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Dél-Bánátot jártam már napok óta, éppen Székelykevén állomásoztam, amikor 
egyik ottani ilsmerősöm, Kovács Iistván iskollaiga гgató megkérdеzlte: 

„Miért nem nézel te 'ki a Szakadóhoz? Biztosan találnál valamit, ha körüljárnád 
a Buckátokat meg a Fertályokat. Csak száraz id őben menj, különben hat ökörrel 
nem húzatunk ki a sárból." 

Az igazgató maga is tollforgató ember, a Magyar Szó dél-bánáti tudósítója, igen 
jól ismeri terepét, azonkívül a Szocialista Szövetség helyi elnöke, úgy döntöttem 
hát, hallgatok a tanácsára. Ha ő  mondja, biztosan nem megyek hiába. 

Jó nagy kerülővel indultam neki: a műúton Kovinig, aztán onnan tovább a töl-
tésen végig, azt mondták, ez a jobbik út. A töltésen zárva voltak a piros-fehér 
csíkos sorompók, a kis Fityóval le kellett gurulni a töltés tövéhez, a füves, süp-
pedős csapásra. Főlőttem a lassan épüll ő  híd csonka íve, ha majd teljes lesz. Ko-
vint és Smederevót köti össze. Magamban a reménykedések hídjának neveztem 
el: errefelé mindenki türelmetlenül lesi megépülését, a dél=bánátiak t őle várják 
gondjaik csökkenését, a járhatatlan kerül őutak eltűnését, azt, hogy végre a ta-
nyasorok és a falvak városközelbe kerüljenek. 

Másfél órába tellett, mire a kátyúk között egyensúlyozva a mintegy húsz kilomé-
teres út végére értem, s jobboldalt, a kápaszodó fák meg a csupasz kórók között 
észrevettem az els ő  tanyát. Itt már, a ,hihetetlenül egyenes törzs ű  kanadanyárfák 
védelmeben jó lesz leparkolni, s gyalog menni tovább, gondoltam: ezeket a száz-
méterekre elvesz ő  csapásokat, púpos dombhátakat, víz őrző  laposokat nem autó-
zásra találták ki. 

Az október végi ködboglyákat szétzilálták már az er őtlen napsugárvillák, s helyükre 
kiteregették ökörnyálból font hálójukat. A megcserepesedett vakondtúrások között 
kivágott kanadanyárfák csonkja: az •évgy űrűkön parányi nedves gombafejek virá-
goztak. Fakönnyek, mondta róluk egy idevalósi öregasszony. Nincs aki megsirassa, 
hát saját magáért hullat könnyet a kivágott fa. A tuskót nemsokára belepi majd 
a hó, elrejti a fakönnyeket. Tavasszal el őperegnek megint, de a nyár melege 
elapasztja őket. đsszel újra nőnek. Így megy ez évről évre. Aztán egyszer csak az 
október nem fakaszt többé könnyet, csupaszon, védtelenül világítanak el ő  megint 
az évgyűrűk. 

Fedetlen fejjel, egyikük nyúlsz őr kalapban, zsibongó gyerekek jöttek ki a nyárfa-
erdőből. Hátukon, kezükben táska: iskolából tartottak hazafelé. A nyomukba sze-
gődtem, ők majd elvezetnek a Buckátokig, a nádtet ős sárházak közé. 

. 

Rongyos, ráncos képű  idősebb férfi meg egy sovány, ősz hajú asszony, bizonyára 
a felesége, hányják le a szekérr ől a csöves kukoricát. A bordás fekete ló fázósan 
reszket a rúd el őtt, inkább a kimerültségtől, mint a hidegtől, szájában meg-meg-
csörren a zabla. 
A ferde lécgóré nehezen telik, aprók a csövek, nem nagy a kocsi sem; egy lóra 
bajosan is lehetne többet rakodni. 
Stevanović  'Savo ötvenhárom éves, a felesége ötven, hatvanötön fölülieknek gon-
doltam őket. Leskovacról jöttek ide a Duna-töltés árnyékiba, tizenegy éve is meg-
van már annak. Négyszázharmincezer régi dinárt adtak ezért a házért meg másfél 
lánc földért. Azóta vettek még fél lánc földet. Arról hordják most a kukoricát. 

— Meztelenek voltunk mindig — egyenesedik fel a kukorica fölül a férfi —, de 
ahonnan j őtittink, még ennél 'is meztelenebbek. Hegyes vidék, nem termett meg 
semmi. Itt azért lett ez a kevés kukorica. Napszámba is eljárunk, megélünk va-
lahogy. 

Felesége szótlanul, kétrét görnyedve markolja a csöveket. 

— Két lányom van, Smederevóba ment férjhez mind a kett ő . A Duna túloldalára. 
Nekik sikerült elszakadni innen, ők már révben vannak. Mennék én is, ne gon-
dolja, hogy nem mennék. Közelebb az úthoz, a városhoz, nincs hozzá er őm. Miből? 
Hallom, be akarják vezetni a villanyt, megcsinálni az utat. Az nagyon jó lenne. 
Mit mondjak még? 

Nézem a rőzséből font, bedőlt kerítést, a törött üveg ű  ablakot a valószer űtlenül kis 
házon, a fehérre meszelt falon a piros paprikafüzért. Az ajtón a rozsdás lakatot. 
Vajon mit féltenek, mit védenek a lakattal, kérdezem magamban. 
— Belül mijük van, ott is körülnézhetek? 

— Persze, persze, körülnézhet — mondja a férfi és krákog hozzá. — Van egy szo-
bank, egy konyhánk, egy spajzunk. 

Megvárom, míg lerakják a kukoricát, aztán újra megkérdezem, láthatnám-e belül-
ről a házukat. 

A férfi bólogat, aztán végignéz magán: szakadt térd ű  nadrágján, kifordult oldalú 
gumibocskorán, s váratlan hevességgel ragadja meg a gyepl őt, fordítja a lovat a 
kijárat felé. 

— Ne haragudjon — szólal meg most el őször az aslszciny, s másfelé néz —, de sie-
tünk, sok a dolgunk. Ha máskor jön, majd bevezetjük. Ha jobban ráérünk. 
Bólintok, elköszönök. Nem tartom szükségesnek megérdekl ődni, miért nem vették 
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• 
Pontosan Smederevo alatt, a Duna innens ő  oldalán sorakoznak a Вurkátok és a 
Fertályok nádtet ős viskói. Közigazgatásilag a tizenöt kilométerre fekv ő  Székely-
kev°•hez tartoznak, a kovini községhez, a gyakorlatban majdnem sehova. 
Másfél száz ház, körülbelül hatszáz lakos. Azért körülbelül, mert itt havonta válto-
zik a lélekszám: néhány család felkerekedik, továbbáll, mások jönnek a helyükbe. 
Legtöbbször még á grólszakadtabbak. 	 . 
— Ide mindig a legszegényebbek jöttek — mondja a Szocialista Szövetség székely-
kevei elnöke. — Akiknek többre nem tellett. A huszadik század paradoxonai, je-
gyezte meg nemrégiben a televízióban éppen ezekr ől a Duna-töltés tövében bokro-
sodó tanyacsoportokról egyik politikusunk. Tiszta id őben Belgrád fényei idelátsza-
nak, itt meg se víz, se villany, se út, se gyógyszertár, se semmi. 
Még kocsma sincs a telepen, boltot is csak néhány éve kaptak. Másfél évtizeddel 
ezelőtt szinte kizárólag magyarak lakták, aztán ahogy azok százszámra vándorol-
tak ki külföldre, vagy ,költöztek be a faluba, a túloldalról, Szerbiából új szegények 
telepedtek a helyükre. Az őslakák fűzött bocskorukról vercánoknak nevezik őket. 
— Akik egy .kicsit is összeszedték magukat, bejöttek a faluba — könyököl fel be-
tegágyán Csala Mihály, a székelykévei helyi közösség elnöke. A dereka Іhboгgа tј a, 
meg az öregedés sokféle el őfiu.tára, nyavalyája. — Négyszázalékos helyi járulékot 
szavaztak meg az emberek, a község is támogatást ígért, mozdíthatunk hát vala-
mit. Nagyon várjuk, hogy Kovin ds Smederevo között megépüljön a híd, az is 
előbbre visz bennünket. A beköltöz őknek, ha kerül ő  úton is, de szereztünk telkeket, 
van hova építsenek. A másfél ezer külföldön dolgozó székelykévei közül sok haza-
tér, róluk is gondoskodunk. Lassan utcává terebélyesednek az új házak; a tábla 
még ugyan nem került ki, de Tamási Aron utcának neveztük el. Járdát kell bele 
építenünk. Aztán meg világosságot vinni a tanyákra, vagyis bevezetni a villanyt. 
Ha lesz rávaló, utat is csinálunk majd, de most a villany a legfontosabb, a vilá-
gosság. 

Messziről idehallatszik a hamis hanmonikaszó, meg a dob monoton bufogasa. Ahogy 
közelebb érek, a tanyasor els ő  viskáihoz, kivehető  lesz az .ének is, s a r őzsekerítés 
tövében a táncolók lebben ő  szoknyája. Kólót járnak, sebeset, dabbantósat. Fekete 
képű, cifra szoknyás meg farmernadrágos lányok, fekete kép ű, kócos legények. 
Az idősebbek a nyitva hagyott kapuban állnak, nézik őket. 
— Nem jött értünk a prikolica, azért táncolunk — perdül ki ügyesen a körb ől egy 
hegyes nézésű  legény. — Akkora a sár, hogy nem jöhetett, így hát egész nap tán-
colunk. 
Gumibocskoros lábával a taktust veri, de a tekintete rajtam marad. Mintha csak 
kérdezné: miért, nekünk nem lehet? Mögötte a nylonzsák-ablakú, megroggyant 
v іlskó s a töredezett r őzsekerítés: 
— Únnepelünk is, lakodalmaskodunk — jön oda az idősebbek mögül egy bőrmicis 
fiatalember. — Az egyik cimborának megment az asszonya, de tegnapra visszajött. 
Most azt ünnepeljük. 
Fejével odaint egy hetykén táncoló tizennégy-tizenöt éves suhanc felé, az az újem-
ber. Az asszonyka még restelli az esetet, nem merészkedik ki a napvilágra. 2 



A bőrmicist Penov Eftimnek hívják, Macedóniából került ide. Huszonhat éves, há-
rom gyereke van. Csónakon jár át smederevóba, a Jugovo l;pít ővállalatnál dolgo-
zik, havi kétezer dinárt keres. Elhúzódunk kicsit a kólózóktól, hogy szót érthessünk. 
— Hatvannyolcban, amikor idejöttem, hatszázezer régit adtam ezért a házért. Ki-
pofoztam, most már többet érne. Annyit azért nem, .hogy Smederevóban házat kap-
jak érte. Még csak egy szabát se. Maradok hát itt, lapátolom a Dunát, hajnalban 
oda, estefelé vissza. Neha egészen kifulladok: itt kilométer széles a folyó. 
— Mi van, ha zajlik a jég? 
— Verik a csónak oldalát a jégdarabók. Az asszony jégzajláskor mindig fölébred, 
amikor hajnalban öltözködök. Máskor észrevétlenül kilopom magam mell őle, de 
ilyenkor fölriad, kijön velem a léckapuig. Este meg kint áll a fák alatt, vár, ha 
megérkezek. 
— Hallott-e róla: bevezetik az áramot? 
— Látja, ez nem lenne rossz. Úgy mondják, fejenként ezer dinárt fizetünk mi, a 
többit a falu. Nem lenne rossz, de az út az még jobban hiányzik. Télen hónapokig 
nem tudunk kimozdulni innen. Képzelje el, ha rosszul lesz valamelyikünk. hogy 
viszik be az orvoshoz. Azért a villany is jól jönne, no nem nekem, de a gyerekek-
nek. Tanulhatnának este is, nem kellene nekik lámpát gyújtogatni. 
Megkérdezem, mikor volt utoljára moziban. A homlokát ráncolja, mintha er ő sen 
törné a fejét. 
— Nem voltam én még moziban. 
— Egyetlenegyser se? 
— Egyetlenegyszer se. De a gyerekek már voltak. Ide járnak a barakkiskolába, 
vitték már őket be a faluba. Szeretném, ha a negyedik után nem maradnának ki. 
Ha legalább az egyik befejezhetné a nyolc osztályt. 

A kanadanyárfák ölelésében ott a barakkiskola. Kívülr ől: mint minden más ba-
rakképület, deszkaoldalú, deszkatetej ű. Belülről: iskola; a keskeny folyosón sáros 
cipők, a kampós fogason néhány kiskabát, bent az osztályban olajos padló, fiókos 
padok. A sarokban földgömb, a falon az évszakok vízfestékkel fölmázolt képei. 
A szürkére kopott, lepattogzott festék ű  táblán félig letörölt nevek. Csoti, majd ki- 
csit arrább Csóti Imre, alatta o, ó. Korodi, Bíró Jászmina, Karakov Szofija. 
Harminchat gyerek sereglik ide a környékr đl az összevont tagozatba, s ha van 
hozzá erejük, türelmük, negyedik után Plocsicon vagy Kovinban tanulhatnak to-
vább. Beszéltem olyan diákkal, aki öt kilométerr ől gyalogol ide. 
— Egyelőre nincs a nevünkön, az isten sem tudja, kié ez az iskola — tárja szét a 
Tarját Kovács Lsbván. — A tan ćltókat mi fizetjiilk, de hogy az iakalla ki•é... Sok 
gyerek időnap előtt kimarad, semmit nem tehetünk ellene. A szétszórt tanyákon 
még csak azt sem tudjuk ellen őrizni, itt élnek-e még, vagy már visszaköltöztek 
Szerbiáiba, Kosovóna. 
— Igyekszünk úgy megszervezni a tanítást — mondja az egyik tanító, szunyogh 
István, miután sawnetre Ikiildi a gyerekeket —, hogy soha ne sdtétedje:n rájuk. sö-
tétben még nekünk is megpróbáltatás errefelé járkálni, nemhogy ezeknek a tök-
magoknak. Mérges kutyák mindenfelé, a fogós kátyúkba meg napvilágnál is bele-
ragad az ember. 
A tanítás szerbhorvát nyelven folyik, az öt magyar gyereknek szunyogh István 
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ten, de az írással rettent ően megkínlódnak. A kátyús kilométerekkel a lábukban 
nem is igen várható, hogy nagy lelkesedéssel róják az ékezeteket, amikor a többiek 
az iskola mögötti enyhelyben pihennek vagy rúgják a labdát. 
Nem nagy lelkesedéssel magyaráz a tanító sem: ő  is gyalog jár ki 'Székelykévér ől, 
ez még a legrövidebb ,úton is tíz kilométer naponta. Tíz kilométer siipped ős, mély 
csapáson. Fiatal ember, huszonnyolc éves, n őtlen, nem csoda, hogy valami jobban 
reménykedik, elkívánkozik innen. 
— Hetvenben, mikor Szabadkán befejeztem a Képz őt, mindjárt ide kerültem —
mondja. — Még a régi iskolába, mert a barakkot egy évre rá építették. Itt kaptam 
csak állást. Az els ő  időben próbáltam csinálni valamit, valami újat, valami többet, 
igyekeztem jó tanító lenni. Aztán láttam, mire vállalkoztam. Amikor ihosszú kín-
lódás után egyik-másik gyereknek végre sikerült a fejébe csöpögtetnem valamit, 
egy kis tudást, nem jött többé iskolába. Kerestem, kutattam utána, kiderült, hogy 
a családja visszaköltözött Szerbiába. Máskor meg éppen belemelegszek a magyará-
zásba, hát látom, hogy néhányan bóbiskolnak. Gyors terepszemlét tartok: pont 
azok, akik reggel négy-öt kilométert gyalogoltak. Kiabáljak rájuk, vonjam fele-
lősségre őket? 
Várom, hogy álláshoz jussak bent a faluban, vagy akárhol, hogy elkerüljek innen. 
Krničan Stevan, a másik tanító román nemzetiség ű , ő  is benn lakik Székelykévén. 
Nős, két gyereke van, araég ,hatvankilencben idekerült a telepre. Motorkerékpáron 
jár ki az iskolába. 
— Havonta ötven dinár utazási pótlékot kapunk. Még benzinre sem elég. A havi 
fizetésünk háromezer dinár körül mozog, nem mondhatnám, hogy túl vagyunk 
fizetve. Pedig nehéz dalguaik van: ezeket .a .gyerekeket nemcsak inni-olvadni, de 
lépni, beszélni, viselkedni is nekünk kell megtanítani. Tör ődni velük, nehogy elté-
vedjenek a ködben, nehogy megharapja őket a kutya, nehogy megfázzanak. 
— Nincs itt benn télen hideg? 
— Ha a kályhában mindig ég a tűz, nincs hideg. De ha egyszer elkezd fújni a ki-
sava... Éghet a tűz. 
Kiszól a gyerekeknek, kezd ődik az óra, bejöhetnek az osztályba. A fekete, piros 
és fehér képű  kislányok és legénykék _ a deszkaépület el őtt sorba állnak. 
— Figyelje meg őket, ha bejönnek a tanterembe — fordul vissza hozzám a tanító. 
— Pár éve még az egyik rongyosabb volt, mint a másik. Hogy azt ne mondjam, 
szutykosabb. Most foltosak, de nem rongyosak. 'Többnyire tiszták. Figyelje meg, új 
táskájuk, könyvük, füzetük van. Ha helyre mennek, nem rúgják ki egymás alól a 
széket. Amikor ideköltöztek, mint a vadlovak, olyanok voltak. Azóta, ha nem is 
törtek be, de megszelídültek. Hallgatnak aszóra. Elértük azt is, hogy a négy osz-
tály befejezése után csak húsz százalékúk morzsolódik le, ragad itt végleg .az utak 
szurokjában, a többiek tovább tanulnak Plocsicon, Kovinban, esetleg Székelykévén. 
Ha erre gondolok, már nem is bánkódok rajta, hogy hatvankilencben idekerültem 
a Duna-töltés árnyékába. 

• 
Tanítás után Csóti Imre elvezet a nagyszülei házához. Fekete hajú, kerek fej ű  gye-
rek, ha kérdezek t őle valamit, kutató tekintettel néz rám, miel őtt válaszolna. A szü-
lei évek óta Németországban vannak, járt már kinn náluk, pár mondatot németül 
is megtanult. Jól elvan itt a tanyán, a nagyanyjáéknál, tágas a tér, sokat hancú-
rozhat, játszhat. Fél óráig lehet futni egy irányba. Míg csak meg nem állítja a töltés 
Vagy a csatorna-ások. Várjia haza a iszlleit, jöv őre talán vége sг a~kad ennek a hosz-
szain tastb várakozásxvak. Hazajönnek, ,az đsiszerakosgatott pénzen házat Vesznék Szé-
kelyen, a Tamási Áron utcában. Ott az a legjobb, kinézte már magának, hogy csak 
a közben van sár, a saroktól járda vezet egészen az iskoláig , nem lesz a csizmája 
pereméig sáros. 
Kevés ilyen ház van a Szakadó környékén: tiszta falú, cseréptet ős magas épület. 
A tartós léckerítésen belül tisztára söpört udvar. A szobákban sz őnyegcsíkok, rongy-
pokrócok, a konyhában egy hokkedlin parányi elemes tévékészülék. Pár napja rom-
lott el éppen: képet mutat, de hangja nincs. Be kéne vinni a faluba javításra, de 
sok a munka, nincs rá érkezésük. A házigazdát, Csóti Imrét nem is találom itthon, 
a határban van kötözni: szárat kötni. A felesége, a bolgár származású Decsov Fra-
na, de most már Ynkáibb osalk Csóti Franciska kávét "tesz fel. A sok gyai Јag1ás után 
jólesik kicsit elengedni magam, hátam nekivetni a széktámlának, pár ,pillanatig 
elmerengni az aranyszél ű  csészéből fölszálló gőzszalag felett. Előveszem a jegyzet-
füzetemet, rendezgetem a napi termést: mondatokat húzok alá, mondatokat húzok 
át, A háziasszony magamra hagy •a noteszommal, kimegy vetni a jószágoknak. 
— Majd megrúgott a kiscsikó —újságolja, amikor visszatér. — Nagyon virgonc, 
de nem csoda : tojásval lett etetve meg cukorval . Ettől is . fényesedett meg a sz őre. 
— Miért nem költöznek be a faluba? —kérdezem. 
— Emlegetik a rokonok is: bent könnyebben elérnétek a moziba. Ha eddig nem, 
ezután úgyse érünk el.. Egyikünket magávall ivtszi Szeret Mihály, a másik miajd ön-
ként megy utána. Ezt a pár évet még, ami hátra van, kibírjuk a tanyán. Itt a föl-
dünk, mind a tíz és fél lánc, miért hagynánk el. Amikor kezdtük az életet, másfél 
láncval kezdtük, fölhizlaltuk tizenöt láncra. Most már nekifogtunk eladogatni: nyom 
az adó, nincs aki a földet művelje. Mi már gyámoltalanok vagyunk hozzá, a gye-
rekek meg szétszéledtek. A falu, a város, Németország. 
— Itt éltek mindig? 
— Negyvennyolcig bent Székelyen, házbérben. Saját házra sohase tellett volna a 
faluban, kijöttünk hát ide, a másfél lánc meztelen földre. Semmi se volt itt akkor, 
csak a fölszántott föld, rajta egy szalmakazal. Annak a tövébe telepedtünk le, ott 4 



éltünk, míg fel nem épült a ház. Míg tet ő  nem került rá, míg alá nem bújhattunk. 
Nyár volt, nem kellett félnünk hidegt ől, kosavától. 
Később gondoltunk rá, hogy jó lenne visszamenni Székelyre, saját házba, az em-
berek közé. Számolgattunk, de mindig az jött ki a számokból, hogy a tanya ára nem 
adna házat a faluban. Maradtunk. A negyed évszázad alatt nagy volt a mozgolódás 
itt körülöttünk: eldbb csaik magunkban voltunk, .aztan a környékr ől ddesereiglettek 
a szegények, voltak már szomszédaink, volt kinek köszönni. Kés őbb egyesek beköl-
töztek a faluba, mások elmentek Németbe, Ausztráliába, magunkra maradtunk me-
gint. Akik a helyükre kerültek, azok jönnek-mennek, nincs id ő  ismerkedésre. Mi az 
emberemmel már végleg itt ragadtunk, annak a régi szalmakazalnak az enyhelyében. 

Esteledik: megfeketedik a víz a Szakadóban. A szürke betontekn őfal körülnyalá-
bolja a partszélet, eltakarja a kilátást a Duna felé. 'Távolról éles madárrikoltások, 
erre közelebb apró, szapora csobbanások, ahogy a halak földobják magukat a leve-
gőbe. Ezüstpapír testillk egy p'н amaњгa megzizzen az ellha2 б  napsültésben. Fűzfák, 
fűzfacsonkok merednek ki a ködhálóból; őszbe ágaskodó, erős törzsű  fák; szétmálló 
testűk, lassan töredez ők, földből, vízből kiforduló, szürke gyökércsápokkal kapasz 
kodó fák. A vízparti sárban megagyagosodott emberi lábnyomok. Nagy test ű , sötét 
madarak horzsolják a víztükröt, s arra följebb a beton-partoldalt. A töltés tetején, 
az erdő  felől két emberalak közeledik: két függ őleges, fekete vonal. 
Nem fiatal a Szakadó, korosabb a legöregebb őslakóknál. Ók is már csak apáik 
szava után tudnak születésér ől, arról hogy az 1880-as években keletkezett, amikor 
Smederevót legjobban szorongatta a Duna. Hogy a víz nyomásától szakadt-e meg 
a töltés, vagy emberi kéz ütött rést rajta, hogy mentse a túloldali várost, err ől 
már nem tudnak hitelesen számot adni. 
— Tavaszi éccaka, áradáskor történt a szakadás — mondja a hetvenéves Váci 
Albert bácsi. — Vagy a túloldalról csónakon érkez ők szerszámától, vagy mert a 
töltés nem bírta el a nagy nyomást, magától megszakadott. A víz aztán csinált 
utat, kimosta ezt a ménkű  árkot. Magasan jött, vastagon, elöntötte a földeket. Volt 
aki látta a holdvilágnál: alvó embert vitt szalmakazlon. Szénaboglyára fölszorulva 
nyulat meg rókát. Nem bántották egymást, bajban voltak. Ember mit tehetett 
ekkora vészben, víz ellen, ár ellen. Kés őbb aztán csináltak egy körtöltést, beszo-
rították a Dunát, többé nem is bírt kijönni. •Ett ől már nem kell félniük a tanyasiak-
nak, ki van a töltés betonozva, homokval béfúva. Öt Duna nem önti el. A bajra 
csak a kanális emlékezteti őket, amelyvel a folyó össze van kötve a Szakadóval: 
ha árad a Duna, háborog, jön rajta a víz bele a Szakadóba. 
Váci Albert kinn a tanyán eresztett kitéphetetlennek induló gyökeret, ott szüle-
tett, ott is szándékozott meghalni. Amolyan pásztora volt a töltéshez kiszorult em-
bereknek, vezet ő , kultúrfelelős, tűzoltóparancsnok, minden. Két éve mégis átengedte 
a házát másnak, beköltözött Székelykevére. 
— Úgy jártam, mint a Szakadóban rekedt víz, elszakasztottak engem is a folyóm-
tól. Pedig azt hittem, sohase jövök el onnan. Egymás után lazultak ki mell őlem 
a társak, a szomszédok, két éve elhalt a feleségem. A fiam már hamarabb behur-
colkodott, utána jöttem. Itt is magamban vagyok, de mégis könnyebben eljutok 
hozzá meg a szomszédokhoz. 
Dongóból, tiszta szeszb ől készült pálinkát tölt a poharába. A Fertályokból hozta 
magával készítésének a módját, ott kinn csak ilyenre telik, ha jól be akar rúgni 
az ember. Most már bizonyára jutna valódi pálinkára, tán még vinjakra is, de ő  
a dongót szokta meg, már csak azt issza, azzal traktálja a be-betér őket is. 
Döngölt padlójú, földes szoba, a fal mellett gyalult tetej ű  asztal, körülötte zöldre 
festett hokkedlik, az ágy előtt hosszú pad. Az egyik sarokban karosszéken tévéké-
szülék, a másikban tűzhely, végében kosár csutka. 
— Nekem könnyebb volt ott kint az élet —követi az öreg a tekintetemet —, mint 
a faluban. Tán mert fiatalabb voltam, nem voltam egyedül, de az is lehet, hogy 
nemcsak azért. Sohase ültünk ölbe tett kézvel: hol a földdel ibajlódtunk, hol tüzet 
oltottunk, hol színdarabot tanultunk. Emlékszem, a feleségem volt a súgó, mosó-
teknőből súgott. De mind eljöttek a tanyasiak, megtapsoltak bennünket. Tavaly 
a fiatalok kaptak egy üres házat, rendezzék be kultúrotthonnak. Beverték az abla-
kát, betörték az ajtót, azóta felé se mennek. Láttam az én tanyámat is, más lakik 
most benn, jó isten, hogyan néz ki az én tanyám. Az ablakban semmi üveg, a cse-
réptetőt kikezdte a szél, a kerítést föltüzelték. Aztán ott az az új iskola, azt se 
becsülik meg, ahogy kéne. Ha nekünk akkor adtak volna egy ilyen iskolát, nekünk 
az kápolna lett volna. De akkor nem adtak, alig tudtam egy ócska tanyát megsze-
rezni iskolának. Német volt a gazdája, elmenekült, ott maradt a háza üresen. Ki 
akarták osztani egy jövevénynek. 
— Kiosztjuk, kiosztjuk — mondottam nekik —, de mit csinálunk a sok gyerekkel, 
olyanok lesznek, mint a barmok. 
Nem nagyon tetszett nekik a dolog, de én melegében összeírtam a gyerekeket, mu-
tattam, milyen sokan vannak, végül is a német házat átengedték iskolának. Elkezd-
hettek tanulni a gyerekeink. 
Egyszer •csak, negyvenkilencben, elfogyott a tanító. A régi meghalt, új meg nem 
akart jönni a helyébe. Oda csak megkötözve tudtok elvonszolni, mondta, akit pró-
báltam rábeszélni. Bé kell menni Újvidékre, tanítót keríteni, döntöttek végül a 
tanyasiak. Ki más ment volna, mint a Váci Albert. Irány rövidék, a városháza. 
Emlékszem, tízkor kezdődött a hivatal, de én már hétkor ott voltam: Egy őrféle 
állt a bejáratnál, azt mondta, ne može. Može vagy ne može, mondom neki én bé-
megyek. Bé is mentem, ott vártam ki a tíz órát. Amikor el őálltam a kérésemmel, 

5 	az asztal mögött  016  elvtársnő  szigorúan rám nézett. 



— Láthatja, egy tanító se lóg a fogason. 
— Látom én, télikabátok meg bundák lógnak ott. De ett ől függetlenül lehetne tán 
egy tanítót is keríteni. 
Kivetették a hálót, két hét múlva lett tanítónk. Amikor egy nagy kofferral, térdig 
sárosan megérkezett, mindjárt engem keresett. 
— Szolgálatjára —álltam elé. 
— Csak látni akartam, ki tette tönkre az életemet — mondta és közben mérgesen 
verte a sarat a csizmájáról. 
Azért szépen megszokott kint, tán még meg is kedvelt bennünket. Azóta egyszer 
se maradt tanító nélkül a tanyasi iskola. 
— Lelkesen beszél a kinti évekről. 
— Volt idő  megszeretni azt a vidéket. Ha nem fogynak el mell őlem a szomszédok, 
nem hagy magamra az asszony, eszembe se jutott volna nekem a falu. Hat és fél 
lánc földem volt, jól elboldogultam vele. Csak a végére lett már sok, adtam el be-
lőle másfelet. Most meg már ez az öt lánc is er ősebb nálam, ki kellett adjam feli-
bül. Egy kert elég nekem, azt még megmunkálom. 

. 

Váci József egy évvel korábban mondott búcsút a Fertályoknak, s költözött be a 
faluba, mint az apja. A Tamási Áron, utcaban kapott telket, arra épített magának 
házat. A csupasz téglák a sötétben is árulkodnak: még mindig tart a fészekrakás. 
Vacsoráznak éppen, amikor bekopogok, az asztalf đn a középkorú, fekete férfi, mel-
lette a felesége, a másik oldalon a két gyerek. Nem zavarok, szakítják félbe sza-
badkozásomat, végére értek már a vacsorának, beszélgethetünk nyugodtan. 
— Kinn a tanyán is ilyen b őséges volt a vacsora? — intek a terített asztal felé. 
— Volt mikor ilyen, volt mikor szegényesebb — tolja el maga elől a tányért a 
házigazda, s átül mellém az ágy szélére. — A dolgos fajta a betev ő  falatot a jég 
hátán is megkeresi.  it  lánc földem volt, kett őt eladtam, hogy építhessem ezt a 
házat. Csak az anyag került pénzbe, a munkát azt magunk csináltuk, a rokonok 
ha itt-ott segítettek. 
— Jó érzés falusi lakosnak lenni? 
Nem válaszol mindjárt, már arra készülök, hogy megismétlem a kérdést, amikor 
megszólal. 
— Hogy megmondjam magának, úgy, ahogy érzi az ember. Ha az egyik oldaláról 
nézem, akkor jó. Ha meg a másikról nézem, hát azt kell mondjam, nem is olyan 
jó. A tanyához karnyújtásnyira volt a föld, közel az erd ő  is, sohase kellett pénzt 
kiadnom fáért. Bejöttem, de a föld nem jött utánam. Hiába szedtem le a kuko-
ricát, beállt a rossz id ő , ját+hatatlan az út, kint kellett hagynom. Ha megver ődik 
az út, majd hazahordom. 
— A tanyán nem vitte el a baromfit a róka, itt elviszi, bárhogy is vigyázok — szól 
közbe az asszony. 
— Ez a 'baromfi a legkevesebb — inti le a férje. — De nem volt mindegy otthagyni 
a saját éDetet. eljönni idegen fedél alá. Meat három hеnapi'g, amíg ёpítkeztü~vk, ház-
bérben laktunk. Gondolhatja, nem volt mindegy. 
— 1✓s mi az a másik oldal? Ami miatt mégis bejöttek. 
Fejével odaint a szaporán kanalazó lánya és fia felé. 
— Kettőt fölneveltem iskola nélkül, ez a kett ő  hadd menjen iskolába. Ne csak azt 
a négy osztályt járják ki, amit a Fertályokban kijárhattak volna. Ne akadjonak 
el félúton a sárba ragadva. Erősebb érv ez, mint az én érveim együttvéve. 

