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némгth Iaszli 
korslгrűsгge 
Közismert, hogy mint minden problematikus jelenséghez, a kivételes 
emberhez is, általánosságban veve, háromféleképpen lehet viszonyulni: 
elragadtatott tanítványi azonosulással, tökéletes tagadassal, ami mögött 
elvi megfontolasok és gyarló érdekek egyaránt lehetnek, végül pedig a 
középutasok hűvös és okos mérlegelésével, akik törekvéseik és egyén- 
ségük józan ismeretében sem alá-, sem pedig fölérendel ődni nem kí 
vánnak a korszakalkotó személyiségnek. Melyik a helyes magatartás — 
ebben a formaban eldönthetetlen. A rajongás ugyanis nem feltétlenül 
naiv és szolgai. Iеgalábbis akkor nem, ha a bámulat nem sznob jelleg ű , 
hanem példakeresési gesztus, er őgyűjtés a minta által felmutatott, még 
megvalósítatlan lehet őségek továbbgondolasához és kihasználásához; 
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analitikusabb , de nem feltétlenül tudatosabb . Ez elsősorban az iroda-
lomtörténész módszere , ám lehet azé az esszéistáé Fis, akiné +l nem annyi-
ra cselékvési probléma a korszerűség, mint inkáblb elmélkedés tárgya. 
Melyik hát a célravezetdbb: a .bátran ihletet merít ő  szenvedély vagy pe-
dig a sokoldalú mеgfontalfiság látszólagos csalhatatlansága ? Önmagá-
ban mind'két léhetőség csолkánák 'tűnik, ki keli tehát egészíteniük egy-
mást. A harmadik lehetőségről , a teljes tagadásról itt nem szólunk, 
nem a m'i esetünk. 

Aki megváltást egér emlbertársainak, és abszolút erényt h гdet ott, ahol 
a személyi etiká 'k szédülten simulnak a társadalom — miként a későb-
bi töтténelmi események mutatják : bomló — normarendszeréhez, eleve 
elégtétél né&küli vereségre , megnyomorodásra van ítélve ; 'hacsak nem 
vígasztalódik azzal, hogy a új eszmék megh+anosodása hosszú, a gon-
dolkodó életénél sokkal hos5zabь  folyamat, amit nem sokban b вΡfolyá-
sol a barátok és az ellenségék pf'llanatnyi érdekeinek, tehát — ezzel 
párhuzamosan — az író közérzetének, emberekbe vetett hiténdk hullám-
zása. Az íróban azonban szoros, elválaszthatatlan egységben van az, 
amit így utólagosan kiemelünk és egymással szembeállítunk : az apró 
léptek botladozása és a mérföldes lépték csúcso'kát összeköt ő  szágul-
dása; a mindennapi élet tx+iиnalitá'sától örökösen sebzett, s így hajtó-
erőt képező  túlérzékenység, s az ennek iddbeli esetlegességén túlemel-
kedő, plafoni téljes'ségre vágyódó tudat, mely nem elégszik meg a távo-
li utópiával, hanem sürget ő, maximaksta feladatokat ál'иt azok elé az 
emberek elé, akiket szent naivitással magához hasanldknak sejt, s akik-
nek —éppen ezért — kész tanulságként, él ő  példaként mutatja fel 
szenvedéseit és gyönyöreit . Ahogyan a Bűn főhősét megöli a társadalmi 
lelkiismeret, amiként Boda Zoltán kovácsdi végs ő  erényt vereségéb ől, 
amiképpen Égető  Eszter őrzi és kiteljesíti az emberséget; ahogyan 
Kertész Agnes eszmélkedik s a végén választ, legy őzve Kurátor .Zsófi 
és Kárász Nelli — csak szemre monumentális — szobrának kísértését. 

Többen vannak azon a véleményen, hogy Németh Lás уіló esszéi nem-
csak a drámáinál, hanem a regényeinél is 7naradanddbbak. Ha ez e -
fogadható is, nem azért van így, mintha a legjobb magyar regényék 
fölülmúlnák Németh regényformáját; inkább arról van szó, hagy ezek 
a szempontok bizonyos érték-típust a regényformában megvalósítható 
elé helyeznek. Ez nincs ellentétben azzal, amit Németh gyakorta han-
goztatott a vallomá5ai гban; hogy számágy a a regény és a dráma mindig 
is az önvizsgálat eszköze volt, az i тracionáli'snák csadálatosan racioná-
lis elemzése , másrészt pedig az utópia szem+besítése a valóság ellenálló 
erejével. Keletkezési motívumai és végkicsengése tehát az esszévél ellen-
tét вΡsek. Ha az utóbbi hangulata a der űlátó emelkedésé, akkor a dráma 
és réšzlben a regény is a változtathatatlan — természetesen: sohasem 
konformizáládó — tudomásulvétele ; az esésé . A Németh László -i esszé 
(nemcsak az utópiát hirdető, hanem az egymástól távoles őnek tudott 
tudományágakat szintetizálva elemz ő  is) a teremtés, a növékedés mű-
faja, hozzá viszonyítva a regény és a +dmáma asupán másodlagos: elem-
zés. Ezt bizonyítja az is, hagy Németh Széchenyi rajongója, Ady örö-
köse; az előb'bi 'korhoz kötött gyakorlatas іságát az utóbbi modern ví-
zióival korszerűsíti. Мégsem hátratekintő  forradalmár: esszéit a »szo-
rongó tájékozatlanság« íratja vele, Európa haladó szellemiségének be-
menekítése egy elszigetelt nyelvű , szск  iálіsan sorvadó és 'kwlturálisán 
tespedő  kis ország életébe. Nem felszínes ,kozrnopolitiz ігnwsból, mert a 
befogadó közeg sa+játassagaira, egyént ő  képességeire még magyarság-
kutató programjavaslatában is ügyel. 

Igaz, nálunk a hungarológiának sokban más feladatai is vannak, mint 
amit negyven évvel ezelőtt Némeh László megalmodatt. A legalapve-
tőbb különbség, hogy itt az elvont nemzeti szellem helyére a szintézise-
ket megelőző  mikrdkutatások kerülnek; tartalmilag pedig a kizáróla-
gos nemzetin túl a nemzetek közötti, a kölcsönös is érdekel bennünket. 
Német1uiék azonban ezen a téren is vannak érdeméi. Ő  fedezte fdl 
ugyanős elsőnék az új іoгѕzбgdКhіz csatolt magyarság irodalmainak vi-
szonylagos önalloságát, s azt a küilönleges helyzetükb ől adódó lehetősé-
get — kötelességüket —, hogy gondolkodásra kényszerítettségükkel, a 
vele együtt élő  más ajkúak szdlleméne'k közvetítésével frissít őleg hassa-
nak az összehasonlíthatatlanul nagyobb hagy'amánydkkal rendelkez ő  
anyaország gazdagsaga tudatálb'an való elkényeimеsedвΡttségére. Bori 
Imre elemzi végig (Németh Ldszld és a jugoszláviai magyar irodalom. 
Híd, 1971. június), hogy milyen sokat jelentett a Kalangya a válságai-  5б  



ban magára maradó Németh Lászlónak , aki viszont nevévell és pnable-
matikusnak bizonyult cikkével bizonyos tekintélyt és olvasótábort biz-
tosított az egykori provhneia kies területén gyökeret és támaszt sokáig 
hasztalanul keres ő  folyóiratnak. 

Művei többségének ismeretében tegyük fel a kérdést — jódlehet a ter-
jedelem és az alkalom mindenképpen befolyásdlja válaszunkat —: mi-
ben rej'li'k számunkra Németh László korszer űsége? — Annak az áth'i-
dalásáъan , aminek hasadá 'sát Diltheynek kellett a múlt században meg-
állapítania : a humán tárgyak és természettudománybk szintézisében, 
azonos pontról való szemldlésében és — pedagógiai'lag — szemlélteté-
sében . E ,pont a reneszánsz ember sokoldalúsági igénye, 'kíváncsi'sága. 
Amii azonban akkor a természetn je'lenségek monumentalitásával n őtt, 
az most csupán mesterségesen , hallatlan erőfeszítések árán érhető  el. 
Az üdvözítő  módszer, mellyel e ki4átá'stalannak látszó küzdelemiben a 
szakemberek ellenséges tekhntet ű  serege mellé állhat : a lényeg keresé-
sének zseniális képessége . S még valami : a .káprázatos nyelvteremt ő  
érzék , mely olykor a vаlóságfedezet , a rea4'itás-érzék hiányáért is kar-
pótol. Hubái, melyek a mai fiilozOfiaеl'lenes világban annál szembetű-
nőbbek , a gondalkodбknál szinte áltálános fagyatékasságból erednek: 
hatalmas tehetségének sajátságait knsérleti uany nélkül általánosítja. 
Egy példa: idegen nyelv tanulását csak az kezdhette irodalmi szövegen, 
akinek általános nyelvészeti tudása van, vagy pedig a nyelvcsoport va-
lamе1y k nyelvéiben járatos , Németh ezzel szemben már a kezdet kezde-
tén a nemes szöveget ajánlja. Hasonlóképpen a »min őség forradalmé-
nak utópiája iás saját hitének , saját ugrásának kivetítése . Történetiet-
len — mondták többen is e kulcsfоgalmára . Szerintünk főkategóriája 
csak annyiban mond ellent a szocializmus fogalamrendszerének, any-
nyival szegényebib ennél , amennyiben csak az elitre korlátozta. De az, 
hogy minden emberben feléled a minőség érzéke (»Az emberi lény gaz-
dagsága« — Marx) nem utopisztikusabb -e az elhivatottak Németh Lász-
lói erkölcsi .forradalmánáil i's, még ha társadalmiságunk nem engedi is, 
hogy lemondjunk ennek igényéхől. 

A fiatal Lukács György a kivételes envberek életidegenségét életük misz-
tikus, de tudatosan is vállalt egyhrányúságával igyekezett magyarázni; 
a gesztustik sorozatával és a kemény magatartással , mely a .görög mito-
lógia alakjaira emlékeztet őn túlnő  az egyén életének dimenzióin és tar-
tamán egyaránt . Később e törekvést a marxi evilági ember teljességesz-
ménye váltotta fél. Noha Németh bevallottan platonikus , idealista, még-
is ehhez az utбbbi Lukácshoz áll közelebb, minthogy ő  is a sokoldalú 
ember hirdetője és megvalOsítój іa volt, s ő  !is egy megálmo .dott te1'jes-
ségeszményből, >ykcrt-Magyarország « vízhájából vezette le tanítását. 
Mint tudjuk , Lukács az eгberiség elveszített gyermekkora hiányérzeté-
nek pótlására teremtett jövend ő  történelmi éden képzetéből származ-
tatta kategбx'iá'it. Az alapvető  különbség abban van kett őjük között, 
hogy bár mindketten egyaránt tekintetbe vették a nemzetit és az állta-
lános emberit , Lukács az általlánоs, Németh pedig a különös kutatá-
sára fektette a hangsúlyt . Hipotézisünket mindkettőjüknél nagy tanul-
mányaik és esszéköteteik 'táшaszt јák alá. Nincs lehet őѕégiіnk a párhu-
zam folytatására, ,pedig okunk jócskán lenne, annál  is  inkább, mert pl. 
jellegzetes , hogy mnndket 'tőјük alapvetően szükségesnek tartotta a tu-
dományokhoz való vi'szonyának, az irodalom és a tudomány kapcsola-
tának meghatánozá 'sát. Ellenben míg Lu 'kács az »o'bjektív való 'ság« kate-
góriájával kapcsolja egybe , s a »tülkrözés « fogalmávál válászaja el őket, 
addig Néгneth, ahelyett, hogy szükségét érezte volna a pontos elméleti 
tüsztazásnak , antropolgiai .szabadsággal játszatja egylbe az ellentétes 
megismeré'si_ formákat és módszereket. .A prózában úgy, hogy alakja 
belső  életének és magatartásának megjelenítésében a patográáus és az 
orvos is részt vesz ; az esszében Oly módon , hagy a szaktudománytik 
szűkös mó.dszertanát és közhely -nyelvét elvetve költői lelkesültséggel 
a kész termékb ől indul ki , s a komplexum felől közéhti meg az eleme-
ket. Ezzel előhírnöke egy — az oktatásban sziikségszer űen ,bekövetke-
ző  — folyamatnak, ami már kutatócsoportok kíséxfletcin múlik. Gondo-
latainak gyakorlati jelentősége ma még felmérhetetlen . Ezért egyelőre 
»csak« a kísérletező  embert tisztéljük benne ; azt, aki a mai összekuszá-
lódott jeilenségv7lágban a lényeg felkutatására és antropomorfizálására 
vállalkozott , hogy egészében hódítsa meg azt, ami ірaгсіѓЈ is halmazaiban 
az einlbertől eleve idegennek Látszott . Ezért korunk egyik legnagydbb 
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lvi anдrić  

a 
szava  kri I 

Semmivel esem foglalkozom annyiit, mint a szavakkal, ami nem je-
lenti azt, hogy az egyes szavakon külön-külön is gyakran elt űnődöm. 
Örökké náluk időzöm, körülvesznek, mint méhei a méhészt, de Qsztö-
nösen érzem, medd ő  foglalatasság minden egyes szóra túl gyakran visz-
szatérni, s mindegyiket tüzetesen megvizsgálni — s tán még ártalmas is 
lehet. S ha néha mégis egy-egy szó hangzásáról, alak'járól és eredetér ő l 
elrnélkedem -- nem aly szavakról, melyékkel .meghatarozott dolgok k7-
fejezésében élek, hanem a közönsége's, különválasztott szavakról, »uiint 
olyanokrál«, a magúk nyers, tartós, átmeneti vagy múlandó jelentésé-
ben —, gondolataim meszire elkalandoznak, sötét erd őket, szomjazó 
pusztaságokat járok meg nyomukban. Megi'tta'sulok aszó jélentése és 
eredete utáni hajszától, s elveszek benne. Sokféle csoda kápráztat el 
ilyenkor, de rendszevint еlcsrgázva, zavaros fejjel é5 ü res  'kézzel térek 
vissza erről a vadászatról. 

ÍY0 
дndfÍĆ  
1893 —1915 
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Időbe telik, fáradságba kerül azután, míg ismét helyreáll a rend 
közöttem és a felkavart, szétzilált szavaik körzött, hogy szándékom sierint 
a kifejezés békés, engedelmes eszközévé gyúrhassam őket, amellyel el-
moл:dható mindaz, amit el ikellene mondani, de amit talán még megkö-
zelítőleg sem 'sikerül elmondanunk soha. 

A szavaikról, tovább. 
A szavakat addig hisszük »beszédeseknek«, amíg magányosak, ár-

tatlanok és érintetlenek; ha egyikük mášikuk csonka ris,  mindig akad 
olyan, amelyik helyettü'k is ,beszél, és sokkal többet mond azoknál. 
A szavak mágirkus köтt alkotnak, s körtáncukat az egész ritmusa hatja 
át; ha némely szó lassú is, esetlen vagy fáradt, a többiek magukkal 
sodorják, lemaradása így nem észlolhet ő , s a tánc botlás nélkül folyik 
tovább. 

Nehezébb helyzetibe kerülünk, ha magukról a szavakról, beszéd-
beli felhasz ѓІѓ uКгбІ  akarunk szavak útján vallani. Egyszeriben elné-
mulnak, kihűlnerk, holt kövekként hevernek, mintha sohasem tudtak 
volna beszélni, játszrani, énekelni. Ha a szavakról van rszó, a szavak hall-
gatnak — minden má's emberi dolgokról, jelenségr ől módjukban áll 
elárulni valamicskét. Még a hallgatásrál is. 

. 

Vannak a nyelvnek olyan különvált, röptében elfogott szavai, me-
lyek önmagukban képesek rabul ejteni, magukhoz láncolat hallásomat 
és, lelkemet, és új, шagközelrthetetlen tájakat és messzeségelket tárnak 
fel elóttem, melyekró'1; hogy vannak, s hogy lehetnek, sejtelme sincsen 
még annak sem, aki ezeket a szavakat kiejtette. 

Az ilyen szavak a nép (leggyakrabban n ők) ajkáról fakadnak, ami-
kor feliпduiltan besz@lnek gondjaikról, vagy hogy kár érte őket, ö'sѕze-
ütközés, öröm vagy elke'seredés a'lkalmával. . 

Elkapom ezeket .az elejtett s szerencsésen meglelt kincseket, velük 
szállak egy ideig, mint sebes, szabad felh őkön, nézem az új, eddig soha-
sem rlátott v4lágokat magam körül 

Néha hosszabb, néha rövidebb ideig tart ez a játék, mely kedve-
sebb nekem minden va'lás élménynél, játéknád és élvezetnél. És aztán, 
aztán marad —  a feledés. 

Hogyha a szavakról van  szó, nehéz elmondani, nvi mindenbe viszik 
bele az embert. Еjszakáxiként szokott velem megtörténni, ha nem tudok 
ela11UdnQ, 'vagy az ébrenlét és álam közötti lebegés'ben, vagy a lassú 
eszmélés perceiben, amikor nehezen tudok kiverg ődni zavaros álmaim-
ból, mint valanni halált hozó langyos ingoványból. 

Ilyenkor esik meg velem, hogy a szavak elözönlik tudatomat, álar-
casbálat rendeznek, táncra kerekednek: merev menüetteket, kísérteties 
quadrile-okat lejtenek, szemtelen grimaszokat vágva bolond ugrándo-
zásba kezdenek, vad іd ґјd6t csapnak. Álarc mögé rejt őznek, majd deál-
cázzárk magukat, anásnak mutatkoznak, ugratnak, ahogy egyébként én 
szoktam őket; úgyhogy végül már nem 'lehet tudni, mi uiiesoda, ki kicso-
da, mintha kiveszett volna a vülágból minden mérték és értelem, rend 
és sza'bály, s mintha ez a téboly (de tervszer ű  és rosszindulatú téboly!) 
általános törvénnyé emelkedett volna. 

Egyszerre csak azután összerázkódom, és felocsúdok e lidércnyo-
másból. Világosságot gyújtok. Fuldokolva tapogatom elzsibbadt ujjaim-
mal a fal keménységét, az ágy puhaságát, keresem a világomba visszave- 
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Nehezen térek magamhoz, nehezen tájékozódom, e!lámudok, hogy 
szobámban minden a helyén van, nncs felfordulás, semmi sincs ölssze-
törve. Lassan, óvatosan keresgé Іem ösze a szavakat, melyek egyenként 
magukra ölök régi, megsгokotгt jelentésüket, s féltűnnek eszméletem . 
peremén. Az á'lombeli !szavak némelyike nem mutatkozik, mintha mind-
örökre alámerüQt volna eredend ő  értеlmetlenségében. Én azonban tudom, 
hogy végül ezek is megjelennek majd, egészben, sért еetleлül, régi alak-
jukban, igazi értelmükben. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy adan-
dó alkalommal nem fognak iismét beálln+i vadamеlyгi+k éjjeli karneváli 
menetbe, ahogy a hajdukok vonultak a hegyekbe. 

. 

A múlt éjjel azonban igazi csoda történt. A szavak sorjában embe-
rekké, állatikká és az engem körülvev ő  tárgyakká változtak, mindegyik 
azzá, amiteladdig jelönt. Elő!blb +még árnynál áttetszđbbek, szélnél mu-
landóbbak, most egyszerre megálltak, testet öltöttek, súlyúk lett, nagy-
ságuk, elnyerték a tárgyak és az él ő'lények minden tulajdonságát és 
elrendeződtek körülöttem. »A szó testet ö!ltött.« Igen, körmyen ves!szü'k 
ezt a szájunkra, n1i tabb szépen is hangzik, de ki hinné, hogyan is fest, 
ha mindez valóban megtörténik. Egyszeriben •gazdag l іtіtеаn — sose 
kívántam, nem  is  álmodtam magamnak ilyen gazdagságot. Kincsekkel 
voltam elhalmozva. Mlin!dent a magaménak kellett volna tudorom — va-
ló'jában én voltam mindenné. E mérhhettlen kincs ezredrésze is elég ah-
hoz, hogy ledöntsön és maga alá temessеn, hogy illy gyenge, kurta lélegze-
tet, mümt az enyém, eiapa!sszon, elakasszon. És újabbnál újabb szavak 
röppennek hozzám, huTlanak le körülettem, és tüstént azzá változnak, 
amit ackhg jeлlöitek. 

Már-már azt hittem, hogy nem vagyok tdbbé, s egyszeriben újabb, 
nagyobb, csadá!latosabb csoda esett: Egy !sz еn !рi lanгtás alatt, mintegy 
varázs'szára, iismét szavakká változott minden, melyek, mint néma han-
gok játéka, láthatatlan madarak árnyékánál Іkёnnуеdеъьеn, messze szádl-
tak Іtёlеm, el a csendességbe, a feiedés!be, a nem-létbe, oda, ahova a 
szavák térnek, m'iután megsz űnnek szarvak Tеmi ,miután elvesztik jelen-
tésüket, kikopnak a használatból. 

Egyedül maradtam, latolgatva, ki Mehetek — én, és mivé kell len-
nem, mit kell még a szavak e végtelen j іt@kaban jelentenem. Hogyan ma-
radhatok meg? 

Köröttem teljes némaság, sem éjjel, seri nappal. Valami üresség, 
amelynek neve nincsen. 

. 

Irás közben -- szerencsés peree'kben persze! — a szavak magoktól 
sorakoznak, kötődnek és oldódnak, eltolódnak és helyet változtatnak, 
vagy teljesexi kihullanak, míg nem rendеződnek igazi, egyedül lehetséges 
képévé annak, amit mondani akarunk. Könny ű , •gépies játéknők tűink az 
egész, a szavak önmaguk által, a maguk kedvére, a maguk hajlamával 
űzött öncélú játszadozásának. Holott ez nem igaz, nem a szeszély vagy a 
véletlen meddő  játéka ez. Akárcsak a fákban, növényekben és minden-
ben, ami csak él, Táthatatlan életnedv kering a 'szavakban is,  is  — mint 
valami belső  fényforrás — ez irányítja őket, ez adja meg színüket, alak-
jukat, erejüket. Aki ír, az csupán figyelmesen követi és több-kevesebb 
leleménye>.séggél és !szerencsével f еЈhasználj•a ennek a felfoghatartlan és 
elérhetetlen j átékna'k az egyes mozzanatait. 

Igy a szavak tuiájdonképpen 'kett ős életet élnek: magánvaló létű  
kit és a megnyilatkozni 'kívánó miben gondolat kifejezési eszközeinek 
életét. 
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GAZDA 

Alom ez, távoli álom, 
a harangszót most is hallom — 
regéketés ábrándokat 
idéznek a lakodalmon. 

WERNYHORA 

A harangszót most is hallom 
átkondul a lakodalmon: 
kínzó jajok, komor jajok, 
szabdalt testek tenger vére; 
ott, a hullák mellett álltam; 
a harangszót most is hallom. 
Az áldott népet bámultam, 
amint hullott átkozottan, 
szitkoktól elkárhoztatva: 
apák fiukat átkozók, 
fiak atyjukat kárhozók, 
mint Olajfák Hegyén bánat 
vérzők könnye, testvérkönny az, 
amiről hírt hozott a szél: 
és tébolyult fájó jajok — 
a harangszót most is hallom. 
Staлfslaw Wyspflansk7: MENYEGZŐ  (II. felvonás, 24. jelenet 

Andrzej Wajda pályáján jelentős állomás 5.tanjslaw Wysp іanski színpadi művének 
a filmrevmtele. A Menyegz ő  filmváltozatának előzményedt vizsgálva a гendező  
filmjeiben makacsul ismétlődő  és egyre szélesebb perspektívákat kapó »lengyel 
motívumok« alkotják az egyik alappillért, a másikat pedig Wajda saját Оs, álllaл-
dáaтl megújuló esztétlkah knsérletei. 

Elsősorban Wajda filmjeiben, azonkívül Andzrej Munk alkotósadban és néhány 
kevésbé jelentős, de jellemző  filmben fogalmazódtak meg az ötvenes évek köze-
pétől a lengyeleket legmélyebben érjntő  pгablémák. A közekmúlt tragikus esemé-
nyed azok szenvedő  alanyadnak embed szempontjait figyelembe veve keri іltek a 
legjobb filmek középpontjába. A filmesek a történészeket megel őzve —legalábbis 
dúspdrálva őket — elemezték a második vjlághaború lengyelanszági összefüggé-
seit és sokszor meglepő  eredményre jutottak a lengyelek tragédiáiokának, a 
»lengyel sorsnak« a ‚jzsgálatában. Gyakran olyan ellentmondásos, a nemzet sor-
sara nagy hatással lév ő  eseményeket, tetteket ábrázoltak, amelyek a filmek alko-
tájnak még a közelmúltban 5zemélyes éhnénydd voltak. Körülöttük éltek az ese-
mények túlélő2, egy részületiek még hosszú ideig sok megpróbáltatásban volt 
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A lengyel filmművészet két kiemelkedő  alakja, Wajda és Munk nagy szenvedéllyel 
beszéltek ezekről a kérdésekről, a problémák bonyolult, polirtiikai vetiiletemt i s .  pгó-
bálták anegfogallmaznh, így a valóságot meglgpóen hűen bemutató а1kоtásоk jöt-
tek létre. Az ő  filmjeik megjelenése utáni kezdtek ъеѕzёжъі  a »lengyel mskoláról«, 
amely csakhamar Кіbőviilt, jó és kevésbé sikегшlt filmeket soroltak hozzá. 

Wajda főiskolás korában készítette el els ő  fihnjét, a Mi nemzedékünket. 
Az olasz neorea]mzmfs volt akkor a példakép, Rosselini az elérhetetlennek t űnő  
csúcs. A niáisodik világháboгú véres lengyel vadóságát_ neorealista hatásokat tük-
röző, romantikus elemeket is tartalmazó stílusban mutatta be. A fлпд  fiaital kiil= 
városi hősei a háború poklában vannak tudatos eflenállókká.. 

Következő  filmjében az 1944гΡs varsói felkelés résztvevői mocskosan, elkínzottan 
bújnak elő  a csatornából, hogy a néznetek sorra l őjjék le őket. Hősök, akiknek 
emberi méltóságnak legmhвmmálisabb elismerése nélkül kell elpusztдifniuk. A néző  
pedig a háborús hősiesség elképzelt kiilsőségeiлelk nyomát sem tudja felfedezni 
a filmben. 

Klassaikus alkotásának, a Hamu és gyémántnak fiatal hőse Macik ugyan-
csak a háború és az ecet követő  időszak tragikus bonyodalпiainak az áldozata. 
Megrendítő  halála sok-sdk lengyel soriét iјdézte. 

Wajda a fiatalok helyét vizsgálva a mai világban (Ártatlan varázslók, Légyvadá-
szat, Huszévesek szerelme) kutatja a, változások okait, foglalkoztatja a hál уог  rs 
hős helye a main fiatalok között. 

Lotna c. fdL nejének hősei тΡnarionвtt-figurákként dabálбdіnak a halált hozó đáború 
lengyelországi kelnéktáхábaв . A film ulánusai egy esztelen iitközetben ' lovakkal a 
tanfok ellen rohanva pusztulnak el. Wajda kétségbeesett' önkritikus, gyönyör ű  
siráma ez a film az oktalan pusztulásért. 

Wajda később történelmin 'sziлltéziѕ  létrehozásával kívánta bemutatni a »lengyel 
sorsot«. A távoli múltba visszanyúlva Légió című  filmjében olyan momentumot 
ragadott meg, алakor kialszanak a »szabadság arany fényei« a rabság közeled ő  
éjszakája előtt, amikor még a гemény m5 csak az ábrándozasok témája lehetett. 
A nagy motívumok: halál és élcet, szerelem, katasztrófák és mindig tragikus di-. 
lemmák: a választás szükségessége, amikor a v зgyak megvalósítása lehetetlen. 
A feltételek viszont лйіdKg történelmi menetűek. Méag az olyan .szubjektív éгze-
leni is, nvint a szerelem, a nagy történelenn befolyása alatt áll. A napoleoni len-
gyel légiót követve idegenben pesszimista következtetésekre jut a pozitfvaak ítélt. 
háború értékelésébeni. A nagy lengyel riomajnsttikwsok által sokra becsiilt lengyel 
múlttal ten'ratikusan ez vol az első  olyan kapaso'lata, amire Wyspians& і  is utalt 
drámámban. Wajda sok stilisztikai és tartalmi motívumot talál itt meg, amelyek 
összhangban vannak poétakáјávai és fő  motívumával, a »лép sorsával«, a »<törté-
nelenitől tanult egyénnel«. 

1967 elején tragikus szerencsétlenség aldozata lett Cybulski, Macik felejthetet-
len alakítója, aki halála ;pillanatától szimbolikus, szinte mitikus alakká vált a 
lengyelek számára. A tragikus esemény Wajdát m űvészi számvetésre késztette: 
mit ár a művészet, km ő  és mit csinál. A tragédјia után Wajda felmérte a művé-
szet értékeit, szerepét egy »iimnep«, a filmforgatás kavalkádjában. A m űvészet és 
a valóság találkozásának a határait vizsgálta, a művész helyét a társadalomban, a 
Minden  eladó c. finnben. Ezzel a filmmel és a Nyírfaligettel jelеntősen kö¢eledett 
Wajda a Menyegz ő  karszakához. Jaroslav Ivaszkiewicz novellája nyomán a Nyír-
faligetben elemzi egушf  q  аd olyan ellentétes motívumok határé іііntkezéseit, mint 
az elemi erejű  erotika és a halál, széthullás. A Nyírfaliget egyik jеlenetében Wajda 
a kamerát Jacek Malczewski lengyel festő  nagy képének a reprodukciójára irá-
nyítja, amely egy nőt ábrázol kaszával, m їimt a halál istennőjét, Tanatost. És ez 
már közvetlen jele annak az esztétikai érdekl ődésnek, amely a Menyegz őhöz ve-
zetett. Ilyen jelzések Wajda 'korábbi filmjeiben is találhatók, pl. a Hamu és gyé-
mánt hajnali tánca, vagy a Lotna befejező  jelenete. Wajda nagyon régóta hang-
súlyozza szoros érzelmi éis esztétikai kapcsolatát a Menyegz ővel. Igy nyilatkozott 
erről: »A Menyegz ő  az a mű, amin mindannyian feln őttünk: a »lengyel iskola« 
legendája, én magam, a Hant és gyémánt. Művészž hagyományaink közül ez a 
legeredetibb darab. De ennek az alkotásnak a sajátosságait csak nálunk értžk 
meg. A fžlmet tehát, lévén a legegyszer űbb kapcsolatteremtő  forma a világgal, 
érthetővé lehet tenni megfelel ő  adaptálással más országok nézőž számára is... 
A filmben talán sikerül a szimbólumok általánosabb érvény ű  akcentusait kiemel-
ni, ugyanakkor közelítenž a néz őkhöz ...« A film bemutató? utáni találkozókon 
azokra a kérdésekre, mai motiválta a választást, azt felelte, hogy véleménye sze-
rint a Menyegz őt filmre írtálk, csak tévedésb ől játszották színházban. 

Wyspianski sokoldalú, egyedülálló művészete nagy hatást gyakorolt a XX. szá-
zadi lengyel kultúra fejlődésére. Wajda pályáján többször találkozott a Menyegz ő  
világával. A  film  elkészítése előtti aggályairól a következőket mondotta: »Attól 
félek leginkább, hogy a Menyegzőt valójában már eladtam sok filmemben. 
Olbrychski azt mondta nekem: miért foglalkozol a Menyegzővel, hiszen azt már 
rég megcsináltad. Lehet, hagy tényleg nem kellene hozzáfognom? Lehet, hogy ez 
olyan könyv, amit a párnánk alatt kell tartani, állandóan olvasni, emlékezni rá, 
magányunkban imádni, de soha nyilvánosságra hozni. Lehet, hogy az én saját, 
kizárólagosan magán Menyegzőm ezekben a részletekben világosabban nyilvános-
ságra kerülne, ezekben a rongyokban, a filmjeimben felvetett gondolatokban, 
hangulatokban, mint az eredeti egész filmben... Másrészt lehet, hogy ez a meg-
filmesítés esélyt ad nekem, talán lehet ővé teszi, hogy átlépjem a következ ő  korlá-
tot, lehet, hogy felemel, lehet, hogy a forrásból való merítés felszabadítóan hat 
rám, beteljesülést hoz?« 62 



Ez a mű, amely ennyire fontos volt Wajda számára, és amely megfilmesítésének 
a híre iiagy izgalmat váltott k јі  Lengyelországban, legendateremtő  mű  volt. 1900-bon 
egy akkor nem túl ismert szerző  írta, akit 1901-ben, néhány nappal az ő9bemu-
tató utáni zseninek és a nagy lengyel romanCikusak wtádának kiáltottak ki. 

Egy szokatlan társasági esemény indította el a legendát: Lucjan Rydl, Wyspianski 
barátja 1900. november 20-án feleségül vett egy parasztlányt, Jadviga Mikolajczyków-
nát a Krаk.kó mellettd Bnonowice Male faluban. A falu egyházkeruletmleg a krakkói 
Má tia templomhoz tartozott. Ez a tény azért volt jelent ős, írja Boy Zehnski a 
Pletykák a Menyegz őről (1924) c. munkájában, mert a bronowiceiek naponta 
falujuk templomában ini&&oztak, de az eskiivóket Krakkóban tartottak. A krak-
kói művészek, elsősorban festők, nem győzték őket nézni. A folklór, a »termé-
szetes« &si kultúra divatja csábítatta &ket. Rydl cseh Lróbarát ј  nak így írt 
eггő l: »Fando, láttál-e krakkói lakodalmas menetet vágtázó, tajtékzó lovakkal, 
csengőkkel, ostorpattogással, lódobogással. Tudod, hogy lobognak a pávatoll 
bokréták, a vőfélyek vállára kötött színes kend ők, hogy tüzelnek a vörös szög-
letes sapkák. Láttad, milyen koszorúja van a menyasszonynak és a nyoszolyó-
lánynak: mintha fénylő  arany regőkből, színes gyöngyökb ől és pántlikából len-
ne fonva. Láttad, amint a százszín ű  ruhába öltözött, fűzős, virágos kendős nők-
kel és fehéringes férfžakkal teli szekerek hajtanak. Tudod többé-kevésbé, hogy 
néz az ki. Igy mentem én az esküv őre, ilyen volt az én lakodalmas menetem.« 

Ez a Menyegz ő  dokurnentális nyomára vezet. Nemcsak a kosztinmiК  vonatko-
zásában, amelyeket Rydl a kés őbbiekben a legnagyobb aprólékossággal ír le, 
amiről Wyspians'ki egy mondattal tesz említést. Rydl leírja részletesen az egész 
szertartást, ennek álapján rögzítették azt a filmszalagra. Leveléb ől világosan érzé-
kelhető  a színesség, dinamfiika, lendület, a lakodalmas menet plasztikája. Vannak 
más összefiiggései iás amiaik a ,ténynek, hogy Wajda Wyspianski drámáját nem 
absztmakt térbe, hanem konkrét történelmi keretek közé helyezte, hivatkozva a 
korabeli galíciai Krakkóra, valóságos konfliktusok egész fiizérére. A fargató-
könyvíró Kijowwski és Wajda már az előkésziiletn mamikák sarán erősen hang-
súlyozták a realfizшust és történelmiséget, amiivel igyekeztek átitatni m űinket. 
»Igyekeztem behatolni abba a szituációba, amelyben a MENYEGZÓ szilletett -
- mondja Kmjawski. — A helyzet a következ ő  volt: értelmiségiek és m űvészek 
egy csoportja kis faluba kerül, amely néhány kilométerre van attól a határtól, 
amely az országunkat megszálló két birodalmat választja el egymástól; mindez 
a nagy háború előtt történik, amelyben a két nagyhatalom készül ődött egy-
másra vetni magát, az ország sorsának pedig itt kellett eldőlnž. A menyegz ő  
éjszakáján erről még senki sem tud. De az el őérzetek már gyötrődést okoznak, 
a múlt szellemei hatalmukba kerítik a képzeletet, azonban mindenkit gyötör a 
tehetetlenség érzése, amely onnan ered, hogy a nemzeti történelem további ala-
kulására az akkori gondolkodó és cselekv ő  emberek közül senkinek nem lehe-
tett befolyása. Azokban a képekben, amelyeket én javasolok, emlékeztetek a ha-
tár közelségére és az elkövetkezend ő  háborúra, amelynek a vigiliáján a menyegző  
vendégei előtt történelmi és irodalmi szellemek jelennek meg. . 

