 
legyen belőle, mutat rá Peter Aisenmann amerikai szakember. »A felcserélés, a 
sorrendváltoztatás táblázata végtelen. Ez a táblázat az építészet.« Az eljárások, 
médiumok — fénykép, ásás, írott vagy kimondott szavak, film, multimédiumak —
és eszmék a programnak megfelel ően az össz tényezők permutációjával vagy kom-
binációjával csoportosíthatók. »A kombináció és permutáció építészet és forma-
tervezés.« Ha ezek a médiumok, konceptuális és operatív programok az építészet 
multimediális elemei és eszméi, akkor a médiumok ellen őrzése az információesz-
közökkel — folyóiratok, katalógusok, tévé, más mass»médiumok — való kapcsolat-
ban szintén az építészet és a formatervezés területét jelentik. Ezek szerint a 
program individuális vagy csoportos tervezése szövegek, fényképek, írások és 
hangok közvetlen létrehozásával az építészet ideológiai és filozófiai aspektusának 
ellenőrzését teszi lehetővé. Ilyenképpen minden reláció a formatervez ő  egyén vagy 
csoport ellenőrzése alá fog esni, az információ is építészetnek •tekinthet ő . »Az in-
formáció építészet.« Ha az információ építészet, akkor a radikális építészet ré-
szévé válik: »minden 'leírt vagy kimondott szó — könyv, cikk, katalógus, beszéd, 
előadás — építészet, ha nem távolodik el az olvasótál vagy a hallgatótal, ha ezzel 
nem kényszerül más aktivitások része lenni, mint a design és az építészet tör-
ténete vagy valami hozzájuk hasonló«. De még abban az esetben is részének te-
kinthető . A médiummal létrehozott viszonya _ teszi az építészet részévé. »Ez a vi-
szony az építészet vagy a design.« 

A leírt vagy kimondott program az üzleti és családi kompromi вszumoktól 
való eltávolodásnak képezi legmagasabb pontját. Az építészet és a formatervezés 
magatartása, aktivitása és létezése ideológiai tisztaságának a magja. A létezés 
vagy a hatékonyság aktivitásának radikalizmusa a csend meg nem valósításával 
egyezik meg. »A leírt vagy kimondott program építészet saját nem tétének pont-
ján.« Ha a megvalósítás folyamatát követjük az eszmét ől (ötlettől) a termékig, 
a második szakaszba jutunk, a (meg)rendeléshez. A (meg)rendelés újabb médium. 
»A megrendelés építészet és formatervezés.« A (meg)rendelés operatív eszköz sze-
repét is átveheti, de információértékét is ki lehet mutatni. A (meg)rendei ő  (külön 
üzenet) fő- és alapszerepet kap azzal, hogy a többi médiumot — eszme, állás-
pont, információ, műsor — is információs igényeihez kapcsolja. Ellenkez ő  eset-
ben a tervet vagy eszmét kialakító egyén, ill ,  csoport absztrakt ötletek sorozatát 
hozhatja létre az építészet és a formatervezés területein végzett tevékenysége 
eredményeként. A (meg)rendelőt arra kényszerítik, hogy olyannak fogadja .el őket, 
amilyenek, a hagyományos anyagi támogatáson kívül más beavatkozást nem 
igényelnek. Más esetben .a (meg)rendel ő  saját építészetét fogja diktálni. A forma-
tervező  egyén vagy csoport a (meg)rendelés teljesítésének a médiumává válik. 
Mindkét esetben építészet jön létre, »az els őben radikális, a másodikban reakciós«. 
A program (»úgy, ahogy elképzelték«) és a munkaadó együttese az építészet és a 
design lehetséges kombinációinak számát emeli fel. A іkішbin сі6k előre meg-
határozhatók; az építészetet képezik. A (meg)rendel ő  (mint ideológiai és gazda 
sági médium) az üzenet. Követelményeit a pénzre és kizsákmányolásra alapozza, 
de a forradalmat is szolgálhatja. »Az ideológia és a (meg)rendel ő  közti viszony 
és magatartás előre meghatározása építészet és formatervezés.« Minimális korláto-
zásokra akkor van szükség, ha a program konceptusa és ideológiája egyezik a 
(meg)rendelő  álláspontjával (»Radikális építészet«). A gazdasági médium [(meg)-
rendelés] akkor lehet alapüzenet, ha a program lemondásra kényszerül az éls ő  
javára (»spekulatív építészet« ). Az eszmét és termelést összeköt ő  összes médium 
építészet és formatervezés. 