. 

Kinn járok megint a Szakadónál: a kanadanyárfák sudár tetejét reggeli ködök 
lepik. Beléndek-ka гmak, bogánas-horgok nywlm гak felém a fwb ől, amíg 'a tlöltéso1da1-
ról lekanyarodó keskeny csapáson eljutok a Fertályokig. Nem túl hosszú, foghíjas 
házsor, ellátok a túlsó végéig. 
Az egyik kerítés alól furcsán egyensúlyozva háromlábú macska ugrik ki, s meg-
Іepő  fürgeséggel iramodik el az erdő  Krányála. Fiatall, 'kövérkés menyecske csapja 
ki a léckaput, hangos szitkokat küld a macska után. 
— Jó reggelt, vagy jó napot — köszönök rá. 

Dobar dan. Keres valakit? 
Meg se várja a válaszom, szerbre fordítja megint a szót, továbbra is a macskát 
szidja. Az öccse lőtte el a lábát légpuskával, azóta nem hagy nekik nyugtot, jár 
a nyakukra, nyávog szüntelenül. Csak utol tudná érni, leverné a másik lábát is. 
A szomszéd házból kiles egy öregasszony, aztán szólításomra odasompolyog hozzánk, 
gumicsizmás lábát fázósan odacsapkodja a földhöz. 
— Hideg teftink lesz, hosszú telünk, .azt jásolj,ák 'a csontjaim — maparog kita тіtóan. 
Amikor a fiatalasszony befordul a léckapun, halkabbra fogja a szót: 
— Tíz éve még egy szót nem tudott szerbül, most meg alig tud többet magyarul. 
A nagy flancban elfelejtett. Szomszédok vagyunk, de csak nagy ritkán beszélgetünk, 
nem értjük rendesen egymás szavát. De hát én ne panaszkodjak, az onokám se 
tud jobban az anyanyelvén, mint ez a menyecske. Én már agg vagyok, hogy ta-
nuljak újra beszélni. Ülök bent egész délutánokat a sötét szobában, ő  meg heve- 
részik és hallgatunk. 
Székely Erzsébet hetvenhat éves. 
— Kimondani is sok, annyi év az 	ingatja a fejét. — Olyan sok az, hogy bele- 
szédül az ember. 
— Nem sok, ha egészséges. 
— Az öreg az már sose egészséges. Kellene valaki, aki nyavalyájában pártfogolná. 6 



Akire támaszkodna. Negyvenkilencben elhalt mell őlem az uram, azóta magamban 
vagyok. Velem él ugyan a fiam meg a menyem, de hát ők nagy keveset vannak 
itthon. A fiam segéd őr, jár át Szmedrovára, a menyem egész nap vessz őt kötni 
van, az onokám iskolában. >n annyit vagyok egyedül, de annyit. 
Van egy kis földem, pár esztendővel ezelőtt még bírtam vele. Most már majd ő  
bír el énvelem. 
— Mióta él itt a Fertályokban? 
— Székelyen születtem, de már, mikor is, mikor is, már 1918-ban vagy mégsem: 
1919-ben kihozott ide az uram. Az uram meg a nincstelenség. Nézzen meg: én va-
gyok a legrégibb ezen a tájon. A legavasabb. Mi építettünk el őször házat itt a töl-
tés alatt, csak kés őbb jött a többi szegény. Az egyik onokám nagyon ráunt a Fer-
tályokra, tavaly fölpakolta a családját, kiment Ausztriába. Nem tudom, látom-e 
még őket. 
— Írnak? 
— Már hogyne írnának. Minden két hónapban bekiabál hozzám a postás, még sose 
volt úgy, hogy id őre ne jött volna. Azt írják, sokat gondolnak rám, jól élnek, jól 
keresnek, egészségesek. Nincsen semmi baj. Mi mást írjanak? 

. 

A Gsra'toтnaparti árkokban, dombokon bukdácsolva indulok vIssza a Burká іtak felé. 
A fatörzsek között idelátszik a tanyafalak fehérje, barnája, a Duna-vonulat sár-
gába, vörösbe borult erd ősávja. Lenyűgöző , szemmarasztaló vidék, vigasz a nincs-
teleneknek. A faluban említette valaki, hogy üléseken már többször is szóba került: 
fürdőhelynek kellene a Szakadót megcsinálni, köréje nyaralókat építeni, Ez jár az 
eszemben, amíg a sárházak vakolat-csendjét, a távoli rekedt kutyaugatást hall-
gatom. 
P., csatornapart dombjai mögött, a kanadanyárfák oltalmában elebem  611 a temető . 
Léccel, deszkával szigorúan körülkerített hat hálószobányi temet ő . Fakeresztek, 
kőoszlopok, bádogkeresztek. Hat felekezet vagy hat nemzetiség temet бje? Ennek 
itt már tényleg nincs sok jelent ősége. A fák sűrűjéből, a barakkiskola felől hangos 
gyerekzsivaj szalad idáig — leülepszik a völgyben. 

. 

Újra esteledik már, mikorra Varga György András tanyájára érek. Rendezett, nagy 
gazdasági udvar, a háromöles góré félig kukoricával, a ház el őtt nylonnal letakart 
háború előtti rozsdás traktor. 
— Termett sok kukorica? — intek a góré felé. 
— Azt csak az ember tudja — mondja a széles arcú, id ős asszony, Varga György 
András édesanyja. — Ő  meg a földre ment, éppen kukoricáért. Јб  fél óra múlva 
fordul, akkor beszélhet vele. 
Amíg a házigazdára várakozom, megtudom, hogy a hetvenegy éves Varga Erzsé-
bet, lánykori nevén. Eckmann Liza Muraszombatról került ide, szlovén nemzeti-
ségű . No, nem mindjárt ide Smederevo alá jött, el őbb megtett egy csodálatosan-ke-
servesen nagy vargabet űt. Először Belgrádban szolgált, ott ismerkedett meg a fér-
jével is, Tiranába már együtt mentek. Egy orvosnál cselédeskedtek, јб  ember volt, 
lehetett nála keresni, pár év alatt össze is gy űlt egy viskóra való. A fiuk, Varga 
György András harminckilencben ott született Tiranában, az albánok f ővárosában. 
Negyvenkettőre értek ide a Szakadához. Vettek egy darabka földet, csak akkorát, 
.amekkorára ráfért egy viskó, s nekikezdtek a falverésnek. Jóval kés őbb, amikor 
összeszedték magukat, építették ezt a házat: magasabbat, er ősebbet, cseréptet ő set. 
A régit meghagyták emléknek vagy emlékeztet őnek. A nádtet ős kunyhóban most 
tyúkokat ,tartavaik. RoslkadoaLК  mám, de addig inam nyúlnak hozzá, míg гagбtól бy sze 
nem dől. 
Amíg erről beszélgetünk, átjön a szomszéd, Đorđe Radovanović . Bocskoros, mellé-
nyes, borostás arcú, franciasapkás „vercán", Hatvannégy éves, vékony dongájú 
alacsony férfi. 
Kérdezem, mikor költözött ide. 
— Még ötvenhatban eljöttem a szül őfalumból, de akkor még Smederevóban lera-
gadtam. Ott töltöttem tizennyolc évet. Gyárban dolgoztam, ennek köszönhetem, 
hogy most nyugdíjat kapok. Nem sokat, kilencszáztíz dinárt, de a többiek ennyit 
se kapnak. Vettem földet .Ls, a fiam segíte фt mеgmunkálhјi. Aztán magamra hagy оht. 
a menyem nem akart velem élni. Két éve, hogy eladtam a földet, csónakon átjöt-
tem a Dunán. Vettem itt đázat, három hold földet, hatvanezer dináromba került. 
Ráment minden pénzem, dolgoznom kellett nekem is és az asszonynak is, hogy 
megélhessünk. Csinálnám én, de négy éve fáj a lábam, alig tudok ráállni, a föld-
művelés meg nehéz munka. Szerbiában bocskorosnak tanultam ki, dolgoztam is 
a szakmában, de a földművelés az •más, kiszívja az ember erejét. Fiataloknak, er ő-
seknek való, de đk szöknek be a gyárba, keresik a könnyebb életet. 
— Nehéz volt beleszokni ebbe a környezetbe? 
— Beleszoktam ér. könnyen, könnyebben, mint gondolná, megszerettem a Bánátot, 
de mit ér, ha fáj a lábam, nekem meg muszáj dolgoznom. Azért jó, hogy esténként 
van hava átjönni. Ide a Vargáékhoz, a másik szomszédhoz is. Semmi se egyedül 
az ember. Beszélgetni szoktunk err ől-arról. Adtunk ezer dinárt a villanyra, az útra, 
most már csak várjuk, hogy elkezdjék csinálni. 
A nyitva tartott léckapun kétlovaš szekér fordul be, megrakva csöves kukoricával. 
Az ülésen medvetermet ű, szakadt kabátos férfi, Varga György András. A fején 

7 	szalmakalap, nagy lábán vágott szárú gumicsizma. 



— Sokat kell még fordulni? — kérdezem. 
— Néhányat, mire tele lesz a góré. Tíz lánc földem van, }búzát is vetettem bele, 
napraforgót, de bármilyen gyenge föld, meg kell töltse a górét. 
— Maguk még aránylag jól élnek itt a tanyán. 
A marok kukoricát még belendíti a góréajtón, csak aztán fordul felém. 
— 361 élünk mi, igaza van, csak meg vagyunk nyomva egy keveset. Látta az uta-
kat, ha nem, :hát nézze meg a kocsim kerekét. Pedig most még •kedvez az id ő . Kép-
zelje el, betegedjen meg itt valaki, vagy hirtelen szüljön. Ha jó az id ő, csónyakval 
még csak átvisszük Szmedrovára, de télen. Mit csináljunk télen, ha zajlik a jég? 
Villanyért kapaszkodik a nép, de én azt mondom, az út lenne a legfontosabb. Hogy 
ne legyünk ennyire beszorítva: Mint az ürge a lukba, ha dézsából ömlik rá a víz. 
— Látom, traktort is vásárolt. 
— Próbálkoztam én minden fenével. Alighogy fölcseperedtem, fogtam az ásót meg 
a lapátot, mentem kubikolni. Pancsovára, Belgrádba, Zemunba, Požarevacra, 
Szmedrovára. Mindenfelé. Aztán paraszt lett bel őlem. Hogy ezt a rossz traktort 
minek vettem, magam se tudnám megmondani. Többet javítgatom, mint amennyit 
dolgozok vele. Szid is érte a feleségem, de még a kislányom is, az az öklömnyi 
Lídia, hogy alig vagyok velük. A feleségem Crna Gora-i, a kislányom csak a szerb 
nyelvet fogta meg. Kéne magyarul is tanítanom, de nincs rá érkezésem. 
— A kubikolás vagy a paraszti munka a nehezebb? 
— A kubikolás az nehezebb volt, de könnyebb is volt. Nem érti? 
— Nem nagyon. 
— Reggel hatkor fogtam a szerszámokat, félmeztelenre vetk őztem, dolgoztam ke-
ményen, délután háromkor letettem a szerszámokat, magamra szedtem a gúnyara, 
aztán nem volt semmi gondom. Itt meg nagyon sok a gond, ami úgy meg tudja 
aszalni az embert. Hogy Ikikel-e a mag, amiit elvetettem, vagy még i а  föLdbein f& -
falja a bogár. Hogy elveri-e a jég a dohányt meg a kukoricát, kiveri-e a búzából 
a szemet. Aztán 'ha minden s гikerült, ikereszUbe áll előbtem 'a jáxhaltahlan út, ebt rohad 
meg a földön minden. 
— Most már lenne rá lehetősége: miért nem megy be a faluba? 
— A fél életemet rápazaroltam ezekre a földekre. Fogjam megint az ásót meg a 
lapátot és menjek neki a vakvilágnak kubikolni? Nekem már csak ez marad a 
szakmám, a földművelés, ebbe kapaszkodhatok. 
Valami mégis vigasztal. Mert igaz, hogy nem építettem téglaházat a faluban, nem 
vettem autót; amim van, ennél több már nem lesz nekem. De nézze meg azokat 
a mély barázdákat a földemen: én hasítottam đket. Az ágácfákat a tanyám körül: 
én ültettem őket. Ezen a tájon rajta van a kezem nyoma és ez vigasztalja az 
embert. . 

1975. 
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Itt találkozunk, ezen a hityen. Innen indulunk. 
— Se 'kő , se sötétség. Se fény, se föld. 
Változatlan neveltjeink e! ő tf a rejtély: seholse jobb 
a hamis áldozatnak. (Nehezen találunk egymásra, 
fáradságos és verítékes munka árán.) 

Csak egy szilárd pont, egy meghatározott állapot 
hiányzik. Egy mindent átfogó mozdulat. 
A törvények elégtétele. 
Egy világ hiányzik közöttünk. 

Az ;zmok hiába feszül őben. Csörtetünk. 
A levegő  préselt illata az agyban. Mintha 
látnám: ismét egy ijeszt őn mély horpadás. 
— Két tüzes gyertyát jeges szemembe. Vállgörg ő im közé. 
Mint játékaiba feledkezett ismeretlent. 

— Itt nincs fölösleg fondortat. Csak a sebek 
fájdalma. 
Állandóan indulásra készen. 
Rugalmas hajlataink várnak a riadásra. 
Mint szemvesztés el ő tt a tekintet. 

 

— Vagy sorozatosan újrameséini feifedezéseim. 
Ahogy kábul a tenyerembe zárt jégdarab, 
úgy illan fejembő l a láng: tettetett önfegyelmem. 

Felülvizsgálni: befejezni, ha befejezetlen. 

Úgymond, kifelejteni. — Magunkba horpadu гk. 
Körülírhatatlan tekintetficam. Látszat-piruett. 
Elgondolkoztató, szinte nincs! 
Nem teremtés ez: tökéletesedés. 
A gyengébbek kedvéért •hihetetlenül alápördülün•k, 

vissza, fedezékbe. 

Tovaszigorlani a bizonytalanságba. Éppen hogy csak 
lenni: valóságnyi méretekben. Elszórakozni, 
pl. ha már merevek taglejtéseink. Valamit 
riadtan odaszoritani. — „ Sokra értékelem 
elképzeléseimet, ilyen értelem ,ben," 

— Aki kérdez, az, ki válaszra vár. 
Mintha csak sejtenénk hasonlatait. 
Talán a tévelygések miriádját, vagy 
izzó-füzel ő  „gombolyagomat": egyre bizonyosabban. 

 

Idegcsobbanás egy kocka h őfokán. Testközelben. 
Lassan átragadnak a rezgések, rándulások, 
mint betüzesedett szemgolyó fúrja, mélyíti 

kőzetét. Egyik tenyérb ől a másikba. 

Bizonyos időközökben dárda-egyenesen a lehetetlenben. 
Lélegzetnyi lángra lobbanva az ellentétek 
két véglete között. Jéghorpadás az agyban. 

Mindenkor megisméteihetem, vagy akár újra is 
fogalmazhatom, nagyot mélyítve ürességén. 9 

sziveri 
János 

szabad 
gyakorlatok 



 

Összegezem: az eddigieket. Az elkövetkez őket. 

Találomra mindent, ami van (s nincs). 
Tagjaim legapróbb szövedékét, 
kapcsolataim fel nem ismert tárgyait. 
Befogom az ű rt két megvesztegetett harapás közé. 
— Így telnek napjaim, min őségváltozásaim. 

A tér rnest еrlovászai néhány kötegben. Fékevesztettek 
és tanulékonyak. Ő sbizonyossággal bizonytalanok. 
Kivéielesen. 

— Csak saját felismerésem teljesen ismeretlen 
hányadosát bogozom, szilárdul ujjaim közt a másolat. 
(Mindezek után) a térfogatom. 

 

B. L -nek 

Sehol: egy féregnyi leveg őfelületen. 
Izzó feketén és halk-fehér terebéllyel. 
Mint még soha. 
Csak könnyedén és megfeszífve. 

Örökre kettémetszeni 

a normát. 

Senki a bonyolult lélegzefben, 
vagy a #ér gerinorotációján. 

 

Tű röm a roppant áthatolhatatlan#. 
Örök szigorúsággal átpördülök ujjaim között. 
Mint csontszürke pupillák a mélybe. 

Fagyos viasznyomaton, 
dermedt tenyeremben a tüske. 
Áthelyezem valahonnan valahová. 

Elvont pontossággal feszül, .alattomosan izmosodik. 
Immár kőkemény és hajszálfíпom, 
meghamisítatlanu'1 mozdulatlan. 

 

Mozdulok. Lépés elő re. Miel ő tt 
még néhány moccanásig, mint a csont 
a sajgó kövön, szorosra zárja illanó jelünk. 
Nem valami, -ami megállna, 
ha szemléletünk minden föltételét ő l 
elvonatkozunk, akkor is megmaradna. 
Nem. Egyéb. Mint egyetlen állomásunk: e látomás. 
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Vagy, mint egy szürke gondolat. 
Egymás hidege, omló keze. 
—. Légzésgyakorlat; itt megszakadhatna a bonyodalom. 
Már nem érzékelem a méreteket. 
Mélyre érve is változatlanok. Talán 
(versben el őször) ily is-meretlenül és 
híján a pontos megfogalmazásnak. 



Kicsordulna homlokom alól. Az alapállás. 
Terhem igása, tompa zö'k'kenéssel. 
Tenyerem őseim léptelvet telne meg. Mindez, mint 
az a nevezetes „korhadt fa#örzs" is, csak 
látszata önmagásak. 
Képmása valami másnak. 
Mögöttе  bújok, rezdül a fük#et ő  fonat. 

Sorsa sorsom. Végső  villanásom. Még ha tiltom, 
tagadom, akkor is: ismé# felöltöm álarcul a jelet. 
Csak egy fölhasított rétig. 
— Megállok. Mintha mozdulna. Újra lükfefne. 

Hangtalan percei a percnek. Nem valami, 
ami megállna. Bár, 
minden vers egyszer a legutolsó. 

 

Valami fölszivódotf belém a talajból, és mind, mind magasabbra duzzad. 
Hiába a gátak, a gondolatok. Tovább dagad, 
Gyarapodik, mintha tudnám, ismerném eredetét, 
mintha látnám. 

Lehetetlen kimondani, csak töredék. Az egésznek 
kényszerképzete. 

Mindenről, csak lesikló foltjairól, szikráiról soha. 
Mellkasomba úsztatom pelyheit. 
Sohas еm fogjátok leolvasni arcomról, 
olyan kifejezéstelen Fettem tehetetlenségemben. 
Minél mélyebbre húzódik, 
annál elgondolkoztatóbb. 
Kivenni, kitépni lehetetlen. Е l ,t inik 
könnyű  gördüléssel húsomban. 

Felhúzódik tagjaimba. Elszíntelenednek: 
el őször lábaim, majd, hogy senki se lásson, 
lassan mindenem. Forgolódok, riadozok. 
Felfogni és eltüntetni igyekszem jeleimet. 
Vegyülni, vegyülni. Tisztán és szemérmetlenül. 

Lesz mit áztatni. Lesz mit ől ijedten elrejtőzni. 

 

(Hasan Мerđan után] 

Megfordulok: 
еtmélkedem, 
emlékezem. 

Itt a kő . 
Összeroppan, 
mint a kezem. 

Megszüntetem, 
megfékezem! 
(Ha létezem.) 11  



10. 

Fokozatosan elbizonytalanodom, 
a lehető  iegerősebben megszilárduiok. 
Agyam egy fordul nagyító, a sz!gorúság összes 
veszélyeivel. Kiröppen játékszerül a 
felmentett gondolat. —Érlel és lezárul. 

— Szabad akaratfal, befolyásolhatatlanul. 
„Ami közbejön ... a küdönbség oly kicsi." 
(Említésre sem méltó.) 
Hosszan kitekintve önmagam örökkeretéb ő l. 

— Ércvetület —mondom. — És egyéb k!tétel еk. 
Örökös fékezésben (létezésben), észrevétdenüd. Iszonyat, 
amíg csodálom mozdulatát, ég ő  színeit; keménységét. 
Talaját. Túlé'tt változásaiá. „Most is ... gyöngyszögét." 
Te гmészetesen: ha kell ő  figyelemmel és fegyelemmel. 

Önvédelembő l mit meg nem tehetnék értetek!? 

Mint a rekeszizom összezúzott részarányosa, 
és körü!ötte minden. 

záradék 

Mint őszülő  márványfejet, bont részeire az id ő . 
Létre létemben páráz!k. Egyetlen hasonlatát, 
homlokom dudorait, fo,rmádja tenyerem. 
Akár ha lépte fagyna a gon+dolafba: 
újra és újra visszatér. 

—  Mi haszna, bármit ha mondok. 
Magtalanítom fegyverem és hangszer em idegeit. 
A mélybe lépek, m!mt mikor már láfni sem lehet: 
fékentartva mindent ami bent van. 
Itt, a végtelen# befogva. 

— Bizonyosan — mint mindenki más — ha egyszer 
kiválok „képzetemb ől". És ha nem, mi hát e 
méreteimhez idomuló mérleg? Mily értelem keltefte láfvány. 
Azoknak, kik ezt tőlem soha el nem várnák 
(többletben észrevét!) örök ,mélységet kuta#ó, vérz ő  
korrózió. Talán más .i s, vagy kevesebb. Két súlypont között 
bárhol feszülő , mélyítő  korrózió. 

sz. 1. számbavéte Іe 

A homlokodról lefelé, a homlokodtól fölfelé. 	 12 



Homok, ha só  is  

A kimerítő  gyöngyhajsza után, 
Fölkattintva a tenger horizontját, 
A felszínre kell 
Úszni, 
Mert, lehet, nincs más kimet. 

Az elpusztult halrajok 
Céltalan érintése után 
(Mert mint sós ködfelhő k 
Törtek el ő  
A :mély t űzkelyhekbő l) 
Partra kell szállni, 
És vérző  kézzel 
Teli marok homokokat meríteni, 
És óvatosan vinni 
A kikötőn s a városon át 
(Míg életérő l jelt nem ad). 

De ez sem elegend ő , 
Hogy a viláa foglyul ejtsen. 
Le kell mondanod a szavakról 
(Feltárni a sót!) 
És eltörni a vér 
Törékeny szárát, 

(Eltörni tőben). 

vit'azoslav 
hronac 

homok, 
ha 
so 
Is 

apák I. 

Mert magot imádnak, és elt ű rik az elíziumi 
Árnyékok érintését, mintha vak szavak lopnák el 
A szájtói az értelem utolsó falafait; segítségükkel, 
Lépteink hosszán végig, számon kérjük a holtak jóíndulatát. 

Agg sasmadár spirálröpte pecsétnyom az égen. 
Valaki napokig lépkedhet a sötétség, a füst felé, 
Az éhség kenyérbe vájt üregeinek szélesítése közben 
Aranyozott pénzérmére borulunk arccal, s arcunk fonákjával. 

Csak egy körrel jutunk közelebb a vízen lebeg ő  kőnyomhoz, 
És sóérrel mélyebbre a tengerurnák csontvázaihoz, 
Hogy az a szörny ű  apai örökség, minden és semmi, 
El  ne mozdítsa a mérleg serpeny ő in a mélybe kúszó gyökereket. 

Vit'azoslav Ironic 
1944-ben született Pivnicán. 
Ma az Obzor kiadó szer-
keszt ő je. 	Fő leg 	szlovák 
nyelven ír. Eddig három 
verskötete ,jelent meg: 
Hviezdy, pob тezie, Obzor, 
Novi sad, 1969.; 
Sot', ale pi.esok, Obzor, 
Novi sad, 1971.; 
So, ali pesak, Novi sad, 
1972. 
Szerbhorvát nyelvre for-
dította: 
Michailo Harpan. 
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apák II. 

Egyszerre parányiпak t űnik hangunkban a földgombóc: az 
Udvarban ál'ló férfi gyógynövények farkán 
Viruló viráaát bízza a szélre. Nyissatok ajtót el ő tte, s 
Hívjátok meg egy beszélgetésre, hogy benépesíts űk a vifágoá. 

A nyelvben tárgyak végtelen mezői sorakoz гak; 
S eklogák egy fogoly rituális megöletésérö'I az 
Alvilág sz űk bejáratánál. Vajon mely csadálatos 
Szin.taxis emel gátat a szóáradatnak, nemlétezésed mögött? 

0 
Nem tudok ellenállni a kör szépségének, s a sötétség 
varázsának. Még mindig hiszek a vér á l'landóságában, 
az aránytalan tisztaság pialanafában, amikor 
minden fel'tevés fölösleges, amikor a fél'elem lelkem 
telítettségének mutatója. Ha egy napon képes 
leszek hurkot kötni, fö'Imászok egy székre. Nagy ünnep 
lesz:.a csend bezárja szívem körül a kört. Еs addig — minden 
a szavaktól függ, az ugafás módjáfóf. Lehet a holdat 
ugatni és lehet üres szalmát csépelni. Lehet csöbörb ő l 
vödörbe és lehet bal'ról jobbra. És meg lehet 
lelni az érteimetlenség ezüstfonalát i's. 
A világ a világnétküliség mértéke. Az a keret, 
amelyben, elmozdul aszó szerint értelmezett 
eszmény. Fejl ődünk a jégkorszak felé. 

határ L 

4. 

„Hazaérkezésem után kinéztem az ablakon, hogy 
Lássam a madarat, míg az asztalról lecsorgott 
Az alma vére, míg a komor éj állt őrt felette. 
Ha volt valami, az köztem és a nem létez ő  
Tárgyakban él ő  törmelék-énem közt volt. Ha 
volt valami, az kör lehetett a fé'nyl ő  víztükörben." 
Így válik kővé tenyerünkön a vízcsepp. 
Nem nу  lhatsz sem a messzi csillagokhoz, 
Sem a földhöz, melyen állsz, mert bármit érintesz, 
A vért érinted —, amelyb ől a szó éI. 
„Holdfénynéi hosszabb az árnyék; már 
Csak parinyi t űzfolt véd a Mindentő l." 

„Bár tudnám hogy az , amiben valaha hittél, nem más, mint 
az, ami viit, ami van és ami lesz, az pedig valami, ami 
sem létezik; amikor annyiszor törsz lándzsát amellett, 
ami nincs, az élet ellopja t őled az értelem fonalát." 
(5igrid Undsef: Olav Audиnssönj 14 



Ímhol a köl#ő  
Vilác végén él 

Csábítja a sz ű z 
Fehérség 

Gyertya ég tövig 
Lángocska alél 

Ember élte is 
Végigég 

Odakünn esőben 
Hajbókolva mind 

Istent dicséri 
— B ű nös ő  

Tán с-ukat járják 
Rút szólarnaink 

Szóban értelem 
Mini  a kŐ  

És így jön létre az „össz-
pontosított botorkálás" 
eredménye. Ezek után úgy 
érezztik, ho°v Hronec a 
költészet ,.sötét léveső há-
zában" is isen világosan 
el tud igazodni. 

roncsák eIekszcindar 

Ímhot a költ ő  
Világ végén él 

Csábítja a sz ű z 
Fehérség 

mindjárt felfedezzük a ha-
sonlóságot. A költő t .,csá-
bítja a szűz fehérség", il-
letve a papír érintetlensé-
ge, fehérsége, melynek 
nem is próbál ellenállni, 
mert feladatának tartja az 
értelem felsőbbrendűségé-
nek hangoztatását, bizo-
nyítását: 

Táncukat járják 
Rút szólamaink 

Szóban értelem 
Mint a kő  

„E vers Bens Tamás monológja, ki 
7820 májinában részt vett három tutaj 
leúsztatásában a Dunán.” 

„Mint éj sötét a táj. A fodyófenék iszapjában 
Égi tüzek szunnyadnak. Lám, szívem 
Olyam, mint saját uszonyát űző  had. 
Nem látom a jelentést: minden hármunk 
Közt történik, mindenki tiszteli a sápadt 
Hajnalokat köszöntő  kakasok kórusát. 
A folyó erét úgy érezzük, mint sajátunkét, 
Vagy mint a föld erét. Partok távolodnak .. . 
Mi van abban, hogy a buja nádas mellett 
Egész éjszaka az Úr őrködik! És mi van abban, 
Hogy az erkélyr ő l piciny porszemcsék hullanak hajába! 
Az erd ő , mely a folyón lefelé úszik, 
Mindig jelen lesz, ha nevünk említik." 

fordulás  I.  

Mint erdő re hull a csend 
És levél még ébren leng 
Úgy dereng e tiszta éjben a határon 
Mely látóra s láthatóra 
Szeli a világot 

Egy fénykoszorú a kert felett 
Meg mindaz mit nem tör meg 
Az ébrenlét 

Mint összpontosított botorkálás 
Egy sötét lépcsőház 
Mélyén 

a költő  

homok, 
ha 
so 
Is 

Bevezetőnk címéül Vita-
zoslav Hronec második 
verskötetének címét vá-
lasztottuk, mertugy érez-
zük, tartalmazza költésze-
tének lényegét. A ad a 
szenzualitás; a homok pe-
dig az idő  múlásának jel-
képe, ami tradíciók foly-
tatását, összekapcsolását 
jelenti. Két ,elem, fogalom, 
jelkép egyidej űsége jelen 
van a költő  első  verskö-
tetének címében is: Csil-
lagok, partok; de ugyanez 
megfigyelhet ő  például a 
következő  versciklus-cím-
ber: Határ (a szlovák 
nyelvben a „határ" —
hranica — szónak két, 
egymástól távoleső  jelenté-
se van: i. határ, 2. mág-
lya). 

Hronec lírája gondolati lí-
ra, melynek forrása a tör-
ténelem, a filozófia, a mí-
tosz. Nála az ezerarcú 
költészet két arca jelent-
kezik. Az egyik a ,látó", 
a másik a „látott", azaz 
a „látható". E két fogalom 
(lásd a Fordulás című  ver-
set) kiegészíti egymást, 
mintha a költő  azt pró-
bálná elhitetni velünk, 
hogy a látható világ kere-
sése nem más, mint „össz-
pontosított botorkálás egy 
sötét lépcsőház mélyén". 
Vajon nem egy költő  útja, 
útkeresése ez? 
„A költőt a hallgatás, a 
némaság, a semmi elbírha-
tatlansága kényszeríti el-
lenállhatatlanul szólásra. 
Ugyanaz, ami a szótól 
vissza is tartaná. Akár a 
mélység. Mely egyszerre 
csábít és taszit. A fehér 
Lap a modern költő  szá-
mára egyszerre van tele a 
baudelaire_i »örvény« és a 
pascali »végtelen terek« 
szorongásával" — írja 
Somlyó György Guillevic 
következő  sorairól: 

Tompítani keltett 
A papír fehérségét. 
Azért írok rá. 

Ha a fenti 	versrészletet 
összehasonlítjuk 	Hronec 
alábbi szavaival: 
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tolnai ©ttб  

az iktatott 
nyúl 

„А  látoga(tók elanenibek, irna іgaпnra. nvasladak Piюassóиal.  Hirtelen  felfigy e- 
1ek egy  d вьоіmйіе : egészen fekelte, fa!bon 16g.  Odamegyek,  s egy 1е- 
nyúzoњt nyullait 1"atok: száraz, mánt egy xnúxrnia. 
Piaasso: Ugye cѕіdállaitds? A Louиre идиатааг  balálltaun. 
Elimoіѕollyodoim: .ez a szererncséФlem. nyú1, iamelyet elvesztebtek  vagy eldob-
tak  ia Loix'rri u!dvasán, iegyszer  'ta1'an még beиonul ia  Louvre múzeumába. 
Qvak iaz kel  hюгzá, hogy  Picasso  felemelje, visszaadja mé]ltás'agát, beil- 
lessгe valasnelyiik képёkxe, n1јlnrt реlдаиl a La SоёЈtie  utcai  fiá гrdőszdba fel- 
m,osór,ongyát,  amely  Giltár néиen vi1t híressé. 1VЛіáx't ne várhativa  ugyan-
ilyen  kalliand erre ,a nyúzoitt nyúlna is?" 