A ,lakodalom a menyasszony nővérének a férje, Wlodzimderz Tetmayer és szülei 
házában volt, ahova Rydl és Tetmayer rokonai és barátod voltak hivatalosak, a 
»városi vendégek«, köztük Wyspianski, aki Rydl v őfélye volt, valamit csaknem 
az egész falu. 

Tadeusz Boy-želeríski a következ&t ista Wyspianski гбl: 
»... fekete köpenyébe szorosan beburkolózva állt egész éjszaka az ajtófélfának 
támaszkodva, acélos, átütő  szemmel vizsgálódva. Körös-körül folyt a lakodalom, 
huppogtak a táncosok, a házba pedig időről időre bejött néhány személy, párbe-
szédfoszlányok hatoltak az író fülébe. Itt látta és hallotta Wyspianski saját da-
rab ját.« 

A november 19-én kezdődő  lakodalom négy napig tartott, hétf& бl csütörtökig, az 
inspiráló lakodalmas éjszaka a szerdáról csütörtökre vimradó, harmadik éjszaka 
volt. A tánoolás, ivászat, álmatlanság harmadik napja volt már ez, lehetett hip-
notikus. Nem egészen három hónappal kés őbb, február 15-én Wyspianski levél-
ben adott jelzést új darabj'áról a Városi Színház akkori igazgatójának, Józef Ki-
tarbiinskfnek, március 16-án pedig —mégy hán аppal a lakodalom után — lezaj-
lott a premier. A ,plakártok a szerző  ötlete alapján »tényszínhazat< propagáltak, 
a MENYEGZŐ  szereplrn mellett megadták az eredeti alakok nevét •is. Err ől ugyan 
végül is гlеbеѕzёІгtёК , de így is kirobbant a botirány, az érintett személyek somra 
megsértődtek. A költő  .szomoruan kérdezte: »Mivel vádolnak engem, miért hara-
gusznak rám? Hogy én azt megláttam, amit ők nem vesznek észre? Vagy hogy 
arról beszélek, amiről ők hallgatnak? Nem akarják az igazságot? A népet örökké 
cukorkával kell etetnünk?a 
A kézönség azonban már akkor lelkesen fogadta a darabot. Az el őadás után a 
színpadra kért szerző  nem ment ki, nem érezhette a MENYEGZŐ  fiogadtatását. 
Lucyna Kotarbi ska írja visszaemlékezéseiben: »Befejez ődött az előadás. Minden-
ki megkövülten ült. Csend. Jó néhány másodperc választotta el a csendet a han-
gos, tömeges tetszésnyžlvánítastól.« A kritikák is felülmúltak minden várakozást: 
a kűlönböző  beállítottságú politikai sajtó egyértelm űen az új lengyel irodalom 
legkiválóbb képvis®lőjének ismerte el a szerzőt. A Tetmayer testvérek írták nem 
sokkal később a költőhöz: »nagyszerű  műalkotás és a hazaszeretet nagy művét 
hozta létre«, »az egyik legremekebb lengyelül megjelent dolog«. Sőt mi több, a 
Menyegz ő  alkotóját a nagy гomantikus próféták utódjának tekintették. Az egyik 
első  előadáson koszorút adtak át neki a következ ő  felirattal: —íme a férfi, akit 
Mickie*icz megjövendölt. 

AMenyegz ő  körüli nemzeti egyetértés egyesítette az ellentétes táborok kritikusait és 
a közönséget fis. Az átlagosnál sokkal nagyobb ei őadásszárnot ért meg mövid id ő  alatt. 
Krakkó nevezetességéhez tartozott az el őadás, és a beutazó közönséget már nem 
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kialakwlásához több fényező  járult hozzá, amelyek a korabeli Galícia társadalmi, 
politikai, kulturális helyzetéből következtek. A nemrég elhunyt Kazimierz Wyka 
professzor véleménye szerint az egyik a krakkói értelmiségre jellemz ő  irodalmi 
ideológia volt, amelyet a humán irányú nevelési rendszer alakított ki és amely 
nagy érdeklődéssel fordult a romantikus költészet és annak ideológiája felé: a 
galiciai értelmiség a múlt eredményei őrzőjének tekintette magát, amelyben a 
romantikus hagyományok domináltak. 

A fiatal Lengyelország esztétikai érdekl ődése szívesen fordult a romantikához, 
az ősSk volt a legértékesebb minta Wyspnanski egyértelm űen kapcsolódik az 
ősökhöz, nemesrak a víziódva1, hanem nyellvi .konst гuóickoióval is: a seáнгis sze2né-
lyek más nyelvet beszélnek, mint a lakodalom szellemei. A Menyegz ő  irodal-
mi konstrukciója, újszerű  művészi megtestesítése, amely a néphez való küldetés 
hangoztatása eszmei funkcióját szolgálja — a Menyegz ő  népszerűségének a 
másik oka. Lehet, hogy éppen a reális világnak a képzelettel, vízióval, visszaem-
lékezésekkel való keverése váltotta ki a varázslatot, amri ől a kortársak be-
széltek. 

A harmadik oka Wyka a darab megjelenése idején uralkodó társadalmi-politi-
kai helyzetben látja. Azt írja: »... bármilyen oldalról vizsgáljuk a Menyegz őt, 
rendkívül galíciai mű  az, és érthetetlen e tartomány társadalmi-politikai viszonyai 
ismeretének hiányában, amely viszonyok Wyspianski társadalmi tapasztalatai-
ban tükröződnek.« 

A darab szellemalakjai a lengyel történelmi múlt közismert, különböz ő  okok 
miatt fontos figurái. Megjelentetésük ad a darabnak nagy történelmi, nemzeti 
távlatot. 

Stanczyk alakjának megalkotásához Alex ander Jagiellonczyk, Zygmund Stary és 
Zygmund August híres udvari bolondja szolgált mintául. A XVI. századtól szere-
pel ez az alak az irodalomban, festészetben. Az Újságírónak jelenik meg — a film-
ben az Újságíró alakjában — mintegy a politikai bölcsesség példaképe; Boy-Že-
lenski írja, hogy Starzewski (az Újságíró eredetije) szobájában függött Matejko 
vázlata Stanczykról. 

Wernyhora — a XVIII. század második felének legendás kozák jövend őmon-
dója; híresek voltak jóslatai Lengyelország és Ukrajna jöv őjéről. Megjósolta az 
ukrán parasztok felkelését, Lengyelország felosztását, a napóleoni háborúkat, 
Lengyelors2ág felszabadulását, Ukrajna sorsának jobbra fordulását. Történelmi 
kutatások alapján megáliapítоtták, hogy Wemyhora jáslatad misztifikáaiók, a 
XIX. század elején keletkeztek. Wernyhora jövendölései mítosz alapját képezik, 
amely sok romantikus lengyel író képzeletét ragadta meg. A Gazdának Werny-
hora hagyományos értelmezésben jelenik meg, mint a nemzeti misszió példája. 
Matejko is megfestette Wernyhorát, Wyspianski pedig vitrázstervhez használta fel. 

A Hetman eredetije — Franciszek Ksawery Branicki (1730-1815) koronás het-
man, az egyik első  hatalmas és gazdag lengyel mágnás, a régi rend szilárd híve 
'olt. Haraoфt a bad ,szövetség ellen. Az ukrajnai parcasmtfelkelést (1768) a¢ orosz 
hadsereggel közösen fojtotta vérbe, az 1788-91-es országgy űlésen pedig a reak-
ciós párt feje. A pétervári udvarral állandó kapcsolata volt. 1793-ban Lengyel-
ország második felosztása után visszavonult a politikai élett ől, javait élvezve 
Biala Cerkew-ben élt. A Kosciuszko felkelés idején távollétében halálra ítélték. 
Irodalmi előzménye Mickiewicz ősök c. művében a rossz úr szelleme és az 
orvos szelleme az ősök epшΡlágusában. 

A darab és a film kulcsalakja Jakub Szela szelleme. 1846-ban kb. 60 éves volt, 
1862-ben halt meg. Smarzowi paraszt, a birtokosok elleni perekben a falu megbí-
zottja volt, nagy népszer űségnek örvendett a parasztok körében. 1846 februá г-
jában a tarnovi főszolgabíró, Breinl hamis híreket keltett, hogy az urak alatt-
valónkat mészárolni készilnеk. A parasztok fegyveres ellenállásra biztatta és 
különféle ígéreteket tett nekik. Szela körzetének megmozdulása élén állt, különös 
kitartással üldözte birtokosaik családját. Szela akciója a többihez képest terv-
szerű  volt, csak egy éjszaka volt öldöklés és Szela ebben nem vett részt. A pa-
rasztfelkelés összeomlásakor Breinl parancsára visszavonult. A katonaság hat 
hét alatt felszámolta a felkelést. Két évvel kés őbb, 1848 februárjában Bukowiná-
ba vitték, kapott harminc hold földet, ahol életének hátralév ő  részét a rendőrség 
diszkrét felügyelete alatt töltötte. A közvélemény úgy értékeli, mint aki a nép 
sérelmeiért vakon bosszút állt, de nem tekintik népvezérnek, nem tudta ugyanis 
következetesen végigvinni a harcot a parasztok jogaiért. Ezért jelenik meg a 
Meпyegzóben a szegény falu képviselőjének, . az đregnek. A történelmi szellem-
alakok megidézése a bronowicei paraszt—értelmiségi lakodalomban nagy drámai 
feszültségű, furcsa színpadi mű  létrehozását eredményezte. A darab néz őjét vagy 
olvasóját a lengyel történelem néhány sajátos kulcsfigurájának életrekeltése egy 
fesziiltségekkel teli időszakban számvetésre késztette. Wajdát mindig a lengyel 
történelem nagy problémái, nagy összefüggései érdekelték. Ezért jelentett szá-
mára izgalmas feladatot az őt érdeklő  kérdések új perspektívából való vizsgá-
latának álehetősége. 

De a mű  filmre vitelének már az ötlete, szándéka is nagy nehézségeket tamasz-
tott. A megfilmesítések általában arra törekednek, hogy korszer űvé tegyék a 
művet, hogy a téma, a problémák, konfliktusok egyetemességét hangsúlyozzák, 
hogy a filmváltozat megszabadítsa a művet történelmi függőségeitől és a mai 
értékrendszerhez alkalmazza. 

A Menyegz őnek a lengyel színházi életben egyedülálló szerepe volt. Minden 
valamirevaló rendemnek ambíciója volt Wyspianski darabjának színpadra vitele. 
A háború utáni időszakban köriilbelül 40 bemutatója volt sok el őadással. Mind- 64 



egyik rendező  bizonyítani akarta, hogy sajátos látásmódja van a Menyegz ő-
vel kapcsolatban. A színházak arra törekedtek, hogy lehet őleg új rendezésben 
mutassák be a darabot, minden színész vágya az volt, hogy valamelyik f őszere-
pet eljátszhassa. 

A nagy lengyel színházi rendező , Leon Schiller írta ezekről a nehézségekről 
1937-ben a Scena Puska c. lap hasábjain: »Nem könny ű  a színésznek elrontani 
a Menyegz őt. Sokkal könnyebben elkövetheti ezt a csodát a rendez ő, ha nem 
korlátozódik tevékenysége a m ű  lényegében való elmélyedésre ... ha a mai ren-
dezd hatáskörét átlépž. Ezek pedig nem kicsik, mert lehet ővé teszik a régi m űvet 
olyan megvilágításba helyezni, amilyet a kor érdeke megkiván, miközben nincs 
szükség a szöveg, vagy a történet megváltoztatására, mert világos, hogy a míž 
ždeológiája az alkotó számlájára íratik, a színpadi megjelenítésnek teljes objek-
tivitással kelt ezt szolgálni, minthogy a néz őtér ezt megérti és maga tud meg-
felelő  következtetéseket levonni. Ha viszont a rendez ő  a Menyegz őt esztétikai 
kísérlet tárgyának tekinti — tönkreteszi, elveszi erejét és szavakba nem önthet ő  
szépségét, amellyel »nem aktuális« volta ellenére rendelkezik. Hiszen a Menyeg-
ző  újraszerkesztése... hibáinak, a szerz ő  figyelmetlenségének, a szabad  inter-
pretdcidknak a kijavítása, mindannak a bemutatása, amit tudunk a szerzőről, 
mint a múlthoz tartozó alkotást, nagy felel ősségérzettel a mai néz ők iránt 
— ez nehéz, alkotó és megtžsztel ő  feladat.« 

Ezek a nehézségek a filmrevitel esetében még fokozódtak. Wajda, miel őtt a film-
hez fogott volna, színpadon is megrendezte a Menyegz őt. 

1962. október 24-én volt a premne г  a krakkói Teatr &taryban. A színpadtervet és 
a kosztümöket is maga Wajda készítette. Az el őadást újító jellegűnek tartották, 
bár — a színházi hagyományok fényében - rendkívül ellentmondásosnak. ösz-
szehasonítva a filmváltozattal a krakkói el őadást, sok rokon vonás figyelhető  
meg, általános szándékában és részleteiben is, díszletekben, szereposztási kon-
cepcióban. A színházi előadás a film főpróbája volt. 

Wajda krakkói előadass egy véget nem érő  tánc motívumára alapult. Már itt 
mintegy vitázva a színházi hagyományokkal, távolról mondatta a dialógusokat, 
a táncolókon keresztül ,kiabálva. Ilymódon a költő  távolról vívta csillogó szópárba-
ját Marynával. A filmben egyről a jelenetről lemondva magát az elvet hagyta 
meg rés iszdles iftette ki. A Költő  olyan figurát alkotott, aki a »fels őbb, tкöbbieket 
lenéző  osztályt< képvúseli — 2gy írták a kxntikák — és nyilvánvaló módon az »ér-
telmiségi tehetetlenség, értelmiségi g őg« egyik képviselője volt. A krakkói kriti-
kusok rossz néven vették Wajdától, hogy Rachelt »ledegradálta«. A rendez ő  uta-
sítása szerint ezt a szerepet a színészn őnek a »legélesebb paródiával« kellett ját-
szani, így a finom iróniával és költőien megírt figurát »a kibírhatatlanságig irri-
táló idiótává« változtatta. »Az irónia gúnyolódássá változik, a gúny sima egyér-
telműséggé ... Nem marad meg a Menyegz ő  megkapó költ őisége. Semmi sem 
marad a szöveg mágiájából... Wajda kezéb ől kisiklott valami, ami a dráma 
nagyságát adja. A konfliktusokat vodkával töltötte ki, megmutatta a nép egyik 
be nem hegedt sebét, amikor a végén Jaseket üres üveggel a kezében vezeti be 
— de nem hallotta a zenét, ami Rachel szavaiból és a darab sok más részéből 
szól.« —így vélekedett az el őadás egyik kritikusa. 

Wajda rendezése hangsúlyozott egy radikális osztálytípusú konfliktust és reális 
történelmi összefüggéseit.. Ennek a szándéknak volt alárendelve a lakodalmi in-
tomások bemutatásának a koncepciója is, hogy reális motivációt kapjon. Wajda 
feltételezte, hogy azok kizárólag az alkoholtól felizgatott képzelet játékai: »Kinyi-
lik az ajtó,: bejön két paraszt, maguk között tartva egy szétvágott fej ű  harma-
dikat (elkezd ődött már a verekedés). Ez a kép elt űnik és ezután kezd ődik a 
Szelával folytatott beszélgetés. Vagy a Fekete Lovag. A cselekmény Tetmafir fest ő  
rnűhelyében zajlik. Valaki részegen öltözžk — a néz ők szeme láttára — páncél 
ruhába... A kiindulópontnak mindig konkrétnak, a szituációnak megfelel őnek 
kell lennie, a képzelet és az álom határának pedig a lehet ő  legnagyobb mérték-
ben elmosódottnak.« —írta a darabról egy filmkritikus. 

Hasonló megoldások nyomai találhatók a filmben, ahol nagyobb és alapvet őbb vál-
toztatasokra volt sziіkség a műfajd sajátosságokra való tekintettel. 

A forgatókönyvíró Andzrej Kijowski kritikusnak, írónak nehéz volt olyan változ-
tatásokat eszközölnie, amelyeket nem a dráma szövege diktált volna;  Is  való-
ban, a forgatókönyv szem előtt tartja ezt, útmutatásul legfeljebb az idézett do-
kumentnцnokhoz fomdul — azoknak az embereknek a visszaemlékezéseihez, leve-
leihez, akik Wyspianski hőseлnek mintájául sгdgáltak. Kijowski és Wajda igyekez-
tek minden lehetőséget felhasználni, amit a szöveg adott a helyszínre, a díszle-
tekre vonatkozóan. A Költő  és Maryna egyik beszélgetése pl. a kertben, fák kö-
zött zajlik le. A szél összekócolja Maryna szép haját, és a hajnal sápadt fényé-
nél élesen rajzolódnak ki a fák száraz, görbe ágai. Wajda sok filmjéb ől tudjuk, 
hogy szereti a levél nélküli fák képét háttérben az égbolttal. Ennek a három 
tényezőnek az összeállításából: kora reggel, nem túl világos, a fák és a szél 
által formált éles kontúrok — a jelenet meghatározza azt a hangulatot, ami a 
hősöket is jellemzi: a Költő, Rachel és Maryna között, Maryna, aki engedékeny 
Is  elutasító egyszerre, már nem kacérkodó hangulatban, hanem dühösen. A drá-
mában ehhez a jelenethez Maryna ad útmutatást, amikor a Költ őnek mondja: 

Menjen uram lehűlni 
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A Költő  válaszolja: . 

Ott! ott sokkal rosszabb még 
Ott megtépáz engem a szét 
a fák ottan óriások 
és búskomorság fakad rettenetes 
a sötétben rozsdálló 
bozótból és tönkökb ől meg lombokból 
melyek nyugodt Szláv Istenségek szellemeihez hasonlók 

A filmbe a párbeszédnek csak az els ő  része került be, amely Мaryna és a 
Költő  személyes vándorútját érinti — amely a drámában a látomásos jelenetek 
után már kevésbé fontos. Itt a filmváltozatban jellegzetes jelentéseltolódás tör-
tént. Kétségkíviil elszegényítette ennek a beszélgetésnek a jelentéstartalmát, de 
ez a filmdramaturgia szabályai szempontjából elkerülhetetlen volt. Hangsúlyel= 
tolódásokra többször sor került már egy-egy jelenet el őkészítése során. Wajda 
a végső  szituációs-dramaturgiai formát és jelentéstartalmakat csak a forgatás 
közben véglegesíti. A változtatások következ ő  szakasza a montázs, amit Wajda 
mindig személyesen végez. 

A fő  dmaanatamgiad koncepdiót már  a forgatokönyиben niegteдvezták. A Me-
nyegz ő  két alapvonalát hagyták meg: a realista-vígjátáki és a ds*nai ~víziós 
srгlat, azzal, hogy a három felvonásra való felosztás megszüntetése más cezúrát 
adott, és kicsit megváltoztatja a szerkezeti hangsúlyokat. A cezúra a film köze-
pén van. A szellemek és az éjszakai kјsértetek meghívása alkotja ezt a pontot. 
A drámában az első  felvonás három utolsó jelenete ez, ami után a csaknem tel-
jesen látomásos második felvonás következik. A vígjátéki szálból néhány eltér ő  
hangulatú jelenet van ide beépdtve (a v őfélyek kacérkodásai és an Orr botrányai) 
a második felvonás tizenötödik jelenete után Wrenyhora megérkezése előtt: ettől 
a pillanattál kezdve teljes egészében a látomásos szál kerül el őtérbe. Az igaz, 
hogy a filmben megmaradt az egym.ástól eltér ő  hangulatú látomásos és udvar-
lásos jelenetek kapcsolata (a másodiknak Wajda sokkal inkább »naturalisztikus« 
lefolyást biztosított — felhasználva a drámában rejl ő  szuggesztiókat, ami által 
élesebbé tette őiket), гé~is ыіmak  következtében, hagy már korábban néhány 
realista jelenetet átvittek a III. felvonásból a film elejére, a második részben a 
víziós jelenetekre összpontosul a figyelem, valamint az ebb ől eredő  következ-
ményekre: az osztálykonfliktusok kiélezésére. A realista vígjátéki szál nagymér-
tékben lehalkított. Ennek »realista« motivációja van: a film második része az 
éjszaka végén, hajnalban játszódik, amikor a lakodalmas vendégek már fáradtak, 
nem túlságosan hajlamosak vidám flörtökre, a zene elhalkul, a táncok elveszí-
tik elemi erejüket. Ez a harmadik' lakodalmas éjszaka volt, és ez az éjszaka 
szolgált dramaturgiai vázul. 

A dráma filmrevitelénél rendkívül nehéz problémát jelentett a nyelv kérdése, 
A Menyegz ő  versben van írva, a so гak két hatámazottan kihangsúlyozott négy-
szótagos tagra vannak osztva, gyakran jelzett cezúrával elválasztva egymástól. 
Ez a drámának jellegzetes ritmikát ad, ami a Krakkó környéki folklórra utal. 
A Menyegz ő  verssorai rendszeresen rímelnek, ami fokozza élénkségét, fiilbe-
mászóvá, könnyen érthetővé teszi a művet. A Menyegz ő  egyik fő  erénye a 
nyelvi megformálásban van, hogy annyira lengyeles és sajátos ritmusú, spon-
tán és természetes rímelés ű, felhasználja a hétköznapi nyelv természetes dalla-
mát. Ez nehezítette a helyzetet: a film realizmust, hétköznapi beszédet követel. 
A második követelmény teljesítése a dráma stilisztikájára alapulhatott, az els ő  66 



a Menyegzd szövegének az oly kifejező  nitmnts- és rímszerkezetének a szelídí-
tésére törekedett . A szöveg jelentős megrövídítése következtében jelentkezett ez, 
a rövidítés szükségszarű  volt természetesen, mert a dráma nem fért volna el egy 
kétórás finlmelőadás keretei között és nem hagyott volna helyet a filnцszerű  cselek-
vésre a képek és a filтnművészet más kifejezőeszközeinek a segitségével. 

A párbeszédek megrövidítése nagyon jelent ős, ugyanakkor sikeres. Ez tette lehe-
tővé, hogy a filmváltozat az alapgondolatokat láthatóvá tegye. A párbeszédek 
megtisztultak az »Ifjú Lengyelország « kissé fellengzős stilisztikájától . A szimboli-
kus víziós szál dialógusainak a többsége is kimaradt: itt a szöveg helyére képek 
kerültek . A dráma szövegének jelentős megrövidítése ellenére minden ismert 
»jelentéses-párbeszéd nyomot « megőriz a film, viszont megtöri vagy csökkenti a 
versritmusok szabályosságát . Ez különösen az urak beszédére vonatkozik, a pa-
rasztok a filmben sokkal gyakrabban használnak irímeket és ritmikus részlete-
ket ... A rövidítések általában találóak , erről az említett példák tanúskodnak. 
Ezeken aműhely-változtatásokon kívül az alkotók még egy m űveletet hajtanak 
végre, amelynek eszmei-problematikus tenmészet ű  következményei vannak: kivi-
szik a Menyegz őt a branowicei kunyhó fala közül. 

Wyspianski drámájában a lakodalmas venddgok az e1s ő  felvonás utalsó jelenetei-
ben néznek ki először a kunyhó ablakain a Szalmabábu (Chochol) és a szellemek 
meghívása pillanatában . Wajda bemutatja , hogy a lakodalmas menet hogy kerüli 
meg a katonai erődöt , a kamera tbbbször visszatér hozzá . Mindjárt a film ele-
jén; az első  dialógusok és néhány jelenet után a Gazda — a Wennyhora által 
meghatározott »cselekmény« szempontjából a legfontosabb figura — kimegy a 
kunyhóból, maga elé néz és látja a chocholokat. A kamera panorámázik utánuk, 
majd visszatér a Gazdához, aki megiszik egy pohár vodkát és visszamegy a 
kunyhóba. Ebben a pillanatban lép be a képbe az Ing, az udvar irányába ha-
ladva. A chocholok között megjelenik Rachel: a kamera ködbe burkolva mu-
tatja be , mint egy szellemet , majd bevezeti a ház fényébe . Ez a jelenet mintha a 
szövegből lenne varázsolva , minthogy Rachel beszél sétáiról a szalmabábuk kö-
zött . Fontosabb a következő  külső  betét : a lakodalmas szórakozások egyik pilla-
natában , mielőtt még a meghívások eljutnának kifelé a többi vendéghez, benéz 
kívülről a házba az Ing, letörli az üveget, de azonnal továbbsántikál és elbújik 
a szekér mögött . Onnan nézi biztonságos helyr ől azt a néhány lovast, akik meg-
állnak egy pillanatra az ablak előtt, hogy azonnal továbbmenjenek. A 'kunyhóból, 
az üvegen keresztül látjuk őket . Kinek a szemével ? Talán éppen a Gazdáéval, 
bár a kamera nem jelzi ezt . Van még egy analógikus jelenet : a Gazda belülről, 
letörölve az üveget , kinéz : újra egyenruhás lovasokat látunk , a Gazda újra meg-
iszik egy pohár vodkát. 

Mindenesetre ezek a képi betétek határozottan elválasztják a két szférát: a 
belső , intim — és az idegen , sőt talán ellenséges lovasok vagy »nem emberi« 
szalmabábuk külső  világát . A szalmabábukat a lakodalmas vendégek a szelle-
mek és kísértetek meghívása pillanatában nézik. A cselekményt itt a Költ ő  —
Rachel távozása után (a chocholok között elt űnik a ködben, úgy, ahogy onnan 
előjött) a Vőlegény , a Menyasszony vezetik. 
Wajda még néhányszor kivezeti alakjait a házból . Az egyik pillanatban a Költő  
ül le a ház előtt gyújtott tábortűz mellett , majd a Vőlegény járja átszellemült 
táncát a fák közötti pocsolyában , ebből az öröméből az đreg szarkasztikus te-
kintete ébreszti fel. Wajda furcsa módon állandóan visszaviszi a kamerát az 
Öregre azokban a pillanatokban, amikor a cselekmény mintegy megáll a ház kü-
šzöbén , a »vendégek világa< és a »szellemеkiszalшabábok-еllenségek« világa határán. 
Еs ebben az összefüggésben m t jelképez az Ing, a parasztfelkelés résztvev ője, 
amely felkelésnek Szela vezetésével az volt a feladata, hogy az osztálysérelmeket 
megszüntesse , vagy legalább megbosszulja ? Az Ing vén és szegény , alig kap valami 
ennivalót a kapualjban , be se mer menni a házba , az asztalhoz ülni, de jelen van, 
közelben , mint a sérelmek és a gyíílölet szimbóluma , csak elrejtőzve. >rdekes, hogy 
az đreg lesz az a ingura , ékinek — másik öt kiválasztott személlyel együtt — a la-
kodalmas éjszaka lehetővé teszi a múlt megtеkiartését. 

Mielőtt azonban eljön a szellemek éjszakája , az osztálykonfliktust Wajda nem-
egy realista vígjátéki jelenetben hangsúlyozza. Az Ú!jságí гб  és a Költő  menekül 
nek Czepiec, a nagyszerű  paraszt elől, aki a »világnak feszül« és szeretne valami 
ujat megtudnii a városi uraktól, szeretne e Đpolvti1zálni azokkal , akik a politiká-
ba és a városi civakodásokba belefáradtak és itt a »nyugodt falut, vidám falut« 
keresik . Tehát a film első  felében a találkozást kísérő  hangulat a lekicsinylés 
jegyébеn alakul, vállveregető  gesztusok , amelyeket Wyspianski stilisztikai eszkö-
zökkel hibatlanul kifejezett: »Ah, kedves gazd ~uram!< — mondja az Újságíró, vagy 
amint a Költő  válaszol Czepiiec konspiхá iбs-allúziós szavaira: »tudod uram, mi 
itt készek vagymik«, fennkölt hangon: »Bárkit szívvel köszöntsetek, keressétek a 
nagy Piaszt királyt«. Wajda ehhez következetesen tartja magát: Czepiec (akit F. 
Pieczka játsžik kitűnőm), egy pillanatig sem emlékeztet szarmata-köznemes ligu-
rára. Kezdetben kicsit zavarban van a Költ ő  és az Üjságíгб  magatartásától, de 
gyorsan magára talál és tökéletesen tisztában van a,7Tal, hogy rnit akar. 

Wajda a Wyspianski által körvonalazott konfliktust kiélezte. — A parasztmá вi- 
ának több forrása volt — társadalnvi, politikai, gazdasági, m űvészeti (Wyka: 
A Menyegz ő  legendái és igaizságai). Tény azonban, hogy ez a s гásnunkтa nevet- 
séges jelszó, amit Wyspianski is kigúnyolt (bár meglehet ősen jászándékúan), a 
fy mváltazatban nem jelenhetett meg jbszándékú vígjáték formában. Wajda való- 
di, realista uiotivurnok megrajzolására törekedett, a személyek aselekedetetben 
csakúgy, mint a Menyegz ő  képének mеghatánazásában , nem kerülhette el a 
társadalmi összefüggéseket , mint ahogy nem kerülte el a politikaiakat sem. Waj- 
da teháіt élesen szembeszegült azzal a szolidaritással , amii a Gazda gondolataiban- 
beszélgеtéseiben világosan megjelenik a galioiai vérengzés felelevenítése és a ne- 
mesi származékok részéről való megbocsátás formájában és a paraszt Piaszt 
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sok fdkazasáхa törekszi цk és dmamatizál, ugyanakkor nem á1l a paasztok lda-
l~.n, ugyanis ez ma feleslegesnek hatna és naiv kokettéutia lenne . Wajda azokat 
a parasztokat mutatja be , akik az új felkelést kezdeményezik , sőt azokat, akók 
készek a nemzem-társadahrni , vagy társadalnіі- nemzeti forradalomra. 
i 
A látoтnásos jelenetek előkészítése Marysia víziója : elhunyt vőlegénye jelenik 
meg előtte. Ez volt a legkönnyebb út a »reálisnak az iaтeáli~sal« való összekap-
csolásához . Wajda hamgsnályozta ezt a pszfi еholágiai motivációt, amdkor Marysdából 
(E. Krakowska kitíímő  alakítása ) környezetétől elidegenedett alakot formál, aki 
már előre szándékasam félre van állítva , mert egyik oklalról költő  , beteljesületlen 
múlt köti, másrészt egyszerű  paraszt férje oldalán a trav јАНs valóság. Wajda Ma-
rysia alakjábйl, és abból, aaтnit mond, »leitmodvat« hozott létre: néhány jele-
net elteltével újra és wjra megjelenik kiilönböz ő  lakodalmas tennivalók köze-
pette , a táncoló 'környezetben v5sszatér az évekkel azelőtti eseményekhez, ame-
lyek számára nem úgy fejeződtek be, mint вбvére і  számá rra. Egy-egy kiragadott 
mondatot ásmételget (a dráma ellenére , ahol a jelenetek normális forgatagába 
van belekeverve ): »Örülök, magamban meg azt gondolom, jaj lesz neked n ő-
vérkém«, »Násznagyok mikor jöttek hozzám ...«, »Nézem csak, hogy a . nyoszo-
1уó dnyok egyre sápadtabbak ...« 

Egy problémát hagy csak mag Wajda Marysia és a Kvsértet hosszú beszélgetésé-
ből. A helyszín : Marysia és a férje Wojtek a pitvarban szundítani készülnek, el őt-
te pedig beszélgetés közben rejtett szemrehányást tesznek egymásnak. Wojtek 
Marysia tбmdére hajtja •fejét , aki az ablak felé ,néz , ahol azonnal napfényes tá-
jat lát, virágzó almafákat , festőállványt és festőt , és megszólal : »Hol laksz te és 
hol vagy? más helyeken vándoroltál, soká-soká vártam terád, kivárni nem is 
győztelek. Megesküdtél, hot a sírod, hol a sírod« — tériére néz , ahol a festő  
fejét látja, aki virágot vesz ki az ajkaf közül, és megszólal: »Aranysugár voltál 
nekem.. — Marysia felébaed és sápadtam méz Wojtekre. 

Ez a leírás a Wajda által alkalmazott motivációs nádszer alkalmazására utal: 
íme az álombeli látomás. 

Ezután a kamera megmutatja a táncolók között az Újságí гát: látja, amint a lako-
dalmas ház többi alakja között vörös fényben iramerős arc bukkan fel, Matejko 
képéről Stanczyk arca , vagy az ő  saját arca? Ilyen éтtelmezésben , amikor az 
Újságírt ugyanaz a színész játssza (Wojciech Pszonáak), azonosul Stanczykkal, a 
közöttük folyó beszélgetés az Újságíró moanológja , vagy inkább belső  vitája ön-
magával . Hosszú véleméлycseréjükből néhány motívumi maradt : a bohóckodás 
motívumra, annak a gondolatnak az elalhatása , hogy a »nemzeti ötletesség kial-
szik«, sóvárgás a régi nagysag után , és az a kérdés, hogy »Van-e joguk élni? Mi 
rabságban Zévő  pillangók és tücskök, puffadunk és hízunk a méregt ől, amivel 
gyógyítanak bennünket«; »Ami megakad a torkomon, az a nagy nemzeti viga-
lom.« Ennek a beszélgetésnek az éntelne a nemzeti témához való eljutás; az Új-
ságíгб , az egyik legkáválбbb korabeli elme a krakkói IDŐ  c. lap szerkeszt ője, az 
akkori értelmiség kiváló és tipikus képvíselője (nem a krakКбá polgánságé) a 
lakodalom , a .sötétség , a zene, a vodka hatása alatt átél ő  a nemzeti komplexusok 
beárazmlását : legfontosabb ezek közül az erőtlenség, tehetetlenség , az elaltatás-el-
felejtés felеudеgetése . Ez a jelenet remekül van elkészítve : negyven snitt, ame-
lyekben a táncjelenetek , a belsők és az Újságíró egyik vagy máslk arca válta-
koznak . Wajda itt is precízen alkalmazza a realista motívációt : Stanczyk utolsó 
szavaira a Költő  válaszol : »Nekibúslakodtál«, és ezután a Lovag jelenik meg, 
szívének vagy értelmének a szellem. 

Ezúttal csak néhány drámai snitt : a Költő  rémült arca , a fegyverzet , amely új-
raélesztá a kérdést : »Tudod te, minek keli lenned? Mir ől álmodj, ábrándozz? Itt 
a holnap, előtte hajnal, tudod, mi tehetett volna bel őled?« — ennyit hagyott meg 
Wajda a Költő  és a Lovag elnyújtott szimbolikus párbeszédéb ől, de a saját kon-
cepciója szempontjából nyölvánvalóvá tette, hogy ml a fontos a tudatosság és a 
tömeges tudatalatti eme találkozásában , és hogy mit választott kd a Menyeg-
ző  eszmei szerkezetének kiemelésére . Az Újságíró után a Kölrt б  az alkotó 
értehrmség második képvisel ője , ezúttal nem az »értékelés sz і nbóluma«, hanem 
a »nép lelkének a szimbбluana«, esetleg annak a •tartalonnak az al 'kotája, ami-
vel ez a »lélek« táplálkozik . A Lovag, a Költő  tudatalatiјdbбl életrehívott jelenés 
a »nemzeti leszámolások« éjszakájáл  értékelő  hozzájárulását azoknak a belső  tar-
talmaknak a létrehozásához , amivel a nép táplálkozik , és kevésnek találja. A Köl,  
tő  maga is taudatábam van annak , hogy nem teljesítette küldetését , szerepét, amit 
a költészet knjelбlt számára, a nemzetd kultúra szimbólumát , valamilyen alkotó 
elemet a társadalom életében . Ez után a tala1kazás után a Költ ő  fuldokolva a 
Lovaghoz megy, megmutatja veres tenyerét , ő  csak ekkor mondja a Vőlegénynek:, 
»Hurkot éreztem nyakamon... Lengyelország nagy dolog.. .< és átadja neki a 
helyet. A Hetman szelleme , amely megjelenik a Vőlegánynek , játákf Жn-konvenció-
ban kerül színre. Úgy kezdődik, mint nцniden korábbá álomijelеnet: a Vőlegény a 
szoba kompén agy, szeme előtt elmosódnak a táncolók , és a Hetman váliik  ki kö-
ziiliik, aki elkezdi a híres »Falusi cafkát szereztél, az egész Lengyelország cs őcse-
lék, csak nekik arany, arany, arany«-t. A következő  huszonöt beállí ,tásban sok 
olyan motívum van, amelyek a dráma szövegében nem .szerepelnek : a Hetman 
pénzt dobál , orosz katonák egy hölgy képét viszik (carnő), azokat a rezeket, 
amelyeket Wyspiansk іnál »kórnas« mond, Wajda egy-egy személy szájába adja: 
»a nemes«, az »orosz tábornok« szájába. 