Az építészet következő  médiuma a termelés. Ez a legszembeötlőbb konkrét 
médium és ezek szerint a legjobban elidegenedett médium  is.  Mint végső  médium 
a terunеlést és a konkrét végrehajtást foglalja magában, azonkívül er ős infor-
matív potenciállal rendelkező  elemeket von be. Másrészt a termelés els ődleges 
médiumának is •felfogható. Uzenete ilyenkor elferdíti ideológiai állaspontjait és 
magatartását. A kivitelezésre szánt építészetet és formatervezést is meghatároz-
za, »legyen szó könyvről vagy épületről, tárgyról vagy urbanisztikai tervr ől«. A 
formatervezés és .az építészet hatékonyságának és létének radikalizációja, mint 
már előfordult, a médiumok maximális ellen őrzésével egyezik meg. Ha a forra-
dalmi folyamat folytatásáról van szó, akkor a termelést is bele kell érteni. A maxi-
mális integráció reakciós folyamatot épít majd ki és ezt a médiumot is elidegeníti. 
A tervezés, (meg)rendelés és termelés különböz ő  elemeinek absztrakt vagy konkrét 
kombinációi (vagy ezek függetlensége) az informatív alkotói eszközök szerepében 
az építészet radikális vagy reakciós ágazatát teremtik meg. 1024 



az építész mint építészet 

Az építészet és formatervezés médiumrendszerében az építész és a forma-
tervező  osztályrésze is fellelhető, magatartása és alkotói-ideológiai helyzete révén 
az építész is médiummá válik, az építész építészet. 

Az új építészet az akció és .a létezés összeegyeztetése felé tart. Ennek a jelen-
ségnek az ideológia] szempontja és magatartása természetszer űen konkrét és radi-
kális, olyan jelenség ez, amely nem engedi meg a saját eszméit ől és arculatától 
való вΡlidegenedést, mint létezésének els ődleges eszközét, tulajdon aktivitását is 
kritikusan nézi. 

Az építész és a formatervez ő  ma már nem kényszerül ötletek gyártására. 
Ettől megszabadulva ideális programokat készít, melyek »nélkülöziku tulajdon 
tevékenységük és létezésük eszmeit. A minimális terve к  — Archizoom, Superstu-
dio, Gruppo 9999 — más médiumoktól is — (meg)rendelés, termelés — elsajátít-
hatók, ezek. azonban szabad kifejezések, egyediségüket is tiszteletben kell tartani: 
»befejezett vagy .komplett tárgyak és konceptusok«. Ezek ugyanis nem pótötletek, 
melyeknek a termelési rendszerrel bármilyen kapcsolataik lehetnének. Felszabadító 
mozgalmakat képviselnek, igy az építészetet és a formatervezést is tulajdon tiszta-
ságukban: a radikális építészetet. 

Mivel az építészeti és formatervezési gondolat az alkotói tevékenység 
mindegyikében kifejezésre juthat, az építészet és a design az aktivitás és az alkotás 
mindegyik munkaterületét a sajátjába vonhatja, »a képz őművészettől a filmig, az 
irodalomtál a filozófiáig«. Ha a kifejezés szintje magasabb, akkor az ideológiai 
tudatszint is jelent ősebb lesz az informatív üzenettel egyetemben, állapítja meg 
Celant. Az ideológiai, filozófiai és elméleti radikalizáció a legkevésbé fog elidege-
níteni a többi médiumtól. Az építész vagy a formatervez ő  az elméletekkel egyet 
értésben már előrвΡ megtervezheti tevékenységének és létezésének irányát, a priori 
azokat a kifejezési eszközöket is elsajátíthatja, melyeket az általa ellen őrzött és 
irányított médium segítségével vehet át. Igy zárul be az egzisztenciális alkotói cik-
lus. »Az építész az alkotásban építészet, a fizikai nyomok és maradványok jelen-
téstelenek; (ki)tapintható munkának (szintén) nem kell léteznie, s őt be kellene 
tiltani, vagy legalábbis felfüggeszteni. Mert (valójában) ha a munka és az akció 
továbbra is elkötelezi magát, az intellektuális radikalizáció mindig a fogyasztói 
társadalomtól kap támogatást, más tárgyak fizikai alakját ölti fel, melyek puszta 
létükkel tagadják a ,munka totális intellektuális radikalizációját.« Ezért mozdulat-
lanságra lenne szükség, és nem munkára; csendre, és nem termelésre; kimutatásra, 
és nem konst гΡvkcióra. 