(BPC15SQ1 Besrélgetёsek Picassóvnl) 

„A kísértés ott lapult mellette, egy tisztátlan nyúl. Érintésközelben. 
De milyen végszükség indokolhatja, hagy egy tisztátlan állatot megérint-
sünk? Kelthet bennünk egy állat szorultsága olyan sajnálatot, hagy saját 
tisztaságunkról megfeledkezzünk? Mért nem zargatta a nyulat egy másik 
odu felé? A nyulak legritkább esetben nagyobbak két és fél lábnál, meg-
bújhatott volna egy kisebb résben is. Lehet, hogy nem érintette meg 
szándékosan, de nem is tett meg mindent, hagy elkerülje a nyúl véletlen 
érintését. S azt, hogy a nyúl megéržntse őt, mikor elbóbžskolt mellette. 
Az állat szívesen gy őzi le a félelmét végszükségben, szívesen bújik oda 
egy akármilyen testhez, amelyik meleg." 

(Mészöly Miklós Saulus) 

„Rettegés fogott el, mikor nyúllá váltam, 
aztán erőt vett rajtam a megszokás s beletör ődtem." 
„Ha valóságos volna, öngyilkos lennék." „Milyen sors vár 
a nyulakra?" „Egész egyszerűen: a halál." 
„Nyüszít ő , őrjítő  félelem kerített hatalmába 
éjjel, s lombot, káposztát, dohánylevelet 
legeltem. Télen föléltem a tartalékot." 

(Antonio Porta Párbeszéd Hercz-cel) 

Harmath — 
Harmath Józse f 
Apja: Harmath József 
Nagyapja: Harmath József 
Dédapja: Harmath József 
TÍkapja: Harmath József 

Fia: Harmath Józse f 

Gyermekkorában, majd az iskolában: Harmatnak, 
Harmatosnak, Harmatodnak, Harmatkásának de 
Téhának, Thönek is hívták, becézték, csúfolták. 
Egyik barátja, akinek Harmath elmesélte, hagy 
férfi őseit is mind Harmathnak, Harmath József nek 
hívták, nevetve megjegyezte, hagy az ősemberek 
között is minden bizonnyal volt egy Harmatos, 
Harmathnak nagyon tetszett ez a gondolat, szempilláž 
között apró könnycseppek kezdtek rezegni, 
mint mindig, ha elérzékenyült, de barátja rákiáltott, 
Harmathkám, ne harmatozz .. . 16  



Harmath hétfőn hajnalban boldogan lépkedett hivatala felé. Inge puhán tapadt a 
hátára, melegítette, mind kellemetlenebbül hámló b őre mintha nemcsak megújult, 
hanem meg is kettőződött volna — szerette, ha a hentesnél kétszeresen is becso-
magolják a :véres húst, s úgy ejtik kezébe ... Zsebeit neon húzták ólomsemmiségek, 
a nadrágszár nem sebezte ki bicepszét, nem reszelt recéket ibiliárdgolyóra emlékez-
tető  bokájába, legyezve hűtötte, s ami a legfontosabb, zaja nem ijesztette, nem kel-
lett meg-megugrania, mintha üldöznék. ,A tócsák, olajfoltok, mint földrengések után 
friss repedések, orrnladékok, szétporladt gipszstuka 1túrá јk, karfiolmorzsák, elejtett to-
jások, lefeszített cégtáblák, végtelen vizeletcsíkok, rózsaszín selyempapirossal tömött 
dobozok, ürülékkeresztek vagy spirálok, teletojt alsónadrágok, prezervatívok, üres 
műanyag pénztárcák, leszakadt fül ű  barna papírbőröndök, fészkükből kipottyant, ko-
pasz madárfiókák, fekete-fehér és szivárványszín ű  újságok, véres zsebkend ők, .pari-
pa:citrom-gúlák előtt fel-felelevenített egy-egy mozdulatot, lépést a tánciskolai 
anyagból 

lépés lé :pés stop 

mert az volt az igazi iskola, ahol vacogó kislanyokat öiel-
getve tanult az ember, tanult, ha végezetül nem is •tanult meg sernsnit, ha kés őbb 
nem is kamatoztatott semmit, kivéve talán a hétf őket, amiikor a hajnali hajnal volt, 
még sejtett valamiféle végtelent, néha a mennyei mérk őzés tűzlabdáját is feldobta 
— és ő , Harmath, Harmath József, akár a rögbiz ő  fiatalok, nyelve hegyén máris 
érezve az orrából szivárgó vér sás ízét, a következ ő  sarkon kész volt a tülekedésbe 
vetni magát gyomrában, mellkasában még nem mozdult az a hatalmas rá'k, 
vagy .mi a fene, amely kezdetben, mint asztallapon gyerekek el ől a szeszes poharat, 
eltolta tőle a világot és amely később, anélkül, hogy segítségeit kiálthatott volna, 
minid gyorsabban hátrált, ,loholt vele, és kivéve talán azt a pesti hivatalos utat, 
amikor teljesen inkognitoban, elment egy táncversenyre ... Attért a püspöki palota 
oldalára 

rózsaszín rózsaszín 

tán  be  is fordulhatott volna a különös, keleties épület 
vaskapuján, hogy a nagy, harmatos ká:posztá'kra emlékeztet ő  reflektorok között fel-
siessen a lépcsőn, amelyen még sohasem látott senkit 

lépés (lépés rózsaszín гózsaszín 

boldogan lépkedett hivatala felé. Olvasta valahol, és ilyenkor meg is gy őződhetett 
róla, hogy reggelente magasabb az ember. Feje szépen dolgozott és ha ritkuló ha-
jába tnírt, ilyené r, hajnalban, hétf őn hajnaliban, nem rántotta el ujjait a kopo-
nyától, a koponya csipkés varrataitól, amelyék mind tisztábban artikulálták 

csont  csont  

Harmath hajnalban, különösen hétfőnkint, különösen ezen a hétfői haj-
nalon, valóban Harmath volt: harmat: Harimlath J.ózsef, aki boldogan lépkedett és 
akivel ilyenkor akár csoda is t&rténhetett volna, hiszen, l ~éndem én, kivel is történ-
ne, kivel is kellene csodának történnie, ha nem egy kis, szürke hivatalnokkal, Har-
math-harmat Józseffel: úgyannyira igyekezett kitakarított irodája, t űhegyes iron-
jai, kávгeja felé, hogy mármár fennállt a veszély, elvéti az épületet, megfogja egy 
lány kezét, a lányok ilyenkar mиg gémbeгedвttek, még nem csukódták be az éj 
nagy ,kagylói, a gyöngyháztányérakor látni a nyálkás 

rózвaszí,n rózѕaszín 

húst, felveze- 
ti valamelyik azбl áha, nagy tinivel pénz hétfőnkint sem volt nála,. kivezeti harmatos 
mezőkre, ő  Harmath-harmat, kivezeti a harmatos mez őkre, amelyek szakadozott se-
lyemként lihegnek a város körül — a többi meg már menni fog magától, akár egy 
hajnallal induló szép, színes film, mert a filmeken szoktak ilyen boldogan lépkedni 
a kis hivatalnokok, mint amilyen boldogan Harmath lépkedett hivatala felé ... 
Hazafelé persze már legtöbbször hétf őnkint is az egész 'heti alkonyatban botorkált a 
hétköznapok megrongált, néhol ki is égett 

szürke szürke 

filmszalagján, amely, ha ne-
talán felgyorsult (valahol messze levelet égettek, kutyák ugattak, hajó dudált .. ,), 

futószalagkén% rántotta földre 

stop stop stop 

Mégis, mindent összevetve, a hétf ő , 
sajnos ezzel a hétf ővel befejezőleg, mert ez volt az utolsó. Legalábbis Harmathnak, 
Harmath Józsefnek, hétf ő  volt: harmat, egy nap, ó, egy nap, amely hajnallal indul, 
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rózsa~szí:n rózsaszín 

összefüggő  szerkezetet sejtet, 
ahogy egykor még. egész élete is sejteni vélte önnön szerkezetét 

rózsaszín 

spirálját .. . 
Mintha kissé elhanyagolta volna munkáját, más lényegeset nem is mondhatnánk 
Hanmath e rózsaszín hajnallal induló hé І4£őiről, a éhét többi napjáról meg, hogy: 
szorgalmasan dolgozott. F őnökei már megszokták csak keddtől kezdve kapnak tále 
anyagot, és mégis, hétfőnkint is ugyanúgy .megfogta a görcs az ujját, sőt, dél körül 
már úgy érezte, könyékig smirglizte kezét az áóska papiros. Félóránkint :a fülön asz-
talkára szerelt, húsdarálónak nevezett nagy ironhegyez őhöz járult, kollégái tehát, 
mit sem sejtettek, csak még inkább bámulták szorgalmát, már-már monumentális 
görnyedtségét. 
Harmath hétf$nkint, tánciskolai mozdulatokra alapozott irodábamenetelének folyta-
tásaként, kis rajzokkal töltötte ki az akták fehér közeit, margóját, s őt, két órakor, 
kilépve a karpun, mintha a tér műmárvány-kockám is tovább folytatta volna ezt 
az idővel mind komolyabbá, szenvedélyesébbé váló furcsa munkát, a hétf ői lszórako-
zottság, boldogság: harmat, papírra vetítését, satírozását. Késább, amikor, igaz, kissé 
félszegen, szégyenlősen, lesni kezdte hétfői énjét 

mennyivel unás 'lenne ha nem lenne 
hétfő  és főleg ha nin lenne kedd 
szerda osütőrtők 
neon lenne nappal és ;éjszaka nem 
lenne tél rés nyár 
nem lenne nem lenne 
őrökké nvndörökké itt ülhetne 
hétfői harmatos íróasztalánál 
nem lenne nem kлаe neon lenne 
ó mennyivel anás lenne más lenne 

és előszedte a halinaszerű  itatóslepedő  alá rejtett, összefirkált űrlapokat, nem merte 
a papírkosárba hajítani őket, lelepleznék: 
egy mind gyakrabban ismétlődő, esetlen kis formára lett figyelmes a lekváros ke-
nyér, Hannibál fikátora, dr. Sz őr Csiipesz (ilyen nevekkel látta el már-már képre-
génnyé szélesedő  jelenеtfilzéreinék hőseit) kđzött, habár a felfedezés els ő  pillana-
tában fogalma sem :volt, .miről is van szó, miről is lehet szo, és csak ahogy ellenőr-
zésképpen gyorsan újrarajzolta és rajzolás közben önkéntelenül kilesett az ablakon, 
ismerte fel a fémkeretbe vágott, gittezett katedrálist. Harmath József tehát, h6tf6n-
kint leginkább a térre „szállított" katedrálist rajzolgatta. Mást ugyanis nem látott 
(ha mást akart rajzolni, azt Id 'kellett találnia, mint Hannibál fikátorát), a katedrális 
a szó szoros értelméiben beragasztotta ablakát. Mégis roppant érdekes ez, mert hü-
lönben nem látta, különben egyszerűen nem létezett számára ez az építmény, a ka-
tedralis szó jelentését sem értette pontosan, más látószögb ől, ha ezt, onnan az asz-
taltól egyáltalán látószögnek lehet nevezni, sosem pillantott fel, vagy le rá, sosem 
lépte át ktiszöbét, ha megkérdezte volna t őle valaki, hogy van-e valami ott, fönn 
a téren, nem tudott volna határozott választ adni, legfeljebb maga is zavartan ismé-
telgette volna a kérdést: van-e valami ott, künn, van-e valami ott? xülönös, ne-
hézkes formáját talán azért kapta az ismétl ődő, kis motívum, mert az ablak alu-
míniumkerete levágta a torony hegyét, s nem volt adni a súlyos, széles alapot fel-
rántsa, a végtelennek mutassa, ám éppen e befejezetlenség, illetve lemetszett befe-
jezettség zavarhatta, ingerelhette, kényszeríthette, hogy újból és újból, teljesen ref-
lexszerűen megrajzolj-a, ahogy ő  szerette mondogatni magában, kisatírozza. És las-
san, számtalan hétfő  után, így lett az ő, csak az ő, Harmath, Harnnath-harmat 36-
zsef (akit szintén gyémántéles szerszámok — mert csak a láthatatlan szerszámok 
gyémántélések,. mert csak a láthatatlan gyémántélés szerszámok tudnak mély, halá-
los sebeket ejteni a lélekén — vágtak keretibe) építményévé, hétf őinek furcsa ob-
jektumává. Az utolsó változatokon végképpen elnehezült — Harmath már nem is 
találta a kapcsolatot rózsaszín tánciskolai hétf őivel —, befejeztetett, az :lett, ami az 
ablakban, mintha csak üvegre helyezett hártyapapirosra rajzolták volna. Ld ővel las-
san abba is hagyta a satírozgatást és mind hosszabban, mind értetlenebbi l bámulta 
az ablakot... 
Ezen az utolsó hétfőn történt, hogy Harmath, közvetlenül indulása el őtt, meglátta, 
ahogy egy .sántikáló figura, a kis zárt tér közepén, pontosan a templom árnyékának 
határvonalánál, leállítja kifutójukat. Amikor a kifutó felért, Harmatéh, tíz é'v alatt 
először, magához intette és (bizalmasan megkérdezte a b őrruhás, szakállas öregtől, 
mit akart az  III  еtб? 

A ,cipőjét, mondotta bosszankodva az öreg, aki egykor, mint a hivatal n ői személy-
zete szerette emlegetni, világcsavargó volt, világcsavargó és természetesen, nagy 
kujon, bal cipőjét! Bal cip őjét, kérdezte még halkabban, egyben csittítgatva is az 
öreget, Harmath. 
Igen, bal cipőjét! 	 ' 
Harmath József reflexszer űen íróasztala alá lökte 'bal lábát, ugyanis el őző  éjszaka, 
házinyuluk (Ninunta), körülrágta cip őjét és kilátszott a zoknija, s őt halálsárga kör- 
mei is. De szerencsére a ki futó nem vett észre semmit, maga is szüntelenül rángat- 
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ta-kapkodta végtagjait, mint az különben egy volt világcsavargóhoz illik is, és né-
hány perc múlva .már a furcsa, sántikáló lenti alakról is megfeledkezhetett. liar-
math csak most emlékezett vissza, hogy délel őtt is regisztrálta már néhányszor a 
sántikáló, komikus figurát, s őt, ha nem téved, már megérkezeskor, hajnalban is ott 
látta az egyik padon aludni — zsíros zakóján harmatot csillantott a felkel ő  nap... 
Belesett az autók alá, benyitott a parókia sötét folyosojára, amelyen ü inepek el őtt 
rendszeresen behajt ј  k a hízót, a kalapos és az aranyműves kirakatüvegéhez nyom-
ta nagy, piros ormányát, leült a Vatikánhoz cimztt kis skávéház .teraszára, asztalá-
hoz integette a járókelőket, majd isimét és ismét felugrott és mind idegesebben sán-
tikált a kockákon. Bal lábán valóban nincs cip ő, állapította meg, kissé felemelkedve 
székéről Harmath. Lelophatták a láibáról, vagy egyszer űen eltűnt, elrepiilt, elpá-
rolgott? Látni lehetett, ha hamarosan nem kerül el ő  valahonnan a cipő, á figura 
belehibban a dologba, többé képtelen lesz elhagyni a kis teret, b гöКké ott fog sánti-
kálni a műmárvány-kocká'kon, mint egy bolond sakkfigura. 
Pontosan kettőkor, azon az utolsó hétf őn, kilépve a térre, Harmath úgy indult el, 
hogy mindenféleképpen találkozniuk kelljen, ugyanis valamit mintha már sejtett 
volna, és ha megszólítja az illető, nincs іkizárv.a, válaszolni is tudott volna kérdésére: 
„látott-e valahol egy cipőt?" De ahogy elhaladt mellette, az illiet ő  aб  sem nézett, 
egyedül tőle nem kérdezett semmit. Zakójáról elpárolgott a harmat, állapította meg 
Harmath. Igen, egyedül .tőle nem kérdezett semmit, pedig Harmath József már mon-
dotta is magálban: ott a cip ő„ ott a tér közepén, hiszen már évek óta .azt a ci.pdt, azt 
az óriási cipőt satírozom! Továbbhaladva már nem bosszankodott, inkább még örült 
is, hogy nem kellett bonyolítania a dolgot, mivel nincs kizárva, rajzai másoknak 
nem mutatnának semnцt, különösen nem a sántikáló figurának. Baját cip őjét vizs-
gálta 

lépés lépés stop 
lépés lépés stop 
lépés lépés stop 

Hazafelé menet azon az utolsó hétf őn, Harmath a városközi 
autóbuszállomás kék műanyaggal fedett peronja alól, a Halpiac sarkánál, átellenben 
a tátongó, hizlalt halak állandó kulSSzáj.ával, a H-tartóoszlapos bérháznál, ahogy fel 
akart lépni a járdára, köriilrágott bal cvp ője nagyot csattanva visszacsúszott a pár-
kányról. iarmath ijedten nézett .cipőjére s felkészült a legrosszabbra, ,de amikor ci-
pője mellett egy sapkát pillantott meg, kissé megnyugodott. Mit akar ez a sapka 
velem, kérdezte mosolyogva. Újabban minden szarság leszólít. 
A víz hozhatta, dél körül, amikor erős vízsugarak korbácsoljáik• a piac betonaszta-
lait, de nem tudta magával rántani a mélybe, még lehetett .valamicske tartása, fenn-
akadt a lefolyó rácsán és Кissé már meg is száradt: pilótasapka! 
Az egyik fülajtácska nyitva volt, víz folydogálhatott a finom nyíláson, látni lehetett 
a bélésből kitüremlő  vattát, egy-két csatt, fémgomb még csillogott is. Sehol sem volt 
elszakadva, de a bőr már áttetszővé kopott, a zord telek üvegpapírosként súrolták, 
kisúroltak bel őle az arcot, a koponyát. 
Az egyik kirakatban hirtelen hatalmas üvegpapír-tekercsek csillantak: 

lesúrolódsz te is! 
lépéts 'lépés гöpülünk 

Pilótasapka, 
visszhangzott lent a szennycsatorna — Harmath sokszor álmodozott arról, hagy egy-
szer alá-száll a csatornákba s bebarangolja alulról a várost, mert alulról is kellene 
ismerni —, de •mintha fenn a piac is tudott volna az elny űtt sapkáról, valaki évekig 
szorgoskodhatott benne a környéken, a kis üzletek, bódék elé aggatott m űanyag ka-
bátok is szokatlanul csillogtak. Harmath szerette a piacnak ezt a részét, apja boltos 
volt, egykor ő  is úgy hitte, egy végtelen bolhapiacon telik majd élete, ahol min-
den, minden semmiség megtalálható, vagy legalábbis halinakeresked ő  lesz, mint a 
boldogult Hunor bácsi, akinek egy szép, még alig érintett, halinába kötött könyvet 
helyeztek a koporsójába. Csak az els ő  kiskocsma rántotta vissza a már megszo-
kott szürkülő  szalagra, a béna koldus szifilisztikus lánya szép oszlopokba rakta a 
napi alamizsna fém-ré zét a küszöbön, habár néha még ezek a piszkos, balkáni 
kiskocsmák is megszéditetté'k —  csak be kellene lépnie az egyikbe, s máris más 
irányt venne élete: mindinkább érezte, üzemanyaghiánnyal küszködik, holnapra 
talán már egy csöpp sem marad 

stop stop stop 

s aztán már csak mászva közlekedhet, 
mászva az elejtett tojásokon, -ürülékkereszteken, elhasznált prezervatívumokon, 
üres műanyag pénztárcákon, szétázott pilótasapkákon, paripacitrom-gúlákon, fészkük-
bő l kipottyant, kopasz madárfiókákon 

stop stop stop 

A hirtelen felerősödő  szél az állvány- 
hoz kötött marhabél- és disznóhólyag-fürtöket kezdte cibálni, csörgetni s Harmath, 
minta csak ki akarta volna próbálni megrágott ,eip. őjét, megroggyant lábait, meg- 
iramodott. Borulni kezdett és a platánfák foltos kígyói a földre surrantak... 
A felvonót várva belesett a levelesládákba, kiböngészte a földszinti ajtókra szege- 
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Az egyik táblácska frissen •volt  szidolozva, sőt, az sincs kizárva; hogy közvetlenül 
•.Harmath megénkezése előtt fejezték be a fényesítési munkálatokat. Érezte a szidol-
ill.atot; minden réztárgy közelében szidolillato't é тzett — néha még a nap is kellemes, 
de kissé szédítő  szidolillatot terjesztett. Még sosem sikerült meglesnie, végignéznie 
egy ilyen •névtálbla-szidolozási rituált. l;rdekes, Harmath számára csak szidol léte-
zett (anyja áll•andóan setdollal fénye жítette rézmozsarát), viszont ismer őse, aki egy 
kiszuperált gőzmozdonyt szándékozott vásárolni, hogy nyugdíjas napjaira legyen mit 
fényesítenie, hogy nyugtdíjas napjaira legyen reze (Harmath, magában, néha réz-
faszú bagolynak .becézte), csak рuroTról tudott. Harmath tehát megállt a szid'ol-
nál: nem haladt a korral. Mégis a purolos, rézfaszú ismer őse szemével nézte a réz-
motyókat, habár az ő  számára (anyja rézmozsara ellenére sem) nini a rézmotyók s 
azok fényesítése,. csillogása jelentette az élet értelmét, szépségét, mivel az ő  számá-
ra az életnetk nem volt érterme, szépsége; legalábbis nem ilyen kézzelfogható, mint a 
nehéz rézmotyák, mozsarak, harangok, körték. Köselobib lépet Јt az ajtóhoz, ki tudja, 
elmélkedett, anélkiíl, hogy elmélkedni, vagy egyáltalán bármiit is akart volna, tán 
nem is réz, hanem aranytáblácska ez ... 
Harmath valamikor ismerte az illet őt, szimpatikus, sovány fiatalember volt, most 
viszont, akár egy hólyag, százon jóval felül (u 1toljára, ,amikor a Tépcsőházban tal.ál-
koztaik, éppen rágógumit puttyoigtatott, halálra rémisztve Harmaühot, aki aztán egész 
éjszaka vaeggva gubbaeztott N'inuntával az ölében, az ágyban, mert, ha netán pisz-
tolyt süt el a füle mellett, attól nem ijed meg annyira — e naigy hólyagból kis hó- 
lyagok türemlenek, most még csak a száján, de később, nincs kizárva, már követ-
kező  találkozásuk alkalmával, a homlokán, a tarkóján, a hóna alatt; a hátán, a tér-
dén, a farkán, a :combján, a seggén, a talpán, a nyelvén, a szemén, az orrán, az 
ujjain: a hólyag :hólyagot szül — a hólyag hólyag által szaporodik — a hólyag sze-
reti a hólyagot — a hólyag boldog a hólyaggal) — egyesek id ővel meghíznak, meg-
híznak egy kicsit, meghíznak nagyon, hólyaggá lesznek, mások lesoványodnak, leso-
ványodnak egy kicsit, lesoványodnak nagyon, elsorvadnak, csontvázzá lesznek, ismét 
mások pedig nem változnak, olyanok maradnak, mint voltak 

semmilyenek semmilyenek 

Harmath, mintha csak  e  műillatú hólyagok (ezidolillat?), vagy semmilyenek 

semmilyenek ó senunilyenek 

üldözték volnia, .besurrant a zötyögve érkez ő  felvonóba. 
Zsebéből .kivette törött, koszos, barna fés űjét _ (még abból az időbél való, amikor 
Hármatbnak volt kedvenc színe, a barna), s kétszer végighúzta a hajában, majd a 
hideg •tiikörre nyomta homlokát, és amikor a rozoga tákolmány a tizedik emeleten 
zökkenve megállt, megroggyantak a lábai és zsíros esikot húzott a tükörre. Honnan 
e zsíros verejték?! Látta felakadt szemeit és most is láthatja roggyanásának, ,más 
szóval, zuhanásának, bukásának zsíros nyomát: felfelé utazva 'lefelé zuhantan 

lefelé lefelé 

Ki tudja; mikor fogják lemosni a takarítón ők a lifttükröt? Néha hete-
kig nem takarítanak, most is tele szeméttel, vöröshagyma héjjal. Harmath egy lib-
benő, áttetsző  hagymahéjra meredt, majd körülrágott cip őjével, gyöngéden rálépett. 
Akár a toll, mondotta. Toll? Milyen toll? Akkortájt lgptá'k el a pilspöki palota mel-
lett levő  teanplomból az egyik híres szerb fest ő  festmiényét — és annak a fest őnek 
van egy kakasviadalt ábrázoló képe: azon, illetve annak a .képnek az irodai fali-
aiaptárban Tev ő  utánnyomatan látott Harmath egy tollpihét, amelyet senki sem vett 
észre, talán még maga a híres fest ő  sem, és amely pontosan olyan volt, olyan 
könnyű, olyan áttetszően vörös, mint ez a hagymahéj. Hogyan hatolhattak be a 
templomba? Harmathot napokig foglalkoztatta az ügy, mert lzajnalonta, áttérve a 
püspöki palota óldalára 

lépés lépés rózsaszín 

ott haladt el, nem messze attól a temp-
lomajtótбl, amellyel szemiben egy gyertyailzlet v an, ami még a képrablásnál is job-
ban foglalkoztatta Harmath — lényegében már alvó — fantáziáját... Különös 
emberek lelhetnek azok, akik kakasviadalokat rendeznek — Harmath szívesen olva-
sott volna egy vastag könyvet, félig dokumentum-, félig mesejelleg ű, vastag köny-
vet a kakasviadalókról (olvasni már régen nem dlvasott, de néha még el-elképzelt 
egy-egy könyvet, amelyet szívesen olvasna) ... 
Tele a ház ,hagymával! Hagymával és káposztával! Falun, otthon, a hagyma és a 
káposzta illatozik, . városban, emeletes házakban, b űzlik. Harmath néha arra gon-
dölt, anélkül, hogy bármire is gondolni akart volna, hogy ha benyitna valamelyik 
emeleti lakásba, savanyú káposztába préselt emberkéket találna, ahogy éppen hagy-
mába harapnák. Az egész várost (amely primitív falu és nagy-nagy város is volt 
egyben), mint a láva, elöntötte a káposzta, a hagyma; az sincs kizárva, hogy egye-
sek, faluról hozatott kádárokkal, óriás dézsákká, ,hordókká alakYtották a lakást, s 
arra a dongára, amelyen kibe közlékednek, arany névtáblákat szögeztek, hogy az-
után a savanyú káposzta szaga és a hagymaszag szidol-rágógumi-, benzin és gáz-
illattal keveredhessen ... Ezután nem fogok felvonóval közlekedni, félek emu-
kedve zuhanni . 
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Ki akarta nyitni a felvonó ajtaját, de sehogyan sem tudta, sehogyan sem 
tudott kijutni, s már azt hitte bennrekedt, benn örökre. Pánik. Nagyon-nagyon 
megijedt — miféle kis nynXlszívem lehet mert tudta, pontosan, egzaktul 
tudta, nincs ereje zörögni, •segítséget hívni, .nincs ereje semmire. Már látta 
is magát, ahogy leveti körülrágott cip őit, ráteszi zakóját és lefekszik a piheszer ű  
hagymahéjdarabokra — jobb álmot nem is kívánhat az ember, mint amilyen a ka-
kasviadalokon szétrebben ő  pihetollakon éri az embert. A földszinten zörögni kezd-
tek, és hirtelen, még jobban megijedve, Harmath is dörőmbölni, kiabálni kezdett 

segítség segítseg 

sosem merte még igy elkiáltani magát, de már vagy 'tíz éve készült 
erre a kiáltásra 

segítség 

s akkor, szinte magától, kitárult a felvonó ajtaja. Harmath 
erővel befelé akarta kinyitni. Ki látott már ,befelé nyíló liftajtót?! Legénykorában 
egyszer már történt vele valami hasonló. Az egyik barátjánál volt látogatóban, ki-
csit iszogattak, és amikor kiment az udvariban lev ő  vécére, a dolga végeztével ki 
akart jönni a rosszul megvilágított helyiségb ől, sehogyan sem tudta 'kinyitni ajtaját. 
Zörögni, dörömbölni, kiabálni kezdett 

segítség segítség 

Akkor is azt hitte, bezárták, 
meg volt győződve, hogy többé s)hasem fog kiszabadulni — máris látta magát, mint 
egy vécén gubbasztó csontvázat, és két lábát el őrevetve, teljes erejéb ől nekiugrott 
az ajtónak, és félfástul kidöntötte. Az egész ház odacs ődült, de a háziasszony nem 
csinált .ügyet a dologból, finom nő  volt — amikor, később, felakasztotta ma-
gát, muszlinkendőt kötött a nyak"ara, hogy ne legyen es tunya a kötél nyoma 

ne legyen csúnya a kötél nyoma 

Harmathnak könny szaladt a szemébe, s szinte 
gđzölögve lépett ki a felvonóból — a felvonó kifelé, a vécé befelé nyílik 

ne legyen csúnya a kötél nyoma 
Be  legyen 
ne legyen csúnya a kötél nyoma 

Harmath most egeszen biztos volt benne, hogy a 

muszlinkend ő  vöröshagymahéj-színü volt 

ne legyen csúnya 
a kötél nyoma 
a kötél nyoma 
Be  legyen csúnya 

A lakásajtó nyitva volt, de 
felesége még nem érthetett ;haza. Belépett a homályos el őszobába. A nappali ajtaja is 
tárva-nyitva volt 

a felvonó kifelé 
a vécé befelé 

A kis szoba közepén három kék zubbonyos munkás 
álldorgált az éjjelin trónoló fiatalabb fiú és a valamit hangosan magyarázó id ősebb 
leánygyerekkel. Harmath köszönt és lehajolt a kidffiihoz, hogy гnegcsókolja, megsze-
retgesse, de csupa maszat voltsmár az éjjeli is tele lehetett és újra kiegyenesedett. 
Nem ügyelték rá. Játszottak. Csak most látta, mindannyian játszottak. A kisfiú új 
játékrepülőjét (az egyik rokon küldte) járatták a poros sz őnyegen: forgott, villogott, 
körözött, majd kinyílt az ajtaja, leereszkedett a lépcs ő  és egy fémlemezkén látni 
lehetett a kék ruhás légikisasszonyt. Ezek a japánok, mondógatták lelkesedve, néha 
már Harmath delé is fordulva, a munkások. A kö гponti fűtést szerelték, végre nem 
kell majd a hamuval bajlódni, még el őző  nap kifúrták az ablak alatt a falat, fém-
csöveket helyeztek a lyukakba, s most, ezekre kellett felemelni a súlyos f űtőtes-
tet. Még játszotta•k egy ideig a тepülővel, kibetűzték feliratát: TWA — DC-9 —
TRADE MARK TN — iMADE LN JAPAN — N 900 TW ... Leült a díványra és 
mind dühösebben ,nézte a játszadozó munkásokat, gondolta, így, ha nézi, fixálja őket, 
s nem megy ki a fürdőszabába kezet mosni, еk%t!b munkához látnak, előbb végez-
nek, előbb hagyják magukra őket. 

Ninunta az ölébe surrant. Meglátva a játszadozó munkásokat Harmath teljesen meg-
feledkezett róla, pedig máskor mindig a nyulat pillantotta meg elsőnek (megsimo-
gatta s csak aztán ment kezet mosni, vizelni 

a felvonó kifelé 
a vécé befelé 
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simogatni). A dívany és a fal között, a hamuszín p'lédgöngyöleg alatt húzódhatott 
meg, onnan surranhatott el ő  megérezve Harmat közelségét. Biztosan megijedt az 
öntöttvas kandulásaitól, a hegesztőpisztolyok ciklámen-fullánkjától, a játékrepül ő  
vijjogó vörös villogásától. Ninunta házinyúl volt. Vadszín házinyúl. (Nyuszikának 
akarva tán mondani, a kisfiú keresztelte el Ninuntának.) 

A vadnyúl fél. Fél és ugrik. Iramodik. A félelem abszolút rugóvá alakult nála. Meg-
nyúzása után, ha sokáig kutatna benne az ember, talán meg is találná ezt az ab-
szolút rugót, pattantyút, iramodócskát, ezt az agyaggalambok kiröpít őszerkezetére 
emlékeztétđ  valamit. 
A legfontosabb, legevidensebb dolgok láthatatlanok, megfoghatatlanok, mert látha-
tóbbnak kell lenniök, mint egy alma, mert meglfoghatábbnak kell lenniök, mint egy 
körte, mint egy kalapács, mint egy ostya, mint egy bot, mint egy pisztoly, mint 
egy iron, igen, mint egy iron, mint egy... 