Kitűnően oldja meg Wajda Wernryhora megjelenését , határozattan szakítva itt a 
teátrális -festői hagyományokkal , ahol ezt a figurát »bekecses Paraszt Piaszt«-ki-
гálykéлt ábrázolták . Wajdámál a Gazda , akit értesítenek , hogy valami fontos úr 
jött, megtörli az iiveget és kinéz az ablakom — ez a gesztus már kétszer el őfor-
dult korábban, Wajda Кбvetkezetвsem ábrázolja mag atar  básfarmáját és aktivátá- 68 



sát: egy pillanatig a Gazda egy bajúszos arcost lát, a polvtikai emvsszáriust, aki 
jеAzést hoz, hogy cselekedni kell, ki kell menni, a világba, amely az ablakon túl 
húzódik. Jasiek érkezik, a Gazda küldötte, átadja a tettre késztet ő  megbízást. 

A Wernyharával való találkozás a Gazda drámai összeomlásáva•1 végz ődik, aki 
önmarcangoló és osztálya szimbólumát elpusztító őriiletében kardjával szabdalja 
a műtermében lévő  képet, kiáltozva: »Mi maradt meg ebből nekünk, bábuk, cir-
kusz, rút álarcok, festmények csupa hazugság! oltatás meg áltatás, a pofátokba 
vágom a könyörületet...«; elkeseredett, tehetetlen sírással fejezi be ezt a kirob-
banást. Annál nagyobb hatása van ennek a •képnek, mert Jasiek jelenete után 
következik, aki lóháton vágtatva kiáltozza: »Testvéreim, fegyverbe!<. 

A parasztok és az értelmiségnek tettének lehet ősége és intenciói •közötti félreértés 
bemutatásának irányába halad a jelenetek további szerkezete. Ez Wyspianski 
gondolatával összhangban van, de Wajda még jobban kiélezi a konfliktust: nála 
az »urak« tulajdonképpen végig nem értenek meg semmát, — talán a Gazdán 
kívül, aki tehetetlen, részeg és hisztériás, akii kés őbb semmire nem emlékszik 
ebből az éjszakából. Egy szép mellékfonal van itt, a Költ ő  és a Menyasszony be-
szélgetése (hogyan hozták Lengyelországba az ördögök), a Költ ő  és a Vőlegény 
rövid beszélgetése, ahol a Kö t ő  mondja: »Mi csak félig ismerjük magunkat, a 
többit ki tudja?«, a harc, tettek teljes témája a ,parasztokra tartozik. 

Jasiek 34 beállításban vágtat a határ háromszögében, amelyek eltakarják a látó-
határt, idegen katonák őrzik, akik üldözőbe veszik. A háttér a sztyepp panorá-
mája, erdős részek, minden ködbe vész, csak a határoszlopok utalnak a korláto-
zásokra: Jasiek sarkantyúzza a lovakat el őttük. Wyspnanski drámájában utalás 
sincs гá, hogy milyen mádon lehet ezeket a jeleneteket lejátszanli. Ezt 
a koncepciót .a kritika nem fogadta egyértelm űen, de úgy tűnik, hagy ideálisan 
megfelel a forradalmi szál fejlődésvonalának és kulcsszerepe van az ilyenfajta 
vállalkozások és cselekvések sikere feltételeinek és történelmi korlátainak az 
ábrázolásában. 

A bronowicei kamyhó körül a mozgást a paraszt szervezi: Czepiec összegy űjti a 
parasztokat és előveszik a kiegyenesített kaszákat. Ezután a csoport élén bemegy 
a házba és az éjszakai vendég titkának a megoldását követeli. A cselekmény két 
részben játszódik le: a házon kívül és a szobákban, ahol a közele éjszaka folya-
mán az »álam és a képzelet varázslata« hatott. Ezután egy rendkívül drámai epi-
zód következik: a parasztok kaszákkal az urakra mennek, követelve az igazságot. 
A kaszát a Költő, a Gazda torkára teszik, meg is sebesítik őket. Ezek az esemé-
nyek a drámában néhány jeleneten át tartanak, a filmben összevonta őket a 
rendező . Czepiec rendkívül agresszíven van hangolva, bizonyos pillanatban azon-
ban ez tehetetlenségbe megy át. 

A drámában ez a dilemma nem volt megoldhatatlan. Ezt a szálat Wyspianski az 
»urak« domináló szerepére alapozza, a parasztok nem alkottak a drámában ön-
álló forradalmi erőt: képtelenek voltak felszabadító tettre az urak nélkül. 

Wajda ezt az alapkonfliktust más irányba viszi. Parasztjai között van olyan, aki 
a történeІnіi körülmények által meghatározott bajból kivágja magát (Jasiek ügye-
sen kјc  klik  a megszállók kezei közül), és van forradalmi vezér, akinek van tekin-
télye és szervezetten működik — Czepiec. 

A parasztak melyik pillanatban adják meg magukat a varázclatnak? A drámá- 
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meg, várjunk, míg megszólal a kakas, hegyezzük a fülünket«, ni nden dit hatal-
mába keruti a tehetetlenség, »alvás«. A drámában a Gazda megpa гancsolja, hogy 
vгrják Wernyhorát, a Szellemet, Uгr t és sokszor megіismétlődik a »Waweli udvar« 
ügye, itt — hogy a »Karvonás Istenanya maniifesztnaunat ír«. Ebben a re аliista film-
drámában — reggel, aniliko г  a parasztok 'között fokozódik az agresszív hangulat, 
ez a realиnnás erősödik —  me  аgуах zhаtа t?lаsІ  okok miatt a parasztok, akik rö-
vдΡddel azelőtt csaknem felkoncolták a széplélek,Költ őt, most hirtelen mozdu'lartla-
nokká válnak és egy kaszás élőképet alkatnak. A szarv, amit sokszor megmutat-
tak niint égyszerií roárgyat — hirtelen a kollektív mítosz tárgyává válik, a kollek-
tív képzelet varázslattól való megszabadításának a kulasává. 

A befe'ezés má г  ennek az új elképzelésnek az eredm 	filmben nem A filmb nem szerepel 
az emberek kollektív, lunartfikus rtá гіca, miikor meg vannak félemlítve »fél-álom-
ban, fél elmagadroatásban« — eszmei sz еnpontból ennek nincs már különösebb je-
lntősége. 

A realista szál autentikus eseményeken alapul, a branowicei lakodalom résztvev ői-
nek az élméцyein. Ez az utalás azért lantos, mert hiteles társadalommajzot, szceno-
gráfiiaz és pszichalógiah hirtelenséget garantált. Wajda mindig nagy súlyt helyezett 
erre, a reális kömyezétre, a tlörténetek öc мefiiggбseire. A Menyegz ő  színházi 
rendezése közben a kosztii іnöket múzeumi daiabok utáni készíttetté el, a házat 
WyspiansЈd útmutartásaá alap'ján rendezte be, valamint eredeti dokumentumokat 
használt fel, Wlodzi nlierz Tetmajer udvarcházának a rajra alapján készítette el a 
külső  é ѕ  belső  helyszíneket. 

Hasaтхló еikerpzelése volt Wajdának a lakodalmas házon kívülre helyezve néhány 
jelenetet. A kor festészetét gyakran hasanálba •fel 'i ~nspiiráoiáként, különösen Wys-
pianski képeit, Haneczka és Zosia portréit, a Кžská y az ablaknál c. vázlatot és ter-
mészetesen a chocholokat. »A ködben rendszertelenül elhelyezett chochotok —
jegyzi meg Wyka — Wyspžanskž híres képe ilyen címmel, a Wawellel a háttér-
ben. Szintén alaktalan chohol jellege van két másik krakkdi tájképének az őszi 
fasorral. A Gazda hasonló tekintettet néz ki az ablakon, mint a kislány Maeter-
linck Szobabelső  plakátjáról. Igy segített Wyspianski a filmrendez ő  és képz ő-
гűvész Vajdának.« A falusi képeken, ahol a lakodalmas menet áthalad, Wajda 
stilizálja néhány képben a korabeli festészet alapján a kunyhók és a a táj ké-
pét, pl. Aleksander Gierymski Parasztravatal vagy Axentowicz néhány bels ője. 
Kitűnően kapcsolta össze Wajda a Gazda alakját és az általa elmondott tirádá-
kat Wlodzimierz Tetmajer festészetével, mindenekel őtt a raclawicei kaszásokkal. 

A helyszín kiválasztását segítette bizonyos elemek szimbolikus jelentésének a 
hangsúlyozása, mint a mocsaras, szegény, sivár tájkép. Wyka fentebbi idézete 
éxdekes: bebdzonyítja, hogy a Krakkó környéki helys гínпek más jellege van és a 
filmbéli Menyegz ő, bár eleget tesz a történelmi helyszín feltételének, nem .törekszik 
topográfiai hűségre: »Ezek a reménytelen tájak Varsó környékiek, a Visztula 
modlinž és Bug-Narew-i kanyarulatából, legalábbis nekem úgy t űnik. Ezek fes-
tőisége és hangulata okozza, hogy a lakodalom meséje Krakkó környéki, de a 
menyegz ő  — mint nemzeti ünnep — valahol Lengyelországban van és mindenütt 
Lengyelországban. Szinte megszólalnak a sötét tónusú gyönyör ű  tájak: november, a 
lengyelekre veszélyes hónap.« 

igy tehát Wajda a díszletekkel hangsúlyozta azt, hogy változik át a reális azzá, 
ami univerzális, a társadalmi történelmivé. 

Еrdekes képi formát kap az egyének álom-látomás •világa, amely átt űnik és 
egyesül a »közösség álmával« vagy a »tömeges tudatalattival« ... Wajda kétféle 
eredményt ér itt el. Egyrészt történelmi-esztétikait, mivel ismeretes, hogy a 
modernizmns kedvelte az сulkx kus elemeket: »A szecesszió világa nemcsak 
olyan világ, amelyben minden úszik, de olyan világ is, amelyben egyes dolgok 
átalakulnak másokká, tőlük egészen különböz őkké: úgy, amint az az álmokban 
vagy mesékben történik« —írja Mieczyslaw Wallis. (Secesja, 260. o.) »Másrészt 
ismeretes, hogy az »álomanyag« a filmi ábrázoláshoz közel áll és gyakran hasz-
nált...« 

A Menyegz ő  színpadra vitelének alapelve mindig az volt, hogy a »képsorok-
nak«, amelyek gyakran közelképekből álltak össze, lüktető  ritmust adjanak. 
Wajda a Menyegz ő  teljes első  гészét (a szellemeket kiszabadító középs ő  cezú-
ráig) egy nagy körtáncon keresztül filmezi, a második részben is gyakran visz-
szatér hozzá. Ebből is kettős haszna van: maximális mozgástöltéssel hangsú-
lvozza és manifesztálja a képi szerkezet »filmszer űségét«, ugyanakkor bekebelezi 
Wyspianski szövegének zenei elemét, amely a fülmrevitel megkövetelte óriási rövi-
dítések eredményeképpen nem tudta megböltenn a filmképeket a költ ő  áltаl adott 
farmában. A harangok, rímek, ritmusok híres melódiája, az a bizonyos »énekelt vers« 
itt a képek ritmusára van lefordítva, a hang és zene sávjára. Stanislaw Rad-
wan  zenei koncepciójáról a RIWIERA filmklubban Wajda a következ őket mondta: 
»Amikor igazi szukmánokat vásároltunk, amikor annyit elkövettünk, hogy igazi 
hátteret teremtsünk, szükségesnek éreztük, hogy a zene is valódi legyen, olyan 
zenekar játssza, amely tátható a képen. Ha ilyenfajta zenét hallgatunk sokáig, 
bennünk is valami zaj születik, ami már nem zene, a mi bels ő  ritmusunk. Akkor 
ieem figyelünk a zenére és kezdünk látni valamit, ami nincs közvetlenül a sze- 
műnk előtt, hanem valahol a periférián — vagy bennünk. Radwan éppen azt 
valósította meg, hogy egy idd után ez a reális és realista zene, aminek a hang-
szereit láthatjuk a vásznon, átváltozik valamivé, ami az emberek belsejében van, 
akiket ezek a hangok elbódítottak, felcsigáztak.« 

A szfnbeh és Кonіpozíeiós megoldások konce роіója azonos fajsúlyú volt. A képnek 
azt kellett hangsúlyozni, ami történik, beállításon belüli mozgásával, amely ele-
mi, biológiai, amely kitölti a »paraszti« szálat és talán — atavizmussal, és sta- 70 



tikával azonban a jelenetekben , amelyek a szabadság hiányát hangsúlyozzák, a 
nemesség vagy utódaik osztálya energiájának a hiányát , áпfiak az osztálynak, 
amely a történelem színpadáról lefelé megy és átadja helyét egy fiatalabb ', bioló-
giailag rugalmasabb osztálynak . A díszletek , a ruhaelemek stb. az  eredetihez 
való hűségre törekednek , bár — mint Wajda megjegyzi — »a Menyasszony ko-
szorúja kétszer nagyobb az eredetžnéi, több toll van benne, intenzívebbek a szi-
nek — de a gombok zsinórja és a hurkok valódiak ...« Rendkívül érdekes, ere-
deti és allkató jellegű  a Menyegz ő  mantázsa , a »tudat sugarának a mоntázsa« —
ami oly jellemző  a modern fimművészetre . Wajda jellemző  és kedvelt montázs-
elvét alkalmazza — a hangulatilag vagy drámaiságukkal egymással kontraszbírozó 
jelenetek montázsát. 

Wajda színészei azonosulnak a művel , a rendező  alkotótársakká tudja emelni 
őket. Ha új színészeket szerepeltet , az is mindig telitalálat . A Menyasszony szere-
pében Ewa Zietek először játszott filmen — ezzel is a m ű  alaphelyzetéhez kívánt 
Wajda közelebb kerülni , amit így fogalmazott meg: »a híres színész, Olbrychskž 
nősül, egy ismeretlen falusi szépséget vesz feleségül — ez a lengyel néz ő  első  
tudatalatti reakciója«. 

Lengyelország , a lengyel nép sorsának alakulása foglalkoztatja Wajdát , akkor is, 
ha kijelemrtette , hogy nem fog több fülmet rendezni (a Menyegz ő  befejezése után). 
után). Színházban , amikor Wyspianski Novemberi éjét rendezte , vagy ami-
kor Przybyszewska darabját a francia forradalomról , a Danton perét vitte 
színre új godolatokat vetett fel a forradalom lényegér ől , a forradalmár szere-
péről , kapcsolatáról a tömegekkel . Közben modern , izgalmas színházat hozott 
létre. 

Korábbi kijelentésével ellentétben elkészült új filmje, a Reymont regényéb ő l 
készült Igéret földje, amelyben a lengyel kapitalizmus kialakulásának kö-
rülményeit vizsgálja a századforduló táján Lódzban . Három hőse , a lengyel, 
a zsidó és a német fiatal kapitalista nagy vállalkozásba kezdenek , gyárat épdte-
nek közösen . Wajda itt is a lengyel múlt bonyolult , fontos problémáit tárta fel 
új aspektusból , amelyek konzekvenciái a mában is jelent ős szerepet játszanak. 
Wajda hallatan energiával keresi a nagy kérdésekr ől való véleménymondás lehe-
tőségét. Legutóbbi filmjei megújuló képességének , kimagasló tehetségének a 
további bizonyítékai. 
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juhősi гrгsébcl 

leírás-gyakorlatok 
A Sinkó-ddj bíráló bi-

zottsága 1975. március 
24-i ülésén az idei Sin-
kó-díjat egyhangúlag Ju-
hász Erzsébetnek ítélte 
oda sokoldald irodalmi 
tevékenységéért. Juhász 
Erzsébet az utóbbi ná-
hány évben kifejtett út-
törő  jellegű  esszéírói 
munkásságával (írt 
Beckettről, és a mai ju-
goszláv irodalmak leg-
kiemelkedőbb alkotói-
ról: Krlе  dгбó , Andrić-
ról, Ristićről, Selimo-
vićról, Desnicáról, Cr-
njanskiról stb.), a ju-
goszláviai magyar és a 
jugoszláv irodalmak leg-
újabb alkotásait, vala-
mint a vizuális művé-
szeteket (tv, film, kép-
zőművészetek) figyelő  
kritikusi tevékenységé-
vel érdemelte ki a Sin-
kó-díjat. Kritikáiban, 
amelyek révén Juhász 
Erzsébet erőteljesen je-
len van  szellemi-iro-
dalmi életünkben, egy 
egyre következeteseb-
ben érvényesiilő  korsze-
rű  igényesség elvárásai-
val fordul irodalmunk 
jelene felé. Esszéírói és 
kritikusi munkássága 
sajátos hangú novellisz-
tikájával és publiciszti-
kájával egésziil ki. 

A bíráló bizottság tag-
jai: Danyi Magdolna, 
Gerold László és Ren-
csár Tivadar. 

Ugyanazon a buszjáraton szoktáЈ  közlekedni. Ha 'kilépek az utcára, máris 
nagy esélyem van arra, hogy talál'kozunk. De ez csak üres elméleti való-
színűség. Hónapok múlnak el anélküil, hogy találkoznánk. Mégis, bárhová 
indulok, eszembe jutsz. Sohasem éxikezean el addig a kétségbeesett bizo-
nyosságig, hogy kívázinám ös ~szetaláilkozá ~sunkat. Ehelyett több más meg-
oklásom van. 

Ami változаtlanwí ugyanaz: észreveszem, hogy nem vagy a buszmegálló-
nál. Tehát: mindenekel őtt téged kerestek, és mindig feltűnik, hogy nem 
vagy. Míg ezt nem rögzítettem, teljesen betölt a te minden és mindenki 
közül való hiányzásod tudarta. Aztán еkikerítélek. Most sorolnám fel erre 
vonatkozó megoldás аiгmat. 

Elmentél az előző  busszal, amelyre bizonyosan .sokat kellett várni. Itt 
áítáí, ahol most én, és várakoztál. Én két, esetleg három perccel kés őbb 
érkezem, és az els ő  amit észreveszek, a 'te h+iányod. 

Te utánam érkezei. Én egy pillanatra eltűnődöm ott a buszon, hogy 
túl karán indultam útnak, ha nem sietek annyira, összetadálkozhattunk 
volna. 

Atgondolom az első  számú lehetőséget — cs te nem is tartózkodsz eb-
ben a városban. 

Atgondolom a másodtk számú lehetőséget — s te nem tartózkodsz 
ebben a városiban. 

A két utóbbi lehetőséget határozottan szépnek és mély értelműnek érzem. 

Az utábbi időben már 'ahhoz sincs kedve, hogy szokatlanul öltözködjön, 
pontosabban: rendetlenül, ahogy régebben..Azzal, hogy szabvány szerint 
kezdett öltöžködni, megszüntette helyzeténe!k felemásságát, egyenesbe ke-
i- ilt, egyszer és mindenkorra örшnagáгa hárította át, ment egyetlen reális, 
tehát támadható elleвfélre, mindazt az ellenszenvet, amit eddig mások 
iгánt érzett. Mint aki élveszitette a számát, jelzését, bélyegét, ahogy ne-
vezzük, kívülről nem fenyegeti már semmli akadály és ellenállás. Már 
csak önmagára figyel, zavartalanul és elmélyülten, megszakítás nélkül 
egyedül csak ösшΡnаgára, mint egyetlen 'kPzzеЈl ogható, ellenőrizhető  bzo- 
nyosságra. 

Amikor elfoglalja megszokott helyét az olvasóteremben, rendszerint az 
az érzése támad, hogy ki tudja mióta fekszik már egy nagy halom rázú-
dult könyv alatt, por tömi el a száját, 's miközben leveg őért kapkod, a 
súlyos könyvaszlopok ott hintáznak ziháló mellkasán. Aztán munkához 72 



lát, fii'gуMmesen olvas s Іokáig, hogy hosszú gyakorlásainak eredményéként 
előhívhassa agyában az elolvarsott anyag kópiáját. Amikor dolga végezté-
vel kilép az utcára, jó'llakott és elnehezedett agya már nem tanúsít sem-
шr féle ellenáлást a felmerü'lő  érzéki asalódással szemben: nem érzi, ha 
meleg van vagy hideg, nem veszi észre, ha megered az es ő , mintha nem 
is járkálna, hanem bent ülne egy, a maga mindennapi rekwirzi ~tumaival 
berendezett kirakatban, megvédve szélt ől, лaptó:l, hangtál, bármihez, bár-
kihez való közeledést ő'1 és távalodástól is, természetesen. 

» 	  

Naponrta két, esetleg három óra hosszat szoktam együtt tölteni a fele-
ségemmel. Professziiómra jellemz ő  elferdültséggel úgy figyelem, mintha 
egy hosszú-hosszú könyvet olvasnék, amelyben természetesen nem akár-
hogyan, hanem szele'ktálva és szervezetten követik egymást a részletek. 
Így aztán figyélmem köréb ől egyszer és mindenkorra kihublottak bizo-
nyos mozzanatók. Mindig csak гtestét, mozdulatait, megszokott tevés -ve-
véseit+követem. Tekintetem annyira 'kiélesedett, hogy s~iг Ρnte naponta fel tu-
dom iismernк  arcán és alakján az öregedés egy-egy újabb apró jelét. Fia-
talságát már annak üdején is természetellenesnek éreztem, mintha nern 
eredeti lett volna, csak maszk, amely a!lól szép lassan kiütköznek lényé-
nek alapvető  vonásali: eredendő  lustasága és mind tökéletesebbé csiszo-
lódó egykedvűsége. A vendéglőben, ahol találkozni szoktunk, mire meg-
érkezem, már az étJlapot böngészgeti ráér ősen és érdektelenül. Ha egy-
szer éhesnek látnám, át kellene szerveznem felgyülemlett megfigyeléseim 
egész anyagát. Sohasem néz körül az étteremben, a nagydarab emberek 
jellegzetes nyugalmával ül'dögél. Mindig lassan eszik, de .sohasem élvezet-
tel. Nem hízott el, mégis jóval kövéribbnek hat, mint fiatal korában, bár 
súlyban alig gyarapodott. Arcvonásai megereszkedtek kicsit, ezzel szem-
ben a rtékirntete, .mint a keveset töpreng ő  embereké általában — elmereve-
dett. Mindegy, hogy egyedül van-e, velem vagy :idegendk társasá,gá ъan, arc-
kifeje2ése soha egy árnyalatnyit sem változik. Csak amikor belenéz a tü-
körbe, akkor mozdul el kicsit. Bár lehet, hogy képzel ődöm. Úgy szokta 
szemügyre venni magát, mintha +idegent іszem'lélne, semmi bensőség, sem-
mi öröm nem csillan meg a teknлtetében. Szemlátomást sohasem ébred 
benne érdeklődés a ,sa'ját arcának mi!lyensége iránt. Amikor látom, aho-
gyan naponta többször megnézi magát csók azért, hogy meggy őződjön 
róla, rendben van-e a frizurája, nem masza`tolódott-e el szemén a festék, 
mindig összeszorul a torkom, mert érzem, hagy eszel ős. Ebéd után, 
kávéiváskor a körmeit nézegeti, pontosabban: szeme elé emeli begörbí-
tett ujjait, de mintha nem látná, meg sem rebben a 'tekintete... 

Következetes és kitartó megfigyeléseim Alapján azt hiszem, nem tévedek, 
ha azt mondom: most  van  élete teljében. Nehéz szívvel gondolok arra, 
hogy lényének ez a teljes egyensúlya néhány éven belül bizonyosan meg-
bomlilk majd,  is  az öregkor, meg netán egy súlyas betegség egy kisgyerek 
riadt és rettenetesen értetlen nézésével szaggatja át meg át tekintetének 
ezt az oly osadálatos, legy őzhеtetlennék tűnő  egyformaságát. 

Hosszú házaséletünk alatt alig néhányszor láttam, m'i'lyen, amikor alszik. 
Ez az a kép, amitől félek.« 

Ha kicsit előrehajalsz, ikihúzva tekintetedet abból a képból, amelyet má-
sok keze, arca, meg-megbillen ő  haja tart össze és rendez át pllanaton-
ként újabb és újabb alakzatokba, megláthatod az ő  kezét, kabátját, s őt 
arcának egy-egy résžlete is beљevillan. (1VIar ez is túl sók, néhány kép 
bizonyosan el  fog  'hullani visszaemlékezéseid során.) Mindaz, ami igazán 
fontos neked, most megállapodik benned, rátalál a maga valódi formá-
jára. Egyensúlyhelyzetbe kerültél. Most okos vagy és szép is. Ha beszél-
ned ikel, hát beszélhetsz iás, hisz oly mélyen hallgatsz már. Most végre nem 
igyekszel leírni, amit úgysem mоrnd'hatnal (ki soha, és elfelejteni sem 
akarsz semmiit, ,sem ilyen -olyan ügyes'kedésеkkel megkerülni, meghamisí
tani, mindenáron átvá'ltoztatai. Ilyenkor megkönnyebbülten ismered fel, 
mekkora mellébeszélés nünden akár szava'kkail elunondott, akár szótlanul 
átélt tartalom. A béke, amely oly .nehezen Mérhet ő , nem több, mint ideg-
rendszered egyensúlyállapota, minden érzést ől és gondolattól mentes, 
állati jólét. 

Olyan jó így beszélni. Ennyire nem akarrü semmit közölni, levenni keze- 
met a szavakról: !legyeпerk szabadok, tudtomon kívül értelmesek, értel- 
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amelynek hatásáxa egyszeriben túllendülók. Ú,gy válogatom ö'ssze a dol-
gokat, érzeteket, gondolatokat, hagy ne fűzzeóket egybe más, csak ennek 
a végtelenül magányos, tisztán önmagáért való kreatív jólétnek a hangu-
lata. Törmelékké zsugorodott valóságam felatt látomások perdülnek ki 
a láthatatlanbál és a nіmilétezőből. De mégsem. Mást is csak saját rekvi- 
zitumaimbál válogathatok. Most  is  pontosan tudom: nincs, még legtelje-
sebben átszervezett 'kép:zeteшmben, még vadóságom ' negatívjában sem 
olyan hely, ahová bárkát, bármit magammal tudnék vinni. Követhetetlen 
vagyok, mint m~indenki. 

Kinézek rád egy-egy percre, vigyáznáiák, hosszabbítanám maradásodat: 
szünetjelét détezésemnek. 

Étvágyta ~lan emberek érezhetik magukat így .gyönyör ű  іѕzіnй  és fosná jú 
ételekkel megrakott asztal el őtt. Már huzamosabb ideje figyeli a mellette 
elhaladákat, szeme fürkész ően összeszűküil, mintha nehezen felismerhető  
figurák ismerős körvonalai után kutatna valami túlexponált, sötét képen. 
Feje, akár egy kiürült homokóra. Müntha lenyelte volna az életét, érzi, 
ahogy megköt a gyomrában lassan: egyetlen hatalmas gombóc — sárga-
földból. 

»APját messziről felismeri. Összes hozzatartozái és ismer ősei közül egye-
dül hozzá ragaszkodik igazán. Apja szinte megszakítás nélkül beszél egész 
áldott nap. Mivel rendszerint senki sings a köz еlében, гtárgyakkal, tulaj-
don testrészeivel és gondolataival beszeget. Ez annyira leköti-, hagy ha 
alkalma nyílik rá, akkor sem képes egy szót sem szólná, se állathoz, se 
emberhez. »+Nehéz ndked ez a kenyér? — mondja a szatyrának. — Bírd 
ki még egy kicsit, mindjárt hazaérünk.« »Adjatok már egy kicsit maga-
tokra — biztatja a lábait —, olyandk vagytok, mint két zsák f űrészpor.« 
»NМuszáj neked épp ars én fejemre sütni? — vitatkozik a nappal. — Nincs 
teneked elég helyed ezen a v'iжgоn? Na látod, ugye, hogy van. Hát akkor 
menj már egy kicsit arrébb!« Közben hazaérkeznek. Apja kávét f őz a kony-
hában. Hallja, hogy beszéi ;  de ebből a távolságból nem érteni a szavait. 
f_Til a.verandám és várja, hagy megjöjjön apja, és kellemes, senkinek sem 
szóló ;beszédéve'1 .behintse az ő  feneketlen csöndjét. »Na fogd már meg 
rendesen - hallja közeledni a 'szavait —, a nemjóját, most majdnem le-
zuhantál. Csaik egy kicsit maradjatok veszteg. fgy .ni . Most szétiilltetlek 
benneteket. Te ide, te meg 'ide énelébem. Micsoda illat! Micsoda aroma!« 
Ezekről a régi, kék иΡirágos csészékről eszébe jut az .anyja. Télen halt 
meg ;  azt tudja, de így kapásbál énem mondaná meg, hányban. Apja a ke-
zével vlain elfoglalva. »Jód van, rosszcsont, kitettél magadért. Már épp 
arra gondoltain, hogy ha most szégyenbe hozol azzal az örökös lötyögé- 
seddel, bizony isten leváglak, elvágom a nyakad, nünt egy cs'irkének, aztán 
majd elnézеlődhetsz.« Most észreveszi hogy apja a fazo kend őjét figyeli. 
Mint egy gyerek a kirakatot. Gyorsan kihúzza zsebéb ől és odanyújtja 
neki. »Gyönyörű  darab vagy« — mondja, vigyázva széthajtogatja és meg-
szagolja. A !kezdő  csüeskdben ott a monogramja: sZ. A. »Esz-a, esz-a —
olvasgatja. — Fasz-á, mint mint mondjuk rá Szegi Andor. Milyen hangzá-
sod van, halljam юsalk: szegi Andor, hm, .szeg+i Andor. Most 'kérdezve: 
szegi Andor? Most kétkedve: szegi Andor? Most hívón: szegi Andori« 
Gsöndbem hallgatja nevét. Ebben a p'.~1lanatban épp вΡlyan biztos benne, 
mint apja, hogy erre a hívásra senki 'sem vá'laszolhatna:« 

szobám !sötét sonkáiból figyelem a szélesedő  fénysávat, amelyben ott vib-
rálnak a könyváim'ből áradó por erősen megvilágított .szemcséi. Nem tu-
dok semnvit a kezembe venni, se könyvet, se a poharamat, melyben rég 
meggyöngyösödött a víz. Isemmi tennivalóm. Fesziil az erős háló. Tehe-
tetlenül nézem, ahogyan állóképpé hűl a boly, ahol élek. Már benne va-
gyok a sodrásban, mely újra visszálökdös. gyerekkorom kiisme гhete`tlen, 
borzasztóan értélmetlen tájaira ... Egy kis piros kutyát szorongatok az 
ölemben. Еs málnabokrok, földb ől kiemelt tarka cserépdarabkák, hosszú, 
szürke udvar... 1✓s sehol, sehol egy lélek. 

Ugyanazon a ibuszjáraton szaktál közlékedni. Ha kilépek az utcára, máris 
nagy esélyem van arra, hagy találkozunk. De ez csak ü res elméleti való-
színűség. Hónapók múlnak el anelkü'1, hogy találkoznánk. Mégis, bárhová 
indulok, eszenvbe jutsz. Ѕa :hogy teljesedik időm, tudom, mind gyakrab-
ban fogók találkozni yened. Ebben biztos lehetek, mert nincs más meg 
oldásom. 74 



ráraдY tibor 

a 
dalkopács 

Margit többször eјimesdlte , hogy az országos hírű  középhátvéddel utazott. 
Mellette ült a repülőgépen , a háromüléses oldalon . Az ablak mellett egy idősebb, 
fehér bajuszú férfi ült, aki nem vette le a kalapot a fejér ől , középen a labdarúgó 
és a balján Margit. 

— Nem ismertem rögtön fed — mesélte Margit —, tiszta fekete ruhában 
volt , fehér ing , fekete nyakkendő , a kabátja hajtókáján gyászszalag . Ahogy e1-
helyezkedtünk , még ,a gép felszállása el őtt, rögtön elaludt , vagy legalábbis aludni 
próbált . F1őször a térdére hajolt , majd hátradőlt , minden helyzetet kiprábált, 
még az én vállamat is, és nem is kért bocsánatot . Mintha ez járna neki. Akkor 
lettem csak biztos benne , hogy ő  az, amikor kiszálláskor . valaki a nevén szólította. 
Az országos hírű  labdarúgó nevetve intett vissza , csak akkor komorodott el, 
amikor az illető  hozzá furakodott és részvétét fejezte ki. A futballista ugyanis 
az anyja temetéséről jött. 

A 'középhátvéd a repülőtéri büfében meggylét ivott és két kávét. 
— Eggyel többet rniniit Meursault — gondolta magában. (Az országos hírű  

Labdarúgó az utábbi két evdeл allandóan sérülésekkel bajládatt , és sokat olvasott). 
— Csak ez mégis más, mert Meursault a halottaságy mellett itta a kávét, 

én meg a temetés után . Mert átkozottul fáradt vagyok . Bs ez egyébként is más. 
Camus egy kicsit groteszkül kihangsú !lyozta a ddlgokat . 'Lehet, hogy az ötvenes 
évekbem jut így is kellett. Ma már .sok minden гmásképp van. Bs ha el u s ibó-
bis'koltam a gyászbeszéd alatt , ez még nem jelenti , hogy le fogok lőni egy arabot. 
Bs itt van például ez a Plarr , az új Greene regényben , a Tiszteletbeli Konzulban. 
Ő  sem hatódik meg az anyjától . Nekem semníi bajom sem volt az anyámmal. 
Csak azt nem bírtam , amikor azok a hülyék a klubban mind megjátszották a nagy 
gyászt , és pontosan ugyanazokat a marhaságokat mondták . Az edző  még azt is 
hozzátette , hogy az egész klub számára tragédia ,, ha meghal a csapatkapitány 
anyja. 'Miért tragédia ? Mert egy hétig nem játszik majd a csapatkapitány? Amúgy 
sem játszanék . A bokám miatt . Lehet , hogy nem is jövök már rendbe . Talán elég 
is volt . Jönnek a fiatalok. 

A Plarr egyébként az anyjával még valahogy kijön, •de nyugodtan alszik 
a barátja feleségével , minden lelkiismeretfurdalás és erkölcsi cécó nélkül. Akkor 
is, amikor a lmmáját elrabdlják tévedésb ől és életveszélyben van. A Plarr egy 
kicsit még bele is segített az elrablásába . Bs mégis rendes ember . Pedig ha elege 
van a barátja feleségéb ől , egyszerűen lerázza. Semmi érzékenykedés, semmi „ma-
chismo", ahogyan Green mondaná. 

Nem szívre csapott kéz ., nem hajol le és nem feszül meg startallásban, 
ha a betegeihez vagy a borbélyhoz indul , nem löki .ki a mellét , mintha célszalagot 
szakítana át, ha a barátjához érkezik , akinek a feleségét meg-meghúzza . Nyugodtan 
járkál az emberek között , nem veszteget időt arra , hogy állandóan nagy indulá-
sokat és célba éréseket 'kongtruáljom , és ezzel összeziláljon mindent. Ha a Clara 
felhívja és nincs kedve , nem megy el . Semmi szükségét nem érzi , hogy mindunta-
lan bizonygassa , hogy lángol , hogy epekedik azért , amije úgyis megvan. Játszani 
kell! Nem állarndóan fetrengeni apályán, hogy kis crescendókat er őszakoljunk ki, 
vagy hogy új és dühös lendülettel hajthassunk a következ ő  fetrengésig, vagy 
következhessen ugyanaz 'a langyos játék , mint eddig , né+гileg összeszorított fo-
gakkal, „elbuiktattak-de-én-mégis" hangulattal kissé felmelegítve , „nemesútve". 