enzo mari 

Mari mindenekelőtt abból indul ki, hogy minden emberi tevékenység kom-
munikáció. A művészi jellegű  alkotas és a filozófia a nyelvi alakzatok tulajdon-
ságaival foglalkozik és végigkíséri történelmi fejl ődésüket. Ennek a tanulmányo-
zásnak acélszerűsége abban van, hogy az új formák a fennálló kommunikációk 
»érelmeszesedésétu mutatják ki (vagyis azt kell kimutatniuk). 

A kommunikáció a társadalmi viszonyok legfontosabb tényez ője és az osztály-
harc döntő  eleme. Mari szerint minden forradalmi tevékenység a kommunjkáci б  
kérdése egyben. De míg egyf вΡlől világos, hogy a közösségi erđ  új rend létre-
hozásáért küzd, másfelől kevésbé látható, milyen stratégiai megoldás szükséges 
a valóban forradalmi intézkedések megvalósításához. Éppen a meghatározasnak e 
távolléte magyarázza a kommunikációval is rokon folyamatbeli ideológiai és po-
litikai tanulmányok sokféleségét, mondja. A politikai munkának els ősége van 
minden más kikérdezési módszer előtt, ezzel azonban még nem vethet ő  el a többi 
kutatási terület létjogosultsága. A nyelv tanulmányozásáról lévén szó, az csupán 
saját kutatói területére szorítkozhat, a kommunikációra, melynek sorsa, hogy 
akarata ellenére is valamelyik politikai fél húz bel őle hasznot. Azoknak a »mű-
vészeknek« tehát, akik tulajdon kijelentésük alapján az alárendelt osztály céljait 
támogatják, tudatában kell lenniük annak, hogy a nyelvi alakulatok keresése az 
osztályharcban való értékes részvételt jelenti. Az is tisztán áll el őttünk, hogy ezek-
nek a művészeknek a kutatásai ma — mert munkájukat individuális alapon vég-
zik — végső  soron az uralkodó osztály kiváltságai megtartásának az eszközét je-
lentik. Az uralkodó osztály szempontjából ezeknek az alkotásoknak egyedüli ér-
telme abban van, hogy tulajdon kultúrájának a szétdobálására használja fel. 
A művészet irracionális, kifejezhetetlen és szakrális aspektusait azért támogatja, 
mert a fent említett elfecsérléshez ez a legjobb eszköz. A legfontosabb dolog eb-
ben mégis az, hogy az elnyomott osztálynak ez a »misztikus« folyamat szab fel-
tételt, még a leghaladóbb politikai áramlatok hívei is olyan »területnek« tartják 
a kultúrát és a művészetet, melyen az egyén megkapja elégtételét (és elidege-
nedését). 

Másrészt azok a »művészek«, akik a megsemmisítés pillanatához másképp 
járulnak hozzá, képtelenek felfogni a tényt, hogy ez a második hozzájárulási forma 
irreleváns, tekintettel mindennapi kifejezésük politikai ténykedésére, mint az ural-
kodó osztály fegyverére. Az egyedüli hasznos »m űvészeti« tevékenység a nyelvi 
kutatás területén, illetve a kommunikációrendszer kritikai kikérdezésén van. A 
»művészek« ezért nem korlátozhatják munkájukat az új kifejezési formák ki-
kísérletezésére és felfedezésére, figyelniük kell a kutatás lényegi és implikatív 
elemeinek közzététele és vétele felé; külön kell megfigyelniük, hogy beszédtársai-
kat kik képezik. Csak egy konstans és gondoskodó informatív akció képes a ku-
tatói munka befolyásolására irányuló manipuláció visszaszorítására, az uralkodó 

1025 osztály kulturális mitológiájának megsemmisítésére. 