Harmath szülei sosem tarlottak házinyulakat (se gyöngytyúkokat, se pávákat, se 
méheket, selyemhernyókat sem etettek soha — ők, Harmathéti, pontosabban, Harmatb 
apja, Harmath József, a csomagolópapírost, a korpatzín и  csarnagolópapirost árulták, 
árulta, ami nélkül elképzelhetetlen aselyemhernyó-tenyésztés, végs ő  soron a selyem, 
a selyemszoknya, az ejt őernyő  sem, és a szöget és a dró јјhálót és a pávák tollazatára 
emlékeztető  rézgálicot — Harmath mindig bele szeretett volna bújni a boltajtó elé 
tett, félig letűrt rézgálicos zsákba — — — a rézgálic, akár a nyúl szeme, nem 
kristály, hanem a kristály neve: rézgálic!), mégis gyerekkora mintha csak egy nagy 
leporariumubaт. telt Ivolna, hiszen a barátok és az isrcne гősök udvarai, kаmгбá , fészerei 
tele voltak emeletes ketrecekkel. Igaz, azok a ketrecek csak a,frféle kulisszáként szol-
gáltak, mert a nyulak 

an aalgárák a, eбincmillák 

szétffúrták magukat, szét kán még az 
égbe is — akárhová nyúlt az ember, mindénütt angórapulóverhez, angórakeszty ű-
höz ért, akárhova lépett, padlódeszkára vagy kóveze.tre, minden puhán besüppedt: 
nyuszi 'borította, nyuszi tartotta hátán a világot — az ember még álmában is nyúl-
szőrt húzott ki a szájából, még álmábban is nyúlszart pörgetett ujjai között 

nyúlszáj (négylevelű) here nyúlazLј  

Mégis az első  nagy nyúl-élmény, amely Harmath 
majdan 'kifejlődő  nyúlkomplexusának egyik ősoka is tán, egy tanyai látogatáshoz 
fűződik. Hároméves lehetett akkor Harmath, akár a 'kis Harmath József ott az éj-
jelin... Tél volt. Nagy hó mindenütt. A fagy önnön gerincét ropogtatta. Ahogy Har-
math és apja, Harmath József megérkezték a Zimonity mögötti tanyára, a gazda, aki 
a nagyapa Harmath Józs вf barátja és katonatársa volt, leakasztotta puskáját és ki-
ment. Már sötétedett, amennyire a roppant hó engedte sötétedni. Fél óra sem telt 
el s máris hozta a nyulat. A két hátsó lábát fogta és az orra véres köröket hagyott 
a konyha fölmázolt padláján. 	 . 
Ott nyúzta meg előttük. 
Harmath József halálosan elszégyellte magát, mint mindig, amikor az édesanyja 
előtt vetkeződött meztelenre és ült a hokkedlira vagy a lavórba ... 
A gazdának éppen csak meg kellett érintenie, ,kezdenie, s aztán magától feslett min-
den. Attétsző  selyempapirosba volt csomagolva még a legjelentéktelenebb csontocska 
is. A belső  részek és az izmok egy része fкhér és halványzöld selyempapirosba, mint 
a szaloncukor, a másik része (például a szív is), akár az akkor érkezett narancsok, 
rózsaszínűbe, talán még azt is írta rajtuk, hogy: jaffa. A nyúl belQilmől nem volt 
összevérezve. 

kis keskeny fenék atlé бtaváll 
nyúlpecsenye nyúlpaprikás 

A roppant hó 'be, belülre kényszerítette az 
embereket, 'be, belülre különösen Harmatbot, aki máris a selyempapirosok között 
vergődött, fuldoklott... 
Ez az első  nagy nyúl-élmény egy már alig ll tező  viaszosvászon-tezt ő  előtt játszódott 
le. A gazda nagy, repedezett tenyerével törölgette róla a vért, mindig más-imás mc• 
tívumot, motívumtöredéket sejtetve. 
Harmath egyszer, természetesen jóval kés őbb, hallott valamit egy Rembrandt-képr ől, 
Fél füllel. Harmathot, mint jeleztük, érdekelték a képlopások. 
Azt mesélték, hogy Törökkanizsán volt egy Rembrandt, de a háború alatt kivágták a 
keretből és el akartak vinni biztosabb helyre, biztosabb világba, de a katonák e4-
lőtték a .kompot s a vászon, a 2X2 méteres vászon elveszett. Elveszett, vagy vala-
melyik halász megtalálta és es őkabátot vagy asztalterítőt készített belőle ... 
Harmath képzeletében erre a Rembrandt-vászonra, amely már nem ábrázolt sem-
mit, egy félig nyúzott nyúlcsendélet került .. . 

A házinyúl is fél, csak a félelem nála nem alakult át, nem sűrűsödött rugóvá, szét-
ment, szétszivárgott a húsba s édessé tette azt. A vadnyúl (üregi, mezei) selyempa-
pirosa jobban izolál, segíti a félelem gombostűfejnyi rugóvá való préselését. 
A félelem, ha szétszivárog az organizmusban, édessé teszi a húst. Az emberev ők te-
hát édes húst esznek, nagyon édes húst, mivel az ember már eredetileg isedes 
húsú... 22 



HARMATH HбSTOLTA MAGAT 

Ki hagyta nyitva a h űtőszekrényt 

a gazda !kiment az éléskamrába 
a végtelen csillagos hűtőszekrénybe 
melyben a fagy önnön (őz-, 
nyúl-) gerincét ropogtatja 

napról napra sargább, 
akár a csont, a napon felejtett csont. Hullacsontszín h űtőszekrényt, motyogta ma-
gában Harmath. Tán a munkások használják már azt is?! 
Mind gyorsabban simogatta a nyulat. L`hes volt. A félretolt kerek, fehér asztal, az 
is napról-napra sárgább, akár a csont 

hullacsont színű  ,kerek asztal 
hullacsont színű  kerék asztal 

Közepén ott csillo-
gott a műleves aranyszín zacskója — öt percen belül már ebédelhettek volna. Há-
rom után pedig hoz az asszony kenyerét, tejet, májat {agyvel őt, b'ika'tökét, nyelvet 

nyelvet nyelvet 

néha szívet) s aztán egész délután eszegethetnek. Ha az éhség els ő  
rohamát sikerül műlevesbe fojtania, akkor az aznapi ütközet meg van nyerve. Har-
math József érezte, az aznapi ütközet vesztésre áll. Ot körül a gyerekek majd lemen-
nek a Duna-partra — csak bele ne essenek, csak bele ne essenek, Ik pedig eldől-
nek, néha egymásra dőlnek .. . 
A kékzubbonyosok kedvetlenül láttak ismét munkához: fémrudakat er ősítették a fű-
tőtest bordái közé, felemelték s beillesztették őket a már elózdleg faliba cementezett 
csövekbe, de úgy látszik, a súly nem oszlott meg arányosam, mert a fal hosszában 
megrepedt, s már az ablakkeret is recsegni kezdett. Leemelték és elölr ől csinálták az 
egészet: kiverték a falból a csöveket, begipszélték a repedéseket, ismét méricskélni 
kezdtek. 
A 'kislány észrevette, hogy az apja a nyitott hűtőszekrény miatt bosszankodik és el-
indult a sarok felé, de az egyik nehéz szerszámban megbotlott és felrúgta a gipszes 
zacskót. Harmath majdnem felugrott, majdnem elüvöltötte magát, de két kézzel a 
nyúl szőrébe kapaszkodva sikerült levezetnie idegességét, Harmathéti csak ezt a 
szobát használták, csak ez volt berendezve. A másikban a gyerekek emeletes ágyán 
kívül nem volt semmi. Harmath már gondolt arra, .hogy át kellene költözködniük, 
de félt, bogy akkor meg ott ;kezdik fúrni a falakat, ;és az asszony is meggy őzte, hogy 
jobb így, mivel a gyerekek is feliigyelet alatt, vagy legalábbis emberek között van-
nak. Valdba•n, a munkások között nem eshet semmi bajuk. A hegesztésnél vigyáz-
nak, a szoba 'közepén bontott lyuk pedig mеgsem olyan nagy, hogy leeshetnének — 
igaz, arra viszont éppen elég nagy, hogy a törmeléket, a szemetet és (állítólag) az 
éjjeli tartalmát leszó гihassák. Mellesleg, éppen ennek a lyuknak köszönhet őheg ismer-
kedett meg Harmath az alattuk lakó professzorral. 

Harmath József mindig bámulta a :professzorokat. Akkor is mennyire megörült, ami-
kor odaköltöztek, s az alattuk lev ő  lakás ajtajára szegezett, frmssen szidoloaott néz-
táblán elolvasta: professzor. Nagyon anegör ш t, mert úgy képzelte, hogy ha majd 
élete folyamán nem tud valamit, valami nagyon fontosat, nagyon i,ényegeset, vagy 
ha szüksége lesz valami különös, ritka adatra, akkor majd szépen bekopog (nem 
csönget) a professzorhoz és felvilágosítást, eligazítást kér — talán össze is ;barát-
koznak majd: Harmath József a kis hivatalnok és a professzor! De Harmath egy-
szer sem kopogott be a professzorhoz, nem, mert :problémái mindig valami alakta-
lan, formátlan csomóba gubancolódtak és jobb volt nem bolygatni őket, az adatok 
pedig, amelyekre sokszor szüksége lett volna, mindig jelantéktelenéknek, közönsé-
geseknek, vagy nevetségeseknek tűntek. És akkor, egy szép napon, maga a profesz-
szor rohant fel hozzájuk és szörnyen lehordta Harmathot. Azt mondotta, hogy 
Harmath ürüléket öntött a fejvére, mármhnt a professzor fejére. Szegény Harmath 
majd meghalt ijedtében-szégyenében. Hogy Harmath József ürüléket öntsön egy 
másik ember fejére, ez valóban fantasztikusnak hangzott. Hiába próbált kimagya-
rázkodni, a gyerekekre és a munkásokra hivatkozni, 'hiába magyarázta, bogy ő  sem 
tudja, holnap mi fog a fejére hullani, hiába próbalt bocsánatot kérni, a professzor 
hajthatatlan maradt. A professzor megalázta Hannathot és Harmath megalázkodott 
előtte, de álmában aztán többször is ürüléket öntött a professzor fejére, misekönyvre 
emlékeztető  nagy szó'tárára, ,közben távcs ővel ellenőrizve, melyik szavakat bombázta 
már szét 

miinzen h. {pénz) ver 

lance n fm 
mártás; (pecsenyelé) 

gladi  II  us, hn. kard; 
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A munkások égy-egy órát dolgoztak, aztán valami titkos jelre elt űntek az épület 
másik szárnyában. De az ajtót nem volt szabad bezarni, mert akármikor visszajö-
hettek. Senki sem akarta hátráltatni, szabotálni a központi f űtés bevezetését .. . 
Harmath addig simogatta, gyűrte a nyulat, amíg teljesen meg nem nyugodott. Moso-
lyogva figyelte a munkasokat, akik a szétszórt gipszben táncolva vissza-vissza mo-
solyogtak Harmathra. Az egyik sovány kis munkás ismerősnek tűnt neki. Letette 
a nyulat, de úgy, hogy a kis munkás felé kelljen ugornia. Ninunta a gipszrakás 
közepére huppant, vöröset; vérvöröset vizelt és a kis munkás lába között a terasz-
ajtó felé akart surranni, de a vigyorgó munkás felvette és visszaadta Harmathnak. 
Sokkal ügyesebben, sokkal biztosabban és mégis sokkal gyengédebben fogta, mint 
Harmath. Dzsindzsisz! Igen: Dzsindzsisz! 
Húsz éve is lehetett mág, rhógy utoljára hallott s бla, hogy eszébe jutott 

Ddzsiлdzsisz  6 Ddzsindzsбsz 

Senki sem tudta, mikor és hogyan került a kis Tisza 
menti városba. Valamiféle fogadott gyerek °lehetett. Nem tartozott Harmath közeleb-
bi barátai közé, jóformán csak a nevét tudta 

Ddzsindzsisa 

de ez a név 

DZЅINDZSISZ 

többet jelentett ismeretségnél, barátságnál, többet a város mellett állomásoz. g őz-
mozdonynál, a megifeneklett kleppnél, a nagytemploun harangjainál, a városháza pad-
lásan felhalmozódott különböző  színű  régi zászlók rengetegénél, amelyékb ől fantasz-
tikus fürdőnadrágokat lehetett szabni 

Dzsindzsisz 

éppen csak a nevéttudta 

Dzsimdzsisz 

meg azt, hogy egyike a város legjolbb korcsolyázóinak, glédics gusztonya-hokibotja 
egyik felől szögbe, masik felől ólomba végződött s nemegyszer maradtak vérfoltok a 
jégen, ha elszáguldott •kis csapatával. Mongol arc. Nincs kizárva, hogy valóban mon-
gol is lehetett, de erről senki sem tudott semmi bizonyosat, ő  sem 

Dzsindzsisz 

. 	 Pilóta- 
sapkát hordott állandóan, mondhatni télen-nyáron. Csak most ötlött Harmath eszé-
be, méglehet valami különös fogyatékosságot takart az a sapka — az arc mögött ta-
lán nem is volt semmi. Akik először látták, megijedtek mosolyától-vigyorától, s ha 
véletlenül éppen jégen álltak, hasra vágódtak. 
Később külföldre ment. Az utolsó, ,húsz év el őtti hír, amely, teljesen véletlenül, Har-
math hoz eljutott, így hangzott: Párizsban megn ősült. Dzsindzsisz Párizsban megn ő-
sült. Hihetetlen. A világon lényegébzn minden mindennel összeilliik, pászol, csak 
Dzsindzsisz és Párizs nem. Gyerekük született, majd közlekedési szerencsétlenségben 
életét vesztette 

DzSindzsisz  6  Dzsindzsisz 

Harmath ismer őse, aki azt a Húsz év el őtti 
hírt hozta, párizsiutja alkalmával mintha látta volna, ahogy egy testes n ővel a kar-
ján, ,mongol mosolyával, pi.lótasapkával a fején, eltűnik a tömegiben. Majd, fanta-
eált Harmath, _egy kisgyerek: mongol vonások, mongol mosoly, ,pilótasapka, az egyik 
párizsi iskolában, azt meséli társainak, hogy 

Dzsindzsisz 

valahonnan a Tisza mellő l ér- 

kezett Párizsba :. . 

Dzsindzsisz  6 Dzsiлdzsisz 

Köaben a munkások úgy látszik elvége-
zettnek vélték napi feladatukat, összeszedték szerszámaikat, s fefhér és vérvörös nyo-
mokat .hagyva a szőnyegen, távoztak. A kis, sovany munkás még egyszer vissza-
fordult s rámosolygott Harmathra 

Dzsindzsisz  6 Dzsindzsisz 

Ninunta :érezte meg els őnek 
a veszély elmúltát, lesurrant. Harmath felállt és a vérvörös gipszöntvény fölé hajolt, 
mintha csak srég mindig Dzsindzsisz 24 



ó Dzsjndzsisz ó Dzsjndzsjsz 

széttaposott arcát vizs-
gálta volna. Nem hasonlított semmire, Valami megfoghatatlan vigyor. Az üres piló-
tasapkában a szennycsatorna rácsán nem volt semmi, csak aszennycsatorna-hálózat 
végtelen, vihogó visszhangja. Ninunta is éhes lehetett, idegesen ugrált ide-oda, de 
nem talált semmit, és szinte könyörögve, odajött Harmathoz. Harmath nem nézett 
rá, de hallotta, érezte dobhártyáján, mint puha dobver ők puha munkáját, a nyúl 
iramodásait, ugrálását. Еrezte, ahogy szaglássza, nyalogatja cip őjét. Amikor rág-
сsбlni kezdte, Harmatih dühösen b'eleríugott. A nyúl a dívány oldalához csapódott. 
Harmath mindent megengedett, megbocsátott, eltűrt (m:ég azt is, hogy vérvörös fol-
tokat hagyjon ágyneműjükön) csak azt nem tűrte, ha cipőjét rágta. Mostanában ka-
pott rá a cipőkre. De miért éppem az ő  cipőjét választotta? Talán mert még mindig 
hereszagú lehetett? 
Abbahagyta a mély szőnyegbe taposott vérvörös gipszmaszk bámulását ('ha valame-
lyest foglalkozott volna a szobrászat történetével, mint ahogy valamelyest foglal-
kozott a képlopás történetiével, akkor Harmath most minden ibizonnyal Rodin Zúzott 
orrú férfijára gondol), elókotorta a cserépkályha m'ögiil a söpr űt és mintha csak a 
vérvörös maszkkal birkózna, vívna, csapkodni kezdett vele. A felvert gipszpor tel-
jesen betöltötte a szobát, semmit sem lehetett látni, a gyerekek köhögni kezdtek. 
Harmath kinyitotta a teraszajtót és intve a gyerekeknek is, kilépett a 'teraszra, hogy 
egy 'kis friss levegőt szívjon, de a gyerekek nem jöttek utána. 
A szomszéd teraszról, amely két méterre lehetétt az övékét ől, egy öreg nyugdíjas le-
sett valamit a süllyesztett betontekn őre emlékeztető  pin.cebejáгatba.n. Napról napra 
mind veszélyesebiben hajol ki az öreg, állapítatta meg Harmath, s természetesen sej-
tette, hogy a kanaljzációból elősétáló patkányokat lesi oly nagy izgalommal. Öreg-
karára a teraszra szorult,, iés a teraszról a patkányok betontekn őbгli portyázása volt 
messzemenően a legizgalmasabb látnivaló. Az sincs kizárva, hogy már csak ez tar-
totta életben szegényt, és végrendeletében vagyonának egy részével a patkányok 
további etetését fogja biztosítani. (Meg vagyok gy őződve, kérem, magyarázta egyszer 
valakinek a teraszon az öreg, hogy eljön az id ő , amikor a napon és tisztaságban és 
nem ürülékben élnek majd e kutyákná'1, macskáknál ezerszer intelligensebb állatok, 
meg vagyok győződve, kérem ...), mert több mint valószjn ű, etette isó'ket, hiszen 
kizárt dolog, hogy csak a lehulló morzsa miatt szoktak úgy oda. 
Harmath a korlátra könyökölt: éppen akkor lépett be egy hatalmas hasas patkány 
az elpattant kanalizációs cs ő  résén, s szinte érezni lehetett, ahogy, mint egy viilám-
gyors liftben, rendeltetési helyére •csúszik. Harmath egyszer már ráhelyezett egy 
téglát a résre, de radi гkemény, krumpliszín orrocskáikkal minden er ő lködés nélkül 
félretolták. 
Tavaly pedig, amikor leesett a kisfiú cuclija (és az egyik óriás patkány megette), 
Harmath észrevette, hogy a professzor is •szenvedélyesen tanulmányozza őket .. . 
Harmath visszaszaladt a szobába, :mert ahogy leszállt a por, látta, hogy kisfia, Har-
math József meztelen fenékkel, kezében az éjjelivel a lyuk felé igyekszik. Az utolsó 
pillanatban sikerült elkapnia a kezét. 
Harmath tulajdonképpen most n•ézétt le el őször a lyukon. Szégyellt .leselkedni. Na-
gyon félt a professzortól —örök életében rossz tanuló volt. Nagy meglepetésére a 
professzor padlóján is ugyanolyan lyuk tátongott. Harmath hirtelen a mennyezetre 
pillantott, 'biztosam azt is átütik nemsokára. Harmath, mintha csak megszédült volna, 
belefordította a lyukba az éjjeli tartalmát — az ürülék csak átutazik 

csak átutazik 

a professzor szobáján, és ha a professzor nem fontoskodik, nem kapkod, nem gesz-
tikulál, semmi baja sem eshet. Rahúzta a játékkal teli kartondobozt, majd pedig ki-
vitte az opálszín műanyag éjjelit a teraszra. A nyúl künn sütkérezett, mint egy macs-
ka. Az öreg már nem volt kinn 

nem esett tán le 
nem esett tán is 
nem esett tán is 

A kislány közben bevizezte a söprűt 
és lassan, vigyázva söprögetni kezdett; Harmath örült a kislány nyugodtságának, 
ügyessé•gének, talpraesettségének 

csak is ne essen 
csak le ne essen 

mégis tová+bb kapkodott. 
Néhany perc és három 

a lift kifelé 
a vécé befelé 

Harmath, anélkül, hogy tudatában lett volna, 
teljesen szétdúlta a szobát. A munkások nagy, olajos szerszámait az asztalra rakta, 
s ott is felejtette őket ... Fáradtan ült vissza a díványra. Ninunta ismét besurrant 
valahogy, és máris az ölében volt. Ráhelyezte hátára a kezét, de simogatásra már 
nem volt ereje. ]3elsejében történt a kézmozgatásnak megfele'l ő  valami, de maga a 
kéz, mint egy idegen sárga tárgy, feküdt a nyúl sz őrzetében — végtelen ősz mezőn 

25 	valami ötágú, holdszín tárgy .. . 



Ma az udvaron tornáztunk, mondta a kislány, aki a tantárgyak lközül, Harmath örö-
mére, a testnevelést szerette legjobban. Füves? — kérdezte Harmath, de megbánta 
kérdését, mert maga előtt is titkolta, hogy még csak azt sem tudja, a város melyek 
részében van  a kislány iskolája. Nem, betonos, mondta a kislány. Nagyon szeretek 
labdázni a fiúkkal. A tanító néni azt mondta, olyan vagyok, akár egy fiú ... мV g két 
hét és kimaradunk. Kár, hogy nyáron is nem járunk iskolába. Nyáron is kellene 
járni az iskolába, csak nem kellene tanulni. 
A kislány még mindig rakodott, takarított, azaz rakodni és takarítani próbált. El-
vette a kisgyerekt ő l a repülőt, s mint valami díszt, felhelyezte a televízió tetején 
levő  műanyag csipkére. 

HARMATH MOSOLYOGNI AKART 

Megérkezett az asszony. Már a lift zajáról megismerték, hogy ő  jött. A gyerekek elé-
be szaladtak. Már az •előszobában lármázni kezdett, a munkásokat szidta, mert tel-
jesen elbariІkádozták a bejáratot. Hozott kenyeret, tejet és májat is. A kislány be-
kapcsolta a gyorsfőzőt a fürdőszobában. Az asszony pattogott, akár egy bolha: egy 
mozdulattal lesöpört-letúrt mindent az asztalrál, a m űlevest is, megigazította a kis-
gyerek ruháját... Mit ülsz ott azzal a nyúllal, mint egy rakás szerencsétlenség?! 
A nyúl, meg•érezve a vészélyt, eltí'vnt. Harmath felállt, pedig éppen azon gondolko- 
zott, hogy hátradől, a hamuszín plédgöngyölegre hajtja őszülő  fejét és elalszik, el 

hamuszín göngyölegem őszűlő  fejével 
őszűlő  fejével hamuszín göngyölegen 

aludni fog hajnalig, aludni fog örökre. Odalé-
pett a hullacsontszín, kerek asztalhoz, térdben kissé meghajolt, felszedte a szerszá-
mokat, kicepelte az elo"szobába és ott ledobta őket a sarokba. Különös előszoba volt 
az. Nagyobb, mint a szobáik, és sötét. Egy félig befalazott ajtó a patkányokat bámúló 
öreg lakásával kötötte össze Harmathéti lakását... 
Az asszony, Hajnalka, Harmath, született Horváth Hajnalka, véres májjal a kezé-
ben, Harmath pedig kenderkóccal törölgetve olajos kezét, a fürd őszoba ajtaja előtt 
megálltak egyarás araellett és mint az állatok, üdvözölték egymást: megcsókolták egy-
más homlokát. Harmath, mintha még valami dolga lenne a sötét el őszobában, visz-
szament, sírt. Lehajolt, kikeresett egy hideg vasszerszámot és a homlokára nyomta. 
Hajnalka söprögetett, de ő  is hamarosan !belátta, hogy hiába minden er őlködés. Szólt 
Harmathnak, hogy vigyék ki a szőnyeget a teraszra. Félrehúzták az asztalt, össze-
göngyölték a szőnyeget, kivitték s a korláton kiverte, lesöpörte az asszony.. 
Közben Harmath észrevétlenül a zsebébe csúsztatta a m űlevest. Visszahozták és lete-
rítették a szőnyeget. Végre ismét rend lett a szobában! A kislány letör еlgette a port 
a hűtőszekrényről és a televízióról. Elkészült az ébéd is. 
Harmath, mintha még csak most érkezett volna az irodából, kezet mosott, vizelt, is-
mét kezet mosott, majd miel őtt az asztalhoz ült, megcsákol:ta a gyerekeket és az 
asszonyt. Ninunta narancsosládájával csörgött a teraszon. Jóformán hetente kellett 
váltani a ládákat —ostyaként ropogtatta, csípkézte a hússzín léceket. 
Mindenki .kapott egy-egy bögre hideg tejet és egy-egy szelet 'fokdhhagymás májat. 
A hideg tej '(amit Hajnalka hátat fordítva öntött virágos csészéikbe, mivel Har-
mathot zavarta a műanyag zacskó, méghozzá annyira, hogy ha több idéje volt, s 
Harmath még nem ért haza az irodából, vagy aludt, szépen átöntögette a tíz évvel 
azel őtt használatos, széles nyakú tejesüvegekbe, s azt tette aztán a kerek 

hullacsontszín 

asztal közepére, pedig hát, magyarázta néha Hajnalka, eljön az id ő , 
amikor majd még műanyagabb valamiben vesszük a tejecskét, s akkor majd, mint 
kedves, régi, intim emléket őrizzük ezeket a kék betűkkel telenyomtatott műanyag 
zacskókat, telefirkált műanyag tőgyeket, igen, válaszolta Harmath, igen, de legalább 
rózsaszín 

csöcsszín 

zacskók lennének, igen, válaszolta, vagy mintha válaszolta volna, 
igazad van, Esthajnalkám — mert néha így ,becézte feleségét —, végs ő  ideje lenne 
már adaptálódnunk 

esthajnali harmatoknak 

adaptálódnunk, alkalmazkodnunk a m ű-
anyaghoz, mert a család, amelyik els őnek fog adaptálódni, alkalmazkodni a m ű-
aпyaghoz, elsőnek fog át-állni, az fog, ahogy mondani szokták; fennmaradni 

aki át -áll az fenn-marad 
Egy van ez rеndjém így van ez rendjén 

fennmaradni mutatóba: cuclit majszoló pat- 

kányt nézve 26 



a professzor is gyönyörködött 
a professzor is gyönyörködött 

Harmath arra gondolt — mert a patká-
•yok még őt is, aki már elaltatta, tán érökre elaltatta agyát, gondolkodásra serken-
tették —, hogy úgy látszik, ezek a legintelligensebb lények — néha már úgy simo-
gatta Ninuntát, mint egy új 

NINUNTA 
szalonképes ó szalanképes 
s nem vérvörös vizeletű  
s nem vérvörös vizelettel 
gipszmaszkot keverő  

O 

Dzsindzsisz 

NINUNTA 

;patkányfajta első  példányát —átállnak a m ű-
anyagra, igen, el kellene kezdeni enni, fogyasztani a m űanyagot, a műanyag hulladé-
kot, mindennap csak egy-egy csipetnyit, s a gyomor 50-100 éven belül átállna, s 
Harmath unokája, Harmath József fia: Harmath József már m űanyag-emésztő  ben-
dővei jönne a világra, s a Harmathók, a Harmathok és Esthajnalok örökké harma-
tok-hajnatok maradnának és nem párolognának el az új civilizáció els ő  műnap-su-
garától 

ó hajnali harmatok 
at kellene élni, igen, igen, s mégsem bírta meginni a tejet, 

ha látta a kékbetűs zacskót), akár a hideg vas a sötét el őszobában — ahonnan egy 
félig befalazott ajtó vezetett a patkányos öreghez —, kissé felfrissítette Harmathot, 
jóllehet nem álmosság volt az, nem is betegség, inkább a kett ő  között valami. Van-e 
a 'betegség és az álmosság között még valami, ami az ágyba dönti az embert 

látta zuhanásának bukásának 
zsíros nyomát lefelé lefelé 
ki tudja mikor fogják lemosni a 
takarítónők a lifttükröt 
tán ott marad őrdkre 
mint a lehulló csillag 
nyoma egy pillanatra a 
sötét égen 

Nehezen lélegzett, le-lecsukódott a szeme. Egyszer, amikor az egész válla-
latnak orvosi vizsgára kellett menni, s szépen sorban meghallgatták panaszaikat (a 
kifutó csitulni nem akaró temperamentumára, potenciájára panaszkodott, ami az 
öregkox+ban már zavaró, felettébb zavaró, mert hát mit gondolnak egy aggastyán-
ról, ha az autóbuszon a kislányok farát fogdossa 

agg disznó agg disznó 
agg dög agg dög 

de az orvos csak 
nevetett) Harmath azt mondta, hogy nem tud lélegezni, de az orvos őt is kinevette, 
mondván, családos ember létére nem tud lélegezni, majd hirtelen komolyra fordí-
totta a szót: szégyellje magát. Egyszer meg, az orvosi vizsga el őtt volt jávai (csak 
mostanában kezdte érteni, hogy tulajdonképpen a patkányokat lesve találkoztak, a 
patkányok közvetítésével kellett volna kapcsolatot teremteni — tán még puszipajtá-
sokká is lehettek volna 

a kis hivatalnak és a professzor 
puszipajtások a patkányok á1ta1 
az új kor új élőlényei által 
mert hát ahogy a majombál 
ember 
úgy lesz a patkányból fels őbbrendű  
ember etc. 

de már késő  volt, minden 
fesszort akarta kérdezni a leveg ő  felől, a levegő  színe, a 

kiáltotta Karmath s bгvágódott a teraszajtán a szobá'ba, 
nuntát 

ki is eshetett volna 

le is zuhanhatott volna 
s a patkányok lerágták volna 
az orromat 

27 	 tán éppen az orrom miatt nem 

jel szerint késő), a pro-
levegő  a levegő  

segítség 

majd agyonnyomva Ni- 



tanultam .meg lélegezni 
a patkányok lerágták volna az 
orromat 
és szívhatnám 
és pipálhatnám 
mint mindenki 
dögivеi 
dögi.vei 
dögivel az ózont 
dögivel az ózont 

Hogy .haladnak a ,munkások, kérdezte halkan, :férje kedély- 
állapotát óva, Hajnalka. Sehogy, mondta Harmath. А  gyerekekkel játszanak agész 
délelőtt. Olyan jót játszottunk a repül ővel, ujjongott a kislány. Miért kell éppen a 
szőnyegen keverni a gipszet?! Ninunta pisált a gipszbe, mondta a kislány. 

MEGAI.L AZ ESZEM 

Mi történik tulajdonképpen 'ebben a házban? Síólni kellene a házmesternek. Nin-
csen. Már több mint egy éve nincs házmester. A házmesterek kimentek a divatból. 
Akkor szólni kellene a munkavezetőjüknek. De van-e egyáltalán munkavezet őjük? 
Én még egyszer sem találkoztam vele. Biztosan a ,bal szárnyban székel. Igen, lehet-
séges, hogy a munkavezető  a bal szárnyon székel. Meg kellene keresni. En még so-
sem jártam a bal szárnyon. Igaz, a jobbon sem. Jobb nincs is. Végre ki kellene bon-
tani — most van szerszám b őven! — az előszoba félig befalazott ajtaját, hiszen az egy-
kor a bal szárnyra vezetett. Valaki elhatározta, hogy befalazza, majd meggondol-
tab.b.b '  Mit beszélsz?! Valaki el akarta falazni el őlünk a bal szárnyat, de abbahagyta, 
vagy abbahagyatták vele... Meg 'kellene keresni a munkavezet őt és megkérdezni ... 
Mit? Hát hogy meddig tart még ez a cirkusz. Vagy ismertetni vele, hogy mi törté-
nik itt ebben az épületben. Ő  talán nem is tud err ől a lyukról ... Meg kellene tudni, 
hogy őszre elkészülnek-e, mert különben szén után kell •néznünk. Meg kellene ke-
resni a munkavezetőt. Meg kellene kérdezni, hogy muszáj éppen a sz őnyeg közepén 
keverni a gipszet... a löktem fel és a Ninunta belepisált .. . 