Plarr szerelme tulajdonképpen az igazi tiszta mai szerelem . Megindul és 
van. Amennyire van, annyira csinálja . A Meursault , az •talán még valamennyire 
tényleg idegen, de a :Plarr már nem — pedig olyasféle, mint a Camus-figura. Be-
érett már , nem ütközik meg mindenféle kis szabályokkal , vagy lehet az is, hogy 
az emberek általában és a kis szabályok értek be. A Plarr csak normális. Csak 
ezt érezheti mindenki , aki olvassa a könyvet . Mint ahogy normális az is, ha el-
bóbiskolok vagy kávét iszom . Egész éjjel utaztam. Odafelé menet nem volt re-
pülő. Ha lett vo na repülő , nem bóbiskolok el a beszéd alatt. Ennyire egyszer ű  
az egész . Nem volt nekem soha semmi bajom az anyámmal . A Meursault is más-
képp viselkedik , ha nincs olyan hőség és ha előzőleg alszik . Nem állhat az ember 
egész életében haptákban. 

— Amikor beért a repülőtérről a város központjába , az országos hírű  labda-
rúgó a plakátokat nézegette . Meleg májusi nap volt , néhány ember ingujjra vet-
kőzve járt, őt azonban nem zavarta túlsagosan a fekete öltöny. At nem aludt 
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JEREMY DURST —írta az egyik plakáton. Durst a sONGsMITH. A DAL-
KOVÁCS. Este fél nyolckor a Gépészeti Kar amfiteátrumában. DURST-plakátok- 
kal volt körülragasztva az egész osaalop . Néhányat félig le is teptak. 

Ki ez a Durst? Kérdezte a labdarúgó Hjalmarssont, aki háttal támaszkodott 
az oszlopnak . Apostol-szaadál volt csak a lábán , farmernadrágján a cipzár felül 
agytikét centire kinyit. Hjalanansson osztálytársa volt a labd агúgáпak. Most szo.b 
rász. De senki sem tudja, hogy mib ől él. 

A középhátvéd emlékezett, hogy Hjalmarsson egyszer elmondta neki, hogy 
a művészek is konfekciószerepeket vállalnak, a konjunktúrához igazodva. Igy 
hirtelen elfogytak a szobrászok. Irtó kevés ember tartja hivatásának. Fest ők 
meцékfaglalikozásá d alacsonyodott a szobrászat. đ , Hjalmarsson, megfogadta, 
hogy soha más szakmába vagy művészetbe bele nem kontárkodik. A kabda гúgó 
alakoriban helyeselt. Általában úgy érezte, hogy Hjalmarssonnak minkig igaza 
van. Akkor is, amikor egyszer a nyolcosztályos iskolában a szobrász azt fejtegette, 
hogy „ha tetszik egy nő , és nem kívánsz azonnal lefeküdni vele, akkor el fogod 
venni feleségil". S a labdarúgó ezt a gondolatot azóta sokszor elmondta mint 
sajátját, és sohasem vonta kétségbe igaz voltát, annak ellenére, hogy nagyon 
sok nővel találkozott már, aki tetszett neki és nem kívánta azonnal, de egyeket 
sem vette el feleségül. (A !feleségét viszont azonnal megkívánta, és ismeretségük 
első  napjaiban nemigen vett észre rajta arást, mint a csíp őjét és a fenekét 
testhezálló fehér kötött ruhája alatt.) 

Abban a ,Hjadmarsson-tételben is fenntartás nélkül hitt a labdarúgó, hogy 
az igazi nagy dolgokért mindig meg kell szenvedni ". Hjaknarsson .itt József 
Attilára is hivatkozott, mint ahogyan a n đkre vonatkozó maximéhoz is mindig 
idézett valakit. Valami francia írót. 

Gyakran emlékezett -a szobrász jazz-periódusára is, amikor vele együtt meg 
volt győződve, hogy a jazz a .zene csúcsa. Hjalmarsson egy rossz rádión hallgatta 
estémként Wyllis Convert, fülét odaszorítva a fabordázathoz. F őleg recsegett és 
sipított a rádió, de •néha egy-egy percre olyan tisztán szólt, mintha a szobában 
lenne a zenekar. Utána ismét elveszett a kapcsolat, hiába igyekezték ujjaikkal 
a már kipróbált helyen tapogatni , kopogtatni a készfiléket , hogy újra kapcsolat 
teremtődjön. A jazz-periódusban történt az elsza'kadásuk is. A labdarúgó kezdte 
érezni , hogy Hjalmarsson ujjai sárgás színüket nem a cigarettától , hanem a rádió 
boгdáza  tótól veszik át, és — ahogy ezt magában kifejezte — ólyasféle emberré 
alakul, mint a rovargyűjtők, vagy a modellezők. Hjalmarsson viszont a szemébe 
mondta neki, hogy ő , a labdarúgó önként dugja a fejét a gyertyakoppantó alá, 
és csodáлkozni fog majd, hogy honnan a légszomj. (A középhátvéd tulajdanképpe л  
ebben a jellemrésben is hitt, gyakran látta életútját gyertyakoppa лtó a'id húzó-
dásnak, habár eddig még nem éгzett légszomjat.) 

A legszívesebben mégis a tengerparti beszélgetésekre emlékezett vissza. Ez 
is még egy iskolai kirándulá uk alkalmával lehetett. Fenyőfák között vezetett a 
sétány, tőlük alig néhány méterre a tenger. A kavicsos úton hosszú hernyófüzérek 
igyekeztek átkelni, míg el nem taposták az arra járók. Azt találgatták, hogy az 
élen mászó hernyó valami vezérféle-e, mi lenne, ha csak azt taposnák agyon. 
Valami miatt azonban nem keriilt sor erre a kísérletre. Hjalmarsson a fákról 
kezdett mesélni, melyek jobbjukon egészen vízszintesen nőnek ki a partbál a ten-
ger fölé. Azt magyarázta, hogy a tenger vonzza a fákat, vagy a tenger és valami-
képpen a hold is, a dagály és apály ritmusában lefelé hajlítva, egy kicsit vissza-
engedve, majd ismét lejjebb húzva. Vagy talán a fa önmaga szédül vízszmtes hely-
zetbe a holdat és a csillagokat bámulva a vízben. Úgy valahogy, mint a holdkó-
rosok. Vagy mint akik újhold idején vagy holdtöltekor •gyillkolnal ~, fojtogatnak és 
más erőszakos bűntényeket követnek el. A statisztikák világosan bizonyítják a 
hold és az erőszak összefüggését. Lehet, hogy a gyilkosok is hosszú évek alatt 
fokozatosan közelítenek áldozatukhoz, folyamatosan lüktet ő  ritmusban előrehalad-
va, visszahúzódva, majd még elbrébb nyúlva. sok-sok kötelék, fonál martja még 
őket vissza, és ezek sohasem szakadnak, pattannak el, csak állandóan feszülnek, 
tágulnak, vékonyodnak, finomodnak, nem fogják már vissza, inkább követik a 
mozgás pályáját, lendületét, és áttetsz ővé válnak, mint a levegő, melyet a bűnözők 
gyorsuló ritmusban lélegeznek be. Aztán egy pillanatban véget ér a lendület, meg-
szűnik minden mozgás , és ott állnak szabadon , teljes magasságukban mint egy 
felkiáltójel az áldozatuk előtt. 

Hjalmarsson és a labdarúgó sokáig nézték még a vízzel párhuzamos, majd-
nem teljesen csupasz fatörzset. Melyik csillagkép alatt születhetett ez a fa? —
tűnődött Hjalmarsson. 

• 
Nem tudom pontosan, ki ez a Durst —magyarázta Hjalmarsson a közép-

hátvédnek a hirdetőoszlop mellett. Nem tudom pontosan, de biztos azok közül 
a ye-ye alakok közül való. Csak valószínűleg valamivel igényesebb a szövege, mert 
egyedül dolgozik. Az ilyenek mind olyan Bob Dylan féle húzásokkal jönnek. Kró-
nikásnak 'képzélik magukat, de nincs türelmük kivárni, hogy mondanivalóvá töm ő  
гii jön benniik valamilyen eseménysorozat. Minden kis feszültségfoszlányt azonnal 
leválasztanak magukról, könnyedén szakítva, mint a perforált noteszlapot, és 
a levegőbe dobják, várva, elkapja-e a szél. Hosszú a hajuk, és Olyan uniformisszer ű  
ruhában járnak mint a :postások. 

Ugy döntöttek, hogy elmennek a Dalkovács estjére. A középhátvéd a közelben 
lakott, a központban, elmentek a kосsijáéгt. — A FIAT kocsikat mindig melegí-
teni kell, még nyáron is — magyarázta a várakozást a labdarúgó. Utána nagy 

dudálással végighajtott a kapualjon, a járdához érve lelassított, majd nagy lendii-
lettel nekiindult, hogy kiérjen az úttestre. A járda szdlén, egy kioszk mögiil hirte-
len előbukkant Margit. A labdarúgónak az utolsó pillanatban slkeriilt csak le-
fékeznie. 

— Hülye nő  — kezdte el a labdarúgó, .de különösebb meggy őződés nélkül, 
inkább csók Hjalmarsson  felé magyarázatként , és azonnal Margit vette át aszót. 
Margit is valahogy a „hiilye" szót találta a legmegfelelőbb indításnak, habár  76  



talán más meggondolásokból, mint a labdarúgó. Az előbbinél a bűntudat enyhi-
tette az indulatos magyarázkodó kifakadást (végeredményben a járdán történt 
az eset); míg Margitka a nőiességét igyekezett megőrizni, amikor e minden vas-
kosságot nélkülöző , meglehetősen jellegtelen szó mellett döntött (magába fojtva 
néhány durvább, csípősebb és jóval határozottabb változatot). A csáp ősség és 
határozottság azonban visszatért Margit további szövegében. Margit megkérdezte 
a labdarúgótól, hogy azt hiszi ~e, hogy neki most már mindent szabad, és akár 
gyil'kolhat is büntetlenül, és hogy ő  a legfontosabb ebben az országban. (Nem 
mondta 'ki, hogy „ő  mint futballista", mert érzése szerint ezzel beismerte volna 
a szómám kissé megalázó egyoldalú ismeretséget.) — Azt hiszi — folytatta 
Margit —, hogy ha nagy kocsija van  és nagyokat nyom a gázpedálon, akkor 
mindjárt hajtani is tud? A férfiaknak még a potemdiájuknál is fontosabb, hogy 
nagy sofőrök legyenek. Közben semmihez sem értenek. Se ehhez, se ahhoz, se 
amahhoz. Fogalmuk sincs... 

— ':Idióta — mondta a labdarúgó többször is, miután végre sikerült ott-
hagynia Margitot. Mikor a Gépészeti Kar felé fordultak, elismerte azonban, hogy 
Margitnak lényegében igaza volt, amikor az mondta, hogy a férfiaknak a poten-
ciájaak a legkedvesebb, de mn g ennél is. fontosabb, hogy jó saf őгök legyenek. 

• 
— Gyujts egy másik gyufát — szólt a .fiú az ajtóban, a'kit ől a középhátvéd 

megkérdezte, hogy kélt-e jegyet vi tani. A labodarúgó megtorpant, ide aztán követte 
Hjalmarssont, aki magabiztosan belépett az amfiteátrumba. Az els ő  két padsor 
üres volt, de lehettek vagy 'hetvenen, szétszóródva a nagy teremben. Néhányan 
keresztbe féküdtek az automatikusan felcsapódó üléseken, egy lány magán a 
padon feküdt farmernadrágban és blúzban, és 'körülötte négyen-öten azzal ironi-
záltak, hogy úgy tettek, mintha 4ázasa п  csipkednék a fenekét. Igen sokam fel-
tették alábukat a padra, és többen mezítláb voltak. 

— A •mi időnkben azért nem volt mezítlábas divat, mert olajos padló volt, 
nem pedig parkett. Próbáljanak meg olajos padlón mezítláabaskodn пΡ — mondo-
gatta Hjalmarsson, míg köriilnéztek, hogy hova üljenek. Egy sorban csak egy rövid 
szo'knyás, sárga hajú lány ült. —Szabad? — mutatott a mellette lev ő  iülésre 
a labdarúgó. 

— Gyújts egy másik gyufát — felelte a lány, és elfordította a fejét. De aztán 
visszanézett egy pillanatra a középhátvéd fekete öltönyére, halványmintás fehér 
ingjére és a gyászszalagra. 

A katedmán kettes hárman a miikroifondk körül vacakoltak. Nyolc óra lehetett 
már. — Csak egy kis türelmet, míg .összerázzuk ezt a vacak er ősítőt — mondta 
a leghosszabb hajú. Karvalyorra volt és kozák, magas nyakú ingje, zöld nadrágja. 
đ  lehetett a Durst. 

— Gyújts egy másik gyufát — mondták néhányan a padok közül. 
— Mi ez, a gyufagyújtás? — hajolt oda a labdarúgó Hjalmarssonhoz. 
— Valami Bob Dylan-stósz. Strike another match! Gyújts másik gyufát. 

Valami hangfogós romantika. Csendes h ősködés. Rá se гánts senтnire. Ha nem 
megy, húzz egy másik gyufát. Az talán meggyullad. Ha nem megy az egyik mes-
terség, kezdjél másikat. Nem a mesterség számít. Ha elmegy egy n ő , ,jön másik. 
Nem tetszik egy város, menj másikba. Vagy másik országba. Vagy balygóra. Ha 
neon tetszik, hogy ordít rád a f őnököd, elmész. Egy másik főnökhöz, amíg az 
is el nem kezd ordítani. Vagy semmilyen főnökhöz. Ordítsanak az íróasztalnak. 
Ha nem megy az írás, majd festesz. Vagy lapos 'köveket ugráltatsz a vízen. Vagy 
azt sem. Belőled az élet nem csinál hülyét! 

Vállat vonsz, ellenzőt formálsz a tenyeredbdl, és másik gyufát húzol végig 
a doboz oldalán. 

Olyan ez, mint valamikor a hosszú szőke haj + gyertyafény; vagy üres, 
szeles utca, piszkosfehér felt űrt gallérú viharkabát rajtad és tompa fények mögül 
kiszűrődő  szaxofonszóló bőgőkíséretbe párnázva; vagy az alkohol (amit ezek 
már avultnak tartanak), homlokodba hulló haj, feltekintesz, szemeid nem tudnak 
egy pontban megállapodni: nyilván van valami fontos felejteni valód; vagy ing-
ujjban (szintén homlokodba hulló haj), borostás á11, fels ő  inggomb nyitva, alá-
süllyesztve a nyakkendőd csomója, és nem is szólsz, amikor valaki a közeledben 
megjegyzi, 4hogy lehet, hogy az egész éjszakát az írógép el őtt töltötted; 'vagy 
nyugodtan körülnézel és mélyet lélegzdl, pedig még csak öt perc van valamib бI 
hátra; vagy kijelented, hogy temetni jöttél Cézárt és nem dicsérni, vagy hogy 
személyesen ugyan semmi kifogásod nincs Ujfalusi elvtárs ellen ... ; vagy hogy 
tudatában vagy a hibáidnak; vagy elmondod, mint Reviczky 'hogy Czigarett-fiist 
karikája 

Egyik a mást be se várja, 
és aztán, hogy Füst az élet elenyészünk 

Mint a kicsi czigaret. 
vagy amikor Baudelaire azt mondja, hogy Békés, idilli alvasám, te, 
józan s naiv erény fia, 
hagyd ezt a könyvet: orgia, 
bánat s balsors csap benne össze. 

Szóval, valahogy így. Gyújts másik gyufát... Hogy végre meggyulladjon a kicsi 
czigaret — röhögött a végén Hjalmarsson. 

A középhátvéd helyeselt. 
Közben valahogy elkészült a hanger ősítő . 
— Egy, kettő , három, négy, öt, hat ... — próbálta ki a Dalkovács — 

végre valahogy összeállt ez a szar... (nevetés) csodálom a türelmeteket, én már 
rég otthagytam volna mindent.... (itt-ott nevetés), de most nem húzom már 
az időt dumával... a szervezőket sem hagytam, hogy bemutassanak ... (a szer-
vezők mosolyognak), egyszerцbb, ha csak elkezdem... itt van mindjárt ... még 
csak annyit, hogy a saját dolgaimat fogom a képetekbe ordítani... (néhányan 
nevetnek), azzal kezdem, amit utoljára írtam ... így válnak az utolsók els őkké .. . 

A Dalkovács még egyszer ellen őrizte a hangolást, lejátszott négy bevezet ő  
77 ütemet a gitárján, majd énekelni kezdett: 



uram hadd legyek egyszer ű  
kavics kavics mellett 
uram hadd legyek egyszer ű  
kavics kavics mellett 

uram hadd legyünk egyformák 
hogy .egyformán szerethess 
uram hadd legyünk egyformák. 
hogy egyformán szerethess 

uram tegyél csodát 
ne legyenek többé csodák 
feküdjünk hanyatt az úttesten 
ne jöjjön semmi és senki sem 

feküdjek hanyatt az úttesten 
ne jöjjön semmi és senki sem 
elnyúlva nyugalom felé 
eperszín nyugalom felé .. . 

— Jól csinálja — mondta egy fiú a szomszédjának, aki hátradőlt, lábait 
keresztbe téve maga előtt a padon .  <,‚Az  egyedüli értelmes gesztus ; amit a busi-
ness kultúra hozott" —oktatta a környezetét kés őbb Hjalmarsson.) 

— A szövеg jó — hallatszott valahol iej јjеbbről egy női hang. 
=- Ezt nem érdekli a forradalom, csak békét akar — próbálkozott a labda- 

rúgó. 
— Nem  is  békét, hanem csak azt, hogy hagyjanak mindenkit békén. A kett ő  

nem ugyanaz — folytatta Hjalmarsson. 
A mellettük ülő  sárga hajú 1any szálásra emeskedett: 

„Еn az ilyet szeretem. Eperszín ű  nyugalom, ahová a sárga tengeralattjáró 
visz el. 
És Prevert is szeretem.  Mind  a két könyvét. A Párizs csodáit és a másikat is. 
És Arsen Dedž ćet, mert nem olyan, mint a többž. 
Es Tagorét. 
Hosszú sétákat egyedül. 
És a napot, napos időt. 
A naiv fest őket. 
És az igazi emberi kapcsolatokat." 

— Igen ez  is . 	is — •mondták néhányan . Egyesek együtt érezve a fel- 
szólalóval mások inkább 	ráhagyva. Csinálja mindenki a magáét. Tagore, Tagore. 
Dedić , Dedić. Ha mezítláb akarsz jönni, gyere mezítláb. Gyá иszruha, gyászгuha. 
Gyújts egy máзiв  gyufát 

— Еs RN AZT JAVASOLOM, HOGY sZAVAZZUNK. MINDENKI ÚGY, 
AHOGY AKAR. AHOGY ЕRZI... folytatta alant'. 

— SZAVAZZUNK! —kiáltotta lelkesen sztaniszló is, az épület portása, akt 
egy darabig a küszöbön állt, majd bejött, és lesült az utolsó sorba. 

— All  right! szavazzunk! — vette át a vezet őszerepet a Dalkovács. Emelje 
fel a mancsát mindenki, aki benne van. Aki mellette szavaz. 

A đegtöbben hanyagul oldalra hajtott fejjel és vádból magasra emelt kézzel 
szavaztak. Durst 28 kezet számolt meg. 

— Ki van ellene? — Tizenkilencen voltak. 
Huszonketten tartózkodtak a szavazástól. 
Durst és a szervezők megállapátották , hogy a szavazás nem volt egészen 

szabályos, mert ha összeadják a szavazatokat, valamivel nagyobb szám jön ki, 
mint ahanyаа  a teremben vannak. (Nyilvan azért, mert sztaniszló elemében volt, 
és felnyújtotta kezét ellene is, mellette is, majd a tartózkodók között is.) A Dal-
sovács közölte a rendellenességet, de rögtön hozzátette, hogy „kit érdekel ez", és 
hogy „annyira etán nem hülyült még meg a tisztelt közönség, hogy ilyesmin fenn-
akadjon". 

„Gyújts шnásvk gyufát" — hallatszott sokfel ől. 
— Urnák kellenének. Igazi szavazás, urnákkal, gumigolyócskákkal — mondta 

egy sálas fiú. 

— És az urnákban húrok — folytatta a Dalkovács —rézsút lefelé eresz-
kedve, hogy a golyók egyikről a másikra ugorjanak, leszökdécseljenek a lépcs őn, és 
közben kipengetik a három himnuszt: az IGENT, a NEMET vagy a TARTÓZ-
KODAsT. Hármat. A liliputiaknak csak kettő  volt. Ezért nem ment nekik Gulliver 
nélkül. 

— Ez gaz! Еljen a szavazás! — kiáltották ,többen. 
— Hát akkor ünnepeljünk! — sipította a mikrofonba a Dalkovács. — Еne-

keljetek velem! 
Az ismétlődő  sorokat már az egész amfiteátrum énekelte, ütemesen hajla-

dozva.  <Mint  néger templomokban a „Gospel"éneklés — jegyezte meg Hjal-
marsson.) 

oh uram hadd szavazzak 	 . 
gumigolyót fricskázhassak 
oh uram hadd szavazzak 
gumigolyót fricskázhassak 

szívemben hatalom 
urnában a dalom 
szívemben hatalom 
urnában a dalom 

E szám után a szavazatok körülbelül ugyanúgy oszlottak meg, mint az 
előző  alkalommal. 	 78 



rгsit¢g ferenc 

a 
hiba 

Legiг ~kább vasárnap, nyaхeíőn. Déltől еbéсlLdőig. Tűtő  napban, 
amikor mozog a levegő, s az egyik karika  .a v іllanymozdanyon még 
parázslik. 

Egy utcanév nywlallik eszembe: Krilova. 
Ha jó az em'lékеzőtehetségem, ez egy rég nem látott tanár házaspár 

lakcíme. Nézzü'k csak! Megvan-e még címjegyzékemben? És igen. 
Ez itt valahol lehet, bán még sosem jártam erre, valami er ősen 

ezt sugallja nekem. S vallóban, csak egy fordulat és ott, azon az om'lan-
dozó sarokházan, ott a kék tábla. 

Rajta pedig: Krilova. 
Lám, mily hihetetlen. Most aztán, 'koronát téve a váratdan ігa, bené-

zek a  2/a-ba... 
D.e hiába keresem, 2/a házszám itt nincs. Viszont van 5/a. Tanáos-

ta'lanul kókadozok jobbra balra, magam mellett tolva kerékrpáromat. Mi-
tévő  legyek? 

Hirtelen elhatározással benyitok a 2-es nyikorgó kis falkapuján. 
A konyhakertben két anyóka teszeget .. . 

(Megálljunk csak! Valamit kihagytam. Mi l őtt benyntottam volna 
a 2-esbe, egy copfos kislány megkérdezett, melyik da'kást keresem. 
Mondtam: A 2/a4 . 
»2/a, 2/a, bácsi«, mornnalta a kislány, 
»dejisz ez a Krilova.« Igen, a Krilova, hagytam jává.) 
Megálldk hát a kapuban, bevárom míg hozzám нреg a mosolygó-

sabb arcú nénike, s mondom, kit keresek. 
»Itt nem laknak«, hangzik az egyémtehn ű  válasz. 
Igen, igen, bólagatok, ez !a 2-es, én meg a 2/a-t keresem. 
»Ilyen ház nincs«, vágja rá egyb ől a közben idesettenkedett másik 

anyó. 
»De valójában kit is keres ön, uram?«, teszi fel hamiskásan a fogas 

kérdést. 
Megismétlem a tanár házaspár családi nevét. 

79 	»A«, kap észbe az elöbbi anyó, »ók az 5/aban laknak«. 
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boijnar antal 

kifordított 
wagon 

Virrasztások nehéz órái! — miikor hideglelős álmok környékezik 
az embert, .s ішёg furcsább dolgokat művel szemünkkel a 'kinti sötét-
ség ... — most  is  eladvában шagasnat láttam, amint a talpfakat mesze-
lem sietősen egy nagy csutakkal, apálya hasszám véges-végig, s ahogy 
visszanézek, látom, tulajdon vérem hinti be, ameddig a szem ellát, a 
friss fehérséget .. . 

Tehervagonok vesztegelnek a vágónyakon — soraik belenyúlnak 
az éjszakába. Tátongó hűvösség, feneketlen homály. Odább barmok 
dobognak, forgolódnak a vagonokban, nyiiikos a testük. Tűnődésék, 
melyek körbejárnak, akár az óra mutatója. 

Mit tesz, akit ide vetett a sorsa? 
Dolga: gubbasztani néma órán, szökve ártatlan szuszogástól, vár-

ni, hogy jöjjön a hajnali gyors, fülulnli közeledtét, várnii, hogy süvöltve-
-csattogva eldiúbörögjön az expressz fényes aiblakaival, fényes ablakai 
mögött az utasokkal, akik — vélnéd — tiléseiken elnyújtóznak, elter-
peszkednek, elébe sietnek a pazar csodáknak, örömöknek. Várni dide-
regve. 

Nehéz a vasutasok dolga. 
Álombál hányszor cibált el ő  a sejtés, alvásba hányszor gyömö-

szölt vissza a zúgó csend. Elzsibbadt belé a lelked. Látták: piros zász-
lóddal feszesem állsz, s a sínek közét felveri a gaz. És hogy lámpádat 
lóbálod fényes nappal. Láttak a vágányok mellett kuporogni: sebes uj-
jakkal te :magad síkáltad fényesre a síneket. 

Tehervagonok vesztegelnek a vágányakan, s úgy t űnik, az egész 
környék egyetlen ьatalліas pályaudvar. A vagonok vöröses deszkáit lát-
ni mindenütt, barnára ázva. Olnak, kamrának, kerítésnek —  mindenre 
jó a vasúti •deszka. Szinte azt váі'ná az émiber, egyszer csak  megindul a 
vidé'k, mint valami rozoga szerelvény, s eltűnik az éjiben. Fűtők élnek 
itt, váltókezelők és mazdonyvezetők — nagyhangú népség, s mégis ba-
rátságasak a gyerekekhez. Belátni házaikba: vasúti deszkával van szo-
bájuk padlozva, vasúti deszkán nyugszik a szalmazsákjuk, vasúti desz-
ka az ajtó, s a létrafakok, melyeken végül fellép'delnek a kormos égbe. 
Látlak téged magad eszkábálta vityillódban (menedéknek hittem), s 
nézem, csak nézean a falvit, s látom már: színikkel befelé fordítottad 
a vagondeszkákat, hisz íme, belül гΡлΡilágítanak rajtuk a megbontott fe-
hér felírások; rejteked közepén is kinn állsz, kívül a vagonon, a falak 
nem bezárnak, hanem kirekesztenék, vagon el őtted, vagon mögött еd, 
jobbra és balra, és alattad és fölötted, kívül vagy, kivonultál, s mégis 
körötted zárul be, amii körülvesz, egyetlen vagon ez, egyetlen kifordított 
vagon amiben éltél, kinnrekedve, s a világ volt belül; odabenn, a fala-
kon tul, e téged szorongаtó határtalan skatulyában vannak a házak, a 
fák, az emberek, odabenn van a föld, a fény, a víz, minden madár és 
minden virág, s a csillagok  is ...  És álltak a falak, állt az irdatlan va-
gon, az űrnek hatalmas, lakásnak parányi, egyhelyben állt: csak te 
ütődtél falaiba, te támolyogtál, hogy nincs — lám: befelé nyílna, nem 
is lehet — kij 'arat ... — Osillapulj, ideje nyugovóra térn гi. 

Harmat szállott te a szénre. 
Most már tudom, nem éltem én se másként. Olcsó tapétával kibé-

leltem a házam, s tán hittem is, hogy mint egy éjei lepkét, elfogtam, s e 
dobozban őrzöm a világot. Holott a világ ejtett ralbui engemet. 80  
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HYLLOS: 
Igy szól a hír, a múlt esztend őt jobbadán 
Egy nőnél tölté Lydiában szolgaként. 

DBIAKEIRA: 
Ha ezt eltűrte, akkor mindent várhatunk. 

 

HSRAKLЕS: 
. mint egy gyönge szűz, 

Gyötrődve sírok; nem mondhatja senkise, 
Hogy valaha is sírni látott engemet,. 
Jajszil nélkül viseltem én a szenvedést. 
Ez voltam , — s asszony lettem , ím, boldogtalan. 

(Szophoklész: Trakhisi nők. Fordította 
Kardos László) 

   

Helyrehozni, ami félresikerült a teremtésben — nyughatatlan el-
mének érdemesebb, honszeret ő  szívnek magasztosabb, acélos karnak 
nemesebb célja lehet-e ennél? Kevés oly buzgó és önzetlen munkása 
akadt e célnak,  mint  Xantus János, a nagy utazó. Ki pénzt, id őt, fárad-
ságot nem sokallt a hon javára áldozni, maga sosem áhította a nemzet 
hádolatá+t. 

1892 táján az a hír járta, hogy a nemzete jöv őjéért aggódó férfiút 
nagyszabású terv foglalkoztatja. Arannyá akarja változtatná a Karszt-
-hegységet, hogy így segítsen Magyarország minden koldusán. A kákán 
is csomót keresők, a hitetlen Tamások, a siránkozók, akik lelkük üd-
vösségét is eladnák egy tá'l •lencséért, — noha nincs alantasabb, mint 
puszta hallomás után ítélni (no de ki számíthatott valaha is jóindula-
tukra) — dühödt felháborodással siettek oparentálni eme els ő  pillan-
tásra, felületes és elfogult szenmek vialában a képtelenéggel határosnak 
tűnhető  dlgondolást, amely azonban minden a közért lelkesül ő  hazafi 
szívét megdobogtatta és elméjét visszatartotta az elhamarkodott dön-
téstől. A nemzetnék szerencsére akadtak nagyjai, akik felel ősségük tel-
jes tudatában és szívükre hallgatva bizalommal viseltettek Xantus ter-
ve 7ránt. 

Sajnos, 1894-ben, vokoscai üdülésén Xantus János elméje elborult, 
mielőtt bárkit is beavathatott volna a terv részletaibe. 

Damjanich utoa!i lakásán Lydia nev ű, pártában maradt unokanő-
vére vette +gondozásba a szegény háborodottat. Megadóan viselte sorsát, 
mindenben alávetette magát környezete szelíd er őszakának. Ütikönyvei-
vei, tudományos gyűjteményével azonban nem törődött. Kedvelt foglal-
kozása volt fűzőkkel, harisnyakötőkkel, selyemharisnyá'kkal bíbeldd-
ni. Gyermekes örömmel öltötte magára n ővére holnvijait, de nem szen-
vedhette, ha öltözködésének, mikor a tükör el őtt 'illegeti magát, bárki 
is tanú+j іa. КőY ruhában járt-kelt egész nap. Bár öltözéke s újábban fel-
vett mozdulatai igen visszás hatást keltettek +ismer őseiben, s félénk vi-
selkedése, titkolózó, tárgytalan öröme semmi kértséget nem hagytak 
betegsége felől, senki sem tudott szabadulni a megmagyarázhatatlan 
érzéstől, hogy szemében egy-egy pillanatra felvillan az értelem szikrá-
ja. Ilyenkor szomohkásan, elrévedezve nézett maga alé. De amint tenye-
rével lányos mozdulattal végigsnmított a testét borító selymen, elpirult, 
s arcára visszaköltözött az iménti bohó öröm. 

Legadaadább hívei továbbra is .kitartottak mellette, bizonyos jelek-
ből arra 'kóvetkeztett бk — s ebben állítólag Lydia is hallgаtólagosan 
megerdsítette őket —, hogy Xantus önként vállalta a visszavonulás e 
mód+ját, hogy titokban zavartalanul tovább érlelhesse tervét. . 

De telt-múlt az f dő, eltelt három év, és Xantus, küldetésér ől mint-
egy megfeledkezve, csakúgy mint addig is, reggelre kelve szoknyába 
bújt, árákhasszat csinosítgatta magát tükre el őtt, s szobáról szobára 
járva be-befordult a fal felé és kuncogott. H ű  ápolója, Lydia nem is 
kárhoztatható, hogy végül zubbonyba kellett blíjtatni a boldog szen-
vedőt. 

81 	Csonkán is tragikus +sorsa beteljesedett. 



maghasadás 

Tátongó hasadékká váltam 
az örvénylő  térben 
magam és önmagam között. 

A; szétrebbent partokat 
már az évek sóvár síkjai 
sem csaponghatják be. 

a hegyoldalon 

hirtelen kialudt 
egy egész sor lámpás 
a sötétben maradt utca 
ugyan hová vezethet 

a nagy esőzések után 
kör-körös gondolatainkból kiázott 
ideg-lánc-bolyhok között 
álmos jég-bogarak 
.öгényébe kapaszkodva 
botorkálunk a csúcs felé 

a megérkezés azonban 
csak csalódást hozhat 
mert hamarosan 
újabb változás remélhető  

most, hogy itt vagyok 

Most , hogy itt vagyok: 
köröttem egyre homályosabbak 
az egykor lényegesnek vélt 
keserű  összefüggések. — 
Azok a mohó fák is ott 
csak sikamlósak , és nem, 
valóban nem látják a ködöt, 
s nem látnak engemet. 

De a fűszálak máris fénylenek. 
Gyöngyökben nézik magukat 
a szitáló sugarak. 
A vetésről felszáll a köd, 
és kacag. 

vásár 

Hevenyészett sátrak ölén 
feltűrt ingujjal 
kínálkoznak a cukorkák. 

reszkető  kézzel 

Hideg kályhába 
szenet emel a tél. 
Meg nem perzselheti magát, 
vajon mitől fél? 

lassanként 

Serkenő  nyalábban 
fénnyé foszlik 
minden nyugalmam. 
S már nem a szavakat keresem, 
hanem a szavak mögött a szavakat. —
De mégis : maradok tétova, 
örökkön forrongó kőmadár, 
ki öledbe hull, 
majd újból felszáll 
viharos napok után. 

kisa 
jenŐ  
verse 

82 



utasi Csaba: tíz  iv ulan. 
Symposion könyvek 40., Forum, Újvidék, 1974. 

mílt 
kriliNusság 

Utasd Csaba kritikái mindig határozott állásfoglalásra 
ösztönzik az olvasót; az ó írásai sohasem t űik el 
a befogadás »így is lehet« távolságtartó »bölasködé-
sét«, a te télytiisztelő  szellemi tunyaságot. Azt gon-
dolnánk, a kritikusi értelem indulati színezése, az ire-
dalom-megközelátés élményi forrásvidékének kitetszé-
se készteti. olvasóját az állásfoglalásra, halott gondol-
kodásának metsző  tisztasága, érveléségiek élessége, a 
kritikusi vélemény határozottsága, a kritikusi értelem 
magas fokú szellemi esőfeszítése, mellyel tárgyat 
megközelíti, el'ő'legezi, hogy véleménye véleménnyel 
szembesüljön, s ha netán olyásmiről ír, amit mind-
addig nem vsmertünk, vagy pedig felületesen csaapán, 
úgy ka [tt kájának ismerete után kényszerít ő  erővel 
jelentkezik az igény a kérdéses mű  elolvasására, új-
raolvasására. 

ge irodalmunk egészét »affirmálja« ily módon, vállal-
va a tömény nem művészettdl való szembanézést, éle-
sen rámutat a mdndennapd goвdolkodás sémáib л  
bennrekedő, a ».magáva•1 szembenézni nem merőa:, 
»nІаgát látni nem tаdó« ddlettanitizmus összetevőire 
is. Ment, mint ahogyan B. Szabó György egy tanul-
mányának gondolati tanulságait elemezve írja, az 
a kritika, amelyik »idegenkedik a nem-költészettel 
való konfrontációtól«, »bármennyire pártfogolja is 
az igazi költészetet, egyúttal a rossz költészet útjait 
is egyengeti, mely aztán az egész irodalom életét 
mérgezi ...« 

EјVárásaiiban a valóságot, a létezést nem n »megvens< 
lő«, hanem átértékelő  szellemi erőfeszítés művészi-
leg, nyelvileg releváns megnyilatkozását igenli, mim-
deh alkalommal a teljességre törő  költői értelem ala-
kító erejét kéni számon — választóvonal ez a »jól 
megint vers« és a teremtő  költészet között. Kialaku-
latlan világlátás nini teremthet költészetet, tanúsít-
ják műelemzései. Ostorozó sagora, olykor-olykor ir 5-
niája (mely korai írásaiban remek kis stílusparó-
diákat is eredményezett) a hétköznapd tudat »irodai-
mt« támadja, míg körültekintő , az okokat is megvi-
1agító alapossággal, rugalmassággal elemzi a világ-
láfiásábaѕі, etikus tartásában az igazi irodalom l еhеtő-
ségedt hordozó, ám művészileg, nyelvében meg nem 
valósult, a kritika hfiányé гzеtét kiváltó •irodalmat. 