enzo mari 
1932-ben született Milánóban, 
ma is ott él. Intenzív forma-
tervezői tevékenysége mellett 
1952 óta nagy figyelmet szen-
tel a vizuális pszichológia, a 
formatervezés percepció- és 
módszertani rendszere elméle- 
tépek. A milánói Umanitaria 
nevű  iskolán és a római Kí-
sérleti Filmközpontban forma-
tervezési előadб  volt Fđleg a 
percepció két fajtá јa, »a  belső  
háromdimenziós tеr kettđssé-
ge: és «a természetes jelensé-
gek sorozatrendszerei közötti 
analógia és a perceptív jelen-
ségek programozásai foglal-
koztatja . Formatervezési elmé-
letét a Funzione della ricerca 
estetica (Az esztétikai tanuL 
mányozás funkciója ) című  mo-
nográfiája tartalmazza (Mila-
no, Comunita 1970). 1973-ban 
jelent meg Fake martelo (sar-
ló kalapács) című  könyve. 
Ujabban a formatervez ő  és a 
korszerű  társadalom viszonya 
érdekli. 

Esszéjében rámutat: annak 
ellenére, hogy sok szép ob-
jektumot tervezett , nem hiszi, 
hogy az anyagi tárgyak alko-
tása ma különösebb jelentő-
séggel bírna. Azt tartja, hogy 
a formatervező  egyedüli indo-
kolt működési területe a kom-
munikácid szférája, egyedüli 
becsületes stratégiája viszont 
a nyelvújítás stratégiája, az 
ábécét is beleértve. 



Mivel minden »művész« forradalmi еlhatározást hangoztat, természetes lenne, 
ha ez az elhatározás segítené őket az alkotásban is. Mert hallgatólagosan mégis 
az uralkodó osztál'lyal kénytelenek egyii гttműködni, formális zsargonokkal vagy 
olyan bizonyítékokkal leplezik magukat, amilyeneket gyakran mar хistának »tar 
tanak«. ik azok, akik azt tartják, hogy a) a társadalmi evolúció csak osztályharc-
cal érhető  el, b) a művészi tevékenységnek ma nincsenek más alternatívái, mint 
hogy eszköz legyen, c) hogy társadalmi akciót vihessenek véghez, az összes misz-
tifikált szuperstruktúra kutatói dialektikáját felszabadító viseQkedési kódexet kell 
alkotniuk. Ugyanakkor párbeszédet kell folytatniuk azokkal is, akik nem érte-
nek egyet a fenti pontokkal. Mari javaslata, hogy az alkotó »m űvészi« vagy kri-
tikai tevékenységének kommunikációja a következ ő  séma szerint bonyolódjon le: 

A társadalmi fej4lődés utópista víziójának nyi vánosságra hozása. 

Axniak a stratégiának a definiálása, melyr ől azt hiszik, képes megvalósítani 
ezt az ideált. 

A stratégiában elért taktikai pillanat közzététele. 

A kutatás szinkronizálása ezzel a taktikai ponttal. 

A szóban forgó kutatói munka kommunikációja (igei értelemben, számon 
tartva, hogy szoros kapcsolatban legyen a már elért álláspontokkal). 

»Továbbá«: a fenti felosztáshoz úgy kellene igazodni, hogy a kammunikáció 
kiilönböző  fajtái is használhatók legyenek. Tehát nemcsak a mindennapi foglal-
kozasbeli tapasztalattól elválasztott absztrakt kiáltványok létrehozásáról van szó, 
hanem az alkotó munkájának — »fő!leg kritikai munkájának« — konstans meg-
hozatalár6l, összhangban az adott valósággal és a szabad ideológiai választással, 
amely egymaga rávilágítha іt a motivációra. 

A következő  ellenvetések merülhetnek fel: 

»Hogy ezzel a kísérlettel is manipulálni lehet. Ez igaz. De lehet ővé teheti. 
hogy ez a manipuláció teljesebben kifejez ődjön. 

Hogy a javaslatot azok mell őzik majd, akiknek szánták. Ez is féltételez-
hető, de abban az értelemben, hogy ne annyira az uralkodó osztályhoz való hozzá-
tapadásukat, hanem megjátszott hozzátapadásukat mutassák be ahhoz az osz-
tályhoz, amelyet uralkodásra használnak fel.« 

koliger károly 
rajzait a 987, 
992, 998, 1006, 
1013, 1017 és 
az 1026 oldalon; 
maurits f erenc 
rajzait az 
1008, 1009, 1010 
és az 1011 
oldalon közöljük. 
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