6 Dzsindzsisz 6 Dzsindzsisz 

Meg kellene kérdezni a munkavezet őt. Kérdezze a professzor. Kérdezd meg 
a professzort, miért nem kérdezni meg a munkavezet őt. Ki tudja, talán 
örökre itt maradnak. Ki tudja miért fúrják ezeket a lyukakat. Egész pat-
kanylyu'k-rendszer készül tán itt? Az sincs kizárva, hogy az ájtókat majd szépen 
sorban bezárják 

a vécé befelé 
a lift kifedé 

befalazzák, mint azt az el őszobában és akkor ezeken a 
lyukakon zuhanunk el a •professzor nagy szótárai el őtt, akár az ürülék. Sosem leshet 
tudni. Fel kellene készülni a legrosszabbra. Persze, van jó oldala is a dolognak,. 
mert ha nem szerelik .be őszig a központi fűtést, akkor szépen hagyjuk a lyukunkat, 
s azon felszáll a professzortól a meleg — a professzor melegénél melegszünk... Csak 
a nyúl bele ne essen. 
Csak a gyerekek ,bele ne essenek. Beszélni kellene a munkásokkal. Azok csak mo-
solyognak. Meg játszanak a gyerekekkel. Van egy ismer ős közöttük ... Ismerős? 
Mintha ismerős lenne 

6 Dzsindzsisz 6 Dzsindzsisz 

Mit beszélsz? ! Semmit. Semmit. A kis-
fiú, Harmath József, Józsika !nem akart enni ,és az asszony ölébe .vette. Mikor lesz 
fizetés ná'latok, kérdezte Hajnalka. Nem tudom, mondta Hanmaüh. Nálatok? A hét 
végen. Akkor 'biztosan nálunk is. Ot hónapja nem fizettünk házbért, mondta Haj-
nalka. Azt hallottam a vállalatban, hogy aki hat hónapig nem fizeti a házbért, el-
veszik tőle a lakást. Elveszik tőle a lakást? El. 
Harmath rettegett a fizetésosztásoktól. Többször ,beteget jelentett már azon a na-
pon, és гnegkérte az asszonyt, hogy ugorjon el ő  a fizetésért. 
Harmath nem a fizetésért dolgozott. Akkor miért? Semmisért. Harmathot ájulás kör-
nyékezte, ha az emberek hófehér, tiszta, nikotinos, piszkos, repedezett, sebes, vékony, 
vastag ujjai között csörg ő  pénzjegyeket látott — ezt sem merte elmesélni, amikor 
a vállalattal orvosi vizsgára mentek. Ilyen betegség nincs ... Talán sosem volt ne-
hezebb helyzetben, talán sosem szenvedett jobban Harmath József, mint els ő  fize-
tésekor. Hajnalka akkor még otthon élt a faluban. Ismerték m бr egymást, de majd 
csak két év múlva házasodtak össze. 
Két óra körül nyomták Harsnath kezébe a pénzcsomót — еlső  ,fizetését. Akkor még 
nem ,kovertában adták a ,fizetéséket. Nyár volt, elviselhetetlen kánikula; a kifutó 
trópusi sisakban közlekedett. H•armath hirtelen megzavarodott, nem tudta, hova te-
gye a penzcsomót, egy vékony, rövidujjú ing és egy szűk, foltzsebes nadrág volt 
rajta: begyűrte a farzsebbe, de úgy érezte magát, mintha struoctollakat szurkáltak 
volna a segge hegyébe ... Elöntötte a veríték, de szerencsére senki sem vette észre, 28 
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mindenki el volt foglalva saját fizetése ellen őrzésével. Meg kell szabadulnom t őle, 
gondolta magában. Elindult a végtelennek tűnő, új, üres sugárúton hazafelé. A fele 
úton betért az egyik kerthelyiségbe, gondolta, megiszik valami h űsítőt, s közben 
szétrakja a pénzt. Leült az egyik sarokba, de érezte, nem fog tudni fizetni, nem tudja 
majd kiszedni a .pénzt .a szűk nadrágzsebből, és mielőtt még odajött volna a pincér, 
Harmath beosont a vécébe. Gyorsan letolta a nadrágot, kivette a zsebb ől a pénz-
csomót és próbálta az ingzsebbe dugni, de abba se fért. Felöltözött, keb'elébe dugta a 
már ragadós pénzjegyeket .és tovább ván zorgott a délibábos гиűmárvány-sugárúton. 
A piros-kék és barna pénzjegyek, mint a pikkelyek ragadtak izzadt testére. Ment 
még egy darabig, de érezte, ebben a csörg ő  páncélingben képtel еn lesz hazamászni, 
ott, a sugárút aszfalttengerén fog vele végezni a napszúrás. Megállt a kanalizáció 
egyik lefolyója me'llett, lehajolt, és két kezével megmarkolva az új, öntöttvas rácsot, 
felemelte, kikotorta a pénzjegyeket és leszórta őket az olajos hömpölygésbe, majd 
szépen, imintha mi sem történt volna, visszaengedte a racsot. Hazafutott és magára 
zárta szóbáját, úgy "erezte, valami nagy bűnt követett el, de megkönnyebbült... 
Jajj! kiáltotta Harmath. Mi az, mi van veled, kérdezte Hajnalka dühösen. Mit ijeszt-
geted ezeket a szegény gyerekeket?! A nyúl rágja a cip őmet! 
A kislány, 'Hedvig, felkelt, ügyesen megfogta a nyulat — sosem csak a fülét — ki-
vitte a teraszra. Maradt még tej? Maradt, mondta Hajnalka és elvette Harmath Vi-
rágos csészéjét. Minden csupa gipsz, mondta az asszony. Megköt a 'hasunkban ... 

gipszillatú véres arc mely ndnes 
Dzsindzsisz 

Ledálölk 
eldőlés 

Várj megigazítom a díványt, mondta felesége, mintha csak megérezte volna, hogy 
Harmath fáradt, álmos, beteg... Harmath levetette a cip őjét, kivitte a fürd őszobába 
és ott sokáig bámulta — sehogyan sem jutott eszébe, miért egyezett bele abba, hogy 
felesége ezt a cipőt, éppen azt a cip őt vegye meg (két éve, a nagy esőzések idején 
történt, amikor Harmath belázasodott, hiszen tulajdonképpen már mezítláb járt, 
fekete, hosszú szárú cip őjének már nem volt talpa), miért t űnhetett akkor megfele-
lőnek, éppen neki, Harmath Józsefnek valónak? Biztosan valami apróságról lehe-
tett szó. Különös egy cip ő , mondogatta többször is, csak nem tudta megállapítani, 
miért különös. 
A színe? Nincs kizárva. A barna és a piros között, tán inkább Piros... Borzasztó! 
Nagysága? Nincs kizárva. Sikerült megtévesztenie feleségét és két számmal na-
gyobbat vettek. Gyerekei mindig majd megfulladtak a nevetést ől, amikor Chaplint 
utánozta bennük. Borzasztó! 
A talpa? Nincs kizárva. Különös, k őkemény műanyag. Télen naponta hasra vágódott 
benne. Borzasztó. 
A felsőrész puhasága? Nincs kizárva. Puha volt és mégis törte a lábát. Borzasztó! 
Harmath József meg volt gy őződve, hogy egyedi példány, csak ezt az egyet készí-
tették el, s akkor felrobbant az egész gyár, mert különben hogyan is egyezhetett 
volna bele, hogy felesége megvegye. 
Mielőtt letette volna a vécékagyló és a két kád közé a szidol, a VIM, a kályhapaszta, 
az ezüstpor mellé, orrához emelte és megszagolta 

hereszagú -e hereszagú-e 

Mintha 
valóban hereszagú lett volna, pedig már egy hónapja is lesz lassan, hogy herét loptak. 
Volt egy rossz zsák a teraszon (Ninunta már teljesen szétrágta 

hereszagú hereszagú 

már 
az is meglehet, hogy teljesen elfogyasztotta) és néha éjszakáskint, amikor már a 
gyerekek elaludtak, Harmath és Hajnalka a város végén lev ő  heréskertbe mentek 
herét szedni Ninuntának. Gyönyörű  éjszakák voltak azok. Hátukkal a puha here-
földön boldogan gyönyörködtek a csillagokban. Teljesen eláztak 

a hereharmattól-e 
a hereharmattól-e 

Ninunta ezt a hereharmatot érezhette még mindig Harmath cip őjén. Annyi ereje 
már nem volt, hogy a lábát is megmossa. Ivott egy pohár vizet. 
Visszament a szobába és led őlt. Azonnal elaludt. Elszédült? Közben a többiek is 
befejezték az ebédet, letakarították és leterítették az asztalt. Hajnalka, halkan éne-
kelve, az asztal közepére helyezte a m űanyag vázát, amelyet Harmath Hajnalka 
névnapjára vetetett a kis Hedviggel 

Hajnalka volt az édesanyám 
hajnalban születtem én 



Hajnalka szerette ezt a műanyag vázát, szerette, hiszen az utóbbi években ez volt az 
egyetlen ajándék, amit Harmathtól kapott. Harmath is szerette, Hedvig is, hiszen ő  
választotta ki az önkiszolgálóban —leárazták, mert sokáig a kirakatban állt és a nap 
kiszívta a színét ... Majd hozunk virágot, mondta Hedvig. Itt nem messze, az egyik 
kapubejáratnál labdarózsa-bokrok vanna. Harmath mintha álmában látta volna az 
egykor tán cikklámen színű  vázát, mintha hallotta volna Hedvig szavait 

a kapubejáratnál 
labdarózsa-bokrok 

HARMATH ALMABAN MINTHA MOSOLYGOTT VOLNA 
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thomka beáta 

megkezdett 
szövegek 

A Sinkó-díj bíráló bizottsá-
ga március 23-án megtar-
tott ülésén a sinkó-alapít-
vány idei díját egyhangú-
lag THOMKA BEATANAK 
ítélte oda. A díjazott az el-
múlt évtized sorári kritikai 
murikásságában tematikai 
sokoldalúságról, alapos el-
méleti készültségгбl, elmé-
lyült elemzőkészségről, ki-
vételes arányérzékről és 
szenzibilitásról tett bizony-
ságot mind irodalmi, mind 
képzőművészeti vonatkozá-
sú műveiben, melyek nem 
pusztán sajátos színfoltjai, 
de kiemelkedő  értékei is 
immár esztétikai gondolko-
dásunknak. 
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Majd két tucat tölgy és kősasfa van most körülöttem. Ez az erd ő? Egészen bi-
zonyos, hogy nem — ezek csak fák, melyeket az erdőben az erdőből látok. A 
valáságos erdőt éppen azok a fák alkotjak, melyeket nem látok. 

Ortega erdő-példázata a Don Quijote nyomában első  fejezetéből való, abból, 
amely e'lő:készíti, képi, metaforikus síkon bevezeti a mélység és a felület, a 
lényeg és a felszín kett ősségében vizsgált Don Quijote-problesnatiikát. Don 
Quijote, igazi eszményi erd ő  —írja Ortega. A példázat vizuá'lis síkjáról itt 
már átbillenünk a Don Quijote-ban súrít ődő  filozáfiai kérdéskör síkjára, s 
ezen túl már magának a művészetnek és iwterpretálhatóságának kérdéseivel 
telítődik fel az ortegai példázat. 

Ahogy van nézés, mely egyben látás is, van olvasás, mely megértés, vagyis 
belül-olvasás (intelligere) — mondja Ortega. Abelül-olvasás a gondolkodva 
olvasás, aminőségi olvasás, az írást el őkészítő  olvasás, az írást lehet ővé tevő  
leereszkedés abba a bels ő  térbe, amelyet a művészi szöveg élőállít. 

A belül-olvasás abban a pillanatban kezd őd-ik, amikor mélyen benn a fák kö-
zött rájövünk, hogy ahhoz, hogy megismerhessülk az erd őt, fáit kell körüljár-
nunk, fáinak minőségeit, egymás közötti relációit kell megismernünk, s hogyha 
ezt felderítettük, s még -mindig úgy érezzük, hogy csak .részleteiben tapintottuk 
ki az erdőt, el kell távolodnunk tőle, magunk mögött (kell hagynunk az erd őt, 
hogy egy bizonyos távolságról visszapillantva beláthassuk, befoghassuk azt 
a maga teljességében. A két kép, a bels ő  és a külső  tapasztalatai kiegészítik 
egymást, és az erd ő  egy lehetséges víziójával távozhatunk. 

A belül-olvasás aktusának realizálásában az olvasasnak 'mint linéáris, passzív 
befogadásnak a felszámolására nyílik .lehet őség. Ortega nem véletlenül hozza 
kapcsolatba ezt a min őségileg megváltozott olvasás-víziót a fogalommal, a fo- 
gadmazással, a gondol'kodással. (Platonra hivatkozva a fogalmat, a fogalmazást 
szerelmi rítusnak, az elmélkedést ;pedig erotikus gyakorlatnak nevezi, s ezzel 
egy aktivitást igényl ő , bekapcsolódást feltételez ő , dinamikus, két pólus között 
lejátszódó folyamattal hozza összefüggésbe.) 

A belül-olvasás egy ilyen konstellációban teremt ő , cselekvő  geszttus, amely 
a mélység fogalmi megragadására irányul. A f ogalom a mélység szabályos 
szerve — olvassuk. A mélység a mai nyelvhasználatban a gondolati/szemanti -
kai struktúra, tehát a tartalom síkján jelentkezik, míg a felület jelenti Orte-
gánál mindazt, •ami a 'kifejezés szférájában valósul meg. (Barthes e kett ősséget 
a jelentett és a jelentő  síkjaiként különíti el.) 
Az írás verbális ívet von az ittlev ő  és a távollev ő  közé. Beiktatódasa, beszü-
remlése a jelenlét és a távollét közé új  teret konstituál, az írás tevét, amelyben 
a távollét jelenlétté transzponáladilk. 
Az írás azúr feltöltéseként funkcionál. Behelyettesítés, s űrítés, a hiány, a tá-
vollét módozatainak térképe. 

Az irodalom .nyelve csak egy dolgot tud kifejezni: a távollétet, a hiányt, írja 
Derrida. Hogy a hiányt milyen mértékben intenzifikálja, attól függ, hogy mi-
lyen mértékben tudja féltölteni azt a jelenlét erejével. Aszó ennélfogva nem-
csak a redukció, hanem a kompenzáció es đköze is. Korlát, de lehet őség is. Az 
egyetlen lehetőség. 

Az egyetlen lehet őség, hogy a hiány beltere csupan annyira nyíljon meg, 
amennyi elegendő , hogy az írás gesztusába sűríthesse letérképezhetetlen össze-
fü•ggésnendszerét, melyben a kimondott szó a kimondatlan ekvivalenseként je-
lenik meg. Ebben a folyamatban, Barthes szerint az írás nem kimondja a ki-
mondhatatlant, hanem nem mondja a kimondhatót. 

A bíráló bizottság tagjai: 

A jelenlét és a távollét módozatai között megvalósuló írás vállalja a kocká-
31 	zatot, amely a veszélyben létrejöv ő  te`ljesság megérintésével jár. 
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Minden mű  bekerítés, elhatárolás, hogy legyen mibe belerántani másokat, akik 
számára az ajánlott izoláció majd heurisztikus szubjektivitássá válik — közössé. 
Minden mű  úgy akar hatni, mint megfellebbezhetetlen, közös-igény ű  pattern. 

Fontos közhely-egyszer űsítés, de a további árnyaláshoz szükséges megállapítás: 
amíg a történelemformáló er ő  és helyzeti adottság egész irodalmakat emel ki, mint 
általános érvényű  patternt ёs szellemi műhelyt, s gyakorlatilag ezek adnak id ő-
ről időre ösztönzést az izolác іólban vlirágzó irodalmak számá+ пΡa, addig az izolációs 
irodalmakból a mindenkori patternek igénye, és éppen adott érzékenysége emel 
ki egyes műveket (alkotókat, tendenciákat), mint a pattern új szempontú igazolá-
sát; illetve, ezeknek az asszimilálása segíti a különböz ő  patterneket, hogy a saját 
változataik még általánosabb érvényűek lehessenek. 

Ha maga a nyelv pattern-erej ű, a létrehozott művek (összességükben) hamarabb 
járják meg az utat a naiv önbizalomtól az önismeretig, a pátosztól az iróniáig, a 
kendőzéstől a tárgyilagosságig, az indulattól az érzésig, az Érdekeltségt ől az érdek-
lődésig, a rajongástól az odafordu1ásig, a ráfogástól a megállapításig, az önvéde-
lemtől a felülemelkedésig — a vagyunk-tót a van-ig: a kettő  művészi egyensúlyáig. 

Pontosabban: az izolációs irodalmakban. törvényszer űbbnek látszik, hogy egyes 
művek érik el ezt a szintet, s nem az irodalom egésze. Az izoláció helyzeti kiszol-
gáltatottsága ebben az esetben ugyanarra nyit ablakot, mint a helyzeti el őny: a 
patternt és izolációt meghaladó lényeg-felism8résre. A velejéig felismert helyzeti 
adottság (bármilyen legyén . is),  már a Helyzettel tud azonos lenni, s abból beszélhet. 

A rezignált megállapítás, hogy a „kisnepek" a maguk hasznára és örömére terem-
tenek világirodalmat (Illyés), nem mentes némi tartózkodó durcásságtól; s mintha 
azt venné inkább figyelembe, ami .szükségszer űen volt, s nem azt, ami szükség-
szerűen lehet. A pattern és izoláció érvényessége minden területen változóban van 
— szoros összefüggésben az új szociológiai és lélektani tényez őkkel, a technikai 
adottságokkal. Másrészt, önérdekb ől (önvédelemből?) is fokozottabban kell érdek-
lődnünk a „másik" iránt. A kuriózum devalválódott, az általános differenciálódik; 
a sajátos közelebb került az egyetemeshez, az egyetemes a többértelm űséghez. Ez 
a billenés önkifejtésünk, minden motívumát befolyásolja. Nyitottabbak vagyunk; 
bár nem azért, mert a történelmi ember humán magatartása lett nagykorúbb —
az egyre pragmatikusabb értelem teremtett új helyzetet. Egyek vagyunk (lehetünk) 
az információban, a hatás-átvitelben; ami azonban önmagában még nem megér-
tés, csak ismeretanyag-tárolás, kiindulópont. A folyamatot azonban csak lassítani 
lehet, már megállítani nem. 

Az izolációnak többé nincsenek természetes el őfeltételei; sőt ravaszkodnunk kell, 
ha valóban izolációt akarunk biztosítani. Ez viszont a patternekre is kihat. Amit 
megfigyel+hetünk: a különböz ő  patternek asszimilá;cióa kísérlete, hogy az általános 
érvényűnek fémjelzett aullonómiájukat hogyan ,közelítsé'k egy szuper-pattern mo-
dellhez, ami a maga többértelműségében kirajzolódni látszik. S amiben a kollektív 
áthallások új minőséget és többletet ígérnek a patternek és izolációk egyértel-
műbb, lezártabb távlatai helyett. Az eddigínél elképzelhet őbbnek látszik, hogy szó 
szerint világirodalom szülessen. 

De ez .még alakuló távlat. Szűkebb problémánk: a „kisnépek" irodalma ma — ha-
zai anyanyelvi közegben, és azon kívül. 

Képzeljük el Roger Martin Du Gard Les Thibault-ját magyar társadalmi szövetbe 
ágyazva, egy tízszer tehe+tségesebb magyar író •tollából. A hend иkep nehezen vitat-
ható. A történelmileg fémjelzett min őség-konvenciót a francia társadalom érvé-
nyesebben és köztudottabban hordozza, mint a miéuk; s ez a lehec бséges műv"eszi 
nyersanyag hatósugarát is befolyásolja. Nekem értenem kell („illik") a francia, 
angol stb: irodalmak szövetének a történelmiségét, minden erre utaló árnyalatát 
— anélkül, hogy ugyanezt igényelhetném cserébe. Mindez természetesen azokra 
a művekre áll elsősorban, melyeknek a Szövete dönt ően társadalmi; vagyis olyan 
háttérre hivatkoznak, amit vagy megszoktunk s elfogadtunk az „általános" kere-
tének is tekinteni — vagy nem. Lotte Mann-i Weimarja az el őbbi eset; Móricz 
Erdélye (tapasztalhattuk) az utóbbi. 

Bár ez is csak .egyszer űsítésként igaz. 

Sak olyan kivétel van, amelyek éppen hogy nem mondanak le a saját reális vilá-
guk reális (vagy 'abba belejátszó) modellírozásáról; s ilyenkor az izolációs „kurio-
ziitás” — többnyire a patternek  me  огрanбsа , he'fü'ledé,se m+i•att — a hiány helyébe 
lépve tágul általános érthetőšéggé; amit a patternek helyzeti el őnyüknél fogva 
esetleg fel is karolnak, és új min őség-konvencióként fogadtatnak el. Vagy egysze-
rűen a ,politikum véletlene, id őszerűsége teremt számukra alkalmi-helyzeti el őnyt, 
érdekességet. 

A kivételek másik fajtája a reális .modell ontologizálásával teszi általános érvé-
nyűvé magát. Ebben az esetben az .izolació tulajdonképpen a „patternség" viszony-
lagosságával szembesíti a patternt: azzal az egyenrangúsító létezési izolációval, 
amivel szembe csak az ontológiai patternség állítható. 32 



Ez a két lehetőség kiélezett dilemmája is az izolációs irodalmaknak . A patternek 
ezt legfeljebb elméletileg ,érthetik meg, az idegeikkel nem. 

Kissé abszurdizálva: vers — bizonyos szinten és formában — akkor is születhetne, 
ha egyedül volnék a földön, s csak a leg őselemibb szembenállás volna adva: a vi-
lág és én. A jajdulás , a jóérzés ritmusa és dallama így is megteremtené magát. Az 
én perem és vonatkozásaim megfogalmazása önmagában és önmagáért i.s, születni 
akarhatna —akár lelki higiéniából, akár önfeledtségb ől. De ez ellen őrizhetetlen. 
Annyi mégis igaznak lát~szfik, hogy a vers, is költészet a közössiégi-társadalmi mili ő  
közvetlenebb támogatása nélkül is életképes lehet, alkati adottságainál fogva. Leg-
feljebb másképp lesz determinált. 

A ;próza jobban igényli és követeli aközösségi-társadalmi mili őt — akár úgy, hogy 
egy sajátos іhаgуоmбnуоkКal rendelkező , meghatározott közösségre támaszkodik; 
vagy egy általában közösségi -társadalmi világ önmagában vett puszta tényére 
(mint az ontologizáló próza többnyire). Igy vagy úgy, de gyökér-igényesebb. Csak 
mi-ben tud gondolkodni; vagy közelítve az általános «van-+hoz. A puszta én csupán 
vízjele lehet. Képletesen szólva: felszabadítatlan jobbágya a földnek; míg a líra 
megteheti, hogy úgy tesz, mintha nem volna az. 

A már eredetileg is izolációs helyzetű  próza számára (mint amilyen a miénk is) 
külön terhelés, ha vállalt vagy kényszer ű  emigrációban születik. Miről írjon és 
hogyan? De nyugodtan tágíthatjuk is a problémakört, lényege ugyanaz marad. 

Gombrowicz mindvégig lengyelül írt; Beckett és Ionesco az anyanyelv aposztatái. 
Beckett .pattern-erej ű  nyelvet és irodalmi közeget váltott át hasonlóra; Gombro-
wicz és Ionesco nem. Van tehát hasonlóság és különbség is közöttük. Amire mégis 
fel kell figyelni, hogy műveik javát tekintve mind az ontológizáló próza m űvelő i. 
Vajon, mert alkatilag is ilyen prózára születtek s alkalmasak? Minthogy jelent ő s 
aposztatákról van 'szó: bizonyosan . De a jelenséget (általánosságban is) az igazolná 
megnyugtatóan , •ha  volnának ellenpéldák : reálisan modellírozó jelentős aposztaták. 
Azt hiszem , nincsenek . S ez legalábbis valószínűsíti , hogy a tartós vagy végleges 
elszakítottságban él ők prózája — különösen, ha a közvetlenebb kapcsolatok (eset-
leg .csak vállalt) zárlatáról is szó van, mint a disszidensség új jogi státusa eseté-
ben; s ha nem a piaci siker a mérce — többségében, el őbb-utóbb az ontologizáló 
próza felé fordul, a személyi adottságbktól függetlenül is. Vagy a reális modellíro-
zásban jel'legtelenebbé általánosodik. Helyzeti kényszerb ől. Mint ahogy az se lehet 
véletlen, hogy akiknek •eleve •alkatukkal rokon az ontologizáló próza-típus, azoknak 
a művészi .teljesítményét kevésbé töri meg vagy éppen deformálja az ilyen elsza-
kítottság. Sőt, lehet, hogy ez bontakoztatja hi a tehetségüket. 

K. ismert író említi társaságban (kamaszként került hi Angliába, és angolul ír) —
„Talán mindenről tudok angolként írni, de hogy egy angol gyermek hogyan ját-
szik — ott megáll a tudományom". Pontos és¢vevétel, de :lehetne batrabb is. A tu-
datnak, ösztönnek, beidegzéseknek számtalan rejtett rétege van, amivel kapcso-
latban az „ihlet" minden hasonló esetben „rosszul" kénytelen kapcsolni; illetve 
máshová, mint optima forma kellene . Vagy igyékszik egyáltalán nem kapcsolni, 
s mellőzni a еzóban forgó területet, vomatkozás ~t. lšs ez feltétlenül 'kikezdi ra reálüsan 
modellírozó próza önfeledt eredetiségét , mert első  jelzőrendszerben :szükségszer űen 
ilyen elemekből és rétegekb ől is építkezik, hogy a mögöttesre utalhasson. A rossz 
kapcsolás a „műviséget" fogja erősíteni ; a sehová nem kapcsolás zárlata a kény-
szerű-tudatos csonkítás, önkorlátozás felé kényszerít a téma - és motívumkezelésben. 

Az ontologizáló próza számára — végső  soron — az is elég , ha csupán a mögöttes 
fedezetéként áll rendelkezésre valamilyen alap-miliő  ösztönös és otthonos ismerete 
— de gyakorlatilag nincs feltétlenül ,szüksége rá, hogy a mű  reáLis társadalmi-kör-
nyezeti vonatkozásai (amennyiben vannak ilyenek) az els ő  jelzđrendszer konkrét-
ságával meg is feleljenek a választott mili ő  valóságának. A Godot-hoz Beckettnek 
kellett lenni, nem feltétlenül írnek vagy nem írnek. 

Szigorúan véve az következnék ebb ől, hogy ridegen, de reális mili őbe alámerül ő  író 
csak művi módon, csonkítva -korlátozva ábrázolhatja a „mást"? Igen is, nem is. 
Mindenesetre nem úgy, mint •egy , ;bennszülött". Hozzátéve, hogy a mindent átfogó 
Reálisban teljesen otthon lenni — azaz, mindenütt — 'nemcsak képtelen gondolat, 
de lehangoló távlat is . Hiányozna belőle az •az elfogultság és akaratlan tévedés 
(mint katalizátor ), ami a különös szükségszerű  önigazolása minden „mással". és az 
általánossal szemben. És ami nemcsak esztétikai többletet nyújt, hanem a való-
ságot, az igazságot is gazdagítva részletezi . Másrészt : az „idegent" sem ábrázol-
hatom, ragadhatom meg másképp, csak ha valóban az enyém a mili ő , amiből kö-
zeledem hozzá. Ez teszi lehet ővé a történelmi regényt, s hogy a különböz ő  miliők 
egy műben hitelesen ,halmozódjanak. De ebben van az •izolációs irodalmak ,poten-
ciális világirodalmisága is: magukról „bennszülötthént " kizárólag csak maguk ad- 
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Kiét jelentős reálisan modellírozó drót említhetnénk még, akiknek a típusos példája 
más vonatkozásdkat is megvilágít. Conrad, lengyel hajóskapitányként az :angol iro-
dalom „bennszüiött" alakja lett. Vehetem úgy, hogy meggy őző  etlenpélda. De fel-
figyelhetek arra is, hogy majdnem minden m űvének a tenger, a hajós-lét autonóm 
nemzetközisége 'a tematikája, színpada és háttere; egy olyan reális határterület, 
aminek reális megragadásánál nem dönt ő  a hovatartozás. Illetve, maga a tenger 
és hajóslét — m'égha romantizálva is — bizonyos mértékig szükségtelenné teszi 
a még külön „máshová" tartozást. Sajátos mikrokozmoszát .a „csak" hozzátartozás 
is élővé és reálissá tudja tenni. ,(Az ilyen irodalmilag • is  kiaknázható határterület 
egyébként ritka; s a tenger mili őjének az autonómiájához nem is hasonlítható a 
többi: a maga ősi-természetességében legalább annyira ,szimbolikus, mint 'a föld: 
Talán valamikor az űrbe telepített kis-közössiégek világa teremthet hasonló :auto-
nómiájú létfeltételéket, hasonló közeget teremtve az irodalomnak.) 

Más tanulsággal szolgál Green .módszeres kirándulása idegen társadalmak aktuális 
problémájába, életébe. Otthoniassága és bennfentessége a világban ,nem kis rész-
ben politikai-történelmi p'attern=adottság és helyzeti el őny. Úgy Léphet bele a 
„má!sba", az „idegenbe", hogy szinte soha nem kell teljesen kilépnie a „sajátból", 
és mégsem szakad el a tágrabb összefüggésekt ől. ;Esztétizálásaink során többnyire 
megfeledkezünk a reálisan modellírozó pattern nemzetközi geográfiájáról, ami 
összeh'asonlíthatatlanul gazdagabb reális történés-változatot biztosít. (Egy magyar, 
mondjuk, milyen tematikus keretben lehetne olyan magátái értet ődő  MeхYkában, 
Afгikában, Ázsiában —erőszakolt cseiek vény-kiválasztás és 'kiftlald ЈЈ  i nélkiп  —
mint amilyen magától értet ődőek Green konzuljai, ügynökei, újságírói?) Az izolá-
ciós irodalmak számára a geográfia hendikep nem kevésbé jelent ős, mint amit 
a saját társadalmuk szűkebb érvényességű  minőség-konvendiói teremtenek meg. 

Továbbá fontos mozzanat, hogy is tág аdaimi. történélmi, politikai vafáság nemcsak 
patternek és іzоІбсібk között teremt meghatározó külön'b:ségeket, hanem külön-kü-
lön maguk között is. 

A kérdés közvetlenebb zámunkra, ha „közeli" példákon szemléltetjük: ha, $I-
dául, az angol, francia stb. pa'tternek sajátos adottságait vetjük össze a szovjet 
pattern hasonló adottságaával; vagy :ugyanígy: .az északi, németalföldi izolációkét 
aközép-kelet európai, ballkáná izoiációkéva:l. 

A mai .szovjet pattern még egy különösen sajátos problémát is felvet: egyrészt 
programszerűen nyújt kod'ifikál't mintát, másrészt mégis meg őriz bizonyos „kurio-
zitást", ami információs vonatkozásban kevésbé nyitott és feltérképezhet ő, mint a 
klasszikus európai :patternek közkin сS-sajátosságai. S minthogy történelmi-politi-
kai vallal'kozása a :kor legjelent ősebb forradalmi döntése, irodalmi produktumaik 
aktuális meg7ti lésénél — iegayábbiis gyakran, és éppen a fenti okok miatt — az 
esztéti+kai értékesség szempontjai nem mindig dönt őbbek .a pusztán információs 
értékestség szempotj'ainál. Ha úgy vesszük, a rokon ideológiájú izolációs irodalmak 
számára 'ez hasonló hendikep lehet, mint amire a Les Thibault példájával utaltunk.) 

Más eset, ha •a különbségek ugyanazon a nyelvi izoláción belül jönnek létre, a po-
litikai-geográfiai elválasztottság következményeként; vagy ha a nyelv izolációjá-
ról nincs ugyan szó, de politikai-geográfiai еlгчбlaѕztоttsбgгбl igen; illetve, ha el-
választottságról isincs szó, pusztán. többnyelv ű  дΡi nmzeti irodalomról. (Természetesen 
itt is egyszerű'sítés volna; ha mondjuk, ,a kanadai francia irodalom helyzeti-gya-
korlati adottságait analógnak vennénk a jugoszláviai magyar irodaloméval; vagy 
az utóbbiét ami irodalmunkéval; vagy az állami és ideológiai egységbe szervezett 
szovjet köztársaságokét az angol államegységen belüll ír, vagy a többnyelv ű  svájci 
irodaloméval,) 

Ezek a különbségek az áthallás és. ozmózis, a tolerancia és védekezés •külöruböz ő  
igénye és lehetősége szempontjából is készletezhetők. S ;ennék a gyakorlati jelen-
toбsége éppen a századunkban kapott különös hangsúlyt — nem függetlenül a min-
den eddYginél fejlettebb információs c ѕátorná'k szerepét ől. S az egyforman befolyá-
solta mind a tolerancia, mind a védekezés gyakorlatát. Mindkett ő  totálisabb lehet 
ma, mint a múltban — s a skála nagy. 