Ismertetőnkben Utasi kritikusi magatartásának egyet-
len gondolati tarvulságával foglalkozu тtk valamiivel 
részletesebben. A »sziget< нΡköltészetről írna állapítja 
meg: »Ma már nyilvánvaló, hogy költészetünk elvesz-
tette a mindenkori јб  költészetünk egyik fontos di-
menzióját: nem Zélegzett együtt a korral.« A »korral 
együtt lélegző«, a léte jelenségeinek mögöttesét látó 
tudatos létеzé г  l hírt adó, korszerű  eszközökkel 
megvalósított költészet az ideálja ennek a kritikusi 
magatartásnak, etikai-esztétikai érzékenysége épp 
ezért hatványozottan nydlvánul meg, amikor korszeri 
költészetünkről szól. Egyszегíí ѕftve azt mondhatnánk: 
a modeгmséget védi önmaga hullámverése, divatja 
eІlenében. Azt a tétet, hogy kialakulatlan világlátás 
nem teremthet irodalmat, fokozott szigorral érvénye-
síti újabb költészetünket elemezve. Az alkotód tuda-
tosság hdáаіyána figyelmeztetve itéli el a »túlságosan 
szabad«, szervetlen verset; 'a világlátás értékkité ггúu-
maд;t tehát az alkotói objektiváció nyelvi, szerkeszté-
si hdtelességében keresi és találja meg. Egyik gondo-
latfokban leggazdagabb tanulmányában, Gulyás Јózscef 
költészetéről írva, a »hosszú költ ői eszmélés« útját 
elemezve, a Gulyás új verseibe megmutatkozó nyel-
vi-gondolati letisztulás együtthatásában mutatja fel a 
művészileg ntemtilaus modern verset, melynek miii-
deriikoni iѕшбгvеі  közé tartozik az alkotói tudatosság. 
Az öncélú spontanеitás, a hagyomáлyosság megala-
pozatlan rombolása nem teremthet költ ői értéket, 
csupán a lázadás, a formabontás irodalmi dolouan<:n-
tunт  t, fogalmazza meg Ladik Katalin költészetér ől 
írva. S ha Ladik költészete szemcsés pillanataiban 
túl is mutat az öncélú lázadáson, Utasi kritikusi té-
telét s e tétel alkalmazásának szükségességét feltét-
len érvényességűnek tartjuk. LJjabb és legújabb költé-
szetünk (drodaahnunk) kritikai megközelítésekor, valós 
еrtékednek megnevezés еkor ez értékek magvédése, 
tudatosítása érdekében tudnunk kell különbséget 1 n-
r>i a formális modernség és a valóságunk, létünk 16-
nyeges kérdéseivel szembenéz ő  s azokat etika co-
molysággal és esztétikai hitealességgel megválasz<l б  
korszerű  költészet között, épp az Utasi hangsúlyo гΡ_ta 
kritikai érzékenységtől, szigortál vezérelve. 

danyi magdolna 

Utasai Csaba »választott targya« a jugoszláviai magyar 
irodalom, a »vajdasági múzsa«. S amikor véleményt 
mond, legyem szó egy íгбi életműről, vagy egyetlen 
alkotásról, gondolkodásában mindig jelen van irodal- 
mumk egészеiek tudata. Irodalmunk egészében gon- 
dolkodni annyit tesz számára, mint követni a ki- 
bontakozás, az alakulás irányát, tudatosítani ez ala- 
kulás értelmét, kritikusan, a »soha meg nem elége- 
dés« felől közelítve határozni meg értékeit és vadhaj- 
tásait. Ez a nyílt kritikusság, amdtől teljesen idegen 
a »szeressük, ami a miénk, azért, mert a miénk« elve, 
épp •azzal lesz taтtalmassá, hаtékonyan tudatformá- 
lóvá, hogy a költészet melletti állásfoglalásához is 
saját irodalmunk megvalósulásai segBtik. Más szóval: 
ebben a nyílt kritдkшsságban az kodalmunk nagyko- 
rúsodósának pozitív tudatával rendelkező  kitikai szel- 
lemiség mutatkozik meg, amely nemcsak hogy nem 
akarja máх  a versírást, a versfaragást a költészettel 
kiegyenlíteni, de különbséget tesz a »jól megint 
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a 
kritika  
kihirásai 

Utaltunk már rá, hogy UGas :i nem izolálja az irodai-
mat, értékeit  igy  near is absz,olutizálja, a kulturális 
értékek szerves résnёként .tartja számon őket,  ugyan-
akkor viszont magt a kaz0lbúrát is sajбtasan emberi 
értéksmféo•aként térteaezi, déЛja  mindig az emvberi érté- 
keik megnnutatása, a konцpílex emberi lényeg kiankrét 
tnudatosítása, felszínre hozása, tettenérése. Ezért köz- 
ponti đcategóriгáдivá vá]nak a teljesség, a tudatosság, a 
probІémafel гvetés, az еlтету  hitelessége , az iidőiszerű- 
ség isrtb. Utasi számára jelleanz ő  módon az ember 
mindem értékek maxiamja, így іsхtiіksёgszегйеn ki.ilső  
megгközalцtési szempontot érvényesít. Szembeлézést, 
embeinietikusi ellkötelezettséget, prolblémafelveté ѕ t és 
4іuјdatosítás гt vár  ii a költészattől, és kritikája ter- 
mészebszeruem, öaLnön belső  tórvéлyeírt kávetve tesz 
eleget ugyanezen köivetelménydknek. Innen a  higgadt 
megfoе taltságom átüitő , a színtelen tárgy'nlagosságot 
szétfeszвtő  szeanvedélyesség, harciasság, a  polemikus 
hang és a kértkadésekkel terhes, de  minden esetben 
teranékemy víivódás, a rvita гtkozó hajlam, mely környe- 
zetének kritikai sémíit és saját kbvet'keztetése'nt is 
nemegyszer kikerzdi. Minden  válasz urtán újabb mi- 
értek sorakoznak, végérvényes filaledekre nincs lehe- 
tőség, az ítéletek falüi Лvizsgálбsa mindig időszerü. 

Utasit bizonyos émtelennben az álértékek tagadására 
építő  kritikusnak is nevezhetméik —+ és a kritikusok 
ilyen típusából, habár mindannyian nagyon is ,tisztá-
ban vagyunk vele , amilyem sok »trniiveoske < lát napvilá-
got irodalmunkban , kevés akad a vidékünkön . (~Smán-
dбkosan használtuk itt a vidék kifejezést , hisz épp a 
Vidék és a vidbkiesség jelelemzője," hogy tudatosodott 
provincializmusa és 'a provincializmus elleni harca is 
inkább értékrögzítő  magatartásra készteti .) Utasi 
habо7бs nélkül választja a гбzásalbb, több kellemet-
lenséget rejtegető , fokozottabb energiabefektetéssel és 
nem egyszer energiapazarlással járó utat — az érté-
kaként vívott harc számára alválaismthatatlan az álér-
tékek elleni harctól. Kelönös hevntebtség ű, a modo-
rosságot és a műveszietlenséget könyörtdlenül lelep-
lező  stnl іspaгádiák is sziiletndk így: vitriolos szelle-
mességük ,tanulságul és követendő  ,példaként isaalgál-
hatna vidékütnkön a műfaj hivatásos gyötörget бi szá-
mára. Egy korszcnuitlen , .túlhaladott és ezenfelül fel-
szíries magatartást ostoroz szerz бnk fáradhatatlanul, 
hifiz a műalkotás az ő  szemára iniri :dig egy magatar-
tás kiteljesítője, vagy kudarca. És különösen érdekes-
nek, 'jellemzбnek is kall tartanunk , hogy az álértékek-
nek szinte naponta hadat üzen ő , magabiztosan vias-
kodó !kritikusunkrnak nem erénye az értékek meger ő-
sírtése ; ilyemkor szenvedélyes oknyomozása lelkesedés-
be csap át és ez a lelkesedés elhomályosítja , háttér-
be szorntja a különbem mindig élesem patđogó miémt- 
jelt. Így kerшlhet sor aztán a furcsa ,paradoxonra, 
hogy a felismerést , a problémafelvetést és a tudatos-
ságot makacsul számon kérő  kritikus dicséretében 
eljut a szeretni való ember és költészet :kategáriáljáiig. 
Csgppet sem .véletЛen, hogy Utasi ilyen vallomást tesz 
egvhelyütt : »Mert a közepes verseket, ha már hozzá-
juk nyúlsz, óhatatlanul méricskélned, osztályoznod. 
csomagolnod kell: a társasiáték íratlan szabályai 
ugyanis megkövetelik a 'körиltdkintő  гбfоgást vagy az 
elmarasztaló hűvös ítéletet . Harmadik lehetőség 
nincs: a közepes verset nem lehet igazán szeretni.« 

Egy reniekiil megszerkesztett és irodalmiunkban snin-
deлképp kimagasló helyet érdemlő  kritikai Кбtet 
méltatóijának talán nem épp a legillendő lb dolog fel-
hívni az olvasó figyelmét arra , hogy szerzбnk első  
könyvért »tartja a kezében . A Tiz év után egyáltalán 
nem szorul rá, hogy első  kötetként taгtsark számon, 
legszívesebberi magunk is a negfeladkezné вk e tény-
ről, hisz csorbítani látszik jelentőségét , érettségét. 
A szembenézés Utasáaféle kávetelményét azonban, úgy 
hisszük, nekiin •is  érvényesíténünk kell ; amúgy is 
hézagos isme і+tetőnk végképp csonka maradna, ha 
neon figyelnénk fel rá, az öa јілnagáivaP szemben rtá-
masztatt követelmények milyen szigorúságát sugároz-
za a gуí ј temény. És tévednénk, ha olyasmit feltételez-
nénk , hogy ez a szigoríuság csak az els đ  köteteket 
váró vállveregetős közhangulattal dacol; neon , a szem-
beszegülés gyökerei itt is mélyebbre evezetnek, Utasi 
igényessége , környezetünkben martinár 'kihivának 
morndható igényessége sokkal szélesebb frontot nyit, 
az újbál és újbál általánosan is elharatpód хб  gány-
telenséget veszi célba . Nehéz lenne  most  eldönteni, 
hogy telitalálata vagy az első  kötetek hagyományo-
san elnézőbb fogаdtatása-e az, amii elnyomja ben- 84 
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Utasi több mint egy évtizedes kritikai munkásságát 
összegezi a Tíz év után, és egyúttal a Syanposiom- гіean-
zed'ék meghirdette és meghomoѕntotta irodalmi kriité-
rkamok szenvedélyes harcosát és sommázóját 'is mu-
tatja szerzőnk első  kötete . A kötet tanulságainak és je-
lemtőségének felmérését , az általa felvetett és a vele 
kapcsolatosan fеіmегшё  kérdéseik tisztázását tenmé-
szetesennem vállalhatja egyrövidismertető . Vi!lágosa 
száarvunkга , hogy csak egy körültekintő , alapos tamul-
mány fogjialkozhat ґчele érdeme szerint; a helyét és 
szerepét meghatározó irodalmi és kritikai reláci бk 
feltárása egyelőre csupán a vágylatosság igényével vé-
gezhető  el , hisz nemcsak múlt évi (egуб l~ként kritikai 
munikákban gazdagnak és szía>Ivonalasnak mondható) 
kömyvitenrnésünk kiugró ,teljesvtménye a Tíz év után, 
hanem irodalmi fejlődésünk egészének , nagykarús.odó 
és — ebben fölösleges  fu  duіfk az elismeréssel 
— nagykorúsadott kritikai gondolkodásunk m гegke-
riilhetetleп  mémföldkd ve  is.  Akármemrőf iközeledüank 
is irodalmunk időszerü vagy .történelmi ikémdбseihez, 
Utasi célratörő  •tudatossággal és ;következetességgel 
végzett kritikai munkásis 'agát nu nden bizonnyal fi-
gyelembe kell vennünk . Megalkuvást nini ismerő , kö-
vetkenetes esztétikai igényessége és irodalmunk bel-
ső, méyvízi áramlataira összpontosuló figyelme a 
kritikai .gondolkodás értékdifferenoiáló és értékrögzí-
tő  szerepét hangsúlyozza itt és most, nyughatatlan 
éknyomozó szelleme pedig az irodalom kШlturális és 
társadálmi hajszálgyökereit mutatja meg szerteágazó 
bonyolultságukban ; következésképp Utasi esztétikai 
sхemиélete egy pillanatra sem válik, de még csak nem 
is :tűnhet encélú esztétizálásnak, іѕ hаѕеm kontextus 
лéiküli, sohasem talajtalan. 

Utasinalk nincs megfogalmazott kritlkaelmél оte, ami 
nem jelenti, hogy világosam kirajzolódó, megbízható 
mádon körülhartárolható kritikai mod'ell'je sincs. El-
lenkezőleg, ez a modell , ha kevásbé árnyalt és •kevés-
bé elmélyült ősformájában is, már az els ő  kritikai 
írásokban jelen van. Kibontása , a kritikák alapján 
történő  rekonstrukciója alapul szolgálhat az Utasiáé-
le irodalomeszmény :meghatározá ,sához és eme iro 
dalomeszmény sajátos vonásainak , jellemzőinek a rög-
zítéséhez . Az eredetiség 'kérdése tdbb oldalnál is iz-
galmas és tanulságos szempontja lehet a kutatásnak, 
hisz a tüzetesebb elemzések és viszonyítások híjám is 
a mel'léfogás kodkázata néдikiil állapíthatjuk meg, 
hogy Utasi kritikai modellje részfleteiben nem tartal-
maz az iradalomkritikálban eleddig valahol és vala-
milyen módon meg nem fogalmazott értékkövetelmé-
nyeket, újsütetű  mércéket, szokatlan megközelítési 
szempontokat és módszereket , ugyanakkor azonban 
nem lehet kétséges a számunkra,. hogy az ismerős 
elarnekbtl összeálló , egységes kritikai magatarrtá'isá 
szerveződő  egész — jellegzetesen és félreismerh еtet-
lenül sajátos . Sajátos akkor is, ha a magyar vagy a 
jugoszláv irodalomkritika szélesebb kontехt sбba he-
lyezve, és akkor is, ha a jugoszláviai magyar iroda-
kniloritika , illetve a Syna ;posion-kritika relációin belül 
vimsgálju(k. 



niink a kihívása iráavti érzék еnységet. fvikst ahogy ne- 
héfL +lenini egyén5te'•lműeq eldönteni azt  is, csupán a 
'kxцtikánkmаk inodailmu7vktá.l уаlо  elгfordwlását han- 
góztatб  vád cá ~fialata-е  a kötet, vagy egyйttal a kо¢-  
vetlen feladаtáit тгу  mindig nem ke11ő  tшdataзsággal 
és céll'ivrányois unódon e12árt,ó irodalounkriitikánk, ponto- 
salbban г  műéдttélkzléisi•iuvk : doriitvkája is. Legyiimik akár 
Trák, ajkár 5ге>•kеѕztők vagy ikriíti nusak, •titsztán,. a leg- 
osekéalyeьъ  delkiiismemetrundalás érzete лбllkül aligha 
öriilhetünk ennelk a гкопу  ипек . 

podolszki józsef 

1. 

A Symposion-mozgalom esztétikai és irodalompoliti-
kai programjának körvonalait — kötetbe gyűjtve s 
kizárólag a jugoszláviai magyar irodalomra vonat-
koztatva — Utasi Csaba írásai mutatják fel els ő  íz-
ben. 

Kötetében rajzolódik ki ugyanis legteljesebben az a 
termékeny hármas tagadás, amely tizenöt év távla-
tából immár nemcsak nemzedéki célnak, de olyan 
nemzedéki eszköznek is tűnik, ami révén annak ide-
jén az induló Symposion-generáció kialakította a ma-
ga új, lazán összefüggő, de alapjában véve mégiscsak 
egységes esztétikai és irodalompolitikai magatartás-
formáját a felszabadulás utáni jugoszláviai magyar 
irodalom öröklött hagyományával szemben. 

Mire irányult e tagadás, és hogyan nyilvánul meg 
Utasi kötetében? 

Elsősorban irodalmunk polgári — a Kalangya és 
Bzenteleky Kornél nevével fémjelzett, s a felszaba-
dulás utáni évtizedben újra-aktivizálódott — öröksé-
gének erőteljes kritikájában. Evidens, bár művelődés-
és irodalomtörténeti kutatásokkal még eléggé alá 
nem támasztott tény, hogy a vidékies lokálpatrio-
tizmusnak és a »vajdasági életérzésnek« az az apolo- 
giája, amelyet a hatvanas évek legelején konstituál б-
dó nemzedék negatív örökségül kapott, a kalangyás, 
»szeressük azt, ami amiénk«-programban és a dilet-
tantizmusba süppedő  couleur locale kisebbségi »dok-
trínájában« gyökerezett. Ettől a hagyománytól egy-
ségesen rugaszkodott el Utasi nemzedéke, annak el-
lenére, hogy a heves tagadás gesztusában — termé-
szetszerűleg — nem valami irodalomtörténeti tuda-
tosság, hanem »csupán« egy egészséges ösztönösség 
munkált annak idején. 

szellémi röghöz. kötöttség és vidékies önelégültség 
irodalmi apológiájának következetes tagadásával 
szembesülünk, akkor egy áratlan, de egységesen kö-
vetett nemzedéki program egyéni követésének va-
gyunk szemtanúi. Lppúgy, mint a felszabadulás előtt 
bizonyos pozitív szerepet is játszó, de az új viszi-
nyok között csakhamar ijesztően anakronisztikussá 
lett couleur locale szívós továbbéltetésének b гбá ata-
kor. Azzal a megszorítással, hogy Utasi maga is szen-
vedélyesen elutasítja a tájat mint a »poetikus« érzel-
mek kozmetikázására szolgáló korszer űtlen rekvizi-
tumot, azonban a »helyi színek« alkalmazhatóságát 
nem zárja ki egészében; egyik írásában például — 
igaz, immár évek múltán, a dialektikusabb, árnyal-
tabb szemléletre módot nyújtó id őtávlatból — mint-
egy elhatárolja magát induló nemzedéke azon törek-
vésétől, hogy a couleur locale programját mindenes-
tül és eleve ki akarta tagadni irodalmunkból. 

Nemzedéki indulatok fűtik továbbá szerzőnk követ-
kezetesen szigorú, »intranzigens« elzárkózását irodal-
munk »balos«, a »traktoros költészet« metaforájával 
jelzett, szocrealista hagyományától is. Kötetbe gy űj-
tött írásaiban nem találunk ugyan túl sok nyílt, köz-
vetlenül polemikus szocrealizmus elleni tételt, de kri-
ti Husi álláspantjának rtermészetes jellegzetessége még-
iscsak az antizsdanovizmus: nemzedékének esztéti-
kája annak idején — a kimondottan »vajdasági« ne-
gatívumok mellett —épp a szocrealizmus jugoszlá-
viai és külföldi »teóriájának« és »gyakorlatának« el-
utasításán edzette magát. S Utasi könyve is meggy ő-
zően bizonyítja, hogy e negatív hagyományelem taga-
dása olyan mélyreható volt, hogy nemcsak a múltbeli 
örökséggel, de annak lehetséges »hazajáró lelkével« 
szemben is egész életre szóló immunitást biztosí-
tott. Szerzőnk azon, mindennemű  megalakuvást ki-
záró,. »dialektikátlan« meggyőződése, •miszei*it a mű-
élvezésnek és élveztetésnek nem az a funkciója, hogy 
»pihentesse« a munkában elfáradt embert, s hogy a 
gondolatilag mégoly humánus és progresszív, de köt- 
tői megvalósulásként gyatra, Csizmadia Sándor-os 
szólamköltészet nem költészet, nem humánus és nem 
progresszív — kritikusi hitvallásának már csak e 
két alaptétele is biztos garancia arra, hogy szerz őnk 
védve van a neoszocrealizmus esetleges kísértéseit ől. 

Harmadsorban, nemzedéki jellegzetességnek tartjuk 
szerzőnk kritikusi szembefordulását a pusztán-egyé-
di mikrokozmoszokkal bíbelődő, a totalitás alkotói 
átfogásáról eleve lemondó, privatisztikus költészet és 
irodalom azon gyakorlatával is, amelyet a vajdasági-
as szocrealizmussal szembeszegülő , 1950/51 folyamán 
nemzedéki törekvéseket felmutató, de a generációvá 
válásban végin is megakadályozott akkori fiatalok 
honosítottak meg, a »traktoros költészet« nagyon 
szükséges és nagyon hasznos, de félúton rnegtor-
panó és zsákutcába torkolló negációjaként. 

E hármas tagadás első  két elemével — a neokalan-
gyás lokálpatriotizmus és a szocrealizmus elutasítá-
sával — függ össze az a pozitív hagyomány is, amely 
szintén nemzedéki jellegzetességként hatja át Utasi 
egész kötetét: a sinkбi tradíció. 

A kötet korai esszéinek s a filozopterként írt Tömör-
kény-tanulmánynak a soraiban/sosköz еibeл  Bunkó-elő-
adások és -esszék tételei sorakoznak, annak bizony-
ságaként, hogy az esztétikai irodalom tekintetében 
Utasinál Fis alapvető, pozitív 9imkó-hatással kell  szá-
molni, akárcsak nemzedéke legtöbb kritikusánál és 
esszéistájánál. E korai hatás azonban szerz őnknél 
nemcsak a leszűkítő  — »vajdasági életérzéses« és 
szocrealista — hagyomány tagadásában bizonyult tar-
tбsnak. Meghatározta, egyrészt, kritikusi szimpátiáit 
is, annak az irodalomnak az elkötelezettjeként, me-
lyet Bánkó lakonikusan úgy definiált, hogy irodalom, 
mely nem akar irodalom maradni; másrészt pedig 
pozitíven befolyásolta sajátos, testhezálló kritikusi 
módszerének kialakulását is: Utasi azon irodalom-in-
terpretálб  vezérelve mögött, hagy nem a téma mi-
lyensége, hanem »a megmunkálás, az anyaggal vívott 
kiizdelem módja a minden más mozzanatot háttérbe 
szorító kérdés« minden művészi alkotás esetében, —
e kritikusi vezérelv mögött is tudatos vagy ösztönös, 
de mindenképpen kétségtelen, pozitív sinkói örökség 
rejlik. 

Amikor tehát a Tíz év után írásaiban a »termő  por« 
mátoszának, a »tópartiságnak«, a »vajdasági életér- 
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Mindezeket a nemzedéki jellegzetességeket, természet-
szerűen, nem puszta »átvételként« kell értelmeznünk. 
E tagadó és igenlő  szempontokat, elveket és krité-
riumokat Utasi sem pusztán úgy »kapta« nemzedéké-
től, hanem annak aktív tagjaként maga is részt vett 
e nemzedéki jellegzetességek kivívásában irodalmunk 
viharos megújhodásának éveiben. Kötete ily módon 
kétségtelenül igen fontos támpontul szolgálhat az 
első  Symposion-nemzedék esztétikai arculatának maj-
dani rajzához, e nemzedéki szellemiség azonban nem-
csak »adott«, de maga is »kapott« szerz őnktől, még-
pedig igen lényeges sajátos vonásokat és akcentu-
sokat. 

2. 

A nemzedéki jelleg csak felszíni, legkönnyebben 
szembeötlő  vonása Utasi írásainak. Szerzőjük egye-
džségéről; összetéveszthetetlenül sajátos egyéп ž arcu-
latáról viszont az esszéi, kritikái és tanulmányai mö-
gött feszidő, közvetve vagy közvetlenül, de mindig 
megnyilvánuló, inkognitóba nem rejtett létélménye 
és vele kapcsolatos magánetikája tanúskodik min-
denekelőtt. Az a létélmény és magánetika, amely 
nemcsak az »emberről« vall, hanem, mint látni fog-
juk, az irodalom-interpretátorról és kritikusról is. 

Az Előszó helyett című  ciklus korai esszéi egy ifjú- 
-wertheri hiányokkal és nosztalgiákkal terhes szelle-
mi portrét körvonalaznak. Az ifjú ember, aki — föl-
tehetően sinkói közvetítéssel - korán eljutott létél-
ményének »nietzscheánus«, pontosabban: »zarathusz-
trás« meghatározásához, a »nyájéletnek«, az ál-közös-
ségi életformának, a bármennyire is fojtogató egzisz-
tenciális egyedüllét túl könnyű  »föloldásának« eluta-
sításához, képtelen megállapodni a maga külön-lété-
nek beletörődő  legalizálásánál. Amint »szentimentá-
11s etűdjében«, a Hitben közvetett valloшásossággal 
fölfedi, őt is »az emberek egymás közti viszonya 
miatt kibontakozó szenvedés« és vele kapcsolatban á 
»közösségáhitat« preokkupálja, annak bizonysága-
ként, hogy a Meditációban kifejezett ösztönös miszti-
cizmusa — az én és a mindenség spontán egységének 
mámora — hamar problematikussá vált, diszharmo-
nizálódott. S bár a vallásos misztikát és a »zarat-
husztrás« hévvel elutasított nyáj-közösség animális, 
páraszagú melegét a Meditációnál két évvel később 
keletkezett Hitben is ugyanúgy elveti, egyféle — ate-
ј 7~  t, emberarcú — »miszticizmusról« ekkor se haj-
landó Iemondani: azon hit problémája foglalkoztat-
ja, melynek tárgya az ember, az emberi közösség, az 
unio mystica .. . 

Ennek elérhetetlensége aztán logikusan vezeti el ifjú 
szerzőnket a lét abszurditásának élményéhez, s ez 
nemcsak világérzésének egyik tartópillérévé, hanem 
egyféle esztétikai kritériumává is lesz. Mint fél évti-
zed múltán, a Költészetünkr ől című  esszéjében meg-
vallja, szerinte a lét abszurditásának élménye a kor-
társi irodalomban esztétikai relevanciával is bír, hisz 
»ez az élmény egyensúlybontó, kžzökkent ő, a kifulla-
dásig ellenállásra és szembeszegülésre ösztönz ő  —
következésképp igazán releváns m ű  nélkžžle korunk-
ban aligha is szütethetžk.« 

Ez az esztétikai fontossággal is bíró létélményelem 
Utasainál nini ölt végletes, abszolutizált jelleget, s ily 
módon nem is eredményez esztétikai kizárólagossá-
got és dogmatizmust. A gyermeki nosztalgiával áhí-
tott unio mystica elérhetetlenségének tudata s az en-
nek következményeként kialakult abszurditás-élmény 
ugyanis nem termeit ki nála valamiféle zárt, kérges, 
megkövült pesszimizmust. Alláspontja a nyíltságé, a 
»minden történhet még« jegyében megvalósuló aktív 
reményé. S bár szembeötl ően az ilyen magatartással 
szimpatizál az általa vizsgált művekben is, a »remény 
elvéből« nem csinál dogmatikus kritikusi kánont. El-
lenkezőleg, a remény és szkepszis iránt egyaránt t o-
leráns marad, a kettő  dialektikáját, egymást-feltéte-
lеzését hirdeti, s ezért logikus, hogy egy helyem a 
hit—hitetlenség ellentétpárjára is kiterjeszti a közis-
mert axiómat: csak az tud igazán szeretni, aki gy ű-
lölni is tud... 

E nyílt, s a jelzett mádon — implicite — a kritikái-
ban  is érvényesített létélmény szerzőnknél egy ugyan-
csak nyílt, nem-normatív magánetikával társul. Olyan-
nal, mely Utasinak az irodalomról írt szubjektív —
nem pedig szigorúan-tudományos, szárazon-egzakt —
oeuvre-jében ismét csak lényeges szerepet kap, mivel, 
mint látіvi fogjuk, kritikusi érde'klődésének és szöveg-
elemző/értékelő  módszerének elő terében az alkotói ma-
gatartásforma é ѕ  annak esztétikai farmába öntése áll. 
E magánetika alapja, magának az »etikus«-nak a 
képzete Utasi írásaiban a komolyból, mélyb ől, szen-
vedőből, sőt a keresztre feszítettség vállalásából, az 
abszurdum viseléséből, a »pokoljárás« előli ki nem 
térésből áll össze. S bár erkölcsi krédójának — s 
nem pedig kódexének! — nincsenek a normatív eti 
kákra jellemző  kantiánus »sollen«-jei, az erkölcscs ősz 
szigorával számonkért követelményei, szerz őnk ma-
gánetikája mégsem mondható eklektikusnak, végle-
tesen elv nélkülinek. Affirmált etikai elvei közt há-
romnak hangsúlyozott jelentősége van: felfokozott 
intenzitással álmi az emberi lét abszurdumát (A da= 
dogó kiáltás költői hatalma); túlhaladni a világgal 
szembeni impresszionista viszonyulást, a »felszíni, 
hangulati ellenállást«, s azt a magatartásformát is, 
amely »a puszta, vak lázadásnál egyebet nem tud 
felmutatni« (Hínárban). 

3- 

A  nemzedékei esztétika és irodalompolitika s a magán-
életérzés és -etika együttesen alakította ki szerzőnk 
kritikusi szimpátiáinak és antipátiáinak, illetve igé-
nyeinek, elvárásainak rugalmas rendszerét. 
E programatikusan és rendszeresen ki nem fejtett, 
de a kötet egészéből mégis rekonstruálható igény-
rendszer legáltalánosabb sajátsága egyféle elkötele-
zettség számonkérése. 

Mit ért szerzőnk e korunkban túl sokat használt s 
jócskán lejáratott igényen? 

Mivel mindeddig kitartott ama korán megfogalma-
zott nézete mellett, hogy a vers, az alkotás a tényle-
ges közösségi összetartozás hiányából, az egyedüllét 
megszüntetésének imperativusából s nem pedig gyö-
nyörködtető  funkcióval születik (Az élet ellen az élet-
ért) —, az elkötelezettség képzetkörébe Utasi minde-
nekelőtt az élményi és élményszer ű  irodalmat vonja 
be. »Nem fetisizálom az ihletet, nem becsülöm Ze a 
költői munkát. De a munka eredménye fi éreztesse 
az alkotási folyamat kutató hullámveréseit, hanem 
élő  organizmussá válva, dobja felszínre az érzések, 
megérzések, sejtések komplexumát és az emberi ter-
mészetben mindenkor jelenlev ő, de a tudatos ráis-
merés határait csak kivételes pillanatokban elérő  lel-
ki mozzanatokat, amelyek a кбznapok konvencžoná-
Iis valóságában meghökkentőek, taszítanak és idege-
nek, egy érzékenyen reagálni képes olvasóközönség-
ben azonban bizonyos gy őzelmi érzést váltanak ki, 
tágítják a térrel és idővel determinált ember világá-
nak kalickarácsait, frissítően, elžxírké пt hatnak az 
ember szenzibilitására, s ily módon növetik egyénž-
ségének szellemi pont encidl јй t» — határozza meg 
szerzőnk a Máglyában már-már definíciószerű  ala-
possággal az élményi irodalommal kapcsolatos ma-
gánigényét, s már ebből a precíz meghatározásból is 
kisejlik, hogy Utasi véletlenül sem a művésziség ro-
vására kéri számon az élményiséget. Hogy ilyen szem-
pontból fölbonthatatlanul-kett ős az igénye, azt má-
sutt közvetlenebbül is kimondja: a költ ő  mondani-
valója legyen »elég súlyos, esszenciális«, de nem pusz-
tán élményi valóságában, megformálatlanul, hanem 
oly módon, hogy a költő  egyúttal »megbirkózzék a 
botlasztó nyelvvel, és összhangba jusson vele, egyen-
súlyba, ahol élmény és szavak nem árulkodnak foly-
tonosan egymásra« (Mert élni kell...). Kritikáiban és 
tanulmányaiban aztán következetesen ügyel arra, 
hogy a felszínes »emberi igazságokat«, s a »tetten 
ért költői hazugságokat« és »fájdalom-pózokat« meg-
különböztesse a legmélyebbről fakadó, elementárisan 
feltörő  emberi/alkotói igazságoktól, mint ahogy arra 
is gondosan ügyel, hogy az emberileg mégoly őszinte, 
de alkotóilag megvalósulatlan szövegeket »konokul« 
kizárja a költészet, a műalkatás szférájából. 86 



Az élményi irbdalom ily módon töгténő  igenlése ter-
mészetszerűen együttjár azzal, hogy szerz őnk az el-
kötelezettség képzetköréb ől kirekeszti a »sterilizált 
mívesség« termékeit, »a költészet újiparosainak« med 
dő  kísérletezését, a pusztán »jó«, »j бl megcsinált«, 
»jól megszerkesztett« verset —egyszóval mindazt, 
ami »nem az emberért vívott küzdelem teljesebb for-
mája« is, hanem csupán a »beatavottak« szellemi 
tápláléka (T£z év után). 

Ezzel eljutottunk szerzőnk elkötelezettség-igényének 
újabb, immár politikusabb összetev őjéhez. Az aktív 
szellemi viszonyulás, sőt »a valósággal való nyílt 
szembenézés« - ami Az élet ellen az életért írója 
szerint voltaképpen nem más, mint szembeszegülés a 
meg nem emberiesiilt viszonyokkal, s mint ilyen, »a 
legigazibb emberi magatartások közül való« ez 
az aktív alkotói állásfoglalás nem leplezett magán-
etikai igényként szintén jelen v an  szerzőnk írásaiban. 
Ennek a jegyében kéri számon felszabadulás utáni 
líránk két évtizedének mindkét nemzedékét ől — a 
»traktoros« verselés és a »szigetköltészet« m űvelбitől 
is — az aktív, kritikai magatartást (Költészetünkr ől). 
S ugyancsak ennek az alapjában véve etikai igénynek 
a következménye, hogy a széppróza akkortájt leg-
job , »öreg« és fiahall képvfimelő ek — Maj•tényinвΡk, 
Hercegnek, Szirmainak, Majornak — egyaránt felró-
ja a valósággal való nyílt szembenézés hiányát (Hí-
zelgéstőt a hitvallásig). 

4. 

Utasi fent vázolt nemzedéki és magánigényei, a ge-
narációs és еgyé П i élmбnyedc kеvetkezményвΡként létre-
jött krfltikusi elvánáјsai részben már előlegеaték is, 
hogy tirásaibап  mit és hogyan vizsgál, vagyis, begy 
alapjában véve nv jellemzi é ґtвΡlmező/értékelő  mód-
szerét. Alábbiakban ezt vizsgáljuk meg közel вΡbbről is. 

Szerzőnk szövegeiben elsősorban is egy szembeötl б  
ateoretikusság nyilvánul meg. Az egy tucatnyinál alig 
több s jobbára esetleges hivatkozás egy-egy esztéta, 
irodalomtörténész vagy író valamely nézetére (Igno-
t
u

s, Schиpf јfiв  Aladár, Szerb Antal, Szabó Dezső, Kas-
sák, József Attila, Oskar Davi čo, Branko Miljković , 
Vasko Pipa, Novalis, Rilke, Thomas  Mari,  Sartre, 
Octavi Paz, Dylan  Thomas s még néhány szerző  egy-
egy megállapítására): közvetve már ez is jelzi, hogy 
Utasit nem az irodalom teóriája, hanem praxisa ér-
dekli elsősorban. 

Kritikái, esszéi és tanulmányai ezt az ateoretikus be-
állítottságát gyakorlatilag is kidomborítják. Utasi 
nem a hagyományos vagy korszerű  esztétikák és i г-
dalomelmélвΡtek egyegy tételének fontosságát vagy 
lёлyegtelenségét mész a viдsgált iгоdalmi szövege-
ken, nem az esztétikai gondolkodás gyakorlati illuszt-
rálását célozza a lírai és prózai alkotások vizsgála-
tával, hanem csakis a szövegek alkotás-voltának, 
avagy alkotáson inneni állapotának fölmutatását. 
Ateoretikus érdeklődésének mintegy alibijeként teszi 
meg egy helyütt mottóul Dylan Thomas tanácsát: »Ol-
vassa azokat a verseket, amelyeket szívesen olvas. 
(...) Mit számít, hogy mi is a költészet tulajdonkép-
pen?« Utasi következetesen tartja magát e tanácshoz, 
s ezt mi nem az ateoretikus hajlamú kritikusok apo-
lógiбjaként, sem pedig .elmarasztalásaként állapítjuk 
meg; csupán azt akarjuk jelezni, hogy szerzőnk mód-
szerének egyediségét s e módszer alapvet ő  erényeit 
nem a teoretikus érdeklődés szúérájában kell keres-
nünk. 

bizonyulnak terhesnek. De hogy szerzőnk vállalja 
őket, annak, úgy véljük, ennél is lényegesebb indíté• 
ka van: az a szintén »korszer űtlen«, rilkei kritériu-
ma .ti., hogy a jó műalkotás szükségszer űségből jön lét-
re ... Ezért nem fél Utasi a belső  kényszer holdudva-
rába tartozó szavaktól és kifejezésekt ől — vagyis 
azon . tartalmak számonkérésétől, amelyeknek e nyel-
vi formák csak kiilső  burkai: az élményi, nem-iro-
dalmi irodalom tartalmaitól... Attól a »hagyomá-
nyos« művészeti tartozéktól, amely mindenekelđtt az 
irodalmi irodalom míveseinek, vagy ahogy szerzőnk 
mondaná: »a költészet újiparosainak« jelent kompro- 
mittált, idejétmúlt, romantikus irodalmiságot. Szerin-
tiink tehát Utasi módszerének e látszólag anakro- 
misztikus vonása azért jelent pozitív hagyományossá-
got, mert paradox módon épp azt affirmálja, ami 
igenis aktuális a mai irodalomban is: a nem-mester-
emberi irodalmat. 

Harmadsorban, szerzőnk módszerének immár lénye-
gibb, kevésbé felszíni ismérvei közé tartozik, hogy ő  
a mű  alkotás-jellegének (esztétikájának) megragadá-
sához az alkutósban megnyilatkozó szellem maga-
tartásformák (az etika) fel ől közelít és jut el. 
i 
E magatartás-vizsgálat következetes szorgalmazásá-
ban szerzünk lírikusi alkata nyilvánul meg: azt bizo-
nyitja ez, hogy Utasi az irodalomban, költészetben 
mindenekel őtt — ha nem is kizárólagosan! — az 
életkérdéseket, saját létének el nem babusgatható 
egzisztenciális problémáit keresi, s nem pedig a pusz-
ta szakkérdéseket és -problémákat. Legérzékletesebb 
bizonyítéka az efféle lirizmusnak a hitr ől szóló val-
lomás és a Gál-portré tökéletes rezonanciája. 

A magatartás-vizsgálat azonban Utasinál sohasem re-
ked meg az esztétikán kívüli szférákban. Ő  ugyanis 
nemcsak a műben megnyilatkozó emberi magatar-
tásfоn iákat, hanem velük egyidej űleg az alkotóiakat 
is kutatja, s ezen túlmenően, nemcsak az alkotók vi-
lághoz való viszonyulását, hanem magával a költé-
szettel szembeni magatartásukat is egyforma érdeklе-
déssel szemléli és jeleníti meg interpretációiban. Kö-
vetkezésképp, módszerét nem az esztétikától mere-
ven elzárt és függetlenített, hanem a vele szerves 
egységben levő  etika, vagyis az esztétikum-etikum ke-
resése és fölfedése jellemzi. Hogy számára e kett ő  
elválaszthatatlan és egyaránt fontos a m űben, azt az 
alkotásban megnyilatkozó magatartásnak (szellemi 
tartalomnak) és a formának (a stílusnak) remekül 
megragadott dialektikájával példázza: »... a maga-
tartás és stílus kölcsönösen támogatják, illetve köl-
csönösen lerontják egymást. Ahol a magatartás nem 
megjátszott, hanem kényszert ő  erejű, ott a stílus ál-
talában követnž tudja az akarásokat, problémájává 
válik az alkotбnak, ahol pedig a magatartás tüze el-
lobban, s pusztán szereplési ingerek tartják meg pá-
lyáján az írót, ott semantikussá válik, »irodalmžvá«, 
sokszor provinciálissá is.« (H£zelgéstől a hitvallásig) 

E szétbonthatatlan dialektikus egységnek, az eszté-
tikumetikumnak az együttes keresése eredményezi, 
hogy líraelemzéseiben a költői magatartásformákat 
és az adott költészet megszervez ődését egyaránt s 
egymásra vonatkoztatva analizálja és értékeli, mint 
ahogy prózаvimsgálаtaliban sem csupán az általa pozi-
tívnek minősiilő  szellemi magatartás jelenti az ér-
téket, hanem attól elválaszthatatlanul e magatartás 
irodalmi megvalósítása, formába öntésének módja 
is. Más szóval, Utasi a tartalmi és formai elemek 
egyszerre-hatását vizsgálja, s módszere ezzel nem-
csak a már idézett, sinkói intencióra emlékeztet, mi-
szerint nem a téma, hanem a megmuлkálás, az 
anyaggal vívott küzdelem módja a mindennél lénye-
gesebb interpretátori célpont; B. Szabó Györgynek a 
szerzőnk által is nagyra becsült Rapszódiájára is em-
lékeztet ez az eljárás, hisz az is ennek az egyszerre-
-hatásnak a felmutatását kérte számon a kritikustól. 
E testre szabott intenciók szigorú követésével, betar-
tásával .magyarázható, hogy a Tíz év után írásaiban 
sem puszta témafelmondással és tartalom-, azaz je-
lentéskiszűréssel, sem pedig formai kellékek tartor 
lomtól függetlenített, formális esztéta leltárával nem 
találkozhat az olvasó. 

A formától el nem vonatkoztatott szellemi/etikai tar- 
talmaknak, a nyelvi megformáltság révén megnyilat- 

Másodsorban, egy bizonyos pozitív hagyományosság 
ötlik szembe leginkább Utasi szövegeinek felszínén. 
A kortárs kritikusok legnagyobb részével ellentétben 
szerzőnk nem fél az ilyen »korszerűtlen« fogalmaktól 
és szintagmáktól: fájdalom; mély, költ őnket ízig-vé- 
rig átjárd fájdalom; vágy; életérzés; költői-emberi 
8N; lelkiállapot; lelkialkati komponens; lelki össze- 
tevők; legegyénibb mondanivaló; egy meghatározott 
térben és időben élő  hús-vér ember vallomásai stb. 
E különös bátorságnak az a magyarázata, hogy e 
jócskán megkopott s a korszer ű  irodalom-interpretá- 
lás nyelvhasználatából jórészt kikopott szavak és ki- 
fejezések Utasi szövegében visszanyerik tehe гbíгбsu- 
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kozó alkotói/emberi vliszоnyulásnak, a világgal; az 
énnel és a szóval szembeni magatartásnak az érté-
kelésénél szerzőnk nem valami vaskalapos eszmei/ 
/politikái szigorral, hanem etikai és esztétikai érzé-
kenységgel ítélkezik.'Nem véletlen, hogy — irodalmá-
ri mentalitásával és étikai létélményével összefüggés-
ben — a portré műfaja látszik a hozzá intime leg- 
közelebb álló s leginkább testre szabott értekez ő  mű-
fajnak: Abban ugyanis az etikai beleérzésnek, a nem-
-énnel való azonosulásnak és konfrontálódásnak, az 
etikus fantázia révén megvalósuló konszonanciának 
és összhangtalanságnak alapvető  szerepe van  - s 
kritikusi adottságai épp erre »predesztinálják« Uta-
sit. Legkézzelfoghatóbb bizonyítékként — s egyúttal 
annak a bizonyságaként is, hogy az etikai szemlél ő-
dés nemcsak hogy nem »ballasztja«, de egyes mű-
fajok esetében alapvető  előfeltétele is az irodalom-
ró1 íst irodaiz nmak — is тmét csak a remekbe szabott 
Gál-portréra kell hivatkoznunk. 

Az esztétikum-etikum jelzett vizsgálati módja mellett 
Utasi módszerének másik lényegi jellemzője a műal-
kotás értékeinek és értéktelenségeinek tágabb össze-
függésekben történő, a mű  fizikai realitásából »kilé-
pő« vizsgálata. Nem egy elemzése azt bizonyítja 
ugyan, hogy szerzőnk a mikroanalízisnek is érzékeny 
művelője, írásaiban azonban mégsem állapodik meg 
ennél nem húz merev válaszfalat az alkotás köré, 
hogy aztán annak csupán izoláltan szemlélt imma-
nens sajátságait kutassa, hanem szemléleti rést ha-
sít az illető  alkotó egyéb műve vagy egész életműve, 
nem utolsósorban pedig a vizsgált: alkotás .történelmi, 
társadalmi és irodalompolitikai determinánsai irányá-
ba is. A kötetekbe zárt verseket például nemcsak im-
manens hatásukban, hanem egymást tamogató, egy-
mást. kölosönösan gazdagító Кisugárzásukbau is megra-
gadja, vagyis, ahogy egy.helyen maga rja,.egy-egy vers 
esetében figyelembe veszi »a kötet többi alkotását dl.rá 
eső  f ényt és árnyékot is, a természetszer űen . bekövetke-
ző  visszahatásokat, a nem várt összefüggéseket« is. To-
vábbá, . egy-egy kötet egészét mindig az el őbbi kötet 
fényében szemléli, arról téve tanúságot, hogy az élet-
mű  genezise és alakulása is foglalkoztatja, s nem 
csupán egy-egy részlеtének stabil immanenciája. 
Ugyanígy, Utasi nemcsak a. résžművön kíviHi, de az 
életműbe beletartozó kérdések iránt, hanem a mind-
két esztétikai realitáson kíviil eső , azonban _mind a 
részművet, mind az életművet lényegesen, meghatáro-
zó tényezők: az irodalmi élet, a publikum közízlése, 
az irodalompolitikai viszonyok, a kritika állapota stb. 
iránt sem marad közönyös a műelemzéseiben. 

Ezek szerint tehát azt mondhatjuk, hogy szerz őnk 
a genetikus és strukturális művizsgálat egyszerre-ér-
vényesítésének a híve, s _ mivel az el őbbire valame-
lyest nagyobb gondot is .fordít mint az utóbbira, 
módszere nemcsak irodalomkritikusi,. hanem kétség-
telen irodalomtörténészi affinitásokról is tanúskodik. 

E két alapvető  vizsgálati szempont érvényesítése mel-
lett — olykor a komplex elemzés igényét is felvil-
lantva —szerzőnk a mű  hatásával és értékelésével 
is foglalkozik. 

E két utóbbi feladatot jó értelemben vett neoimpresz-
szionista kritikusként végzi: egyrészt szubjektív ol-
vasói élményeit, a mű  őrá gyakorolt hatását közli 
írásaiban, másrészt pedig értékítéleteit is, nem-titkol-
tan, személyes igények és kritériumok alapján hozza 
meg, vázolt létérzésével ;  magánetikájával és -esztéti-
kájával összhangban. Más szóval, Utasi kritikái, esz-
széi és tanulmányai azt írják le, hogyan és ,miért .hat 
szerzбjiikre mint olvasóra, »befogadóra« az adott, 
műatkоtás vagy kötet, s szubjektíve miért bizonyul 
számára gyöngének vagy erősnek ez a hatás. 

önnöni šzubjektivitásanak, emberi/alkotó egyénségé-
nek efféle vállalásában ` mi szintén egy rokonszenves 
»korszerűtlenséget«, egy respektálandó »hagyomá-
nyosságot« látunk: egy olyan mái kritikus megnyilat-
kozását, akinek az írásaiból nem dereng föl a kettős 
ért képzete, egy »szakmai« ' és egy »magánemberi«, 
egy »objektív« és egy »szubjektív« egzisztencia kör-
vonala. Utasi monolitikus emberként, integrális sze 
mélyiségként mutatkozik meg írásaiban: nem vonul 
álobjektív inkognitóba, nem ölt szaktudományos 
maszkot, nem játssza a »szenvtelen« ítél őbíró szere- 

pét, hanem ilyen és ilyen létélményével, ilyen és ilyen 
magánetikával és magánesztétikával, jó vagy rossz; 
korszerű  vagy korszerűtlen, de saját nézđpontjaival 
kiáll a porondra, vállalja osztatlan önmagát és az 
írástudók »hagyományos«, ibseni pozícióját. A leg-
szimpatikusabb e gesztusban, hogy szerz őnk az ilyen 
értelemben vett neoimpresszionizmusát nem is 'tit-
kolja; egy helyen bevall egy olyan »banáIisan« kózis- 
mert tényt, amelyet a »százszázalékos« kritikusi ob-
jektivitás szószólói, a ridegen-szaktudományos kriti-
ka képviselői sohasem mernek bevallani: »Közismert 
dolog, hogy ha életünk különböz ő  szakaszaiban talál-
kozunk egy m űalkotással, a fölhalmozódott tapaszta-
latok, ismeretek hatására mindig új és mindig más 
színezetben és tartalommal bomlik ki el őttünk a m ű  
adta vezérélmény.« . 

Szerzőnk módszerének szubjektív, neoimpresszionisz-
tikus vonásai ismételten a kritikusi metódusok t o-
leranciájára intessek: nincs eleve »jó« és »rassz«, 
»hasznáíható« és »elavult« kritikusi módszer, de van 
vagy nincs erőteljes vagy vérszegény kritikusegyéni-
ség s adekvát vagy inadekvát, testhezálló vagy elta-
nult és divathajhászóan követett irodalomértelmez ő  
és -bíráló eljárás: S az eddig mondottak alapján nyil-
ván nem kétséges;  hogy szerzőnk esetében miszerin-
tiink melyik eshetőségről van szó. 

Ezzel egy olyan kérdéshez érkeztünk, amely kívül 
esik a Tíz év után immanens problémakörén: hol a 
helye az e kötetben képviselt módszernek a jugoszlá-
viai magyar kritikairodalomban? — Lévén'hogy alap= 
kutatások híján nem vállalkozhatunk literatúránk .e 
külön teriiletének módszertani tipizálására, csak azt 
állapítjuk meg, hogy ha a magyar nyelven művelt 
kortársi kritikairodalomnak van  egy »újvidéki isko-
lája« is, akkor — Utasi könyve is ezt tanúsítja — ez 
nem többé-kevésbé tehetséges vagy tehetségtelen epž-
gonok táborát,' egyszólamú, egy nótát fújó kórusát je-
lenti, hanem kortörténeti és nemzedéki szempontok-
ból ugyan egyaránt meghatározott, de mégiscsak önálló 
utakon járó, az irodalomban saját — intellektuális, 
etikái és esztétikai, illetőleg eszmei, erkölcsi vagy 
költészeti —élményeiket keres ő  írók; kritikusok, 
esszéisták és irodalomtörténészek laza kohéziós szá-
lakkal összefűződő  közösségét. 

5. 	 . 

A Tiz év után az egy Tömörkény-tanulmány kivéte-
lével a jugoszláviai magyar irodalom alkotásaival és 
történeti problémáival foglalkozik. Alábbiakban arra 
térünk ki, milyen a szerz ő  kritikusi viszonyulása 
könyvének ezen alapvető , voltaképpen egyetlen tár-
gyához. 

Az organikus és autochton irodalom létrehozása, pon-
tosabban: »világra segítse« érthető, természetes és 
hasznos nosztalgiája valamennyi kisebbségi/nemzeti-
ségi kritikának. E nosztalgiának azonban rendszerint 
»természetszerű« kísérőjelensége az elnéző, az érték 
csírájából meglett értéket, a középszer ű  alkotásból 
jót, a jóból meg remeket eszkábáló — kritikátlan-
ság. Olyan speciális kisebbségi/nemzetiségi értékrend-
szer kialakítása, amely — egy Szenteleky Kornél ese-
te a legékesebb bizonyítéka ennek — nem föltétlenül 
egy vidékies igénytelenség következménye, hanem el-
sősorban a sziilető  irodalom »sziilési fájdalmaié«: 
legyen már, keljen életre minél előbb a »magzat« ... 

Utasi Csaba e tekintetben rendhagyó, a kevesek közé 
tartozó nemzetiségi kritikus. A csakis a miénkhez, ki-
zárólagosan a mi helyi relációinkhoz igazodó mérce-
rendszer nemcsak hogy nem sajátja, de elvileg és 
gyakorlatilag egyaránt Utasi a legszenvedélyesebb el-
lensége is, az ilyen mércerendszernek. A Kormányel-
törésben kommentárjában például »csinos kis hazug-
ságokkal s jó adag önámítással f űszerezett« irodalmi 
mindennapjainkról — jelen irodalmi életünkr ől — 
már-már kétségbeesett gúnnyal, a inegszénvedettség 
jogán feltörő  »csecsemőgyilkos« iróniával állapítja 
meg: »Mindkét fél, a költ ő  is, a kritikus  is,  magába 
feledkezetten játszik (...), s bár tudatukban, válsá-
got okozó lelki tusák eredményeképp, többször-több-
ször hatalmas kérdőjel nyomul szépen sorjázd m ű- 
veik mögé, a kocsi azért csak gurul tovább ezen az 88 



álmos nagy lapályon: az ünnepi méltatások fehér 
inges, sötét nyakkend ős szólamai, bádogdíjunk arany-
ló fénye, a megért ő, ki tudja;  hányadik évszázad el-
lenállhatatlanul vonzzák a maroknyi csapatot. S a 
vonulás jelszava: vagyunk, illetve a magábiztosaké: 
vagyunk ;  méghozzá nem is akárhogy.« 

Kötetbe gyűjtött írásaiban szerzőnk más-más hang-
nemben, de gyakorlatilag mindig e »kegyetlen« szigo- 
púság elvét képviseli, nemcsak nemzedékének kriti-
kai alapállására; de az irodalomteremtés érdekében 
tett kritikusi • engedményeit mintegy megsokalló, hat-
vanas évekbeli B Szabó Györgyre is asszociáltatva. 
đ  írta ugyanis annak idején, s Utasi is meger ősítően 
idézi: »Ha a kritika költészetet kíván teremteni mž--
denáron, akkor kénytelen versírást, versfáragást a 
költészettel kiegyenlíteni ...« 

Utasi azonban, . mint már érintettük is, nemcsak iro-
dalmi jelenünk, de közelmúltunk és múltunk, egész 
hagyomány-komplexumunk — vagy inkább: kom-
plexusunk! — iránt is »kegyetleniil« szigorú. Nem él 
ugyanis avval a jószándékú kegyes csalással, amely 
a szeгvéS, autochton irodalom mielőbbi kilombosítá-
sának némes céljától vezérelve oly módon is siettetné 
a hagyománytalanság bénító tudatának fölszámolását, 
hogy irodalmi hagyományt — szerves irodalmi foly-
tonosságot —»lát« és »láttat« ott is, ahol esetleg csak 
parciális, szervetlen, össze nem függ ő  irodalmi fak-
tumok mechanikus egymásmellettiségér ől lehet be-
szélni. 

A kötet nemzedéki jellegzetességeinek vázolásakos 
szó volt már róla, hogy ez a szigorú kriticizmus Uta-
sinál (is) a Symposlión-nemzedék negatív irodalmi 
örökségének három elemére irányult els ősorban. Eh-
hez itt még azt kell hozzátenni, hogy a könyv egyik 
írásában az anti-kalangyás symposionista tagadás re-
mek alkotáslélektan magyarázatát, egyszersmind eti-
kai igazolását találjuk. Herceg Jánosnak a maga if-
júkori mindent-tagadásával kapcsolatos önbírálatá-
ról állapítja meg Utasi polemikus hévvel — és köz-
vetett, magára és induló nemzedékére is vonatkozta-
tott vallomásossággal —, hogy »nincs olyan mítosz, 
illetőleg mítoszba öltöztetett irodalmon kívüli érdek, 
bármily ígéretesnek vagy szükségszer űnek látsszék is, 
amelynek nevében felel ősségre lehetne vonni egy-egy 
induló értelmiségit, ha nem hajlandó főt s térdet haj-
tani az adott irodalmi és művelődési viszonyok el őtt, 
ha fölszabadult energiáival netán szőröstül-bőröstül 
megtagadja is azokat, hiszen negációját egy kés őbbi 
of fžrmáci б  nosztalgiája váltja kž. Máskülönben nem 
is vállalkozna a tagadásra, hanem a viszonyok csen-
des tudomásul-nem-vételével járná a maga kietlen és 
hazátlan, rendkívül magányos, de mindvégig szuve-
rén útjait ...« (Túl hamar szégyen — lépésvesztéssel). 
Nem kétséges, hogy az induló Utasi radikalizmusa 
mögött — melynek hőfoka a könyvbe is bevett Csé-
pe-pamflet és Galamb-kritika példáján oly jól érzé-
kelhető  —, e felfokozott intenzitású tagadás mögött 
szintén »egy későbbi affirmáció nosztalgiája«, egy 
majdani irodalmi hazára találás reménye lappangott, 
ám e nosztalgia és ez a remény tíz év múltán sem 
csúfolta meg egykori tulajdonosát: a hazára találás 
megtörtént — de kellő , elengedhetetlenül szükséges 
kritikusi distanciával; a tagadást nem az apológia, 
hanem csupán az árnyaltabb, körültekint őbb, több 
szempontú kriticizmus váltotta föl — de nem az 
egykori tagadás megtagadása is: Utasi nem idegen-
kedik a nyilvános önkorrekciótól — Gál László »trak-
toros« verseivel és Végel László els ő  regényével kap-
csolatos nézetének a korrekciója jól bizonyítja ezt 
—, azonban igenis idegenkedik az ízléstelen »hamu-
szórástól«, a »fiatalos«, »kezdő<, tehát kvázi már csak 
ezért is megbocsátható »túlkapások« szánom-báno-
mos kritikájától. Az irodalomtörténet dolga annak a 
kérdésnek dokumentált megválaszolása, hogy a szer-
zőnk által is vehemensen képviselt nemzedéki hár-
mas tagadásnak kétségtelen célszegy űsége mellett 
volt-e objektív, az egyes — vidékiesen érzékeny —  
szегzбkбn ejtett sérelmeken túli negatív következmé-
nye is. A kritikus dolga viszont az, hogy — kitartson. 
Ti. saját, egyéniségétől elválaszthatatlan, korán fel-
ismert útja, a goethei értelemben vett »démona« mel- 
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A jugoszláviai magyar irodalom iránti szigorát az hi-
telesíti és igazolja, hogy Utasi a saját nemzedékével 
szemben is érvényesíti. Már 1968-ban arra figyelmez-
tet, hogy az e nemzedék tagjainak műveiről írt kri-
Ulka mindaddig a .tisztes eхedményekre tette a hang-
súlyt, ám »költői világuk hiányosságairól alig esett 
szó«, pedig az ő  alkotásaikat is »következetesen a 
soha-meg-nem-elégedés kiindulópontjáról« kellene 
megközelíteni (Költész е tünkről). 

Saját nemzedéke előtt is magasra emelt kritikusi 
mércéjéről mi sem tanúskodik jobban, mint az, hogy 
ugyanebben az íгásáUan a Symposion леnizedék oгai-
ban  — nyolc évvel az idulás után! —mindössze »3-4 
költőt« tart  számon ... A Brasnyó István, Ladik Ka-
talin, Fehér Kálmán, Domonkos .István, Koncz István, 
Végel László, valamint a nemzedék szellemiségével 
csak legutóbbi alkotószakaszában érintkez ő  Gulyás 
József köteteiről szóló kritikáiban és tanulmányaiban 
aztán ez az igény gyakorlattá váІіk. Kivételt csupán 
a Symposion Könyvek első  két kötetéről, Domonkos 
Rátkájáról és Tolnai Homorú versek- јéгбl írt esszéje 
képvfisel, érthető  okokból: a nemzedékd lét öröme, a 
vagyunk s méginkább a leszünk immár könyvekkel 
is alátámasztott bizonysága az euforikus affi гmáció 
hangján szólaltatta meg ekkor Utasit is. Kár, hogy 
kritikusunk az emlitett nem¢edéktá гsak tucatnyi 
könyvén kívül nem foglalkozott behatóbban a Sym-
posion Könyvek sorozatának egyéb fontosabb alko-
tásaival is, valamint a generáció sorozaton kívüli 
vagy más sorozatokban megjelent m űveivel. Leg-
alább az első  nemzedék könyveivel! Szigorával ugyan-
is csupán jó szolgálatot tehetett volna nemzedéktár-
sainak. 

6.  

Utasi könyvének címe arz iroodalomtörténeti áttekintés, 
vagy legalábbis: átpátsztázás igényére is utal. A »tíz 
év után« nemcsak szerzőnk egy évtizedes alkotói út-
ját, hanem egész irodalmunk megfelel ő  útszakaszá-
nak vázlatát is jelölni hivatott. Kötete — az egyes 
alkotók portréja vagy portrévázlata mellett — iroda-
lomtöгténeti szempontból épp ezen igény sikeres meg-
valósítása miatt jelentős: a jugoszláviai magyar iro-
dalom 1945 utáni történetét s néhány alkotójának mo-
nografikus bemutatását nem lehet majd megírni a 
Tíz év után eredményeinek megkerülésével. 
t 

Számunkra azonban nem kétséges az sem, hogy mint 
minden igazán jelentős kritikusi könyv, ez sem csu-
pán vitathatatlan, lezárt értékeivel, eredményeivel, 
hanem kiegészítésre szoruló megállapításaival, alátá-
masztandó tételeivel, vitára késztet ő  szempontjaival 
és nézetemvel is jelen lesz irodalmunk felszaba-
dulás utáni negyedszázadának majdan megírandó 
részletes történetében. 

Végezetül — éppen ezért — azon alapvet ő  szubjektív 
hiányérzetiјnkгбl számolunk be, amely a kötet sze-
rintiink legnagyobb, az irodalomtörténészi és mon o-
gráfusi részmunkákkal majd ágynyalásra, retusálásra 
leginkább rászoruló szépséghibájával kapcsolatos. 
Úgy véljtik, az eddig felsorolt pozitívumok után e 
hiányérzet elhallgatása nem volna méltó már csak 
szerzőnk respektálandó szigorúságához sem. 

A kortársi irodalom kísérletez ő, játékos, szélsősége- 
sen-úttöгб  áramához való viszonyulásra gondolunk. 

A háború utáni szépprózánkról írt tanulmányvázlaté 
ban Utasi helyeslőleg szól »a mindenkor kockázattal 
járó értelmiségi kaland-ró1« és a »kísérletező  kedv-
ről«; másutt úgy nyilatkozik — igaz, némi iróniával 
—, hogy nem akarja elvitatni az írói eljátszadozás 
jogát; a Szertefoszlott žllúzžókban a »valódi modern-
séget« respektálja — meghatározatlanul —, szemben 
a »szélsőségesen avantgarde lírával«, amely őszerinte 
„a »hétköznapi« logikától, a »versbe nem vai б« külvž-
idgi hatásoktól radikálisan elzárkózva, pusztán a 
nyelv szintjén kísérel meg egy más világot reali-
zálni ..." Ezzel együtt egyéb elvi tételek is a jelzett 
szempontból toleranciát elélegeznek. Gyakorlatilag 



azonban Utasi nem ilyen toleráns az alkotói kaland, 
a kísérletezés , a »homo ludens«-i megnyilatkozások s 
a »valódi«, különösen pedig a »szélsőséges« modern-
ség, »szélsőségesen avantgarde « költészet iránt. 1me, 
néhány példa. 

Szerzőnk a Száz panaszról árva (s Torok Csaba köl-
tészete kapasán ) szžnonímaként kezeđii a kísérletezés 
és az ujjgyakorlatok költészetét; 

Gulyás Józsefről értekezve túlzott kételyét nyilvá-
nítja ki napjaink modern  költészetének egzisztenci-
ális komolysága iránt, akaratlanul is kijátszva köl-
tőnket a puszta kísérletezéssel kiegyenlített mai ml-
dernizmus ellen : »... Gulyás, aki aszó szoros értel-
mében mindig is élte a verset (mindegy, hogy ho-
gyan), nem tehet feszültség-csökkent ő  kirándulásokat 
a modern költészetbe, nem kžsérletezhet: az ember 
egzisztencidlis problémáž ugyanis oly er ővel kötözik, 
hogy verseiben még nevetésre sem futja erejéb ől, 
nemhogy a világ atomizáltságát többszörös áttételes-
séggel kifejez ő  művekre futna, hogy a csak a nyelvre 
támaszkodó, tartalmaktól megszabadult, »önmegva-
Zdsító« experimentumokról ne  is  beszéljünk«; 

Koncz-tanulmányának szenvedélyes iróniája a költé-
szet újiparosaival hozza összefüggésbe a »kellemes, 
mozgékony kutatókat «, akik »minduntalan meglepe-
téseket szólgáltatnak «, s az emlitett újiparosok zsák-
utcáiból »becsványuk parancsára vidáman és maga-
biztosan mindig ki tudnak kanyarodni«; 

ugyanebben a tanulmányában »a neodadaizmusnak, a 
popnak, a nnontázsolásmak, a szürsealfi ~ta »fecsegés-
nek«, a samámkodásnak , a lehelet iлоm csipkézésnek, az 
ollózásnak , az aktualitások »angazsált« megéneklésé-
nek« e gazdag jelenségcsoportját szerz őnk egy kalap 
alá veszi , s pusztán az irodalmi élet »szánpadi fé-
nyeinek« mágiájával , vagyis afféle mániákus szerep-
lési ingerekkel hozza kapcsolatba , amelyekkel szem-
ben viszont ott az ideális ellentét , »a kanizsai csönd«, 
ahol még »nem gyulladtak ki a színpadi fények«; 

másutt meg azon ellenavantgarde -os, már századunk 
első  két évtizedében is alaposan lejáratott poétikai 
babona felújításának vagyunk szemtanúi szerz őnk 
kötetében , boogy a vers terjedelme , a szavak és so-
rok rendje , egymásutánja az igazi költészetben ab-
szolút mértékben determinált , ezzel szemben viszont 
az avantgarde líra kvázi önkényesen sorjázza a sza-
vakat s esetében a versterjedelem is úgymond sza-
bályszerűen viszonylagos... 

Miről is van  tehát szó? 

Nincs szándékunkban önismétlésbe bocsátkozni, új-
ra elmondani , mennyire respektáljuk , tiszteljük és 
fenntartás nélkül értékeljiik szerz őnknek az iroda-
lom komolysága , élményisége , etikai mélysége, »po-
koljáró« bátorsága , társadalmi aktivizmusa , egyszó-
val: nem-mesteremberi volta iránt támasztott igé-
nyeit. Úgy véljük azonban, hogy ezeket az általunk is 
feltétlenül vállalt igényeket Utasi néha mereven, ok-
talanul és a túlzott általánosítás veszélyével nem szá-
molva szembesíti a kísérletez ő , kutató , úttalan uta-
kon járó , de nem csőkkentett felelősséggel új ösvé-
nyeket kereső , legmaibban mai modernista törekvé-
sekkel . Nem akarunk napjaink legújabb irodalmi 
tendenciáinak szakava alán »s¢akértőjeként« föllépni 
s ezen törekvések ráncolt homlokú »óvójának« po- 
zában tetszelegni ; az »irodalmi munkamegosztás«, az 
irodalmi élet — és az »élet« — számunkra sem az 
irodalom jelenét , hanem inkább a múltját »osztotta 
ki«, következésképp , a korszerűség helyett inkább a 
hagyományosság a »szakmánk «. Azt azonban mégis 
meg kell mondani , hogy szerzőnk itt-ott már-már 
»tanárosan« szigorú újklasszicista igényeket támaszt, 
s a költészet újmpamosahval szembeni jogos antipátiáit 
néha jogtalanul terjeszti ki a kísérletezőkre, a sö-
tétben tapogatózókra . Mintha az ő  költészetük eleve 
arra lenne ítélve , hogy »laborverseket « és csakis azo-
kat produkáljon , s mintha nem tudnánk , hogy a köl-
tészet partizánjai nélkül nincs el бrelépés a »törzs-
had« számára sem! Ú'gy tűnik néha , a kortársi no-
dernizmusoknak Utasi e »törzshadát« kedveli csupán, 
vagy azt is mondhatnánk : a középutas modernséget. 
Holott , tudjuk , az irodalmi újítás , egy tegnap kiví-
vott , mára már »standarddá«, holnap meg már ha-
gyományossá levő  »újszerűség« túlhaladása , mással- 

-fölváltása nem képzelhető  el »szélsőségek«, »túlzó« 
újító szándékok nélkül . A modernnek lenn minde-
nestül napjainkra már szintén »megszakállasodott« 
programja nyilván eleve föltételezi a széls őséges ku-
tatókat  is,  hisz miféle madernnzmus az, mely eleve 
egy mértékletes , középutas , jó előre megrendszabá-
lyozott mederbe van tercelve ? — Az efféle »moder-
nizmus« voltaképpen már fogantatása pillanatában 
befekszik — az akadémizmus nászágyába! 

Amint mondani akarunk , nem több a banálisan köz-
ismert irodalomtörténeti tanulság újraaktualizálásá-
nál: minden idők hagyományos és korszerű  irodalma 
egyaránt képes értékek és értéktelenségek teremtésé-
re, s alkotóiknak egyaránt megvan a lehetősége, 
hogy zsákutcába torkolljanak . Az elhanyagolható kü-
lönbség csupán annyi, hogy az előbbiek az »iparo-
sok«,az utóbbiak meg az »újiparosok« zsákutcájába 
futhatnak — a hagyományos vagy újító alkotók 
egyéniségétől , egyéni kvalitásaitól , tehetségétđl fiig-
gően . Evszázadok irodalomtörténeti tapasztalata int 
tehát arra , hogy a kritikairodalomnak — ha igényt 
tart az objektivitásra s nem elégszik meg azzal, hogy 
csupán egyetlen , hagyományos vagy korszer ű  iskola 
propagandaszerve legyen —, egyforma nyíltságot kell 
tanúsítani a tradicionális és a modern irodalom lehe-
tőségeivel szemben . Véleményünk , szerint szerzőnknél 
e nyнlbság oѕuрйn a mértékletes korszerűség •határáig 
terjed , s innen van az, hogy csak akkor bizonyul az 
értékek és értéktelenségek biztos kez ű  szelektálójá-
nak, amikor a mai , korszerű  irodalom lassan már 
hagyományassá váló főáramába meráti kritikusi há-
lóját ; amint viszont az úttalan úttör őkkel , a vaksö-
tétben is teljes alkotói komolysággal , esztétikai és 
etikai igényességgel kutatók - mellékhadával , vagy in-
kább : pionírőrsével találkozik , mintha megrettenne 
az ítélethozataltól , kitér előlük , nem foglalkozik ve-
lük, vagy pedig elbizonytalanodott és alapos korrek-
cióra szoruló ítéleteket hoz. 

Ez utóbbi esettel kapcsolatban íme három , kirívónak 
tűnő  példa. 