A tolerancia, például, szabad utat engedhet a hatások és infonmációk természetes 
áramlásának: elvszerű  liberalizmusból. De ugyanez a tolerancia segítheti a terv-
szerű-rejtett manipulálást is, mikor •az áttekinthetetlenségig, a közöny sokkjáig 
fokozza az információ-áramlást, és éppen a dömpinggel •álcázza a manipulálást. 

A védekezés — ugyanazoknak a csatornáknak a segítségével — elvileg olyan 
elfogulatlan szűrést is biztosíthatna, ami megkönnyíti a dömping ésszer űsített át-
ték'intését; de megteheti azt is, hogy •anakronisztikus tájékozatlaniságot tartósít, 
illetve, csak bizonyos célokat szolgaló részleges tájékozódásnak teremt lehet őséget. 34 



Az áthallás és ozmózis ,dönt ő  meghatározója a megszülethet ő  irodalmaknak. S a 
próza — mint a mi és a van műfaja —érzékenyebb mutató ebb ől a szempontból: 
nem közömbös, hogy a maga adott világát milyen általános kor és valóság-i'srneret 
alapján •í'té4i és ragadjia meg. A .líra én-je 'kevésib'é függ az információik m űnőségé-
től és tágasságától; ѕ  pusztán intuícióval is ki tudja tapintani azt, amire szüksége 
van. (Mandelstam vagy Pasternak ilíraii teljeLStitunényét végül is nem befolyásolta a 
redukált áthallás és ozmózis, aminek a légkörében megszülettek; Gladkov úttör ő  
próza-vállalkozása viszont, ;a Cement — a kollektív munka-pátosz víziója — •két-
ségkívül ,alatta _maradt annak a művészi szintnek, amit a tјalentumával egyebként 
elérhetett volna..) 
A történelmi-+politikai adóttságok alapján azonban másképp is megközelíthetjük a 
kérdiést. -Így, hja azt vesszük, hogy az éppen időszerű  Ideológiai stratégia, a sza-
badság korlátozó értelmezése, a szabadság távlati célokhoz szabott ütemezése ,és 
ad'agoláѕa .az egyént kollektív, történelem-formálásra összpontosított, megfogal-
mazott irányelvek fegyelm+ének rendelheti alá azt is látnunk .kell, hogy a nyi-
tott, de szükségszerűen a gks formális szabadság bizonyos megfogalmazatl•an, sze-
mélytelenebb szuggesztióknak szolgáltatja ki. 

A kollektív fegyelem az írót a korban adott tapasztalatok iés konfrontálások sz ű -
kebb pályájára szoríthatjfa; s ez, amennyiben a fegyelem ortodox szigorral páro-
sul, a rendelkezésre álló „vlág" konzervatív, naiv-alattvalói romantizálását ered-
ményezheti. Ha viszont liberálisabb, még új kifejezesi formak kidolgozására, és a 
régiek újra-értelmeziésére is ёsztörrözhet: ra sz űkebb pálya olyan tágítására, olyan 
erőfeszítésre amire a kollektív fegyelem nélkül nem került volna ,sor. (Mint a val-
lásos művészet nagy korszakaiban, például; vagy ma, auraikor az ,áttételesség sa-
játos szerepére és formáira figyelhetünk fel, mint ami új esztétikai értékeket ho-
zott létre.) Má'sré'szt, a jöv őt ideologikusan kezel ő  és tervez ő  irodalom szerencsés 
esetben a célt (történelmi Célt) esztétika'i küh тvássá is ,forrósíthatná, olyan prag-
matizmus зΡal párosítva ,a művészetet, amit kultikus vetület'ben mindig is termész е-
tesnek tartottunk. 

A megfogalmazatlan szuggésztf.ók légkörében a kilengések pontjai szükségszer űen 
mások. A szuggesztió ugyanis alkátás-hélektani.lag másképp befolyásol, mint a fe-
gyelem. A fegyelem durván félreérthetetlenné tudja tenni, hogy hol a „határ" a 
szúbjektív-függ еtQen tartalmak számára. A szuggesztió :eleve álternatívákra „osztja 
szét" magát, és olyan közérzetet ,teremt, mintha nemcsak lehet őség volna rá, de 
fokozottabban kényszerítő  is lenne a szubjektívnek érzett megfogalmazás — holott 
(esetheg) már rég szuggerált szubjektivitásról van szó. Mindenesetre, a változatok 
száma itt elvileg-gyakorlatilag nagyobb, a végletek elkerülhetetlenebbek, ,a koc-
kázat csábítóbb és lehet'sége's. S az :esztét'ikai .„inzultusok” kísérleti kipróbálása —
éppen ,a. szuggesztiók megfogalmazatl Іanságga miatt — eleve sztiksdgesebb eszköze 
lesz az önmegfog?almazásnak — ;az id őre bízva rá, hogy kiszűrjön és értékeljen. 
Ez az alkotói gyakorlat a jöv őt .nem annyira pnagm!atizáija-teleologizálja, mint 
inkább nyitott lehetőségként kalkulálja és kombinálja. Nagyobb anarchia-árnyé-
kot vállál, viszont kisebb megmerevedés-veszélyt. Közelebb . kerühhet a bármilyen 
áron kikényszerített katarzis meztelenségéhez — s távolalbb egy megfogalmazott 
ideológiájú, vagyis „fenntiatt'ásos Ikatarzis-igény ű" .szemhél'et realizmusától, ami 
akaratlanul  is  romantikus és 'irracionális jegyékkel szöv ődik át. 

Mindez azonban, a tolerancia és védekezés, az át зΡhallá ѕ  és ozmózis problémái, ;sem 
szükségszer űen tartoznak ,hozzá a pattern és izoláció kérdéséhez; csupán a poli-
tikai-világnézeti különbs еgek ki'élezetts!ége kapcsolja össze őket, jobban vagy 
kevé'sbé. 

Egy .pusztán elméleti-esztétikai megközelítés természetesen f_ igyelmen kívül hagy-
hatja a pattern-izoláció problémla fenti szempontj•a'it; bár valószín ű, hogy egy 
ilyen rnegköze?ítés is árnya'ltaibb lesz, ha nem men őzi őket. 

Helyesebben: az izolációk nem is értelmezhet ők elég átfogđan a helyzeti .de.er-
mináltság motívumai nfélkül. A patternek jobban. Az utóbbiaknak mint egy 
adott kuitúrkür és korszak kvázi- іormáiт  a!k, mint az elméleti-esztét'ik'ai axiómak 
közmegegyezéses hordozóinak — kevésbé nyíltan kell vállalniuk és igazolniuk, 
hogy egy adott szükslégszeríúslég" megnyilvánulásai. Egy Hamlet vagy Faust ese-
1 ben kevésbé jut eszünkbe a helyzeti-törtenehni determináltság motívumait is 
keresni, mint, mond ј  tk, Az ember tragédiája esetében. Holott az el őbbieknél egy 
ilyen megközelítés é's átvilágí'tás éppúgy indokolt és végrehajtható. Csupán nem 
'annyira .szükaégs'zer ű  nekünk, az „iizolácigknak", hagy eleve igy közeledjünk hoz-
zájuk; könnyebben el tudjuk fogadni őket egy axiosrvatikus e idencia 'légkö-
rében is. 

Sommázva: ha valóban nagyobb a lehet ősége na, hogy :világirodalom szülessen, az 
egyre kevésbé lesz egyes történelem és kultúra-formálást uraló nemzeti eidoszok 
modellje — hanem sokkal inkább az egyre több megértett, és nemcsak megismert 
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Kezdjük Marxszal. Ismeretes, hogy sem Marx, sem Lenin, sem más a marxizmus 
megalapítói közül nem foglalta össze elméleti jelleg ű  írásban azokat a szövegol-
vasási és diszkurzív eljárásokat, melyek a marxizmus alapköveit képezik. Talán 
épp a műveik megszületéséhez vezet ő  szöveg-kaland részmozzanatainak elmell ő -
zése, nem ismerése (hiánya) okozta, hogy a kés đbbi elméletírók és kutatók zöme 
következetesen kizárólag Marx és Lenin végkövetkeztetéseib ől indult ki, s egyál-
talán nem vette figyelembe a művekhez vezető  —úgymond mellékes, .járulékos —
utat. Így Marx olvasásgyakorlatának alkotó jelleg ű, eredeti, autentikus mozzanatai 
félretették, taglalásuk ugyanis kényes kérdés, hiszen arról árulkodhatna, hogy a 
marxizmus nem egyszerűen a végérvényes igazságok tárháza, és megnehezítené 
e tudomány dogmatizálását. Marx szövegeinek genealógiájára els ősorban azért van 
szükség, hogy körvonalazni tudjuk Marx olvasói múveletsorát egy-egy szöveg, másé 
vagy a magáé megközelítésében. Végig kellene járnunk azt az utat, amit Marx 
a klasszikus politikai gazdaságtan és filozófia olvasásában megtett, el kellene 
tanulnunk tőle interpretációs technikájának anyagelv űségét. Nem azzal a céllal 
Persze hogy rábizonyítsuk a marxi m űre véglegesen érthet ő, olvasható, egyértelmű  
voltát; ez csak egy láncszeme a marxi m ű  •és a marxi olvaisás kérdéskörének. Dol-
gunk sokkal összetettebb, sokkal fontosabb. Számba kellene venni Marxnak az 
általa írt, illetve olvasott szövegek margójára vetett feljegyzéseit, mert így néze-
tem szerint a marxista esztétika és ellaposított eljárásai hatékonyabbá tételével 
hozzájárulhatunk egy valóban marxista irodalomszemlélet kialakításához. Amennyi-
ben a marxista esztétikai eljárások buktatója a textuális problematikának és Marx 
minden, csak nem gyanútlan és egyöntetű  olvasási gyakorlatának a háttérbe szo-
rítása, az a hallgatás, amivel a marxizmus majd mostanáig övezte fejl ődésének 
nyelvi, diszkurzív, textuális feltételeit, úgy az elhallgatott felülvizsgálása sokoldalú 
lehetőségeket adhat a kezünkbe olyan szövegolvasási eljárások tarka halmazának 
artikulációjára (az „irodalmi" szövegek olvasását is beleértve), amelyek megvál-
toztatnák, forradalmasítanák eddigi klasszikus tétéleinket a semleges, totalizáló, 
lineáris olvalás és tolmácsolás mibenlÉtér ől. Marx alapos olvasói előmunkálataival'és 
utólagos jegyzetelésével a szövegét kiváltó és szövegének más szövegekhez való 
viszonyát mеghaitározó kérdés ;sakrétíiségét bizonyína. Az olvasás küzd őtere az 
olvasott szövegnek és tolmácsolásunk textusának, olyan összeütközés színhelye, 
mely folyamatosan túlmutat önmagán, egy másik szövegre utal, amelyben rögzí-
tődik az olvasás és materiális, interte хtuális lüktetése. Mivelhogy Marx olvasási 
eljárásainak efféle taglalása már kezdetét vette, els őül ennek eredményeir ől kel-
lene bészámolnom. Mindenekelőtt Louis Athusser munkásságáról. A T őke olvasása 
első, Althusser által írt fejezetei a marxi olvasás. elméleti leírását tartalmazzák, 
mintegy feleletül .arra a •ér'désre, „elvben mit jelent olvasni" — összefüggésben 
az írás kérdésével: „ ... azaz olvasni és írni". Althussert Marx nyelvi és textuális 
gyakorlatának (mint írás- és olvasásgyakorlatnak) kifejtetlen ismeretelméletéhez 
folyamodik. Elsőnek a pszichoanalízis egyik terminusát veti be a freudizmus lacani 
változatából: a tudatalatti fogalmát. „Freud nyomán sejteni kezdjük, mit is jelent 
a meghallgatás, tehát a besziéd, (és a h'allga'tás), sejteni kezdjük, hogy a beszéd és 
a hallgatás eme Njelentésе  semmvtmondó felszínük alatt egy egészen másféle be- 
széd, a tudatalatti megszólalásának a mélységeit méri." Így értelmezi Althusser 
Freudot: a tudatalatti kölcsönvett fogalmát általánosítja és lefej  ti  róla a tisztán 
pszichoanalitikai jegyeket. Am nyomban egy a. hermenutikai'hoz hasonló b űvös 
kör buktatójával kell megbirkóznia. Ennek kísértéseit kitartóan elhárítja. Arról 
van szó, hogy ha Marxot és szövegeit olyan olvasással akarjuk olvasni, amilyen-
ből a marxi mű  fakadt, akkor először is ki kell vonnunk eme olvasásgyakorlat 
fogalmát, élméletét magából Marx szövegeib ől. Azaz: Marx olvasásgyakorlatának 
megértéséhez —el őbb el kell olvasnunk e gyakorlat végtermékeit. Zárva az ajtö, 
odabenn van a kulcsa — hogyan jutunk hozzá? Marxtól kellene olvasni tanulnunk, 
de ehhez eleve tudnunk kell olvasni Marxot. Nem b űvös kör ez, így Althusser, 
hanem Marx kritikai gondolkodásának diszkurzív karakterisztikuma, ebben tér 
el minden más filozófiától, amelyek „kutatásuk tárgyául önmagukat véve sikere-
sen magyarázzák saját magukat". Az egyetlen filozófiai irányzat, amely elméleti 
síkon szembeszáll az efféle vizsgálódással, a marxizmus. A marxista kritika és 
olvasmány-romboló tézisei éppen az intertextualitás dialektikájában, az önnön 
a1vashataságána1 wtasítasait tartalmazó szöveg és .az eme utasátás оk megértéséhez 
támaszul szolgáló olvasás különbségének mozgásában konstituálódnak. Marx-olva-
satumk és Marx olvasása ily módon messzemenóen fonitassá válik, s a leglényege-
sebb kérdés, amely teljes különböz őségében, eltérései teljességében mutatja meg 
a marxizmust, mint alapvetđ  elméleti újítást, mint „örvendetes" törést a filozó-
fiaban, egy új tudományt, a dialektikus m'ateriaüsta történettudomány „•abszolút 
kezdetét", s amely véglegesen beigazolja az olvasás fontosságát a marxizmusban, 
az a textuális robbantásaira vonatkozó. A marxizmus lényegi forrásaként jelölve 
meg a megkerülhetetlen olvasást, Althusser maga is olvasással kezdi, jól tudja 
tehát, mire 'kéll összpontosítania. Marx példájára teszi ezt: arról faggatja Marxot, 
amiről Marx faggatta az általa olvasott m űveket és szerz őiket, miközben felfedte 
rejtett, elfojtott, mást jelent ő  ideolbgiai hálaterüket. Marx nyomán ő  is azokat az 
elhallgatásokat vadássza, amelyek a szöveg peremvidékére szorult közlésekre vonat-
koznak. Olvasni nem más, mint a sorok között olvasni. Itt persze bonyolultabb 
a helyzet, mint az, irodalomkritika esetében, hiszen ott a margóra csupán maga 
az olvasás kerül. 36 



Kommentárjaiból, széljegyzeteib ől, aláhúzásaiból Marx olvasási praxisának egy 
potenciálisan határtalan szabályrendje áll össze, egy hangos olvasásgyakorlat; 
s ezek arról gy őznek meg bennünket, hogy az olvasás nem lehet folyékony, egye-
nes vonalú, hogy a valóság textusa nem egyértelm ű  és áttetsző , hanem akadályok-
kal, maradandó foltokkal teli. A valóságmozzanatok a megismerés mozzanataival 
elegyednek egy-egy szövegben, szétbonthatatlanul. Ahol tévedés, torzítás áll, ott 
áll az igazság is, ezt téveszti szem el ől a lineáris, monoszemikus, naiv olvasás, 
amely minden szövegben csak annak szó szerinti értelmét látja, az olvasói szub-
jektum önnön beavatkozásának zavaró értelme nélkül, s amely sohasem kételke-
dik saját identitásában, távol áll t őle még a gondolat is, hogy nyomokban jelen 
van az olvasott szövegben. A marxi olvasás viszont feitárja azt, ami mindig kima-
rad a szövegb ől és első, totalizáló, azonosuló olvasásából. Marx leszámolt ezzel a 
„nyílt" olvasással, amely szükségszerűen mimetizmusba, mitologizmusba keveredik, 
„a megismerés mint a dolog látványa vagy mint a szöveg saját színpadán megje-
lenített képe mítoszába". Marx úgy szakít „az olvasás religiózus mítoszával", hogy 
elválasztja a logost a valóságtól, eltépi azokat a kötelékeket, amelyek egész (teo-
lógiai, teleológiai, episztemológiai érték stb.) rendszereket tartanak (Derrida szó-
használatában: a logocentrizmus kötelékeit). Korántsem arról van szó, hogy Marx 
látja azt, amit Riccardo, Smith, Hegel, Feuerbaoh nem vesznek észre, hiszen ez a 
meglátás még mindig a klasszikus olvasásé lenne. Althusser magának Marxnak 
az olvasói eljárásaival bizonyítja, hogy egy „tünetvizsgáló olvasás" ez, a szöveg 
fehér foltjait, a szövegbe belejátszó mögöttest, a hézagokat, nyelvbotlásokat (egy-
szóval a látható ,hatókörét, jel- és eszmerendszerét irányító láthatatlan tüneteit) 
megvilágító olvasás. Csak egy ilyenfajta olvasás teremti meg a marxizmus el őfel-
tételeit, teszi lehet ővé Marx materializmusát, nem az anyag ontológiai els őbbsé-
gének értelmében, amit a klasszikus objektív-metafizikai materializmus (pl. a 
Feuerbaché) állított fel, hanem a nem-identikus, a 'heterogén síkján, az „objektív 
elsőbbsége" (Adorno) értelmében. Az objektív els őbbségének elvével leépül a szub-
jektív totalitás, a logos metafizikai jelenléte a valóságban és az objektív tudat-
ban, és csorbítatlanul megmarad az anyag anyagiságának, ellentmondásai folya-
matosságának az elve. Ez a materializmus túllép a küls ő  és belső , materializmus 
és idealizmus, forma és jelentés stb. lényegileg idealisztikus ellentettségein. Altala, 
a szubjektivitás legbensejét hasító ellentmondás, az értelem értelmének hasadása 
által összeomlik a független transzcendentális objektivitásként tételezett materia-
lizmus transzcendens-fogalma, szétrobban a transzcendenciába váltó immanciaként 
tételezett szubjektum. Ez a materializmus megbontja a szubjektumnak az iroda-
lomkritika klasszikus tételei által tulajdonított egységességet is, a m űalkotás 
transzcendens totalitásában egységes eszmét képvisel ő  szubjektumot. Anyag és 
jelentés különneműségében a materialista olvasás kritikus pontjain megbontja a 
forma és a jelentés szirr ж rletriáját és szimultaneitását, felbontja a struktúrát, és 
a történetiség mozzanatával gazdagítja a szöveggyakorlatot, amely — többek kö-
zött — a művészi alkotástól a szöveg felé fordul, generatív voltára mint a kijelen-
tődés folyamatára utal (Julia Kristeva ezt geno-textusnak nevezi a feno-tex-
tussal, a kijelentettség folyamatával, tehát a szöveggel mint grammatikai m űkö-
déssel szemben). 

Folytassuk Leninnel, továbbra is Althusser nyomán. Ami Marx m űveit illeti, Lenin 
felfedezését abban a tézisében foglalhatnánk össze, hogy a dialektikus materializ-
mus nem új filozófia, hanem egy új filozófiai praxis körvonalazása, (Gramsci a 
marxizmusról mint a praxis filozáfiájárói értekezik). E filozófiai gyakorlatot szö-
vegszinten híres Filozófiai füzeteiben Lenin kamatoztatta legjobban, Hegelnek a 
spekulatív idealizmus csúcspontját jelent ő  szövegein, mint az olvasás és jegyzetelés 
gyakorlatát. Tőle ered a materialista olvasás fogalma és terminusa is. Akárcsak 
Marx esetében, a marxizmus egzegétái ezúttal is úgy interpretálták a Filozófiai 
füzeteket, hogy előbb törölték Lenin olvasásának és jegyzetelésének a m űveleteit. 
(Ilyen törlést bírál Nenad Miš čević  a Filozófiai füzetekb ől francia nyelven, Füzetek 
Hegel dialektikájáról cím alatt megjelentetett válogatás Heni :Lefébvre írta Beve-
zetés kapcsán.)* Lenin ragyogó felismerésének a textuális konzekvenciáit nézve 
(Althusser beszélt rdla Leninvd]i szóló ФΡéziseiben az 1968. @v& pár2si, Hegel-lkongreвz-
szuson) nyilvánvaló kёptelеnneg lenne elvonatka~ta!tnt a Füzetek filozófiai aliapeszmé-
jét a „beírás" és az „olvasás folyamatától, az olvasás intertextuális praxisától és 
ennek a gyakorlatnak bejegyzésekkel, kiemeléssel, elválasztással, csoportosítással, 
bekeretezéssel, megkérd őjelezéssel, egyszóval egy egész jelrendszerrel való doku-
mentálásától. Lenin olvassa Hegelt, annak a materializmusnak a látószögéb ő l, 
amely már nem egyöntet ű , amely folyton megújul, és végül amely Marx óta nem 
metafizikai; úgy olvassa, hogy szövegét földarabolja, szétfejti, arányait felborítja. 
Lenin olvasói munkáját követni annyi, mint a Nagy Logika szövegének felhaso-
gatását, „elrontását" követni, a szöveg fiktív egységességének könyörtelen leépí. 
tését. Ahol semleges közegben haladó, töretlen, magabiztos vonalat várnánk, ott 
kitérők bukkannak elénk, az egész rendszert megingató rendszertelen tétovázások, 
középpont nélküli labirintus, melynek se eleje, se vége, egy egész megsokszorozódó 
hálózat, mely csomópontjai sokaságával a materialista olvasás lüktet ő  mágneses 
terének hatását mutatja. legel szerves inti-logikai egészként tételezett totalitás-
fogalma, szövegében, Lenin olvasásával, darabokra hullik. Az olvasói beavatkozá-
sok sora fejtet őre állítja a totalitás kategóriáját, az maga lesz a széthullás, felda-
raboltság, csomópontok pluralitása. Ahogy a totalitás az irodalomkritikában a 
struktúra, forma és jelentés metaforájában meglelte identitását, Lenin Hegel-olva-
satában úgy építi le a totalitást a pluralitásnak, az eltérések játékának, a hálónak 
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dik, és ahol metalogikai jelenléte rögzít ődött, ott a materializmus akauzális háló-
jának állxalános vé'letlen Јszerűisége гi itődik. Ёѕ  Lenin lejegyzi: „Totalitás = mint 
valami szétszórt teljesség." Hogy kivonhassa Hegel dialektikájának „racionális 
magját", Lenlin idеmeл i a bоtallibást 'its, és ö ~ssyeiibkđzések, ldt ődések és szakadásak 
hálójává alakítja , a materiális különneműség és szétszórtság „teljességévé". A Lo-
gika aláhúzásait és ábhúzásait, szövege feldarabolását és tagolását véghezviv ő  Le-
nin olvasási ténykedése semmiképpen sem kész megoldások, végkövetkeztetések 
a marxizmus ún. egzegétái használatára készült gy űjteményén való munkálkodás, 
sokkal inkább olyan problémák és jelölések számbavétele, amelyeket tovább kell 
gondolnunk, éspedig intertextuális átültetéssel, ahogyan íródott is ez a leltár, azzal 
az olvasási eljárással, amellyel „rávés ődtek" Hegel szövegének szegélyére. A ma-
terialista olvasás számos szabályszer űségének egyike (mert hiszen rá is érvényes 
a hálónak , a csomópontok sokaságának , forrásai többszörösségének a metaforája) 
ez a számbavétel, melynek alapvet ő  gesztusa, az átültetés (továbbvitel) stratégiai-
lag (elméletileg és politikai értelemben) beszövi a szöveg minden kritikus pontját, 
mindvégig követi ellentmondásait (mint eltérésként, nem pedig azonosságként téte-
lezett különbözőséget), egészen a jelentésbeli teljesség , a koherencia ideája teljes 
és mindenoldalú felbomlásáig. 

Lenin Füzetei a gyakorlatban igazolják a metaforikus olvasás fontosságát (a háló 
metaforáját már említettük , a jegyzetekben azonban se szeri, se száma a valósággal 
eruptív módon rajzó metaforáknak), valamint a zegzúgos irányú nyomozásét az 
olvasott szöveg metaforái és ágas-bogas családfájuk után. Ezért talán nem rónak 
meg érte, hogy kissé hosszabban idézem Derridát , Lenin metaforái jelent őségéről, 
célszerűségéről a spekulatív hegeli dialektika „talpra állításában": 
„Lenin Filozáfiai füzetei jelentősek mint szövegek, az olvasásnak egészen sajátos, 
korábban kivihetetlen, mára már elérhető  módozatát kívánják meg. (...) Mit is 
tesz Lenin, amikor Hegel valamely állításával szemben fogalmaz, „olvas" (interpre-
tál? transzformál? fordít? fülel?)? Kísérjük csak végig Lenin mindazon, látszólag 
kell ően össze nem hangolt „metaforáit", amelyek segítségével megkísé гli meghatá-
rozni a dialektikus materializmus és Hegel Logikájának viszonyát. (...) ČSnmagá-
ban véve egyikük sem kielégít ő, de termékeny ellentmondásosságukban egészen 
más benyomást keltenek. Számuk nagy, és a külön-külön talán a hegeli szintet 
meg nem ütő, de egymással összefonódó képek kavargása kitárul az elméleti égi' 
gyakorlati feladat előtt, hogy megha ~wrozható legyen a dialektikus materialista és+ 
a hegeli logika viszonya. Ez a kavargás egyben hozzájárulás a kissé leegyszerv".-
sítve post-hegelinek nevezhet ő  történelmi korszak általános felülvizsgálásához, de 
az írás (és színtere), a filozófia (és nyelve) új kérdéseihez is. Ennek az a feltétele, 
hogy ezek a szövegek visszanyerjék skripturális erejüket, és hogy (a mi esetünk-
ben) felvessük Lenin nyelvének, az adott történelmi konstellációnak, a szövegei, 
alakulását irányító pontosan meghatározott szituációnak és politikai stratégiának 
stb. a kérdését" 

Talán éppen a materialista olvasást Lenin leghálászerűbb, legátlátszatlanabb, leg-
kifinomultabb, legnyugtalanabb metaforája. Ha a metaforák metaforájának vesz-
szük, olyan metaforának, amely a többi metaforát m űködteti, köti és oldja, cso-
mózza és bogozza, akkor derridai értelemben benne rejlik a szöveg skripturális 
erejének kulcsa. 

Lenin olvasása és vezérszavai egyszerűen újjászervezik a hegeli szöveg hálóját. 
Leninnél olvassuk: „Az embert természeti jelenségek hálója veszi körül. Az ösz-
tönember, a vadember nem különíti el magát a természett ől. A tudatos ember 
kiválik belőle, a fogalmak a kiválásnak , azaz a világ megismerésének a lépcső -
fokai, a háló csomópontjai, melyek segítenek megismerni és használatába vonni." 

A hálót Hegel Logikája második kiadásához írt el őszavának margóján ismételgeti 
így Lenin, ott, ahol Hegel az embernek a természet sokféleségéb ől a megismerés 
és a cselekvés révén kiválasztott támpontjairól beszél, melyek akár a osomók 
„itt-ott szorosabbra húzódnak" a hálón. Nem nehéz megállapítani, hogy Hegel igen 
ritkán él a háló szóképével (annál gyakrabban tér vissza nála a kör motívuma), 
s ezért fölöttébb fontos, hogy Lenin épp ezt a szóképet választja, olvassa ki (vybrat) 
Hegel logikájából mint „logikai (gnoszeológiai) árnyalatot" és ezt teszi meg a meg-
ismerés módszertani elvévé. Lenin olvasásgyakorlatának jellemz ő  vonása, hogy 
legel szövegén áthatolva ezinte magához ránt mindent, ami lehet ővé teszi a meg-
ismerés (és egyben maga az olvasás ) problémájának megújítását , amin legel, lát-
szólagosnak véve azt, a szubjektum és az objektum azonosításával könnyen túl-
tette magát. Ez indokolja, hogy Lenin, céltudatosan irányítva olvasását, érzé-
kennyé teszi azt a szöveg minden olyan árnyalatára, „mozzanatára", amely a he-
geli megismerés átértékelésének lehet csírája. Ezért válik a háló is módszertani 
alapelve kulcsfogalmává. Az objektum mindig el őtte jár a szubjektumnak, és els őbb-
ségét mindig megtartja, vélekedik Lenin, szétzúzva ama titokzatos (mint Lukács 
György mondja: „misztikus") identitást, ama Egészet és (látszólagos) teljességét, 
mely rést takar. E résről Hegel nem kíván tudomást venni, mert egyenesen a ma-
teriiaL zmus vezet s Hegel szövegének Lenin általi ,kripturá4'is f еLtölbésével", a 
megismerés kérdésének bevetésével — megnyílik. Az Egész kett őbe válik, a meg-
ismerés szubjektuma mindig szembenáll a megismerés objektumával, de az anyag 
mozgб ' án belül (szó sincs tehát semmiféle dualizmus felélesztésér ől), mint az egy- 38 



mástól elváló szubjektum és objektum közötti szakadék, melynek termékeny asszi-
metriáját az utóbbi els őbbsége élteti. A rés, az identitás eltörése kifelé vezet, a 
materializmusba, s Leninnek, a lenini olvasáSnak a szándéka ez, amikor a szöveg-
ből az elkülönülés, széthullás árnyalatait olvassa ki, sohasem azonosulva vele, 
„beíródásával" állandóan közeledve hozzá, „skripturális energiájához", „kifejezési 
folyamatához" (Lacan), „geno-textusához" (Kristeva), materialista produktivitasa 
síkjához. Ahogy a megismerés igazságának kritériuma nem lehet kívül magán a 
megismerés folyamatán, mint Kant szerette volna, csakis benne, ugyanígy az olva-
sás igazságának feltételei sincsenek az olvasás folyamatán kívül, Lenin materia-
lista olvasásának szöv ődésén kívül. E szövődés ritmusa — aszó demokritoszi értel-
mében, tehát mint betű , írás (dolog és folyamat) — a osomó kioldásának és meg-
kötésének látszólag mindig egyenetlen, de folyamatos ritmusa, a megismerés és a 
materialista olvasás (megkett őzött metaforában) hálóját fonó közeledés és távolodás 
ritmusa. Eme olvasás minden szóképe láncreakciót indíthat el az olvasásban. A háló 
képe és a szókép mint háló, a szóképek, mint csomók az olvasás hálóján. Azon a 
hálón, mely megmutatja, hogy az olvasás és a textus egymás megfelel ői, noha so-
hasem egyenlítődnek ki, soha nem vegyülnek egyetlen totalitássá, teljességgé, jelen-
tésazonossággá, egyetemes ősiséggé; azon a hálón, mely megmutatja, hogyan lehet-
séges olyan egyasiгLés, mely eikiilönüLés is egyben. 

Képtelenség számba venni Lenin minden szóképét, lemérni megsemmisít ően inten-
zív áramlásukat új típusú beavatkozást, forradalmi ábécét jelent ő  olvasás- és írás-
gyakorlatában, mely egyidej űleg összevonja és szembeállítja egymással azt, amit 
a filozófia kimond, és amit elhallgat. Ezért csak egyre térek ki röviden, a folya-
matra, bízva abban, hogy a róla készült pillanatfelvétel, a hálóéhoz hasonlóan és 
azzal együtt, segít megérteni a Filozófiai füzeteket mint a materialista olvasás 
folyamatát, hiszen a Füzetek egyike a materialista olvasás szabályrendjeinek, jegy-
zőkönyve annak a „magaslati pontnak", amelyen „az anyag gondolkodik" az olva-
sásról. 