Szerzőnk nem titkolt ellenszenvvel viszonyul a szür-
realista módszerhez és az irodalmi élet »színpadi fé-
nyeire« igényt tartó költészethez. Utóbbiról történt 
már említés , előbbire pedig a Ladik -tanulmány a 
legküпívóbb példa . Szerzőnk ugyanis itt fogalmaЈ7a 
meg eltúlzott kételyét a legnagyobb általánosítással: 
„. . .  egész élesen merül fel a kérdés, hogy a tudat-
alattiban való kalandozás f elszžnre dobhat-e tartós, 
időálló értékeket. Ritkán, véletlenszer űen igen, de ha 
valaki ezen az úton akar haladni, és csak ezen, akkor 
alapvető  szegénységről tesz bizonyságot..." Majd 
alább így folytatja a szürrealizmussal kapcsolatos ál-
talánosítását : „S lehet-e kövérebb televényét elkép-
zelni a lesipuskás költ őžségnek, mint amilyen épp a 
szürrealizmus? Aligha. (...) a szürrealžsta (. ј  a szd-
vegyítés és -kirakósdi birodalmában találja magát, 
ahol a kínálkozó kombinációs lehet őségek káprázatá-
ban a teljes szabadság ígéretét látja, noha valójá-
ban labirintusba tévedt: önszántából fosztja mez ver-
seit a mindenkori jó versek egyik dimenziójától«, ti. 
a konstruktáv egyéniség formateremt ő  munkájától 
(Nagy nekivetk őzések árnyékában). — E kettős an-
tipátiának aztán nem kis mértékben lesz áldozata La-
dik Katalin költészete : e tanulmány eltúlzott saigo-
rába egyaránt belejátszott szerz őnknek a szürrealiz-
mussal mint olyannal szembeni általánosított szkep-
szise és költőnőnk »kiбzéleti« — irodalmi , színi , zenei, 
s persze : bulvársajtói — szereplésének en bloc elíté-
lése. E tanulmány különösen azért tűnik sebezhető-
nek, mert szerzője nem tulajdonít elég jelentőséget 
Ladik új költői médiumokkal való kísérletezésének, s 
az őszerinte »csakis ¢enekásérettel « elfоgadható La-
dik-versről például azt árja — nyilvánvalóan a hagyo-
mányos költészet -funkció , az olvasásra szánt versek 
bűvöletében —, hogy az »nem költészet, hanem egy 
színpadra kívánkozó »magánszám« rikító kulisszája«. 
Másrészt viszont Ladik esetében Utasi nem veszi 
eléggé komolyan azt az objektív poéta -szituációt, 
amelyet a Symposion -nemzedék költészetéről szólva 
épp ő  rajzolt meg ezekkel a jogosan -sötét tónuSOk-
kal: „A Symposžon-nemzedék költ ői bizonyos mérték-
ben a 15-20 év előtti helyzetben vannak. (...) a Vaj-
daságban élő  költő  (...) éjszakában rohan, és mindig 
csak befelé, a tusfekete csöndbe: nincs rezonancia. 90 



Ha megfárad, föléli magát a visszhangtalanságban, 
nincs, aki frissítő  vízzel locsolná. Legfeljebb be-beki-
altanak neki innen-onnan az útszélről, hogy jó úton 
halad, s ez minden.« (Költészetünkr ől). Nos, nem sok 
fantázia kell ahhoz, hogy költőnőnknek az írott/ 
/nyomtatott vers »vajdasági« labirintusából való kitö-
rési szándékában, egy »interdiszciplináris« esztrád- 
költészet létrehozásának kísérletében, de a »nagy ne-
kivetkőzések« és a sámándobos-bulvársajtós mutat-
ványok gesztusaiban is mindenekelőtt a nincs rezo-
nancia vajdasági »átkával« vívott küzdelmét lássuk, 
azt a kétségbeesett, tragikusan reménytelen görcsös 
szándékot, hogy feltörje a vajdasági »éjszakát«, a 
»tusfekete csöndet« ... S ami nem kevésbé fontos: 
mindez nem csupán tragikus rvpacskodast, hanem 
kétségtelen esztétikai értéket is eredményezett La-
dik Katalin k іsérletező  alkotásfolyamatában. 

Szerzőnk szóban forgó — miszerintünk eltúlzott —
kételyeinek lett áldozata Fehér Kálmán Fürjvadá-
szatának két igen jó ciklusa is: A kés az kés és a 
Csontok című. Utasi szerint ugyanis mindkett ő  »saj-
nos, csupán információt közöl, ötlet marad, s dara-
bokra szabdaltságában az űrtöltő  szerepét kell vállal-
nia« a kötetben, miközben az utóbbi ciklusra »a ne-
vek fárasztó halmaza« és bizonyos »formalizmus« is 
jellemző , előbbire viszont az, hogy »megmarad az öt-
let szintjén, magát a címet variálja több oldalon át« 
... Azt viszont, hogy a verbális halmozás, ismétlés, 
végtelen variálás mennyire funkcionális, hisz adekvá-
tan tolmácsolja kbltőnk újabb történelemélményét, 
az értelmetlen folytonosság, a körbenjárás abszurdLtá-
sának élményét — ezét szerzőnk a 'kísérletezés rémképé-
től neon veszi észre. Mint ahogy azt sem, hogy •az effé-
le»formalizmus« Fehér Kálmán költ ői evolúciójában 

nemcsak »új peгзΡpeiktívát nyfit köÚtészete elő tt«, de már-
is újabb esztétikai értékek kiјvívását is jelai; ahogy Sava 
Babić  állapította meg, egyebek közt épp A kés az kés 
ciklus kapcsán, ezek a versek »nžиcsenek túlterhel-
ve sem szavak sokaságával, sem nehezen követhet ő, 
felforgatott képsorokkal, hanem — nem vesztve el a 
táptalaj konkrétságát — univerzálissá váltak. Ily mó-
don Fehér egészen közel került tulüjdon poétikájának 
eszményéhez: verseib ől nem hiányzik a dokumentáris 
erő, élettel telítettek, a valóságot nem kerülhetik rezeg, 
sőt, s a megformált költemény mégis szinte egészé-
ben megszabadult az egyediségt ől s lirizmusával, 
lágyságával, gondos építkezésével elérte az univerzá-
list, mind alakjával, mind hatásával. (...) mint végs ő  
költői lehetőséget, amikor is a költő  nem az égalja 
a1ó1 indul s a formula-szavak minimumával mégis el-
jut a lehetetlen túlra, a szörnyűségig — a Comicok-at 
és A kés az kés-t kell kiemelni.« (A Januarskž ćžlžbar 
előszavából). 

Harmadik példánk: Major Nándor Vereségének alap-
vető  negatívumát Utasi abban a játékban véli föl-
fedni, amely »problémává, gáttá növekszik, mely ki-
zár, ezen az oldalon hagy, vacogtató hidegbe taszít 
bennünket«, s amelynek az a következménye Major 
prozájában, hagy »minden novellában megszólal a 
véletlen és váratlan végzet hangja«. Feltétlenül egye-
zünk szerzőnkkel, amikor felszabadulás utáni pró-
zánk vázlatos történeti áttekintésében a szépíró Ma-
jor erényei mellett alapvető  negatívumként a társa-
dalmi vonatkozások kirekesztését eredményező  »szé-
les folyamú« epikum, valamint a »sziget-irodalom« 
alapjává lett »betöltetlen tér« elméletét és gyakorla-
tát jelöli meg. Szerintünk azonban a játék-problema-
tika jelentőségét Major esetében is hipertrofálja, és 
olyan következményre utal, melynek szerintünk 
egyáltalán nem a játékban/játékosságban rejlik az 
oka. A Vereség novelláin vezérmotívumként átvonuló 
»véletlen és váratlan végzet hangjában«, mely Utasi 
szerint az olvasóban egy »furcsa borzongás, végzet-
szerűség-érzet« kiváltója, mi nem az író önkényes el-
játszadozásának következményét, nem azt látjuk, 
hogy »a megalkotott, immár saját törvényeik szerint 
cselekv ő  és érző  figurák útjába a vezénylő  és irányí-
tó szerepében odaáll Major, és egy kínzó fixa idea 
sugallatára olyan csomópontot hoz tétre a novella-
testekben«, amelyek miatt »a novella valamiképpen 
önnön húsába mar, önnön életessége ellen fordul.« 
A »véletlen és váratlan végzet hangja«, a »végzetsze-
rиség-  rzet« és a »vezénylő  és irányító szerep« mö-
gött mi egy tudatos — s nem pedig játékos, s főként 

91 nem eljátszadozó — alkotói eljárást, egy korszerű  

theatrum  mundi koncepciójának következetes érvé-
nyeѕítését , az ötvenes években nálunk még el nem 
csépelt, le nem járatott létélménynek, a XX. századi 
— nyugati és keleti —elidegenültségnek és egyes-
-emberi kiszolgáltatottságnak az élményét látjuk for-
mába öntődni. S ha a Vereség novelláiban föllelhető  
is az életesség lerombolása , az nem a rémképként kí-
sértő  alkotói játéknak, játékosságnak, hanem a kon-
struáltságnak, pontosabban: a tudatos konstruálás 
nem eléggé sikeres alkotói leplezésének a következ-
ménye. 

7. 

Legvégül: két kis tárgyi korrekció és egy észre-
vétel a kötet válogatásával kapcsolatban. 

A Ladik-tanulmányban állapítja meg szerzőnk, kri-
tikánk vétkes hallgatása kapcsán, hogy kelt őnőnk 
verseiről »úgyszólván egy árva betűt sem olvashat-
tunk a Ballada az ezüstbicikliről (1969) megjelenése 
elő tt.« Ez csak abban az esetben áll, ha az »úgyszól-
ván«-t százszázalékos megszorításként vesszük: Az 
androgyn-t 1963 februárjában Tolnai Doreen 2-jével 
és Domonkos Kontrapunktjával együtt hozta a Sym-
posioп, a jugoszláviai magyar költészet forradalmá-
ra utaló, »szгréгiytelenül« célzó Vj versek címen, 
s a melléklet egyik következ ő  számában Ladik Ka-
talint mint költészeti forradalmunk egyik résztve-
vőjét ünnepeltük, igaz, Az androgynról némiképp 
másként szólva, mint szerzőnk hét év múltán; ezt 
írtuk ti. annak idején: »A Doreen 2-ből az életesség, 
az élet-íz, az élet közvetlenül tör el ő, »költ ői eszkö-
zök« alkalmazása nélkül. Az androgynben a költői 
jelrendszer egy reszket ő  fátylat képez ugyan, de alat-
ta épp oly intenzitással pezseg a vér, mint antžtézi-
sében, a Doreen 2-ben. Metaforák, hasonlatok éš jel-
~ős szerkezetek halmaza fedi a lényeget, nem engedi 
ćözvetlenül felszžnre jutni — s a vers mégsem da-
gályos; a költői eszközök sokasága nem kullancsként 
tapad a vers medúza-testére, nem a »szépítés« és »dž-
;zítés« funkcióját tölti be, hanem a nélkülözhetetlen 
medúza-nyúlványokét. Ha valamelyiket levágjuk, a 
test megsérül.« (Jegyzetek az Üj versekr ől. Sympo-
sžon, 1963. III. 7.) 

B. Szabó György Rapszódiájának kommentárjában, 
a Symposion-nemzedék hírhedt »fogadtatásával« kap-
. solatában állapítja meg szerz őnk: ,,...megdöbbent ő, 
hogy irodalmunknak nem egy számottev ő  munkása 
egy emberként fordult szembe az új akarásokkal, s 
mondta ki enyhébb vagy szigorúbb formában a rend-
reutasító nemet. Mások, hogy meg ne süssék a ke-
züket a parázs vitában, a »bölcs« kivárás taktikáját 
választották, s makacsul hallgattak. Egyedül B. Sza-
bó György foglalt el más álláspontot — Sžnkó Er-
vin nem szólt hozzá közvetlenül (U. Cs. kiemelései, 
B. I.), neveket és címeket érintve a jugoszláviai ma-
gyar irodalomban felmerült kérdésekhez, a hatva-
nas évek elején lezajlott csatározásokról majd csak 
a Kontrapunkt (1964) előszavában sommázza vélemé-
nyét, egyértelm űen a fiatalok törekvéseinek adva iga-
zat —, egyedül ő  (ti. B. Szabó György, B. I.) lépett 
ki az óvatos szimpatizáns szerepköréb ől...« Mind-
ebből az következik, hogy Sinkó Ervin pedig igenis a 
»bölcs« kivárók, a »makacsul« hallgatók, az »óvatos 
szimpatizánsok« körébe tartozott egészen 19644g. Ne-
hogy ebből a teljesen téves állításból nemzedéki fá-
ma kerekedjék, ideírjuk az emlékezetes entellektü-
el-vita során, 1962 márciusában elhangzott Sinkó-elő-
adás két tételét. Az els ő  egészen egyértelműen — bár 
csakugyan nevek említése nélkül — az ekkor mind-
össze négy hónapos (!) Symposžon-meílékletre, illető-
leg hallatlan »botránkozást« kiváltó törzsgárdájára 
utal: »Az Ojtestamentumban van egy nagyon szép és 
mély gondolat arról, hogy mi a botránkozás... Jaj 
annak, aki botránkoztat, de botránkozásnak lenni 
kell. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly és 
mély gondolat. Minden nagy szellemi cselekedet az-
zal kezdődik, hogy megbotránkozást vált ki (S. E. ki-
emelése, B. I.), és jaj annak, aki botránkoztat, de 
nincs termékenyebb valami, mint éppen a botránko-
zás. Ere azt mondhatnám a mai vajdasági irodalomra 
általában, hogy az a hibája; hogy túl kevéssé bot- 



гdnkoztat.« Ugyanezen Sinkó-előadás másik kitétele 
immár név_ említésével is hozzászól az akkor kezd ődő  
irodalmi megoszlás, polarizálódás kérdéseihez. Gál 
Lászlóról ugyanis, aki .akkor még (de nem sokáig!) 
az idős és fiatal öregeknek, a konstituálódni kezd ő  
Symposion-nemzedék egységes ellentáborának egyik 
legtekintélyesebb tagja volt —, Gál. László akkori 
munkásságáról az előadó a következő, egy egész iro-
dalmi szellemi5éget elmarasztaló véleményét nyilvá-
nította Id — nem éppen »óvatosan«, nem épp a 
»bölcs« kivárók módján: »Valószín ű, hogy Gál Lász-
lónak — azt hiszem, ezzel ő  is tisztában van, árt egy 
bizonyos familiaritás amit átvesz a Pistikéjét ől. Ha-
tása alá kerül a Pistikének, a saját Pistikéjének. 
Olyan dolgokról beszél, amiket sz űk körön kívül sen-
ki sem fog már megérteni tíz év múlva, mert áilan-
dóan egy társaságban mozog, annak a társaságnak 
ír és azzal a társasággal beszélget. Ez mind borzasz-
tó kedves, vonzza az embert, csak az az igazság, 
hogy ezzel az ő  saját, nem kis tehetségével és bizo-
nyos rezigndcidval túl gyorsan lemondott a saját 
messzebbmen ő, nagyobb lehetőségeiről és ebbe a vi-
lágba, egy ilyen noviszádi, vajdasági világba zár-
kózott be. Es ebben a világban mozog. Id őnkint ki-
tör belőle és akkor látszik, mi az, amit ő  adni tu-
dott volna, vagy adni tudna, ha ettől a családias tó-
nustól valahogy — ha nem volna hozzá egy kicsit 
kényelmes —, megszabadulna.« (Sinkó Ervin: Az en-
tellektüelről, a jugoszláviai magyar entellektüelről. 
Symposžon, 1962. III. 15.) 

Kommentárzáró észrevételünk viszont az, hogy e jól 
megkomponált, egységes és szerves kötetb ől a Tö-
mörkény-tanulmány talán ki is maradhatott volna. 
Amíg ugyanis a két Kalangya-tanulmány csakugyan 
felszabadulás utáni irodalmunk élő  múltjához szol-
gáltat igen hasznos adalékokat, Тi mörkény István és 
parasztnovellája nyilván csak nagyon nehezen hoz-
ható összefüggésbe még egy Csépe-»hagyománnyal« 
is, hisz az ún. »szegedi irodalomnak« nem a tömör-
kényi, hanem jóval-jóval silányabb; alsóbbrendű  örök-
sége ériлrtkerzhetett — de az aztán »hatásosan«! —
a csépés »népiességgel«, a Cefre Tóni-s, Taska Gyuri-s 
dilettantizmussal. 

bosnyák istván 	 (1975 áprilisa) 

Juzsef attila 
„вsгléfikai 
töredékei" 

szövegko! 1 ázs 

József Attila költészetének nsanerői közül kevesen tud-
ják, hogy József Attila költészettan megírására ké-
szülődött, hogy a legtudatosabban hangoztatta a 
mar~ ista esztétika megalapozásának szükségességét. 
Elméleti kéгdésekkel foglalkozó írásairól is elég nit-
kán esik szó. Nem véletlen tehát, hogy' születése het-
venedik évfoгdulójának esztendejében nem a költé-
szetáve) kapcsolatos kéadéseket aktualizáljak, hanem 
néhány művészetelméleti tézisére szeretnarшk felhívni 
a figyelmet. 

Az nrоdalomdanélеtnek, еsatétikán~k általában szük-
sége van friss .'impullzusokra, aseniáls elméleti meg-
látásokra és: olyan. költői tapasztalatokra, a тnelyek 
arányt mutathatnak további fejlődésének. József Atti-
la esztétikai v*ad, !töredéked, fragmentumai, vázlatian 
éppen ilyen gondolatébreszt ő, vitális re£lexaókban gaz-
dagok. Sajátios kategóriái pedig olyan jelentéstartal-
makat fednek, amelyellenek megnevezését a mai aro-
dalomintdomány is feladatának tartja. Mindezek elli- 
nére az a benyomásunk, hogy József Attila eszméi, az 
általa falvázolt esztétikai koncepció kívül rekedt mo-
dern еsztétakaa gondolkodásunkon. 

József Attila elméletitárgyú írásomban mindenekel őtt 
a műközpontúságnak és a műalkotás társadalmiságát, 
társadalmi funkcióját hangsúlyozó szemléletnek a dia-
lektikus egysége a¢, ami megragad. Nem kell külö-
nösebb •magyarázat ahhoz, hagy megértsük, midért van 
reжdkívül.  nagy jelentősége József Attila szintetikus 
látásmódjának éppen napjainkban. A két szentélet 
között még maidig küzdelem falyak, és a József Atti-
la-i vízió azért hordoz 'szánvunkra aktuális mondani-
valót, mert meggyőződésünk, hogy a műalkotás meg-
ítélésében mindkét aspektus jelent őséggel bír. A mű-
alkotást kizáхóig annak társadalma vonatkozásaiból 
levezető  elméletek jogtalanul támadják a múalkotás 
belső  szeskezetét, speoifikumáit kutató strúktu гáЈis 
és egyéb irányzatokat. Józsim Attila szemléletében 
mindkét megközelítésnek megvan a maga helye, és 
ahelyett; hogy bármelyiből lemondana, gondolati sí-
kon megteremti a műalkotás komplex megismerésé-
nek lehetőségét. 

Az Esztétikai töredékekben olvashatjuk a következ ő  
fragmentumot, amelyben a meglevő  еsztétikai rend-
szereket éppen az emliteút egyoldalúságok miatt bí-
rálja: 

»Minden esztétika, amely a m űvészethez nyúlt, azért 
tette, hogy a m űvészetet lényegét ől, specifikumától 
megfossza, hiszen ahelyett, hogy a m űvészet lénye-
gét a művészeten be1ü1 kereste volna, másutt is fel-
találhatd lényeget erőszakolt beléje, nyilvánvalóan 
azért, hogy a művészettel mint számára mer őben ide-
gen ténnyel szemben való tehetetlenségét elleplezze. 
Hihetetlen, de való, hogy míg a bölcselet mindig 
mindenben a sajátos minőség megértésére töreke-
dett, addig a művészet letagadhatatlanul sajátos mi-
nőségét az esztétikán át mindig elkente, a m űvészet 
lényegére a művészetben és nem művészetben egy- 
aránt feltalálható közös tényeget festett, ami által 
már a művészet külö пösségв  eltűnt szem el ől...« 

Nemcsak József Attila életгnűvének, hanem a magyar 
művészetelméletnek is nagy vesztesége, hogy József 
Attila nem foglalharofia rendszerbe elgondolásait, vagy 
alapkonceрdióját követve nem éгжithette, elemezhet-
te legalább a műallkotás egyéb kardinális kezdéseit. 
Azok az írásai, amelyekben az alkotás folyamatával, 
az ihlettel miaut a mű  vhiágának koaтstirouáló elemével 
foglalkozдk, olyan problémákat vetnek fel, amelyekre 
csak az utóbbi évtizedekben figyelt fel a művészet-
pszichológia. Vagy emlékeiztessünk csak a tudatos 
formaalkotás és am ártzlem szerepére a m ű  megszer= 
kesztésében, amit József Attila alapvet ő  fontosságú 
nak tart. »... a művészi  forma  tartalma mindig egye-
temes és társadalmi« — olvassuk az Irodalom és szo-
cializmus сп  nű  tasinkndnyban. A kiragadott gondola-
tokkal csak illusztrálлđ  akartuk azt a tételünket, mely 
szerint József Attila kritikai, elméleti írásaiban szám- 
talan erjesztő, gondolatébresztő  észrevétel van. 

József Attila elméletfi munkáinak megítélеsében két 
nézet dominál. Az egyik a töredékekből, jegyzetekből, 
cikkekből egy teljes esztétikai rendszer rekonstruálá-
sát kísérli meg, tehát véglegesnek és kidolgozottnak 
tart minden egyes lejegyzett gondolabot. A másik 
szenilélet József Attila prózai írásait zaklatott gondo-
latmenetük, tudálékos modoruk, töredékеsségük, be-
fejezetlenségük miatt teljes egészében elutasítja. Ter-
mészetesen egyik szempontot sem fogadhatjuk el 
fenwtartások nélkül. József Attila etméletž fogékony-
sága és érdeklődése vitathatatlan, hisz a költ ői kife-
jezés művészeti, gondolati, pszichológüai mozzanatai 
egyaránt foglalkoztatták. Tudnunk kell azonban, hogy 
az a költői-gondolkodód alapállás, amely az értelem, 
az értelmes elrendezés, az elrendezés motívumait köl-
tőn önkifejezésének is egyik központi momentumává 92 



tette, a kövétkezetésen felépített esztétnkai rendszer 
ne&iil is pontosan deföпiáihаtó és megіsmeghető . Jó-
zsef Attila elmélеti nvunkásságát a maga fragmentum-
sггaxvségében kel elfogadкnk, mumkásságának azon-
ban nemcsak költészвΡtének jobb megégtésébeв  van  
jвΡlentősége, hanem ezen túlmenően is. 

József Attila költői/•gondоllkodóп  zsenialшtását nem-
csak nagyobb elmél вΡti ta uиΡn лmányai, hanem néhány 
sogos jegyzetei is b zonyítják. Cédulák, papirosok ha-
lála után összegyűjtött tömegén a művészet, a tudat, 
a szellem, az allkotás, a valóság elvont pтoblémáit 
olyan belső   ssal boncolgatja, ahogyan az ember 
‚v k  saját legszemélyesebben dolgairól szál. 

József Attila a kor táтs Кeö бkgől írna bírálatainak 
egyik központi kérdésévé teszi, mennyiben tudott 
társadalomalkotó erбvé válni költёszatük. Jellemző  
módon és jellegzetes é гvekkel bírálja Kassák verseit 
a bennük mеgnyilvánuló programszerű  spontaneitás, 
és a logika merőzése miatt. Amit számon kér Kas-
sáktól, az a tudatos formaalkotás hiánya és a hagyo-
mányos logikát magasabbrendű  gondolati. еgуѕёgnеК  
alárendelő  értelmű  mozzanat mellőzése. 

».. , a művészet az emberi eszméletnek, a léleknek a 
tudatnak, vagy ha úgy tetszik, tudatalattinak a mé-
lyéről, — de mindenképpen az emberi élet jelenné 
gyüleml ő  múltjából hozza föl képeit. Azonban ez tör-
ténik az álomban is, nemkülönben az ébrenlét réve-
dezésežben. Š a m űvészet abban különbözik minden-
fajta álomtól, a képzelet mindenféle csapongásától, 
hogy a tudatnak, léleknek mélyér ől felmerülő  képeket 
értelmesen rendezi, hogy közvetlen jelentést lehel be-
léjük és a jelentéseket közvetlen értelmi viszonyba 
fóglalja össze.« 

A Kassák+lo њika fenti részletében József Attila nem-
csak saját művészet ~konoepeióјát szembesíti a Kas-
sákéval, hanem rávilágít a műalkotás genezisének fo-
lyamatára is. Végső  konk1úziója összhangban van az-
zal a tételével, amelyet az Irodalom és szocializmus 
c. tanulml anyában dgy fogalmaz meg: »... a művészi 
forma elemeinek összefüggése nem pusztán logikai, 
(...) hanem egyben tények rendszerének szemléleti 
összefüggése.« A szemlélet József Attila egyik fontos 
fogalma, ugyanis a műalkotást végső  szemléelti 
egész«-líek nevezi, és öntörvényű  »értelmes világ«-nak 
tekinti. A művészet pedig olyan szellemi tevékenység, 
olyan »lelki lét«, amely végső  fokon a mű  önálló világá-
nak megteremtésege irányul. A m ű  világa József Atti-
la szerint azokból a valóságelemekb ől áll össze, ame-
lyeket az ihlet cselekvő  szellemisége •kiválaszt. S ezzel 
eljutofittu k esztétikájának ahhoz a fontos t$teléhez, 
amelyeit ugyancsak az Irodalom és szocializmus c. ta-
nulш  .nyban fejt ki s amellyel a műalkotás és a va-
lóság bonyolult összefüggésének megmagyarázására 
törekedett. 

lóság kívül rekedt elemei elvesztik létüket, létük for-
máját. Nem tevékenykednek — egysier űen nincsenek 
szemléletünk számára. Az ihlet tehát megragad bizo-
nyos valóság elemeket, a többiek és szemléletünk kö-
zé helyezi. és eltakarja a valóság egyéb részét, mint 
á teli. hold  a napot napfogyatkozáskor. Azaz széinlé-
letileg teljes valóságnyivá növeli a kiválasztott való-
ságelemeket. 

Igen ám, de a kiválasztott, megrögzített és teljes 
valóságnyivá emelt valбságrésгпek is vannak részei! 
Nos, ha belülről vizsgáljuk a m űalkotást, azt a fel-
fedezést tesszük, hogy a már teljes valóságképpen 
szereplő, azaz művészi val бságrész elemei is elvesz-
tik létüket, nem tevékenykednek külön, hanem együt-
tesen — a jd m ű  elemeiben csak az é1, ami bennük 
közös. Tehát a mű  mint puszta, résztélen egész áll 
szemléletünk elő tt.« 

»De menjünk tovább. Látjuk, hogy a m űalkotas 
befelé résztelep egész, kifelé pedig a többi valóság 
elfödője. Tehát a kiválasztott valóságrész, amikor a 
művésziség mozzanatába jut, megsz űnik a valóság 
része lenni, mert a valóság egészévé válik.« 

. »A m űalkotás tehát nemcsak szemléleti helyettese 
a világnak, hanem egyben értelmes világ  is.«  

József  Attila  az ihlet fogalmába sűrítette azokat a 
tényezőket, amelyek alkotó gondolkodásként funkoio-
nálnak, és az Esztétikai 'töredékek címen közreadott 
fragmentumok legnagyobb részét ezek vizsgálatának 
szentelte. Еszrevételeit nemcsak az esztétika használ-
hatja fel, hanem a művészetpszichológiának a m űalko-
tás létrejöttével foglalkozó ága is. Abból, hogy az ihlet 
a valóságelemet kiemeli eredeti közegéb ől, a műalko-
tás ikontextusába helyezi, tehát abszolút érték űvé te-
szi, követkeујіk az, hogy a valóságelem végtelenné 
mélyül. 

»Az ihlet tehát a szellemnek az. a min ősítő  ereje, 
amely az anyagot végessé teszi. Ezek szerint a m ű  
közvetlen egyetemesség, vagy szem el őtt tartva, hogy 
belsejében kimeríthetetlen, hatarolt végtelenségnek 
is mondhatjuk.« 

A xnűиészet sajátos tevékenység, az ihlet cselakv ő  
šгellвmiség: József Att ila a legközvetlвΡnebbül azt ra-
gadja ki a művészet lényeges vonásaiból, a műalkoi 
tás konstituáló folyam•atábá l, ami mozgás,  anti  szel- 
lemi/leдki/értehni aktivшtás. Szemléletéúiek din.am•iz- 
musát az ígott ти  stxuktúrájára is 'kiterjeszti és a 
Babiitsrál szódó íra'sában a műailkotást a motívumok 
уушгиго  mozgásaként és aiz  elemek  konceдltxlikus е1-  
rendeződéselként ábrázolja: 

»Hiszen az írott forma tárgyi m űvészete nem a mér-
ték, ütem és rím kellékeinek kiállításában, panorámá-
jában, hanem a mű  legbensőbb indítékai, mozzanatai 
helyzetének váltogatásában á11. Az els ő  mozzanat 
uralmát fokozatosan átengedi a másodiknak s ez a 
harmadiknak. Majd az első  mozzanat újból kibonta-
kozik, de gazdagabban és a szintén gazdagabban je-
lentkez ő  második mozzanat mögé húzódik. És így 
tovább, mindaddig, míg nem kész az írásm ű, ami-
koris azt látjuk, hogy a motívumok tulajdonképpen 
átvették lassacskán egymás jelentését és jelent őségét, 
— a végire érvén már csak egyetlen egy mozzanat, 
motívum áll el őttünk, ami nem más, mint maga 
a mű.« 

Bizonnyal nem volna eredménytelen, ha a felvázolt 
módon kísérelnénk meg József Attila verseit elemez-
nű, mint ahogy figyelmet éгdemelt az Irodalomtör-
ténet c; folyбiratlian megjelent prбbálkozás is, amely 
más versek analízisére vállalkozott József Attila téte-
lei alapján. A következő  tézis szintén alapul szolgál-
hatna új elemzésekhez: »Az ihlet nem áll szemben a 
valósággal, hanem maga mögé kényszeržti azt és 
mint teljes valóságnyivá nőtt vaidságelem a többi 

»Hogyan alakul a mű? A m űvészi cselekedet, nevez-
zük ihletnek, el őször is két részre osztja a valóságot 
azáltal, hogy kivdlaszja azt a részt, ama valóságele-
mekét, amelyekb ől művét majd megalkotja. Ez per-
sze nem úgy történik, hogy fog egy csomó szót és 
elhatározza, hogy azokból alkot verset. De úgy érten-
dő, hogy a vers egy-két sora a kölcsönösen függ ő  
kapcsolódás folytán eleve meghatározza a többit —
vagyis a mű  világárnak minden pontja archimédeszi 
pont. S a szdban forgó egykét sort elfogadván, a 
míívész elméletileg már ki i s . választotta a valóság 
egyik részét — ezt minden jó m ű  alkotása igazolja. 
Ezekkel a kiválasztott valбságelemekket azután az 
ihlet, a művészi cselekedet, elfödi szemléletünk el ől 
az összes többit, a ki nem választottat. Mármost vi-
lágos, hogy a valóság kiválasztott részét az ihlet 
megrögzíti. Az is kétségtelen, hogy az ihlet rögzítette 
valóság csak része a valóságnak. Tehát: mi történik 
ezzel a megrögzített valóságrésszel? 

Ha belelépünk az ihlet rögzítette valóságba; a Td-
93 alkotásba, ha átadódunk művésziségének, úgy a va- 



meg nem jött valóságelemet elfödi, eltakarja, mint a 
kotlóstyúk a csibéit.« 
Vázlatos á tteldntésünkben József Attilának még egy 
alapvető  m{ívészetbölcseletd tételét keffi éristen űnk: 
a »művészi váЈltozó« és a művészi állandó« ké гdesét. 
József Atti a zseгиállis meglátásaihoz tartok a mű  
eme két döntő  vonásának elkülönítése és megneve-
zése, ugyanis a változó mozzanat, a m ű  osztályjel4ege, 
és az állandó mozzanat, az esztétikai énták, dialekti-
kus egységet képeznek. »A m űvészi állandó mozzana-
ta ezek szerint azt jelenti, hogy minden korban min-
den egyes műalkotás mint a világegészet képvisel ő  
szémléleti egész jelenik meg. A művészi változó moz-
zanata pedig az az adott általános és adott társadal-
mi, amely a korral együtt változik és amelyből alakul 
ki az egész. Tehát a változó alkotja az állandót és az 
állandó érvényesáti a változót.« 

Ugyancsak az Irodalom és szocializmus c. tanulmány-
ban odvasharojwk a Кövedkező  részletet, amely a vá-
lasztott példával, a népmesével nemcsak remekiii 
szemlélteti mondanivalóját, hanem utal József Attila 
sokaldalú sz bilitására is: 

»Érdekes példa a művészi állandó változójára vala-
mely népmese etemzése. A táltosparipa parazsat ab-
rakol. Ez olyan tényállítás amelynek semmiféle való-
ságos tény a megfelel ője nem lehet. A m ű  egész. 
Egész pedig az, ami meghatározza a részeket. Nos, 
ha ez a rész nem valóságos ténynek az állítása, úgy 
az egésznek a többi része sem lehet az. Igy a táltos 
ha parazsat abrakol, akkor a patája sem lehet 
nyolcvan filléres, szöveggel kovácsolt patkó. Szüksé-
ges, hogy a patkó szege gyémánt legyen. Azaz: értéke 
nem mérhető  valóságos .életünkben használatos ér-
tékmérőkkel. A táj, ahol a tdltosló megjelenik, csakis 
selyem f űvel lehet benőtt. Már most akinek ilyen a 
lova, az bizony nem közönséges ember. De a nem 
közönséges embernek a dolga, a cselekedete, a törté-
nete, a kaladja, egyszóval semmiféle vonatkozása 
nem lehet közönséges. Tehát ebb ől az állításból, hogy 
az a táltos paripa parazsat uzsonnázik, művészileg 
szükségszer ű  egész, önmagában lezárt világ keletke-
zik, — világ, amelynek minden pontja archimédeszi 
pont. Ennek a világnak a tényei nem valóságos té-
nyek, azonban — és ez fontos — e nem valóságos 
tények összefüggése valóságos és teljesen megfelel 
a valóságos világ összefüggéseinek. Tehát éppúgy 
szemlélhetjük rajta a valóságos világ összefüggéseit, 
mint a valóságos tények állításából származó m űvön.« 

Írásunkat szándékosan tágítottuk szövegkollázzsá. Jó-
zsef Attila művészetkoncepciójának néhány tételét, ki-
ragadott gondolatát szükségszer űen másoltuk át, hogy 
aktualitásukat kézenfekvővé tegyük. Meggyőződésűnk, 
hogy abba az irányba, amelyet József Attila kijelölt, 
éadeunes volna tavábblépni a mííaіІІkotás  mibenlétének 
tökéletesebb megismerése felé. Annál is inkább, ment 
az ilyen szempontokat kielégítő  műalkotásnak pon-
tosan kirajzolódnak a társadalmi tartalmai, belátha-
tóvá válik az alkotó és a t гsаdаhnі  lét viszonya, fel-
fejiбdnek, e]kiilönűlпek, de ugyanakkor a mű  egészé-
hez való viszonyukban mutatkoznak meg az egyes 
motívumnak, szerkezeti elesnek. Ez a m űalkotás épp-
úgy feltárnulkozik mint »motívusnak helyzetváltogató- 
sa«, szerkezem elemek kapcsolódása és nvint m űvé-
szi/filozófiai/táлtivadaln і  egység. Az egyensúly hely-
reáU és a különböző  szintek felfedik külön jelemtés-
taтta nninkat. 

József Attila szemléletének nemcsak a m űiađkotásra 
vonatkozó aspéktsaijt akarjak kiemelni, viszont el-
méletét éppen azáltal tehetnénk gyakorlatilag is je-
lentőssé, ha erjiesztő  észrevételeit a kondarét műelem-
zésben alkalmazпámk. Azokat a művészetbölcseleti té-
teleket pedig, amelyek nem pusztán kö иésaetének 
idealógiai megfelelőikémt, hanem zseniáјis tisztánlá-
tásbál és elméleti fogékоnyságábál születtek, eleven 
hagyományk&іt kell &izniiatk. 

thomka beáta 

Török Gábor: Kđ itői rébuszok. Magvető , Budapest, 

1974. 