Az újabb Lenin-irodalomban, legalábbis az althusseri utakon haladó részében 
(Cristian Glücksman, Dominique Lecur, Philip Sollers) ismételten felbukkan az 
a megállapítás, hogy Lenin átvette Hegelt ől a „szubjektum nélküli folyamat" 
fogalmát. A Hegel előtti filozófiában (legkifejezettebben és legátfogóbban Kant-
nál) tartotta magát az a meggy őződés, hogy az ellentétek dialektikus egysége 
egyetlen egyetemes, mindent átfogó szubjektumban valósul meg, hogy tehát nincs 
olyan dialektikus mozgás, amely az anyagot és a szubjektumon kívüli formát egye-
sítené. A kanti szubjektum bírálatában Hegel megdöntötte ezt a tételt, bebizonyít-
va, hogy lehetséges a szubjektumon kívüli dialektikus folyamat, beleértve az em-
bert is és meghatározó vonásait, ti. hogy az ellentmondásoknak, a maguk egysé 
gében, van •a szubjektumtól füiggelt]en objektíiv bels ő  mozgásdk. A hegeli kate-
gória átvételér ől szóló passzusok részben melléfognak, ami a folyamat Lenin jegy-
zeteiben betöltött szerepét és szövegforrásait illeti. A hegeli és a lenini folyamat 
alapvetően különböznek, ahogy a hegeli és marxi dialektika is. E különböz őség 
pólusait Lenin útján közelítjük meg, a lenini „mágneses" olvasással, a visszatük-
rözés elvétől haladva a folyamat felé. Erre az átalakulásra egy kevéssé ismert ku-
tató, Jean-Louis Udbin is felhívta a figyelmet. 

Mint ismeretes, Lenin számára a megismerés els ősorban visszatükrözés, de semmi 
esetre sem a tükör optikailag lineáris visszatükrözése. De nézzük Lenin ama jegy-
zetét, amelyben a Logika Bevezetőjének széljegyzetei után el őször fordul elő  a 
visszatükrözés szó. 

„éleselméjű, intelligens! Hegel kielemzi a rendszerint holtnak t űnő  fogalmakat és 
megmutatja, hogy van bennük mozgás. — Végleges? Annyi mint a véglegesség felé 
haladó! Valami? — annyi mint nem az, ami másvalami. Lény általában? — olyan 
fokú meghatározatlanság, hogy lény = nem-lény. A fogalmak mindenoldalú, uni-
verzálžs rugalmassága, egészen az ellentétek azonosságáig — ez a lényeg. E rugal-
masság szubjektív alkalmazása = eklekticizmus, szofizrnus. Objektív alkalmazása, 
azaz az anyagi folyamatok univerzalitását és egységességét visszatükröz ő  rugal-
masság már dialektika, a világegyetem örök fejl ődésének pontos visszatükrözése" 
(Gondolatok a dialektikáról — en lissant Hegel) 

E jegyzetet a Logika első  könyvének (Tanítás a lényr ől) első  részéhez (Meghatá-
rozottság/Minőség) fűzi Lenin és a véges és a végtelen hegeli analíziséhez kapcso-
lódik vele. A „visszatükrözés" terminusának már az elhelyezkedése is jelent őségére 
utal. Egy bekeretezett és külön is kiemelt„ tíz-egynehány el őbbi megjelölést össze- 
foglaló, a többinél terjedelmesebb bejegyzés zárószakaszában helyezkedik el. 
Állításai, úgy tűnik, világosak. Lenint valósággal fellelkesíti „a fogalmak minden-
oldalú, univerzális rugalmassága, egészen az ellentétek azonosságáig" a Hegel elem-
zéséből kiragadott példákban. E rugalmasság szubjektív és objektív alkalmazásá-
nak megkülönböztetésével az idealista és a materialista dialektikát választja szét. 
A materialista dialektika, e jegyzet szerint a fogalmak rugalmasságának objektív 
alkalmazása a világ, az univerzum emberi megismerésének gyakorlatára. Két vo-
nása ennek az objektivitásnak (hogy képes az anyagi folyamatok univerzalitását 
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visszatükrözéše") homológ: az utóbbi pontossága az előbbit meghatározó objektivi-
tásra rímel. E homológiából következik: 1. a visszatükrözés és a folyamat szóképei 
szorosan összefüggenek, azzal, hogy az utóbbi, egyel őre csak tipikusan, megel őzi 
az előbbit; 2. a vi іsszatükrözés itteni szerepe a szövegben az, hogy a) „a fogalmak 
univerzális rugalmassága" „visszatükrözéseként" bukkanjon fel, b) „az anyagi fo-
lyamatok egységességének" vagy (ami egy és ugyanaz) „a világegyetem örök fej-
lődésének"; és 3. mint ahogy a második pontból következik, mindkét viszony-model 
(a és b) érvényességének feltétele a folyamat fogalmának els őbbsége a visszatük-
rözéssel szemben, hiszen a dialektika az a pontban a fogalmak univerzália rugal-
masságaként ;  a b pontban az anyagi folyamatok egységességeként definiálódik. 

Az első  meghatározás a dialektikát általában jellemzi, a materialista dialektikát 
éppúgy, akárcsak az idealistát (ne feledjük el, hogy a „rugalmasság" példái Hegel 
szövegéből valók), a masodik ellenben csupán a materialista dialektikára illik, arra, 
amely azonos az anyagi folyamatok univerzalitásával a maguk egységességében 
(a lenini megfogalmazáson eszközölt változtatásom tudatos, egész sor feljegyzése 
jogosít fel rá). Így tehát kétszeresen (topikusan és materialista vonatkozásban) is 
bizonyított a folyamat els őbbsége a visszatükrözéssel szemben, s egyben felizzik 
az a textuális ív is, amelyen Lenin olvasása végighaladt a visszatükrözé:st ől a folya-
matig.. Szétválasztásukkal természetszer űleg nem tette semmissé szoros 'kapcsolatu-
kat. Mi több, a továbbiakban gyakrabban fordul el ő  a jegyzetekben a „visszatük-
rözés", mint a „folyamat", ami végs ő  soron semmit sem változtat a két szókép 
kölcsönös függőségének éles ívgörbületén. A folyamat els őbbségével persze, hiszen 
ez Lenin igazán operativ szóképe. A fent említett ív legkisebb hajlásszögét a 
Logika harmadik könyve (A szubjektív logika avagy tanítás a fogalomról) els ő  
reszének (A szubjektivitás) olvasása közben papírra vetett jegyzetben éri el. Itt a 
visszatükrözés maga a megismerés, de jelz ői: „nem-egyszerű, nem-közvetlen, nem-
teljes", ezek elienpontozása egy el őzetes műveletsort követel tehát. Ezeknek az 
eljárásoknak a felsorolását tartalmazza is a jegyzet: absztrakció, fogalmak, tör-
vények, kategóriák megalkotasa és alakítása, azaz tudományos természet ű  eljárá-
sok. A műveletsor a megismerés folyamata. A visszatükrözés folyamatos. „Folya-
matosságán" van a hangsúly, mivel csak folyamatos visszatükrözésként megismer ő  
tevékenység. 

A folyamat és visszatükrözés összekapcsolódásának és szétválásának leírása fel-
tehetőleg megmutatta, hogy a szóképek 'hálója nem egyöntet ű , hanem heterogén, 
hogy csupán a folyamat világítja meg a dialektikus viszonyok kölcs őnöslségét és 
egyes típusaik polivalenciáját, s így a szöveg teremt ődését is mint olyant. Épp 
ezért, a folyamat kérdésének felvetésével tisztázható egy differenciált rendszer, a 
:szöveg mint produktivitás, mint írás és olvasás problémája. Differenciált rendszer, 
mint ahogy ezt Lenin szövegolvasási gyakorlata bizonyítatta, olyképpen, hogy min-
dig az összekapcsolódás és az elkülönülés más-más síkjain lép m űködésbe, a Kris-
teva által intertextualitásnak ,nevezett .szövegközi térben, abban a szisztematikus 
térben, amely a szöveget beírja a történelembe, egyazon id őben adja át az írásnak 
és az olvasásnak. E téren kívül nem lehetséges szövegelemzés. Egy privilegizált, 
e téren, az írás és olvasás folyamatán kívül es ő  olvasási nézőpont feltételezése, 
mondanunk sem kell, teológiai színezetű. S 'ha — mi tagadás, erre hajlik — az iro-
dallomh irtika ez az i,'stesi, 'alckor jó иΡáltehetetJl еnül fed. Csakis az irodain szöveg-
hez való újfajta viszonyulás, a klasszikus politikai gazdaságtan, filozófia stb.. szö-
vegeit olvasó Marx és Lenin gyakorlatában kipróbált viszonyulás jelenthet kiutat 
az irodalomkritikai olvasás számára a metafizikai irodalomszemlélet csapdájából, 
amely a szöveg és az olvasás igazi problémáit elfojtva megakadályozza a osúcs-
pontján  6116  'ĐrodaІomkrtitnkrat 'aibbasi, hogy „elólvashasisa,", ami a „vakfoltjára" es іlk. 
Ma már van kilátásunk arra, hogy megvalósítsuk ezt, ha az ökonómia és a szöveg 
kettős regiszteréből indulunk ki, a politikái gazdaságtan marxi kritikájának tex-
tuális előfeltételeib ől, és abból a törésb ől, amely felfedi, hogy a nyelvi (és minden 
más jelölő) tevékenység gazdasági összefonódottsága az, ami material'isztikusan 
meghatározza és történelmileg átszövi az irodalmat és a m űvészeteket. 

Olvasás, kritika, szöveg 

Ha másképpen olvasunk, másképpen fogunk írni is, és viszont. Ez lehetne tömören 
a marxi és a lenini olvasásgyakorlat leírásának összefoglalása. Súlyos tévedés lenne 
azonban ebben látnunk e praxis kész befejezett, lezárt „identitását", ezzel vissza-
kerülnénk a mögé a falak mögé, amelyeket e gyakorlat tört át, s amelyek manap-
ság is útját áilják igazi és eleddig végig nem gondolt 'kibontakozásának. Még csak 
ezután kerül sor legelőbb  is arra, hogy megszabadulunk áttól a különös és ellent-
mondásos szorongástól, ami az olvasás materiális/különnem ű  mozgásának meg-
sejtésével vett er őt rajtunk. Csak ezután fogunk merészen nekivágni a jelentés 
maradéktalan jelenlétét, egységes eredetét, teljességét, az Egyetemes egész egyön-
tetűségét, a metafizikai olvasás anyagi folyamatoktól függetlenített pozícióját, pri-
vilégiumait romboló materialista olvasás vágta csapásnak, a materialista olvasás 
maga mögött, maga el őtt, maga mellett, mindenütt és sehol elhagyott, a ma, töre-
dékes és mindemiatt mégis határozott jelzéseit követve. A materialista olvasás 
váltja ki az irodalomkritikából a kétkedést, önnön klasszikus totalitás-elvében ( a . 
műalkotás és saját maga vonatkozásában is) teologikus szemléletében. Kétségkívül 40 



szakítás ez azzal a tradicionális szemlélettel, hogy a szöveg puszta kommunikáció, 
az értelem ábrázolása , a jelentés strukturális „feliratozása ". Ez az újfajta perspek-
tíva a felszíninek valamint a közte és a bels ő  (s ennek egység-fantazmagóriája) 
között fennálló átlátszatlan és áthidalhatatlan antagonizmusnak a vállalása. Lenin 
megjegyzi: „a mаterializmus, az a bizonyos külső". S ha való, hogy olvasásának 
különneműségét magának a szövegnek a különneműsége, materiális széttagoltsága 
tette lehet ővé, abban az esetben a szöveg megvonja a spekulatív kritikai m űve-
letek határvonalát, maga a szöveg építi le e mesterkedés állításait, azét a mester-
kedését, amely kisajátította a szegélyeket, azt a bizonyos küls őt, annak másságát 
a középpont mozdíthatatlanságába és logocentrikus autoritásába ölve, és a perifé-
riára szorította a szöveg problematikáját, produktív energiáját. 

Ez a felszabaduló energia Lenin olvasásában, a teória és a praxis plurális körfor-
gásában létrehozta a „szabadság birodalmát", megteremtette a Filozófiai füzetek 
grafikai alakzatát, több hasábos szövegét. A materialista ellen-szöveg megvalósítá-
sával azt jelzi, hogy párhuzamot kellene vonnunk a metafizikai logos csúcsalko-
tásainak aktív eróziójával. Egyrészr ől a klasszikus politikai gazdaságtan szövegei 
és Hegel Logikája, másrészről — az irodalomkritika er ősen homogenizáló indíté-
kai. Az olvasásnak az olvasott szöveg hézagait könyörtelenül leleplez ő, e hézagokat 
összekötve szétválasztó és szétválasztva összeköt ő  szókép-4hálója, valamint a szö-
veg folyamatszerűsége mindenképpen igazolják a materializmust abban, hogy ki-
tart a fenti analógia mellett. A materialista olvasás ugyanis a marxizmus felisme-
résének ugyanezen te хtuális elveire alapozva ostromolja a klasszikus értelemben 
vett irodalomkritikát, dúlja szét hierarchikus oppozícióját, általában véve az oppo-
zíciós berendezést. Dönt ő  csapást mérve Hegel idealizmusára, mely az idealiz-
mus/materializmus ellentétpárjában és ellentétpárjával legmesszebbre vetette vissza 
á materializmust, Lenin megmutatja, hogy analógiánk nem céltévesztett, amennyi-
ben oppozíciói révén az irodalomkritika is interiorizálja és elsimítja az olvasás 
eredendő  eltérését, ahogyan az végigpásztázza az anyagi folyamatokat, ellentmon-
dfisoka,t; a különineműséget alámendeli az egyöntet űségnék, a ikülsdt a bélsbnek, a 
szegélyeket a középpontnak. Az interiorizáció, központosítás eme „eredményei" 
éppen ezért nem vг  11 tlеnüil épp az albasás fеnoménjét, funkcionálását és :spekulatív 
hatékonyságát explicite tárgyaló szövegekben a legszembet űnőbbek. E szövegek 
esetében az elkülönítés és a halmozás árnyalataiból, abból, amit Lenin már a szö-
veg „mozzanatainak" nevez, világosan kiolvassuk, milyen mélyre nyúló és cent°á-
lis a peremrészek produktivitásának „meghamisítása", kiolvassuk az olvasás ala-
kító természetét. Tzvetan Todorov így Hogyan olvassunk? című  cikkében az olva-
sás helyébe öntudatlanul a m űalkotás leírásának műveletét csempészi, a leírás 
minden eredendően metafizikai implikációjával, a leírás megkülönböztetett néz ő-
pontjának és a leírt megkülönböztetett helyszínének minden teológiai-teleo'.ógiai 
implikációjával egyetemben. Egyszóval, minden használatos kritikai eljárás eltörli 
az anyag és az értelem radikális különnem űségét, tehát elveti az olvasásnak azt 
a logikáját , aani az anyagnak és az ellentmondásók hatásának -visszahatásának a 
logikája , a textuális praxis független meghatározottságának a logikája . Ezeknek 
az áthúzásoknak , a másként és mást gondolás elutasításának ideológiai töltését 
akkor látjuk világosan, ha tudjuk, hogy a társadalom magas technikai szinten tör-
ténő  gazdasági-politikai működéséhez okvetlenül szükség van az univerzális érte-
lem, az egyetemes emberi természet és emberi lényeg koncepciójára. Az ideológia 
pozíciói érdekében a nyelvnek informálnia, ábrázolnia kell, mert hiszen épp a nyelv 
az a terület, amelyre az ideológia els őül jogot formál. S a cenzúra arra jó, hogy 
féken tartsa az eltéréseket, a szöveget konstituáló hézagok láncolatát — Marx pél-
dául ehézagokat materialista olvasása segítségével , az eltérőt a maga eltérésében 
gondolva el tehát, újra bejegyezte az olvasott szövegekbe. A materializmus össze-
köti és elválasztja az írást és az olvasást, létrehozza az olvasás síkját, hogy e sík 
írásaként beíródhasson a szövegbe. Ilyen min őségében rázta meg a kapitalista tár-
sadalom gazdasági rendjét, ideológémáját az á'brázoló és kifejez ő  jelről, ilyen mi-
nőségében tette kérdésessé a nyelv áttetsz őségét, a nyelvi szubjektum egységes-
ségét, s azt az illúziót is, amelyet a nyelvhez való ilyenfajta viszonyulás közvetle-
nül táplál. Könnyen kimutatható, hogy a nyelvi implózió eme materialista el ő-
idézésének megfelel ője a költői nyelv diszperzív összeroppanása a múlt század 
végén. Kristeva Mallarmét és Lautréamont-t említi. De máig ható tapasztalat ez, 
főként Joyce aknázza ki, de mások is. A klasszikus típusú monologikus, lineáris 
olvasásba való beavatkozás, amit az a felkiáltás fog össze, hogy a meta-nyelv nem 
lehetséges, hogy nem található olyan pont, amely a nyelvi szubjektumon kívül 
esne, az a felkiáltás, amelynek talányos kétségbeesése még ma is rejtély, s úgy 
tűnik az is marad; tehát az irodalomkritika megbolygatása, csupán manapság, máig 
tartó kisugárzásában válik egyre evidensebbé, hogy 'az irodalmi szöveg koncepció-
jának hozzáidomítása a materialista olvasás koncepciójához. S mihelyt a kritika 
úgy áll hozzá a szöveghez, mint írás és olvasás aktív folyamatához, mint az elté-
rés gazdasági-materialista törvényszer űségei által irányított jelöl őgyakorlathoz, nem 
pedig mint írásban rögzített beszédhez, és a transzcendentális értelem benne vibráló 
imagináriuts játékához, elkerülhetetleniig sze¢nlben fogja találni magát azzal a fel-
adattal, hogy az olvasás alakító jellegét szem el őtt tartva kiépítse a materialista 
olvasás nyílt szabályrendjét, olyan szabályszer űségekét, amelyeket Lenin Filozófiai, 
füzetei, Marx Értéktöbblet-elméléte, a Grundrisse ... vagy Brechtnek a fasizmus-
ról szóló esszéi példáznak. Úgy látszik, ezt maguk a kritikusok is érzik. Roland 
Barthes így ír. A műalkotástál a szövegig című  szövegében: „A szövegelmélet nem 
érheti be a meta-lingvisztikai előkészítéssel ; az elméletnek része a meta-beszéd 

41 	destrukciója is, vagy legalábbis a kétely: a szövegrő i való beszéd nem lehet más, 



mint szöveg, kutatás, szövegmunkálat, mivelhogy a szöveg szociális közeg, amely 
nem hagy biztonságos, küls ő  pontot semmiféle beszédnek, nem t űr meg egyetlen 
kijelentő  szúbjektumot sem, bírói, uralkodói, analitikusi, gyóntatói, tolmácsi sze-
repkörben." 

A szöveg mindig kitöltetlen. Ugyanakkor viszont — Marx olvasási .praxisát kö-
vetve például, a szöveg fehér foltjait kitöltve tehát, amelyekbe távollétével íródik 
be a másság — sohasem jutunk valamiféle terjes, nem-töredékes, egyetlen pontra 
támaszkodó szöveghez, hanem csupán átlépünk az olvasott szövegb ől az olvasás 
régiójába, az adott szöveg margójára, e margó kitöltes•ének szókép-hálójába, vagyis 
a „műalkotás" területér ől a „kritika" területére. Igy tehát amit a közl ő  szubjek-
tum összevonna a szövegben, az olvasás széthúzza. Olvasni — annyi, mintatalakí-
tani a szöveget, anélkül, hogy változtatnánk rajta. A materialista olvasás eljárása 
is a szöveg nullapontjának vehet ő, olyan műveletsornak, mellyel a „gondolkodó 
anyag" által megtöretett az •értelemnek és metafizikai teljességének az autoritása. 
Eme autoгitas, a kifejezéisként Itételeze ~t (szöveg iidеológiaja persze nem törik meg, 
ha az anyagot abszolút különneműségnek vesszük. Az anyag ugyanis csupán az 
idealizmus/materializmus filozófiai ellentétparja, az anyag/forma, kifejezés/tartalom, 
külsőљelső  stb. ellentétpárjai viszonylatában radikális küls őség, radikális másság. 
Abszolút eltérés voltában ismétcsak új alapelvet állít fel, az elvek elvét, a tudo-
mányok tudományát, egyszóval az egyetemes igazságot, •és akár .úgy, mint realiz-
mus, akár mint szenzualizmus vagy empirizmus, ismét metafizikai materializmussá 
válik. Az anyag csak az ellentétpárok hierarohiáján kívül materiális, a materia-
lista olvasás csak ilyképpen stratégiai ellenállás a filozófia, az esztétika, az iroda-
lomkritika stb. történetében. 

Végezetül, valaki felteheti a kérdést, mit is jelent hát a materialista olvasás, mi 
a definíciója? Végs ő  soron nem jelent semmit. Az •értelem, az igazság, a• végleges 
megértés beomlását képtelenség meghatározni, lezárni, mert arra való, hogy szét-
bomlasszon minden definíciót, minden befejezettséget. Atszakít minden szamanti-
kai látóhatárt, a jelentés minden egységesítését, jelentkezzék bár a poliszémia vagy 
a politematizmus köntösében, mert ezek csak becenevei a dialektikus-spekulatív 
egységesítesnek. A poliszémiát is, a politematizmust is, amely áramlatoknak a kri-
tikában Jean-Pierre Richard a legeklatánsabb képvisel ője, amikor Mallarmét olvas-
va a dialPJkttkáról beszél (Mallarmé imaginárius univerzuma. Párizs, 1961.) 1eg- 
végül mégis egy teleolögiai, totalizáló diahektika vezérli, amely adott pillanatban 
szü'kségszerűen a szöveg totalitásán, értelme egységes igazságán végzi, és ezzel, 
éppily szükségszérűén, törlődik a szövegláncolat produktív diszlokációja, elfojtódik 
a szöveg materialista olvasásának nyílt, szétporlasztó sugara. A generatív és redu- 
kálhatatlan materialista olvasás egy sereg szemantikai hatást eredményez, melyek 
sokrétűségükkel átlyuggatják 'a szokásos szemantikai határokat. Ilyen zuliatagban 
széthullik a jelentés metafizikája és. ideológiája. 

Ha a materiális szövegfolyamat egységességét és eltéréseit mutató produktív szó-
Ikép-hálбki nt ö, еоlvаsztjuk, m egyi:dejúlеg differenciáljuk Marx ds Lenin olvasáa-
gyakorlata, szövegmuвkátiabat („ia' snetaf оzáК  •állandó !hullámzása” — Gгamsci) kez-
deményezéseit, •és segítségükkei végigpásztázzuk az irodalomkritika eddig megtett 
és jelenlegi útjait, két stratégiai pontot rögzíthetünk. Éspedig: a materialista 
olvasás: 

felbontja és tüzetesen megvizsgálja az irodalomkritika alapelveit; 
diszkontinuitást idéz elő , megszakítja a kritikai beszédet mai formájában és 

tájékozódásában, azzal az iránta támasztott követelményével, hogy eseményei el-
hallgatott operatív anyagiságának hatósugarát a maguk különnem űségében gon-
dolja végig. 
Ezzel az irodalomkritika helyzete a materialista olvasással szemben éppen azáltal 
rögzítődik, amit az olvasás vihet véghez a szövegen. Vég ő  soron semmit, de a meg-
sejtett kritikus pontokon nagyon is sokat, s bennünket épp  ezek a pontok érde- 
keltek. 

bognár until fordít ćrsu 
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az amerikai négerség 
és irodalma 

ténelmi síkon Pedro Alonso Ninotól Booker T. 
Washingtonon, Crarveyen és Luther Kingen keresztül 
a Niagara Movementig, és számos más mozgalmat 
érintve, a Fekete Párducokig. A szerz ő  szükségesnek 
találta az afro-amerikai etnikum történelmére, gaz-
dasági és jogi, valamint ideológiai múltjára és hely-
zetére rávilágítani, indokoltan, mert szubjektív meg-
ítélésünk szerint, talán nincs is a földkereks•égen 
még egy, a sajátosságai szerint egy csoportba sorol-
ható masszív, azonos jegyű , többé-kevésbé amorf 
Irodalmi produktum, melynek kialakulásában ezek 
a tényezők ily mértékű  releváns szerepet játszaná-
nak és játszottak volna. Ennek ellenére — a szerz ő t 
idézzük — „Ez a könyv nem az amerikai néger iro-
dalom története, é;s nem is egy, az amerikai néger-
ség irodalmi ábrázolásának rendszeres irodalomtör-
téneti lajstromozását nyújtó kézikönyv. Kritikai kon-
cepciója problémafelvet ő, és ezt egy kettős fejlődés-
vonal foglalja egységbe. Ezek a fejl ődésvonalak egy-
részt a néger íгó m űіaészi kiemelkedését követik 
nyomon, másrészt az amerikai néger m űvészi témá-
jának az irodalmi realizmusért folytatott hosszú küz-
delme főbb, és a szerző  által meghatározónak tartott 
csomópontjaira irányítják a figyelmet." Érthetően, 
Virágos Zsolt nem törekedett teljességre, e részr ő l 
nem érheti kritika, hiszen az amerikai néger iroda-
lom óriási anyagát kiértékelni és rendszerezni, ösz-
szes lényeges problémáit felvetni nem egy ember 
feladata, hosszú évek fáradságos munkáját igényel-
né minden magyar amerikanisztikával foglalkozótól, 
amennyiben úgy-ahogy rendet •igyekeznének terem-
teni az amerikai néger irodalom burjánzó renge-
tegében. Szával, ismételten: a könyv jellege problé-
mafelvet ő , s e szerepének meg is felel. Célkit űrései: 
foglalkozni az amerikai négerek alkotta irodalom-
mal, rávilágítani a négerséggel foglalkozó „fehér 
irodalomra" (Twain, Faulkner, Caldwell, O'Neil, Nel-
son Page és W. Cable stb.), és rámutatni a kett ő  
közötti kapcsolatra. 

Prólbáljunk meg mi is ismertetni néhányat a könyv-
ben felvetődő  problémákból, teljességre való törek-
vés nélkül, a szerintünk legfontosabbakat, amelyek 
dialektikusan gátolták vagy el ősegítették az ame-
rikai néger irodalomnak, az evolúció és revolúció 
útjait váltakozva járó el őrehaladását, megrekedését 
vagy éppen esetleges pillanatnyi visszaesését; azokat 
a problémákat, amelyek dönt ő  szerepet játszottak 
. ajátos jegyeinek kialakulásában, konkrét irodalmi 
núveket legfeljebb csak megemlítve egy-egy prob-
léma kapcsán. 

. 

Egyike a legalapvetőbb kérdéseknek, hogy az Újvi-
ágba a szó szoros értelmében er őszakkal betelepí-
tett, az USA esetében a Deep South, az igazi Dél 
rasszista kizsákmányoló rendszerének, a peculiar 
mstitutionnak „vasabroncsába" szorított színesb őrű  
etnikai közösség amerikanizálódása hogyan folyt le, 
s eközben miként alakultak ki, s lényegében mi kép-
viseli a kétségtelenül Amerika földjén formálódott, 
a domináns fehér civilizációtól eltér ő  sajátos jegye-
ket, továbbá ,mi maradt meg a mai napig is a pig-
mentációtól és testalkattól eltekintve a jellemz ően 
afrikaiból az Egyesült Allamok mai területén (a 
negritude kérdése). El őre fel kell hívnunk a figyel-
met arra, hogy ezzel kapcsolatban mind a mai na-
pig nem született teljesen elfogadható elmélet, mind-
máig nyílt vita tárgya ez, a verbális párbajoktól 
kezdve a magazin-polémiákon keresztül a szépiro-
dalmi művekben testet öltött. gondolatokig. Idézzük 
itt LeRoi Jonest a „néger ügynek" az újabb id ők 
egyik legmarkánsaibib „szószólóját": „Mikor bukkant 
fel? Miféle különös gyökerekb ől ered az arnerikаi 
néger sajátos öröksége és lelki alkata? Azt hiszem, 
nem tévedek, ha minden afrikait, akit idehurcoltak 
és többé semmi reménye sem volt, hogy eltávozzon 
Innen, attól .az első  pillaruattól kezdve, amikor Bakó-
helye és életformája visszavonhatatlanul megválto- 

Virágos Zsolt: 
A négerség és az amerikai irodalom. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 

Én vagyok a sötétebb testvér. 
Ha társaság jön, 
engem a konyhábki küldenek. 
De én nevetek 
eszem 
és izmosodom. 

Holnap 
ha :társaság jön, 
az asztalnál ülök már, 
senki sem mer majd 
így szólni hozzám: 
egyél a konyhában. 

Látják majd, milyen szép vagyok 
és szégyenkezni fognak. 
Amerika vagyok én is. 

(Langston Hughes: Én is Amerikát énekelem) 

Tavaly jelent meg Virágos Zsolt inkább úttör őnek, 
mint hézagpótlónak nevezhet ő  műve, amely a kb. 
mindössze három évtizedes múltra visszatekint ő  ma-
gyar amerikanisztikai stúdiumok, ezen belül a neg-
risztikai kutatások egyetlen ilyen átfogó és kimerít ő  
jelleggel bíró eredménye. A szerz őnek A n иgerség 
és az amerikai irodalom című  újszerűen izgalmas 
könyve hosszú és alapos kutatómunka gyümölcse, 
melynek értékét növeli az, hogy rendkívül gyér el őz-
ményekből sarjadva is — a feldolgozatlan anyag 
óriási, mondhatnánk, egy ember számára csaknem 
áttekinthetetlen tömege ellenére — meg tudja ra-
gadni a legrelevánsabb problémákat, érthet ően és Vi-
lágosan az olvasó elé tárni, eközben sikeresen oldva 
meg azt a feladatot, hogy az amerikanisztika igénye-
sebb művelőit kielégítve, az érdekl ődő  olvasóré-
teghez is szóljon. Virágos Zsolt részlettanulmány 
monográfiája az úgynevezett angolszász esztétika és 
kritika, valamint a Black studies* hatalmas isme-
retanyagára támaszkodva, az amerikai irodalom egy 
„reprezentatívnak érzett keresztmetszetét vizsgálva" 
követi nyomon a négerség mint nemzeti ki•s•ebbség 
társadalmi és kulturális asszimiláló-dási kísérleteit, a 
néger alkotóművész egyénisége és az általa megte-
remtett konkrét irodalmi művek „nagykorúvá éré-
sét", az amerikai irodalom szerves részévé válását, 
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zott, amerikai négernek nevezek." A részletet Jones 
A blues népe című  könyvéből idéztem, melynek 
egyébként legérdekesebb gondolata az az elképzelés, 
mely szerint: „elképzelheitőnek +Martom, hogy felraj-
zoljunk egy diagramot, amelyen a négerség társa-
dalmi történetének egyes mozzanatait a néger zene 
példái jellemeznék ... a blues kezdeteit bizonyos 
értelemben az amerikai négerség kezdeteinek tar-
tom, illetve, talán úgy fogalmaznám, a néger rea-
gálása az itt szerzett élményekre, majd ennek lecsa-
pódása saját angol nyelvváltozatán, egyik jele annak, 
hogy a néger tudátosan is megjelent az amerikai 
társadalom színpadán". (Ez az elgondolás Virágos 
Zsolt könyvében az irodalmon keresztül valósult 
meg.) Egy másik szerző, Melville Herskovits köny-
vében (The Myth of the Negro Past) azzal a gondo-
lattal találkozunk, hogy az amerikai néger kulturá-
lis sajátossagai és magatartásformái közvetlenül vagy 
közvetve visszavezethetők az afrikai ős•hazára. A 
Herskovits feltételezte tiszta afrikanizmusok azon-
ban valójában nem léteznek. A folklór-hagyományo-
zódás hiányos reprodukálásfolyamata, a felejtés tor-
zítása, az új tapasztalatok és az új környezet szük-
ségszerűen kialakított magatartásformái afro-ameri-
kanizálták az afrikait. Az amerikai néger nyelv kö-
vületei is csak vélt afrikanizmusokat tartalmazhat-
nak. A harmadik kontinens külbnböz ő  tájairól össze-
szedett rabszolgák annak idején, képletesen kifejezve, 
kisezer nyelvet és nyelvjárást beszéltek, s szükség-
szerűen tanultak meg angolul, nemcsak azért, hogy 
a fehér emberrel verbális szinten érintkezhesstenek, 
hanem főként azért, mert egymással másképpen kép-
telenek lettek volna kommunikálni. Persze, sok id ő  
kellett ahhoz, hogy a négerek által többé-kevésbé 
egységesen módosított ,angol nyelv (nem beszédhetünk 
a .szó szoros értelmében vett külön angol nyelvr ől) 
az etnikai kahézió szerepén felül elnyerje irodalmi 
státusát. . 