Török Gábor Költői rébuszok oímű  tanulmányköte-
tében József Attila úgyпevezebt »groteszk« (1926-
-28)  kos ѕmakát ik zd1f i meg: olyan »nehéz« 
versek jelentéstani elemzésén át értelmezi, magya-
rázza, jellemzi ezt a korszakot, mint az Ulni, állni, 
ölni, halni, Éji dal, Medáliák, Klárisok. Verselemzé-
sei, mint minden еkiátéletektől mentes, a versről elő-
zetesen kialakított gondolati el őkép bástyája mögé 
be nem zárkózó, az elemzett költői szöveg által fel-
vetett, sajátosságaiban megragadott kérdések fogal-
mi tisztázására törekvő , elméleti következetességgel 
végigvezetett elemzés, olvasni tanítanak, a goethei ér-
telemben. A vers intellektuális befogadására tanítják, 
ösztpnzik az olvasót; az intuitív megérzésen, érzelmi 
azonosuláson alapuló befogadói élményt átvilágító, 
gazdagító, elmély Іtő  gondolati-logikai befogadás mel-
lett tesznek hitet. 

Költészetszemléletét Török Gábor a konkrét vers-
elemzések mellett közvetlenül is megfogalmazza líra-
elméleti kérdéseket tárgyaló esszé ciklusában (Néhány 
líraelméleti kérdés). 

Könyve, túl az olvasói kultúra fejlesztéséhez való 
hozzájáruláson, ami szerinte is minden »jó« elemzés 
célkitűzése és »haszna«, a József Attila groteszk köl-
tői korszakáról szerzett irodalomkritikai tapasztala-
tokkal is összhangban, a marxista költészetelmélet 
szempontjából is jelentős, gondolatébresztő  munka. 
Elméleti kérdéseket tisztázó esszéiben és verselemzé-
sвi során számos olyan költészetelméleti ,probléma-
kört vet fel, melyek továbbgondolása, rendszeres ki-
dolgozása a történeti szemiológia alkalmazhatóságát, 
hatékonyságát döntő  módon befolyásolhatja. Тi гr k 
G~íbor munkája alkotó jellegű  kísérlet egy jeltani 
gondolkodói rendszer vázolására és alkalmazására; 
lukácsi alapokról indulva (s anélkiil, hogy elszakad= 
na ezektől az alapoktól), a modern  leáró- és funkcio-
nalliista gpétikák, elfogadhatónak ítélt, gondalkodásá-
ba beilleszthető  elméleti tapasztalatait is felhasznál-
ja a műalkotás fogalmi értelmezéséhez. 

Ismertetőnkben négy ilyen kérdéskörre utalunk, me-
lyek, megítélésünk szerint, Török Gábor gondolkodói 
rendszerében is a középpontba kerültek. 

A poétikusnak Török Gábor a Lotmanéhoz és Ja-
kabsonéhaz közeledő  jeltani értelmezését adja; meg-
határo¢ásáig, igen meggyőzően, a ,popart elemzésé-
vel jut el: »Műalkotássá, lírai művét tehát nem nyel- 



vi önmagától, hanem okvetlenül nyelven kívüli •ok 
miatt válik az elhangzó, vagy leírt beszéd. Az egyik 
fettétel a társadalmi elfogadás. Kétségtelenül szük-
séges, de nem elégséges. Az olvasási utasítás elfoga-
dásának van jeltani — esztétikai feltétele is: meg-
van-e a lehetőség arra, hogy a nyelvi közlemény által 
jelölt jelenségeket — szoros kapcsolatban a jelölés 
adott módjával — másodlagos jelnek lehessen fel-
fogni, olyannak, amely a személyiség nembeli saját-
ságát, állapotát, távlatait, mozgását — fejlődését e-
U$li meg; olyannak, amely a szubjektum és a vžldg 
kölcsönhatásának valamely lényegi mozzanatát idézi 
föl, tárgyžasžtja, fejleszti e módon id őállóvá.« 

A műalkotás szövegkörnyezetének, kontextusának és 
szituációjának ismeretét (keletkezéskörülményi, élet-
rajzi, kor- és szellemtörténeti, műfaji ismeretek) a 
műalkotás hírtartalmát befolyásoló, alakító összete-
vőkként tételezi ez a megközelítés; történelmi megha-
tározottságai révén viszonylagosnak tartva a m űal-
kotás öntörvényűségét, zártságát. 

»A jeltani elemzés feltárja az összetett-szerkesztett 
jelegyüttes részjeleit.« A műalkotás jelentéshálózata 
többszintű, s az elemző-rejtjelfejtő  az elsődleges és 
másodlagos jelentéssíkok feltárásával és ezek össze-
kapcsolásával juthat el a műalkotás harmadlagos 
(sokadlagos) jelentéséhez, — a m űalkotás-jel kiilönö-
séhez-általánosához. Fontos összetev ője Törcök 
Gábor jeltani gondolkodásának a szemantikai góc-
pontok jelentésalakító szerepének felismerése. érzé-
sem szerint ezek a Mukarovsky által körülírt sze-
mantikai gesztusnak felelnek meg;  vagy legalábbis 
rokoníthatók vele. »... egy adott urai részlet értei-
mét nem egyöntet űen, nem egyforma mértékben mó-
dosítják kontextusának elemei, nem is a távolság nö-
vekedésével fordított arányban csökkenve, hanem 
vannak gócpontok, és ezeket az elemzésben fel lehet 
tárni.« E szemantikai gócpontok szerkezeti viszony-
latainak kidolgozásával jeltani koncepciója dinami-
kussá válhat. 

Végül a művészi ítéletre, m űvészi igazságra vonat-
kozó meghatározását idézzük: »Valdságvonatkozása 
szükségképpen az egész műnek van, nem pedig a 
részeinek. Az egész m ű  jelentésátértékelése során 
érünk e1 egy olyan értelemhez, amelyre már valóban 
ráillik az »žgaz« (vagy a »hamis«) mžn ősžtés. Ez a 
jelentés, szint (vagy olykor: ezek a jelentésszžntek) 
a művészž igazság-, művés2li ítélet síkja(-i)«. Kieme-
lés: T. G.) Azt olvashatjuk ki ebből a meghatározás-
ból, hogy a művészi ítélet mindig a gnoszeológiai 
és axeológdad »tartalom«, minőség együttese. 

Ha általánosságban akarjuk jellemezni Török Gábor 
elemző  magatartását, úgy az ő  szenvedélyes raciona-
lizmusáról kell szólnunk, mely azt tartja, hogy: »Mž-
vel a vžlág minden jelenségének a lényege elvžleg 
megismerhet ő  a fogalmi elvont gondolkodás számá-
ra, ezért nyelvi burkú fogalmi tükörképpé is alakít-
ható. A megžsmerhet ő  jelenségek közé tartozik a Lírai 
költemény egésze is, üzenettartalma  is...  Ha a köl-
teményt nem zárjuk el irracžonalisztikus-misztikus 
módon az elvont gondolkodás el ől, akkor üzenettar-
talmát nemcsak te lehet, hanem le is kell »fordí-
tani«. (kiemelés: T. G.) Ez a szenvedélyes nyelvlogi-
kai racionalizmus mindaddig teljes mértékben iga-
zolt, amíg az intuíciós költészetfelfogás szubjektív-
-idealista nézeteivel vitázik, és akkor is, amikor a 
költői szöveg szemantikai dialektikájának feltárását 
megkerülő , formálisan leíró poétikákkal száll vitá-
ba. A dialektikus költészetelméleti gondolkodásnak 
szеіжtünk abban lesz »kerékköt őjévé«, ahogy saját 
jeltani elméletének »belső« dimenzióit alapozza. Tö-
rök Gábor sohasem abszolutizálja (vulgarizálja) a fo-
galmиvá fordítás és a ,többjelentésű  költői beszéd 
közötti érteln јіі  megfelelést: »[a költeményt] fogal-
mivá fordíthatjuk az objektívan adott m űvészž meb 
határozatlanság pereméžg« —írja. Hiányérzetünk ab-
ból következhet, hogy ő  a költői szöveget (lotmani 
értelemben gondolva) nyelvi-, és nem irodalmi struk-
túraként közelítd meg eleanzéseiben. Jeltani elemzésed 
a költői nyelvet eszköz és nem cél jellegében fogják 
fel; a költői nyelvi jelegyüttes dialektikus szemanti-
kai összefüggéseit, többszintű  jelentés-szerkezetét 
nyelv-logikai szempontból tárják fel, — nem szembe- 

95 	sítve azt szüntelen a költői nyelvi formációk poétžkai 

funkcionáltságának jelentésalakító szerepével (pl. a 
urai feszültség kérdése a szemantikai mez őben). E 
hiányérzetünk megfogalmazására — tudva, hogy hi-
ányérzetünk a jeltani elemzés mai fokán objektív 
szükségszerűségként is jelentkezik —Török Gábor 
radikális nyelv-logikai racionalizmusa késztet. 

Török Gábor könyvének nagy érdeme, hogy a tartal-
mi-történeti poétikát a jeltani elemzéssel összekap-
csolva, a Volpe-i irodalom-kritikai eszmény drányá-
ban haladva, megtisztítja a »tartalmi-eszmei« felüle-
tességtől, az ő  szavaival, »a művészi totalitással való 
felelőtlen, mžsztžfikáló játszadozástól«; a költőd szö-
veget »határolt végtelenség ű« jelentés•összefüggései-
ben szemlélve a versek logikailag megindokolt, kri-
tikai szövegmagyarázatát nyújtja. 

danyi magdolna 

cselгkmгorrilág' 
/IrlIkvilag 
Bonyhai Gábor: Az értékek rendszere Thomas 
Mann »A kiválasztott« cím ű  regényében. Modern 
Filológiai Fiizetek 21., Akadémiai, Budapest, 1974. 

A verselemzésekhez, szövegvizsgálatokhoz, szerkezeti 
/nyelvi analízisekhez képest regényinterpretációkkal 
ritkábban találkozunk: az új elemz őmódszerek, irány-
zatok szívesebben ,kúsérlеteznek a vers vagy a novel-
la anyagán. Bonyhai Gábor regényelemzése többek 
között ilyen okokból is eseménynek számít, amely-
nek jelentősége megцtéQésünk iszenint túlnő  a magyar 
irodalomtudomány keretein. 

Bonyhai abból az észrevételb ől indul ki, mely sze-
rint Thomas Mann regényeinek felszíni rétegei mö-
gött egy »közös háttér«, »eszmerendszer« található, 
ami nem más, mint »egy rendkívül szisztematikus, 
gazdag, csaknem teljesnek mondható értékrendszer.« 
(Aláhúzás: Th. B.) Hogy a Main-i regényre legáltalá-
nosabban jellemző  eszmei/filozófiai jellegzetessége-
ket felkutathassa, Bonyhai a legutolsó Thomas Mann 
regényt tette meg elemzése tárgyául, A kiválasztot-
tat, »amely összefoglalja egész művészi és filozófiai 
problematikáját«. Az interpretáció lényegét a követ-
kezőkben summázza: »A hátteret képz ő  értékrend-
szert a műelemzés során szigorúan esztétikai ténye-
zőnek tekintjük, azt igyekszünk megmutatni, hogyan 
jelenik meg a jellemek és a cselekmény rétegében, 
hogyan szervezi a m ű  egészét, tehát hogyan tölti be 
a formateremtő  tartalom funkcióját. Ily módon az 
is  kiderül, hogy az értékrendszer síkja és a cselek-
mény síkja között milyen összefüggéstípusok van-
nak. 

Bonyhai tamulmányának talán legtanulságosabb moz-
zanata éppen az, hogy következetesen esztétikai té-
nyezőként kezeli az eszmerendszert, illetve az a mód, 
ahogyan az elvont tartalmakat, szellemi értékeket —
amelyeket egyébként az ábrázolt tárgyiasságok a leg-
konkrétabban jelenítenek meg — a regény immanens 
részeiként mutatja be. Olyan tartalmak, mint pl. a 
rend, hatalom, folytonosság, kényelem, gazdagság, 
bűn, szépség, iszellem .stb. szituáoiók, jellemek, leírá-
sok, felsorolások mozaikjából válnak ki és illeszked-
nek be az elemzés által az értékek, szimbólumak 
tablójába. Abhoz, hogy a regény eszmerendszer hor-
dozójává válhasson, »fel kell építenie egy olyan vi-
lágot, amelyet közvetlenül a jelentések alkotnak meg, 
vázolnak fel, egy szemléletes cselekményvžlágot.« 
(Aláhúzás: Th. B.) 



A regény másik szférája ezek szerint a cselekmény-
világ, amely közvetítő  funkcióval rendelkezik az anya-
gi és szellemi valóság között, tekintve, hogy általá-
nosságokat jelenít meg. Az anyagi és szellemi világ 
ellentéte egyben A kiválasztott alapellentéte is, s a 
cselekménysíknak éppen abból kifolyólag, hogy »kö-
zépszféra«-ként helyezkedik el, általában kiilönös je-
lentősége van. Thomas Mann-ná1 nem a cselekmény-
síkon bekövetkező  fordulatok a legfontosabb érték-
hordozók, hanem a »rejtettebb, előkészítés jellegű  
elemek.« 

A regény organizmusának hátáruzott és következete-
sen végigvitt felosztása érték- illetve cselekményvilág-
ra olyan lényeges béls ő  erővonalak kitapintását tette 
lehetővé Bonyhai számára, amelyek a klasszikus 
módszerek nyomán rejtve maradtak. Bonyhai a két 
sík állandó szembesítésével, ,egyiknek a másikra vo-
natkoztatásával, bonyolult kapcsolódásaik fokozatos 
felderítésével térképezi fel a művet. Az a metszet,. 
amelyet így kapunk, valójában a legény axiológiai 
szintre való kivetítése, amelyben pl. az elemzés so-
rán a hősök így jelennek meg: »Roger a menПyžségž= 
leg rendkívüli élet, Feirefitz úr a teljesen dekadenssé 
vált élet, Grigorsz pedig a rendkívülž bűn és kon-
fuzžó ellentétes értékeként megjelen ő  rendkívülž szel-
lem képrendszere.« Vagy: »Grigorsz egy dialektikus 
szabadságfogalom képeként funkcionál«. Vagy: »Grž-
máld halálakor (...) az áltata realizált legmagasabb 
érték, a tradíció és a rend is végsőkig fejl ődik és 
átmegy saját negatív párjába, a konvencionálisba, a 
a sablonosba, a megmerevedésbe.« 

Ahhoz, hogy az elemzés által minél pontosabban de-
finiálhatók és azonosíthatóak lehessenek az értékhor-
dozó funkcióval ellátott elemek, nyomon követhet ő-
ek az értéksorok, értékkörök, tehát maga az érték-
fejlődés-folyamat, el őmotívumok, motívumok agész 
sorát ke1ebt meguizsgálni. A z-egánystхnkt" гr t Bony-
hai motívumok, tablók, részképek, képrendszerek stb. 
alapján analizálja. A motivikus elemek (amelyek 
»tér-, idő- és kauzalitás-meghatározta ábrázolt tár-
gy5asságok, .történések, szirouációk«nak felelnek meg) 
előfordulásában Bonyhai Thomas Mann egyik jel-
lemző  regénytechnikai eljárását nevezte meg. 

A fentiek alapján talán sematikusnak t űnik Bonyhai 
eljárása, és leegyszerűsítőnek az az elképzelés, hogy 
a regény összetett organizmusa leírható az említett 
szintek viszonylataiként. Hangsúlyoznunk kell azon-
ban, hogy Bonyhai a regény legrejtettebb és legnehe-
zebben felfejthető  minőségének vizsgálatára vállalko-
zott, s hogy maximális egzaktsággal s ugyanakkor 
maximális mugahnassággall követte és rögzítette a 
gondolati, filozófiai tartalmak hajszálfinom összefüg-
géseit. 

thomka beáta 

NísédeІ, 

»vagyis a történetírás nehézségei« 

Csaplár Vilmos azon fiatal írók közé tartozik, akik 
szeretnek kísérletezni, akik megpróbálnak korszer űek 
lenni. Bizonyítja ezt három megjelent kötete (Lovag-
kor. Magvető, Budapest, 1971.; Két nap, amikor ösz-
szevesztünk, vagyis a történetírás nehézségei. Mag-
vető, Budapest, 1972.; A királylány szivacskabátja. 
Magvető, Budapest, 1974.). 

Csaplár hősei elkeseredett ellenállással túlhevített ka-
maszok, akiknek életében — minden tiltakozásuk el-
lenére is —bekövetkezik mindaz, ami ellen kiizde= 
nek. Ez az elkeseredett tiltakozás, bármennyire is ki-
felé, környezetük ellen irányul, önnön személyükben 
is változást okoz, belső  változást, lelki harcot. A vál-
ságok idđszaka ez, mélypont, melyet méginkább sú-
lyosbít a tehetetlenség tudata. Kiúttalanság, a társa-
dalmon kívüliség érzete. 

»...Ilyenkor aztán a fiú egy-egy percre önkívületi ál-
lapotba került ... Arca összezsugorodott, szeme be-
csukva lapult egy-egy ránccsomó mélyén. Közben azt 
sikította: »Menjünk ei gőzhajónak mi is!«, vagy vala-
mi hasonlót. 
És ha az ember az utóbbi szavakat követ ő  csöndben 
körülnézett, azt látta, hogy itt bárki elmenne g őzha-
jónak, ezen nem múlik, de ha nincs rá szükség, az se 
baj. Egyszóval mindenki cigarettázott, vigyorgott, be- 
le-belekortyoltak az italba, ölelgették egymást ...« 

Vagy: 

»— De hát ki az igazi kétségbeesett? — En! Igenis 
én! — mutattam magamra. — Aki nem tudok sehová 
se állni! Aki sokkal több oldalról látom a dolgokat, 
mint ahogy az egyáltalán elviselhetd... És akinek 
még... igen még ... egyénisége sincsen!« 

Ahogy a hősök, úgy mind a Lovagkorban megjelent 
novellák, mind a két kisregény nyelvezete »fiatal«. 
Csaplár mindhárom könyvében el őszeretettel alkal-
mazza a jassznyelvet, valószínűleg kormeghatározó 
szándékkal. És az argó problematikája annál 
is fontosabb, mivel a fiatal íróknál — a itkábban kö1-
tőkлél is — alkalmazása minid gyakoribb jelenség. 
Tény, hogy az argó korfestő  erővel bír, adott évtize-
deknek megvan a maguk jellemző  és később megszű-
nő  vagy átalakuló »fiatalos«, divatos nyelvezete, de 
az irodalom mindennek csupán kis hányadát hordoz-
za magában. Az argóval való kísérletezések a legszé-
lesebb skálán mozognak. Miroljub Todorovi ć  például 
megjelentette jassznyelven írt verseskötetét, mely is-
merve a szerző  kísérleti munkáit, még elhelyezhető  
muвkásságában. És Todorović  nem is vállalkozott 
többre, mint hogy bemutassa az іaгgб  еlasžtikusságát, 
a jassznyelv gazdag gyűjteményét adva. Vagy vegyük 
Mimi  Kapor Beleške jedne Ane című  könyvét. Mo-
mo Kapor a diákéletről ír, a »gondtalan diákélet« 
problematikájával foglalkozik. Az argó használata 
nála szintén indokolt, mivel mind a téma, mind a 
szereplők, vagyis az egész egyetemesen »diáki«. M. 
Kapar nem erőszakol írósamra komolykodó, filozofáló 
kérdéseket. A diákéletet meghagyja annak, ami va- 
lójában, s így a diákzsasgon használata is meg-
engedhető  mfindaddiig, míg a történetet maábbá, 
hitelesebbé tudja tenni. És Momo Kapor beéri ennyi-
vel. Csörsz István is mértéktartóbban alkalmazza e 
nyelvezetet novelláiban (nála egyébként is választéko-
sabb az argó). Ez vonatkoztatható Csaplár novellá-
ira is, és mindaddig helyénvaló, míg az egész törté-
net önmagában is »argó«. 

A két  nap...  című  kisregény belső  vívódásai, a fő-
hős önmagát kereső  elmélkedései környezetében a 
hapsi, brancs, ürge, góré, gyógyis szavak — az »intel-
lektuális argó« — azonban már csak halvány foltként 
maradnak fenn, elveszítve dokumentáló erejiiket. Ez 
a helyzet A királylány szivacskabátja c. kisregény-
ben is, mely egyébként érdekes kísérlet a mesének 
korunkba való átmentésére. Az író a hétköznapok vi-
lágát inteti át a mesevilágba, azzal, hogy mai eszkö-
zökkel járja végig a mesefonalat. Bár eme »antime-
se« értékeinek feltárása más oldalról más képet is 
mutathatna, annyi bizonyos, hogy az argó haszná-
lata, összevegyítése népmesei elemekkel felemás ha-
tást kelt: 

»— Miért, ki vagy te? 
— Én leszek a királylány a holnapi próbán. 
— Igen? 
— Nem hiszed? 96  



— Elhihetem. 
— Akkor csak hidd el! Na és te ki vagy? 
— Еn vagyok a holnapi nyertes, akihez téged fele 
ségül adnak. 
— Nem hülyéskedsz? EZ így meg van már dumálva? 
— Igen. Épp most tárgyaltam az ügyr ől. 
— Marhajó! Hadd nézzelek! De baromi sötét van 

itt!« 

Szólni kell még az epikum problémájáról. Csaplár no-
velláihan, de még іnkább kisregényeiben, kevés az epi-
kum. Novelláábaв  ezt ellensúlyozzak a finom vonalú táj-
leírasok, gondosam felépített mondatok, fantáziadús 
emlékek, a »szimbolikus áthallású leírások« halmaza. 
Ezzel szemben a Két  nap...  világa sokkalta zártabb, 
л*v гnális cselekménnyel, meddő  vitákkál, filozafál-
gatások hahnazával, s mindezt halványabb képzel ő-
erő, sziiт kébb szerkezeti feépntés támogatja. S 
ugyanígy A királylány szivacskabátja is a tényleges 
cselekmény helyett inkább csak szituációk nehezen 
követhető  sorát nyújtja. 

Az író — ti nеtszerű  jelenség! — felvet problémákat, 
észlel, megjelöl, elhelyez, de a kivezető  utat nem mu,  
tatja meg —úgy tűnik nem is talál rá. 

»Választ az író nem adhat, de megfigyelheti — va 
jon az élet ad-e; (...) immár ez a központi kérdés — 
az írói egyéniség kérdése is« — írja Marx József 
Csaplár novеl áflkбl (Marx József: Cs. V.: Lovagkor. 
Alföld, 1972/1.). Mi sem mondhatunk mást, ma sincs 
mit hozzátenniink. 

A Két nap... és A királylány szivacskabátja kísér-
leti műhelyregények, amelyek a történet-élmény és a 
mondanivaló párhuzamainak epikai megformálásával 
kiizdenek. 

szügyi zoltán 

Kapitány Ágnes—Kapitány Gábor: Stílus és szemé-
lyiség. Valóság, 1975. 2. 

~ 

viszi idiadailra az irodalonvtud+oanánуban, hanem az 
infianmá,aiáeanélet strnnktnurailista a1Ukalmazás а . 
szeriben a stilnлs húrértéke kemiil a figyelem közép- 
pontjába és úgу  ,tűnik, ha 5tatnsmtikailág is reixljsze-
rezni tudjnцk az egyes szemantikai mezőkön beliitl ет- 
véлyesiidб  ;stilisztikai alapegységakat, b'irtokdba ju- 
tunk a műémtékeés egyik megbízható mémcéjénék. De 
mielбtt rбg a húr tudományára :támasmkad о  strulktu- 
ralizmus megvfvta volna кетеду  kiizdelmét a st'vlisz- 
tikáival, гvára tllanшl isanát közbeszől a pszicha1ógia, a 
gyökeresen anegújlládott, 'Piaget, Vügots7ki' ј , Riubin- 
stein megalapomta psziichológia: a személyžség maga 
a stílus —  foglalja össze kutatásai eredményeiit. 

Mire kötelez és kőtelez e beamiinket egyáltalán vala-
mire ez az újabb pszićhoiágiai felismerés? (Tenmésze-
tesen az imod'alomknitikára és a műémtékelésre gon-
dolunk esősomban.) Szilárd meggyőződésiink: ezúttal 
nem az ігоdаІоnііtіхІomбnуbбІ  jogosan kiátkozo:tt, 
pszichologizmus, hanem egy megínjhádott pszichaló-
giai szempont kínálja fel segíro ágét az imodalomitudo-
mányв•ak és mindazoknak a tudoгn nyágalanak, ame-
lyek az emberi vvsellkedés és az emberi alkotás vala-
melyik formáját t аnnц lп  бnyozzák. A h*ú гtékekkel és 
szemantikai mezőkkel kici kalmazott irodalmi kulisz-
szák mögiil' előlép a kulisszdkat tatutó ember. A n i-
alkotás művészi,esmtétikai híréгtékénёk 'komplex vi-
szonyrendszere egyszeriben a konkmét emberi szemé-
ly іség komplex éгtékrendszareként tómul .fel el őttitank, 
felni itatva a stílus, vagyis az irodalom kulturális és, 
ami a legfontosabb, emberi hátterét. Ha jól éntelanez-
ziilk .pszidhо lágusainknak az emberi jelenség lelki-ezel-
lemi szintjét megfejteni és megmagyarázni igyekv ő  
erőfeszútéseit — és reméljük, hogy igen — akkor az 
emberi szeanélyvsgget (és némi akrobatikával az em-
beri közösségeket is) a memek гn úvekbеn ,kiteijesűlő  ér-
ték-viszonyrendszerekhez kell hasonlótanunk. Ez pe-
dig, gondoljuk meg, azt jelentené/jele гΡіthetné, hogy 
stúlusuk alapján tipotogizálhatóldká válnak a miden 
esetben bizonyos .meghatározott ertékszfé гбkat ér'гé-
nyesítő  és envényesóteni igyekvő  alkaták і(művdk) —
de akár ógy is vrhatná пvk: műveik (alkotók) —, a tí-
pus•arányok pedig egy-egy közösség, mikro- és analkro-
csoport ikulturális értékhierarahiájánák a t.ipológi б-
jához ,is elvezethetnek; az irodalom is megbízható és 
közvettan értesitléseldkel szolgálhat egy іКыІ tuгбliѕ  
szint és történelmi léthelyzet é гtélojelleanzőke vonat-
kozólag, arról nem is beszélиe, hagy a műalkotástípu-
sok elteгjedtségének és hatásintenzitásának összeveté-
se a konkrét korban és közösségben párhuzamosan 
éіwényesűlő  készség- és képességtípusok elterjedtsé-
gével és hatásintenziroásáva2, .kon лplexitásában is meg-
ragadhatóbbá teheti a m űalkotás egyébként minden 
valászíinűség szerint továbbra is lefordkhatatlamnak 
bizonyuló húrértékét. 

Ezek, persze, csupán lehet őségek, ellenőmzásгe váró 
lehetőségek, következéskéipp korántsem állútjuk, hogy 
ez a műénte1kúlés egyedid üdvözútő  útja. És azt sem, 
hogy a szemiot lkai elemzések egy csapásra feleslege-
seikké válnak, mihelyt beigazolódik a most felseji ő  út 
járható volta. Pusztáim arról vaj szó, hagy újabb tem-
mékenyítб  hatásokra számúthatunk, tovább mélyít-
hetjiik és gazdagúthatjuk az esmtét Эikumоt ostromló 
vizsgálódásainkat. Ugyanakkor megnyugtatásul mind-
azokak, akiik netalán a szemiotika és a st гuktura-
lizmus egyoldatú elvetését olvasták volna ki glosz-
szánkból, sietiink leszögezni, hogy az íujabb kísérletek 
nem eshetnek a .régi hitbába, nem keriilhet sor olyas-
mire, hogy a húreméleti módszemeket kiisza гнtsák a 
pszichoiágiaiak, azokat .pedig a szociolági•aiak és így 
tovább. Illetve nem !lea-me célravezető  és áldásos. ha 
úgy fogлánik fel az újabb lehetőségeket. Ideje végér-
vényesen megállútainiazimodal'omtudománycsak egyes 
tudományokkal kacérkodó ködhintáját, levetk đznн  a 
kizáгálagosságot, lomtrba ,dobni az egyetlen irány-
ba teтΡelő  szemellenzиket. Nemcsak a kittönféle tudo-
mányágak eégtelen fejlettségi szintje vezetett a köl-
asönvett nádszerek elvuilgamizátádásához az Iroda-
lomtudomбnyban. hanem az irodalosxltudomdny tar-
tózkodása is a többimáа-іvú tájékozódástól, többoldalú 
kötődéstől; vagyis saját természetét tagadta meg, 
nontosabbaun, tárgya, az irodalom természetét, a 
komшlexitás•t. Az újabb lehet őségеktdl — mondjuk 
ki: a szintézis ágéпубtől — nem az önmegtagadás 
újabbb változatát, hanem felszámolását várjuk. 

podolszki józsef 

»A stúlus maga az ember« — hirdette Buffon, aligha 
fdltételezhető  azonban, hogy a francia természebbudás 
mеg гшііе  a tézisét szó eszerinti értelemben is b zo- 
nyútó modern pszichológia kutatási eredményeinek. 
Bvrfifon a »raison« húve és hirdetője volt, következés- 
kélpp számágya az ember az értelem előírta normák 
következetes és fegyelmezett atkalmazája, logikusan 
aseilekvő, aki »álarában sem« eлgedemeskedmk és en- 
gedelmeskedhet ;személyisége mejtett és homályiba 
vesztő  ösztöneinek. A tudatalatti fogalmát nem is 
ismerték még akkoriban. Ma már tudjuk, hogy  Bud- 
fon félreismerte az embert, és .tudjuk azt is, hogy — 
talán épp Freud, Jung és Adler feliiiletesen be űoga- 
dott hatására — a јбiadnatú iskolai stilisztikák is 
félreismerték Buffon száillóigévé vált mondását, 
aantkoтΡ fejlécük aiá mottóul biggyesztették. De félre- 
ismenték a stílus jeentőségét és szemepét is, a stilisz- 
tikai analizis és a lélekeenizés frigye sem bizonyult 
a iegszeгeПcsésebbnek, a lélek seanire sem vezet ő  váj- 
k fása félé sodorta a kutatást. Nem véletlen hát, hogy 

97 a stilisztika elemz őst mágsem az alkotó személyisé- 
géhez legjobbam hozzátapadó pszichologizáló irányzat 
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Kedves Barátaim! 

Az Új Symposion 117-118. számában Széljegyzetek 
egy költ ő-újságíró újságíró költészetéről címmel Do-
monkos István publicisztikai kötetével, a Redőnnyel 
foglalkozik Bosnyák István, s egyebek közt megálla-
pítja: »Akik szerzőnk szociális közírását hétről-hétre, 
eredeti megjelenési helyén, a Képes Ifjúságban is 
nyomon kísérik, nyilván közös elégedetlenséggel álla-
pítják meg: jócskán — és értetlenül — ,megrostálták' 
a lapban megjelent írásokat, a válogatás közel sem 
olyan gazdag, mint lehetett volna.«. Ezután felsorolja 
a szerinte értetlenül kihagyott írásokat, majd így fe-
jezi be a kérdéses bekezdést: »A példákat ki-ki tet-
szése szerint szaporíthatná, annak bizonyságaként, 
hogy Németh István Zsebktükörje, után Kiadónk is-
mét ,megajándékozott' bennünket egy csonka, alapo-
san megnyirbált gyűjteménnyel. Köszönjük! Kiadó-
politikai ügyetlenségeink, butaságaink és provincia-
lizmusunk majidan megírandó története egy újabb, 
ízig-vérig ,couleur locale'-os sztorival gazdagodott.« 
Minthogy Bosnyák István vádaskodása alaptalan s 
ráadásul a Kiadót általánosságban veszi célba, ár-
nyékot vetve az intézmény azon munkatársaira is, 
akiknek semmi közilk nem volt a Redőny kéziratá-
hoz, a könyv szerkesztőjeként a következđket szeret-
ném közölni veletek és a folyóirat olvasóival: 

Domonkos István 1973 elején egy 130-140 oldalas 
cikkgyűjteményt adott le e sorok írójának. 

A гecenzensek ésmrevétеlеit mérlegelve a szerző  8-
10 írást kihagyott ebb ől az első  változatból. 

másik, megítélésem szerint gyengébb vagy nehezen 
beilleszthető  darab felvételéről én beszéltem le őt, de 
egyetlen olyan írás kirostálását sem szorgalmaztam, 
amelyhez Domonkos István ragaszkodott. Tárgyalása-
ink a kölcsönös megbecsülés és bizalom jegyében 
folytak le. 

A megszerkesztett és gondozott kéziratot átadtam 
a Kiadó főszemkesztőjének, ajki elolvaaava azt, két-há-
rom írás kapcsán fölmerült dilemmáiról tájékozta 
tott bennünket. Érveir ől hármasban beszélgettünk el, 
s közös álláspontra jutva, további két írást kihagy-
tunk. 

Mindezzel véletlenül sem azt a jogot akarom elvitat-
ni Bosnyák Istvántól, hogy hiányérzetéről számot 
adjon. Meggyőződésem, hogy a kritikusnak nemcsak 
joga, kötelessége is, hogy adott esetben a maga íz-
lése és elvárásai alapján »kibeszélje« hiányérzetét. 
Csakhogy Bosnyák István nem elégedett meg ennyi-
vel. Ahelyett, hogy kételyeivel azokhoz fordult volna 
felvilágosításért, akik közreműködtek ennek a Re• 
dőnynek a létrehozásában (szerző, recenzensek, szer-
kesztő, főszerkesztő), erđszakos megnyirbálásra gya-
nakodva lesújtott. Tüгehnatlenségében megfeledke-
zett az írástudói etikának arról a követelményér ől, 
hogy mielőtt számon kér valamit vagy vádol vala-
kit az ember, okvetlenül meg kell ismerkednie a té-
nyekkel. 

Azt hiszem, barátaim, osztoztok abban a vélemé-
nyemben, hogy ez a hozzáállás és módszer egyálta-
lán nem segítheti elő  könyvkiadásunk problémáinak 
megoldását, ellenkezőleg, elmérgesíti az emberek kö-
zötti viszonyt, s olyan szakadásokat idéz el ő, ame-
lyekre senkinek sincs szüksége irodalmunkban. 

Abban a reményben, hogy levelem indítékait méltá- 
nyolni fogjátok, barátsággal köszöntlek benneteket: 

Újvidék, 1975. április 29-én 	 utasi csaba 

Mivel a kézirat befutásától a recenziók megírá-
sáig hosszú hónapok teltek el, a szerz ő  időközben 
publikált cikkeiből egy újabb, kiegészítő  sorozatot 
kínált fel. 

A kézirat megszerkesztésére, az »alapos megnyir-
bálásra« csak ezután került sor. Miután megegyez-
tünk abban, hogy a kezdettől fogva válogatásnak s 
nem gyűjteményes kötetnek elképzelt Redőny anya-
gát úgy kell véglegesítenünk, hogy lehetőleg minden 
egyes írás kiállja a könyv alakban való megjelenés 
próbáját, alapos és többszöri mérlegelés után mint-
egy 15-20 cikket kihagytunk. Néhányat mindennem ű  
latolgatás nélkül maga a szerző  vont vissza; néhány 

Bosnyák István íaútsábaв  annak a kr нtikusd lxi nyér-
zetnek indulatos megfogalmazását láttuk, mеlyről vá-
laszoikkében Utasii is említést tesz. Utasi Csaba té-
nyeket közöl, a kritikai válogatás tеа-mészetszeu-ű  
mun,kafolyamatиrál számol be, — ennek eredményes-
ségéгől vitatkozni, különvéleményt formálni — lehet, 
ám a válogatás jogosságát elutasítani, könyvben gon-
dolkodva, — nem. Épp ezért a Szerkesztőség nem kí-
ván vitát nyitni e kérdésben, bá г  mereven alzáaikóznn 
sem .akar az elvszerfí és tényekre alapozó- vélemények 
elől. . 
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