A néger etnikai közösséget a fehér civilizációtól 
megkülönböztető  jedlemvonásak az Újvilágban ala- 
kultak ki közösségi szinten. „Ez a sajátos group ex- 
peržence annak a sajátos amerikai élménynek és ta-
pasztalásnak az eredménye, melynek a négerséget, 
több évszázados újvilági történelme során, az ural-
koбó fehér civilizáció gazdasági, jogi, politikai, kul-
turális és szexuális téren alávetette." (Virágos Zsolt) 
A peculiar institution rabszolgatartó intézményének, 
az amerikai apartheid lealázó és jogfosztó .szerkeze-
tének, a szegregációnak mind a mai napig való fenni 
állása, a Dél negrofóbiája, a Jim Crow törvények 
(diszkriminációs törvények) tömege, a teljes állam-
polgárság hiányának manipulált faji légköre hosszú 
idők során nyomta rá bélyegét a kialakuló afro-
amerikai szubkultúrára. Az amerikai négerség etni-
kai tudata a 20, századi Amerika „fekete proletár 
tömbjeiben", a gettókban ért :be, a gettó-egzisztencia 
szintjén jelentkeztek azok a csoportélmények, me-
lyek az elkövetkez őkben kulturális szinten is mérv-
adóknak bizonyultak a kifejlődő  néger irodalomra 
nézve. Az első  világháború mély változásokat ered-
ményezett Еszak lakosságának struktúrájában, 
ugyanis lényegében ekkor alakultak ki a nagyvárosi 
gettók, a Great Migration nyomán, mely a feketék 
százezreit hozta fel Dérr ől, hogy munkásokkal lássa 
el a munkaerőhiánnyal küszköd ő  nagyipart. A feu-
dális Délről a kapitalizmus gyors ritmusú forgata-
gába áttelepített néger számára ismeretlen, új pers-
pektívájú világ tárult, íLj  élmények a nagyvaros sze-
mélytelenségében. Ezen élmények m űvészi desztillá-
cióját az új csoportéhnényt kialakító gettó-lét .kohé-
ziós ereje segítette el ő . Amerika színesbőrű  lakossá-
ga sohasem került bele Amerika olvasztótégelyébe, 
a nagy melting pótba. B őrszíne egyszer s minden-
korra elválasztota a társadalom többi részét ől. „Bi-
zonyos, hogy éppen az idegen jelleg, valamint a fe-
hér amerikaiak vonakodása attól, hogy az afrikait 
embertársuknak tekintsék, jelölte ki az afrikai majd 
afro-amerikai helyét már jó korán az amerikai tár-
sadalomban ..:' (LeRoi Jones) 

A nagy •északi gettók lettek a színesb őrű  lakosság 
külön olvasztótégelyei, melyben a néger új szemlé-
letet alakított ki önmagáról és a világról. A New 
Negro mozgalom centruma Harlem, ahogyan azt 
Alain Locke 1925-b'en kiadott The New Negro című  
tanulmányárban állapítja meg: „ бsszehoхta Еszak né-
gerét a déli négerrel; a városi embert a falu embe-
rével; a parasztot, a diákot és az üzletembert; az 
értelmiségit, a művészt, •a költőt, a zenészt; a kalan-
dort a munkással, a prédikátort a bűnözővel, a ki-
zsákmányolót a társadalom számkirvetettjével." Ezt 
a folyamatot maga Locke nevezte el New Negro (az 
új néger) mozgalomnak, mely a viharos húszas évek, 
a Roaring Twenties forgatagából indult el, s ma-
radandó értékek képvisel őjévé vált mindaráig. Ezt 
az újfajta önbizalmat és kritikai magatartást .  Virá-
gos Zsolt nagyon találóan jellemzi: „A húszas évek 
néger társadalmának tetemes hányada tüгelmetlen 
és dacos ellenszegüléssel viszonyult a történelem 
vasabrarъcsának szorításához ... Gyakrabban és erő-
teljesebben követelte jogait, mint bármikor azel őtt, 
s ugyanakkor a korábban átoknak érzett bőrszžn-
stigmája egy újfajta azonosulás, belső  kohézió és 
etnikai büszkeség forrása lett..." Hogy ezek az ame-
rikai talajon lejátszott folyamatok milyen mérték-
ben kötötték oda a négert az Újvilághoz, bizonyítja 
a Garvey mozgalom teljes cs ődje, mely a „Vissza 
Afrikába!" jelszóval indult, Afrikát a civilizáció böl-
csőjének kiáltotta ki, s konkrét, Libériába való visz-
szatelepítési tervekkel állt el ő. Ez az irreális alapo-
kon nyugvó mozgalom azonban teljes mértékben ve-
reséget szenvedett. „Az afrikai blues nem tud ró-
la ... Afrika idegen vidék. Mint minden bús ember, 
itt te is amerikai vagy." (LeRoi Jones) 

Következésképpen ez lenne a magva annak, amit 
Virágos Zsolt könyvének adatokkal és idézetekkel 
fűszerezett első  részében elénk tár — a néger ön-
tudat fejlődésének evolúciója majd revolúciója, az 
CTjvilágba való gyökerezettségének és gyökértelensé-
gének problémája, mindazon folyamatok lényege, 
melyek a néger öntudat kialakulásit el ősegítették 
és gátolták. A számos említett mozgalom és szerve-
zet közül a legtömegesebb (és a leggyöikeresebb vál-
tozásokat eredményező) a New Negro mozgalma, mdg 
a Garvey mozgalom a téves, idealista elképzelések 
eklatáns megnyilvánulása. Virágos Zsolt a színes-
bőrű  kultúráért folytatott harcnak is átvitt értelem-
ben egy reprezentatív keresztmetszetét nyújtja, s 
erre a négerség irodalmának konkrét problémáival 
foglalkozó részben  is  visszatér, utal rá, kapcsolato-
kat mutat ki, felh vja a figyelmet egy-egy mű  szü-
letéэének társadalmi körülményeire, amennyiben ezt 
szükségesnek találja. Könyvének kétségteleniil leg-
erősebb és legértékesebb részei azok az önálló ta-
nulmányként kiragadható fejezetek vagy fejezetré-
szek, amelyek a tényeket egy-egy probléma köré 
csoportosítva igyekeznek bemutatni annak lényegét. 
A legjellemzőbb problémákat a szerz ő  könyve elő-
szavában kiemeli, mintegy programot adva ezzel m ű-
vének: ... ..az  amerikai négerség kulturális beillesz-
kedésének vizsgálatában könyvünk különös figyel-
met szentel a néger ,alkotóművész irodalmi kiemel-
kedésének, a néger irodalom nagykorúvá érésének, 
az irodaalmi sematizmus és sztereotípia kérdésének, 
s kivált a sztereotip jellemábrázolás és a társadal-
milag manipulált mítoszok kapcsolatárnak. Ugyan-
csak részlete en foglalkozunk az amerikai néger iro-
dalom egyéb speciális jellemz őivel, mint például a 
kulturális dualizmus jelenségével, a néger író mű -
vészi autonómiájának kérdésével, a protest-irodalom 
és az afrikai örökség problematikájával". Külön fe-

jezetet alkot a negritude-koncepció bírálata, s több 
helyen is szó esik a négerséggel kapcsolatos tévhitek 
létrejöttét nagymértékben befolyásoló és el ősegítő , 

nagyrészt a „fehér irodalom" által terjesztett míto-
szokról, melyekkel a kibontakozó néger irodalom- 
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ban magas fokú szenzibilitást, f őleg a szexualitáshoz 
való természetes viszonyulást mutat „feketeségének" 
tudatos elfogadásaként (a senghori gén-elmélet). 

. 

A formális afro-amerikai irodalom a protest jegyé-
ben fogant, visszahatásiként az évszázadokig tartó 
elnyomatásra, a fehér civilizáció mítoszaiban agyon-
sztereatipizált néger önmegbecsülésének, önbizalmá-
nak, a „büszke vagyok, mert néger vagyok" felélesz-
tésének leghatásosabb fegyvereként jelentkezett —
Langston Hughes szelíd tiltakozásától LeRoi Jones 
agresszív nacionalizmusáig nagy utat járt be s 
mindenkor sajátosan egységeset mutatott fel óbban, 
hogy — Richard Wright szava2val élve — „állhatato-
san és szenvedélyesen" vetette fel a szabadság kér-
dését, mivel „a néger ember már a kezdetektő l fogva 
az amerikai társadalom olyan anomáliáját képvisel-
te, melyen az amerikai szabadságeszmény és a de-
mokrácia amerikai ideálja ismételten megbukott". 
(Virágos Zsolt) Ez a mélyen a bluesba ágyazott és 
belőle táplálkozó irodalom századunk közepe táján 
sikeresen túllépte etnikai korlátozottságait, s nem-
csak az össz-amerikai kultúrának lett szerves alko-
tórészévé, hanem az egyetemessség szintjét el•erve 
(Ellison, Baldwin, LeRoi Jones stb.), művészi vetü-
leteiben az egyetemes emberi problémák „ anakro-
kozmoszába" kikerülve, békapcsolódott a világiroda-
lomba is. A csupán egyes „kiragadott szempontok" 
által megkülönböztethet ő  amerikai fehér és néger 
irodalom között bizonyos fáziseltolódást találhatunk. 
Virágos Zsolt ezt a jelenséget annak tulajdonítja, 
hogy a peculiar institution sz űk lehetőségei között 
a kultúrában kevésbé részesül ő  négerség irodalmának 

• 
A kulturális dualizmus elve és gyakorlata ,például 
a néger művész azon kényszerén alapszik, hogy lé-
nyegében két kultúrát kell közvetítenie, interpretál-
nia környezetének kettős valóságanyagához híven. 
Az amerikai valóságból kinőtt és abban gyökerez ő  
néger szubkultúra szétválaszthatatlan összeforrott az 
egyetemes amerikai kulttiirával, éles határvonal nél-
kül; ebből kisejlik, hogy valójában nem is beszélhe-
tünk elvonatkoztatva, különállóan színesb őrű  kultú-
ráról. Az amerikai néger író elkerülhetetlenül maga 
is része az angol-amerikai irodalmi örökségnek —
ez még olyan néger írók irodalmi m űvei-ben is egy-
értelműen kimutatható, akik ezt a kapcsolatot alap-
vetően tagadták vagy tagadják —, ennek tudatában 
kell fellépnie, ugyanakkor saját néger örökségét az 
előbbivel párosítva kell kísérletet tennie a sajátos 
hang és kifejezésmód meglelésére. A fehér örökség-
gel való kapcsolatának ad kifejezést James Baldwin 
Notes of a Native Son c. regényének bevezet őjében, 
amikor azt mondja el, hogy afrikai tartózkodása 
alatt rájött, hogy ott csupán ibetolakodó, hívatlan 
vendége volt az idegen öröks•égnek: .. valahol 
bent mélyen sajátos magatartás formálódott bennem 
Shakespeare-hez, Bach-hoz, Rembrandt-hoz, Párizs 
köveihez, ... az Empire SUate Buildinghez... el kel-
lene sajátítanom ezeket a fehér évszázadaktit, maga-
mévá kellene őket tennem — ei kell fogadnom saját 
magatartásomat, sajátos helyemet a dolgok ezen rend-
jében —különben egyetlen rendben sem lenne szá-
momra hely." Kulturális dualizmusának tudatossá-
gát tükrözik Ralph Ellison• szavai: „Агіа  kényszerül-
tem, hogy tudatosan és képzeletemmel mérjem fel 
a magam felemás múltját mint amerikai, mint néger 
amerikai és mint néger, és elvonatkoztassam attól, 
ami a maga megkésettségében pionírmúlt volt. Még 
sörgetőbben, és ezen sajátos er őfeszítéstől elválaszt-
hatatlanul jelentkezett .az a kényszer, hogy az ame-
rikai irodalom ama részéhez fűződő  tényleges vi-
szonyulásomat meghatározzam, melynek közegén át 
— annak segítségével, amit Európa irodalmaiból meg 
tudtam tanulni — megtalálhatom saját hangomat, 
s amely arra biztatott, hogy önmagam erejéb ől né-
mileg részesévé váljlak ..." 

Néger örökségéről beszélve hangsúlyoznunk kell, hogy 
ezen az Újv'i'lágban 'kialakult magatartás- és reagá-
lásformát, kritikai és esztétikai h оZZáállást, tehát 
egészében véve a már említett, a színesb őrű  öntudat 
által. meghatározott szubkultúrát kell •értenünk, nem 
pedig egy Afrikából átmentett, nemzedékr ől nem-
zedékre szálló misztikus „néger lényeget", ,az úgyne.-
vezett soult, mint ahogyan azt a senghori negritu-
de-elmélet követ ői vallják. Mint Virágos Zsolt meg-
állapítja, a negritude haladó és egyben reakciós, 
rasszizmus ellenes, ugyanakkor fajkultuszt teremtó, 
tényleges politikai helyzetből táplálkozó és roman-
tikusan mis~itikus, művészeti módszert nyújtó бs al-
kotбi korlátokat állító, nacionalista, de ugyana дkkor 
kozmopolita áramlat, Afrika-központú törekvés, me-
lyet a néger nacionalizmus ideológiai és politikai 
elöretörésében szerepet játszó рбnafrikanizmnis hívott 
színre, s lényegében nem más, mint vissaahabás az 
évszázados elnyomatásra, megaláztatásra és megve-
tésre, s legmélyebb gyökerei a második világhбború 
utáni szürrealista néger lírában vannak. A negritude 
elmélettel — annak ellenére, hogy a négerség ma-
gakeresésében tagadhatatlanul nagy szerepet játszott 
(lás•d Melville Herskovits művét) — nem foglalkozunk 
bővebben. (Amerika talaján a negritude egészen 
m•ás színezetet nyert: az amerikai négerség gettó-
naeionalizmusát mer őben más körülmények között 
formálták, $ megnyilvánulási formái is mer őben más 
körülmények között manifesztálodtak). Mibenlétével 
kapcsolatban csupán .azt említjük meg, hogy az el-
mélet senghori változata szerint a néger mivolta 

45 	egyfajta lágyságot, a dolgokhoz való viszonyulásá- 



„nem volt nekžfutása ... a négerség irodalma általá-
ban némi lemaradással követte az amerikai iroda-
lom főbb fejlődési csomópontjažt”, a pu!ritárl didak-
ticizn ussal, a szentimentális hurnanitarizmussal, a 
local couleur, a regionalizmus és experimentalizmus 
gátló körülrтlényeivel .küszködve. A viszonylagosan 
gyors fejlődés mégis annak tul+ajdonitható, hogy a 
fehér civüizáció irodalmi hagyománya — emlékez-
zünk Baldwin szavaira! = jobbára erősebbnek bizo-
nyult az etnikai ikdhézió ;gettó-nacionalista formájá-
nál, így ez a ke11ő  nekifutás néclküli néger irodalom 
szabadon gyűjthetett tapasztalatokat a fehér örök-
ségből, mely akkor araár gazdag hagyományókra te-
kintett vissza. Lehetővé tette ezt a közös nyelvi kö-
zeg, mely egyben szükségszer ően az afro-amerikai 
Irodalom nyelvi közegévé is vált. 

. 

Az USA talaján kisarjadó néger irodalomnak ,két 
óriási ellenéggel kellett megküzdenie — jóbban 
mondva ez a küzdelem mind 'a mai napig tart —, 
mégpedig egyrészt a fehér irodalom négerábrázolá-
sának hamis mítoszokon alapuló, sztereotip és sema-
tizáló magatartásával, másrészt az angolszász kritika 
!kettős esztétikai értékelésének gyakorlatával. Hogy a 
baj nagyobb legyen, a két gátló körülmény .közül az 
előző  a tudatosan feltörekvő  néger íróknak is gya-
korlatává lett, amennyiben Amerika reprezentáns 
néger írójának szerepét is be akarták tölteni.. A leg-
több fehér írö négerábrázolása á legjobb akarat el-
lenére is a sztereotipizálás sálmádhoz idomult, kö-
szönve ezt elsősorban a kívülálló szem perspektívá-
jának, a néger valóságanyag elégtelen ismeretének, 
nem beszélve persze arról, amikor az egyoldalúan 
torzított szemlélet szándékosan valósult meg vala-
mely irodalmi műben. „Néhány tiszteletreméltó —
manapság már egyre több — kivételt ől eltekintve a 
fehér szerz ők az amerikai négert oly módon ábrá-
zolták, hogy kžzsákmányolását indokolják. A szépiro-
dalom gyakran kiszolgálta a társadalmi politikát." 
(Sterling Brown) A mítasztál táplálkozó és mítosz-
alkotó sztereotip ;sémák (a félreértés elkerülése vé-
gett hell megjegyeznünk, hogy itt .mítoszon kohol-
mányt, hamis propagandát, egy dologgal kapcsolatos 
tévhitek összeség'ét ért ј ilk), ,;a művészi ábrázolás elő-
regyártott elemeinek tárháza" (Virágos Zsolt) öt 
alapvető  sztereotip mítosz köré csoportosíthatók: a 
natural slave, a minstrel show, a wretched freed-
man, a plantation tradition és brute Negro niftozza 
köré. A rabszolgának született, örökvidám .és léha, 
önállótlan; a fehéт  nőt imádatig eszményít ő, ugyan-
akkor számára a brutális, fallaikus veszedelmet kép-
viselő  néger jellemtípusai mélyen gyökeret vetnek a 
társadalom tudatában, pontosan annak az íráfajtá-
na•k köszönve, mely „ritkán értelmezi a néger jelle-
met az emberi teljes és bonyolult többértelm űségé-
ben. Túl gyakran történilk, hogy amit amerikai né-
gerként ... ábrázolnak, a túlzottan leegyszerűsített 
clown, v іadállat 'vagy angyal alakjában jelenik meg". 
(Ellison) Az ilyenfajta sztereotipizálás ellen folyta-
tott gigászi küzdelem fémjelzi a néger írók alkotói 
útjárt, melynek kí,teljesedése még részben a jöv ő  fel-
adata. Amennyiben elfogadjuk azt a tézist, hogy az 
amerikai néger irodalom a regényírás terúletén al-
kotott legrnaradandбobbat, míg a költészetet még 
mindiig a hangakeresés jellemzi, akkor igazat adha-
tunk Serge Fauchereau Századunk amerikai költé-
szetéről c. könyvében kifejtett véleményének, mely 
szerint „Richard Wright, James Baldwin, Ralph Elli-
son személyében igen jó regényírókat ismerünk; a 
költészetben még minden a jövő  feladata, 'és Countee 
Cullen vagy Langston Hughes legjobb versei sem 
tartoznak az első  vonalba... mindazonáltal sokat 
várhatunk az amerikai néger költészet emelked ő  hul-
lámától..:'. Talán a szigorú önkritikájú LeRoi Jones 
kerül legközelebb az igazsághoz — kissé drasztiku-
san ugyan — amikor azt mondja: „Tény, hogy az 
amerikai feketék által írt formálžs irodalom csak 
a legújabb időkben kezdi megközelíteni modelljének, 

a fehér burzsoázia irodalmának értékeit. Eddig csak 
Jean Toomernek, Richard Wrightnek, Ralph Ellison-
ndk és James Baldwinnak sikerült olyan műveket 
írniuk, amelyeket komolynak tekintenek olyan érte-
lemben, ahogyan például Sommerset Maugham ko-
moly író, vagyis karmoly azoknak, akik sohasein ol-
vasták Melville-t vagy James Joyce-ot." 
Az amerikai angolszász kritika egészen a kbzelsn'dltig 
csökkent értбkű,'alaosonyabb rendű  művészeti produk-
tumként, egyfajta infantilis, hangját keres ő  kurió-
zumként kezelte az amerikai négerség irodalmát, 
mert alapvetóen amerikaiatlannak tartotta, s csak 
a legújabb időkben :mondott le azon gyakorlatáról, 
hogy feltüntesse a szerző  esetleges négerségét, mert 
„a néger jelzővel való felcímkézés... automatikusan 
alacsonyabb rendű  kategóriába sorolta mindazt, ami-
ben a feketék tevékenykedtek". (Eldridge Cleaver) 
Ezen jelenség káros hatása neon vitatható akkor sem, 
ha  • arra a kérdésre, hogy van-e különbség az ame-
rikai irodalom és az amerikai néger irodalom között, 
igenlően válaszolunk. Különbség igenis van, ez szük-
ségszerűen következik az eltér ő  társadalmi helyzet-
ből, rabból az állapotból, amely még mindig különb-
séget tesz fekete és fehér Amerika •között, azonban 
igazat kell adnunk Saunders Reddi:ngnek, hogy „az 
esztétikának nem lehetnek faji, nemzeti vagy föld-
rajzi korlátai". A kettős kritikai-esztetikai. megítélé-
sen kívül a fehér társadalom még egy defenzív 
mecknanizmust hozott létre saját rossz lelkiismerete 
és a négerseg ellen, mégpedig a célzatos elhallgatást 
az irodalom terén. Az iradalomtörténetírás .hosszú 
évtizedekig mellőzte, vagy csak futólag érintette a 
négerség irodalmát. Ma már :1•ényegesen megváltozott 
a 'helyzet e téren, mind intenzívebben folynak a né-
gerség •irodalmmát kiértékel ő  munkálatok, s már el-
jutottak odáig, hogy egy-egy szerz ő  munkásságának 
vizsgálatakor •nem abból indulnak ki, hogy az illet ő  
színenbőrű-e vagy sem. Ez csak annyiban jelent szá-
múnkra rosszat, hogy a legújabb amerikai néger köl-
teszet és prózairodalom fejl ődésének nyomon köve-
tését rendkívül megnehezíti. (A fekete nacionalstak 
külön fekete kritikát és esztétika létrehozásán tö-
rekvő  harcára ezúttal nem térünk ki, ez szükségsze-
rűen keletkezett a minden téren jelentkez ő  rassziz-
musra való visszahatásként, de a mai napig sem járt 
különösebb eredménnyel.) 
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kozni, egyetlen célja 'a tanítás, a mozgalom ellenben 
mindig konkrét célok és pozitív eredmények elérése 
erdekében alakul es munkálkodik. 

az avantgard eimélete 

Renato Poggioli: 
Teorija avangardne umetnosti. Nolit, Beograd, 

1975. 

A szerző  sokéves munkájának eredményeként jelent 
meg a mű , 1962љen, a nagyrészt Amerikában pub-
likált tstúdiumok gyűjteményeként. Renato Poggioli 
hosszú ideig az Egyesült ATlamokban dolgozott kü-
lönböző  egyetemeken mint egyetemi tanár. Könyvé-
ben inkább analitikus-szintetikus módszert alkalmaz, 
mintsem kritikait. Deskriptív eljárasstal igyekszik az 
általános lélektani és ideológiai jellegzetességekb ől 
levezetni az avantgard művészetet és annak karak-
terisztikus vonásait. Tanulmányának tíz fejezette te-
matikailag három kerdéscsoport körül kristályoso= 
dik ki. 

1. „Az  avantgard m űvészet mitológiája" (Az 

avantgard fogalma; A mozgalom fogalma; Ro-

mantizmus és avantgarde). 

Az avantgard ideológia társadalmi jelenség, mert 
kulturális •és művészeti .megnyilvánulásainak társa-
dalomellenes vonásai vannalk. Maga az avant-garde 
szó francia eredetű. Már az 1848-as forradalom el őtt 
is használták. Baudelaire-nél is :megtalálható 
(1862-64). Ma már bizonyított tény, hogy a mai ér-
telemben vett avantgard (elnevezés és fogalom) nem 
korábbi keletű  a múlt század utolsó negyedénél. Kez-
detben mint szociális-politikai és mint kulturális-m ű-
vészeti avantgard. Ezek id ővel szétváltak, majd rész-
ben ismét összekapcsolódtak, kapcsolatuk azonban 
sokszor ellentétes és kétértelsn ű  szempontokat is ma-
gban foglalt. Massimo Bontempelli szerint az avant-
gard kizárólagosan modern „találmány", Akkor szü-
letett, amiskor a művészet önmagáról mint történe-
lemben létezőről kezdett gondolkodni. 

Poggioli az avantgardizmuson belül négy momentu-
mot, szemantikai modellt іkLilёnbёztеt meg: az akti-
vizmust, az antagonizmust és a nihilizmust, az ago-
nizmustt. Az aktivizmus talán a legkevésbé fontos, 
de mindenesetre a legkevésbé jellemz ő. Ezt a kife-
jezést Kurt Hiller használta el őször, amikor is a né-
met expresszionizmus formális tendenciáit definiál-
ta. Lényegét röviden talán így lehetne megfogalmaz-
ni: akció az akcióért. Jobban érdekli tehát a rnoz-
gaom, mint az a.lko•tómunke, és nagyobb hangsúlyt 
fektet a hőstettekre mint magára az alkotásra. 

Az ,antagonizmus mindenféleképpen az avantgardiz-
mus legszembeötlőbb és legnyilvánvalóbb áldáspont-
ja. Kettős irányulása van: antagonizmus a közönség-
gel és antagonizmus a tradícióval szemben. A bohém 
szellem és a művészi környezet pszichológiája az, 
ami meghatározza és kiváltja az avantgard közön-
séggel szembeni antagonizmusának küls ő  manifesztá-
cióit. Ez az ellentét bizonyos esetekben jóval össze-
tettebb. „Megszűnik a szociális-pszichológiai ellentét 
és az antagonizmus kozmikus, metafizikai szférákba 
emelkedik. Az antagonizmus tehát átvált agonizmus-
ba és az esztétikai miszticizmies szféráiba emelkedik." 
(Renato Poggioli) Az avantgardizmus antagonisztikus 
álláspontja a közönséggel szemben nem jelenti egy-
ben ;azt is, hogy ignorálja és elveti a közönséget, el-
lenkezőleg, azt jelenti, hogy tudomá t vesz jelenlé-
téről és hatásáról. 

A romanticizmust és az avantgardizmust összevetve, 
Poggioli ideológiai és történelmi folytonosságot álla-
pít meg közöttük. Afkadémikus közönségnek, pro-
fesszionális kultúrának és intellektuális elitnek ne-
vezi azokat a tényez őket, amelyek ellen a romanti-
cizmus küzdött. Mint mondja, a romanticizmus po-
tenciátlis avantgardizmus. A hagyományellenesség pl. 
a romanticizmusban is legalább olyan mértékben fel-
lelhető , mint az avantgardizmusban. Az avantgard-
nak is, mint bármely más művészi konvenciónak, 
akarmennyire antitradicionális, vannak konvenciói. 
Ez pedig nem .más, mint .maga az antitradicionális 
tendencia, állapítja meg a szerz ő . 

2. Az avantgard pszPchológiájáru és az avantgard 
művészetre, mint egy bizonyos társadalmi pro- 
cesszusban létez őre vonatkozó kérdések spe- 
cifikб lбsa (Agonizmus és futurizmus; Divat, éz-
Iés és közönség; Az elidegenedés állapota; 
Technológњ  és avantgarde). 

Ha az .aktivizmus lényege a „cselekvés a cselekvé-
sért", az antagonizmus lényege a ,.cselekvés •a nega-
tív reakcióért", akkor a nihilizmus lényege az akció 
létre!hozása nem konstruktív, hanem destruktív mun-
ka útján. Legintenzívebb és legváltozatosabb formá-
ját ,a dadaizmusban lelte meg. A nihilisztikus állás-
pontot végső  tenziónak is lehetne nevezni, amit az 
avantgardizmus elért a közönséggel és a tradícióval 
szemben. Poggioli •szerint az avantgard nihilizmusa 
elsősorban pszichológiai é:s társad•almi természet ű , 
mg  ha kulturális problémákon keresztül hat is. 
Az agonizmus szintén jelent ős pszichológiai tenden-
cia a modern kultúrában. A lélek passzív katasztró-
faérzetét csodává akarja változtatni. Az agoniszti.kus 
tendenció következetesen fejl ődött ki az avantgard 
nihilizmusból, majd átalakult futurizmussá. Az utóbbi 
terminus túln ő  a futurista mozgalmon, és általános 
tulajdonsága lesz az avantgard művészeteknek, ,mint 
olyan szemlélet, amely nem az id ő  teljességét ragadja 
meg, hanem a jelent úgy fogja föl ;  mint potenciális 
erőt a jövő  felé. „Az avantgarde tehát arra van ítél-
ve, hogy költ ői álmok formájában képviseltesse utó-
piáit egy olyan művészetr ől, amely sohasem jön el." 
(Renato Poggioli) A fentiek ellenére az avantgardnak 
mégis a jelenhez kell igazodnia, nem utasíthat el 
bizonyos kompromisszumokat úgy a közönséggel, mint 

Rerrato Poggioli megjegyzi,, hogy az avantgard min-
denekelőtt csoportos megnyilvánulás, majd kifejti, 
hogy .az avantgard előtti irodalmi-művészeti csopor-
tosulásokat „i•skoláknak" szokás nevezni (mint ahogy 
azok is), míg az avantgard esetében :mozgalmakról 
keld beszélnünk. A mozgalom olyan elnevezés, melyet 
nemcsak a szemlélők, kivülállák alkalmaznak, hanem 
az adott történelmi pillanat prot аgonistái is — álla-
pítja meg a szerz ő. A romanticizmus volt az els ő  
kulturáli.sдnűvészeti manifesztáció, melyet mozga-
lomnak neveztek el. Az iskola és a mozgalom közöttt 
talán az a legszembetűnőbb !különbség, hogy a moz-
galom túllép a művészet thatárain. Az iskola min-
denekelőtt statikus és klasszikus, míg a mozgalom 
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a kor hivatalos, kultúrájával. Az avantgard m űvészet 
természetéb ől következően aláveti magát a divatnak, 
amely fontos tényezője az „ízlés szociológiájának". 

Poggioli a továbbiakban arról ír, hogy egészen a 
romantikus korszakig nem beszélhetünk művészi és 
irodalmi közönségről mint osztályról, hanem csak 
olyan kulturális• elitről, amely egy meghatározott 
osztályon belül alalkult ki, ez pedig nem más, mint 
az uralkodó osztály. A szerző  szerint a politikai hely-
zet csak negatívan tud hatni egy művészeti irányra: 
szétzüllesztheti az adott kulturális, művészeti felté-
teleket, ezek újjáélesztésére azonban képtelen. Ez a 
megállapítás — mint mondja — érvényes általában 
a művészetekre, de kiváltképp az avantgardra. 

Poggioli az avantgard és a politika viszonyáról tel-
jesen téves nézeteket vall. Mindenekel őtt lehetetle-
nül •keveri a baloldaliságot az anarchizmussah. Azután 
helytelenül kiegyenlíti. a szocialista államot a totali-
tárius rezsimmel. Az állítja, hogy a polgári társada-
lom az egyetlen anegfelel ő  talaj az avantgard szá-
mára, ugyanis — mint mondja — csak itt teljes a 
politikai szabadság, csalk ilyen társadalomban nincs 
semmilyen morális, esztétikai és ideológiai konfor-
mizmus. Dogmatikusan fogja fel tehát az avantgard 
művészet szerepét a nem kapitalista államokban. 
A sztalinista államot veszi a szocializmus modelljé-
nek, innen erednek megállapításainak legnagyobb el-
lentmondásai. 

Poggioli külön fejezetben tárgyalja a kor egyik sa-
játos jelenségét, az elidegenedést. Ez a társadalmi-
pszichológiai állapot, mely a jelenkor polgári társa-
dalmára jellemző, akkor jelentkezik, amikor a m ű-
vész, aki a minőség elkötelezettje, szemiben találja 
magát a modern civilizáció kvantitatív értékeivel. 
Poggioli az elidegenedés formáit az avantgard állás-
pontok tipológiájával igyekszik összeegyeztetni. igy 
a pszichológiai elidegenedés nála analóg az agoniz-
mussal. A gazdasági és kulturális elidegenedés .ana-
lóg az antagonizmus állásfoglalásával. A stilisztikai 
és esztétikai elidegenedés viszont összevág a nihiliz-
musban és az agnosztikus álláspontban rejt őző  és 
a tradicionális •értékek tagadására irányuló néze-
tékkel. 

3. Az avantgard megértésének és értékelésének 
előfeltételei; az ún. „pabboldali" és „baloldali" 
kritikák kategóri бinak ismertetése és az avant-
gard művészet jövője (Az avantgard kritílka; 
Esztétika és poétika; Elmélet és történelem). 

Az avantgard kritikának, el őbb mimtsem elbírálná 
•az avantgard művészetet, az lenne a feladata, hogy 
felfedje és megértse értékeit. Tehát elfogadja .az íz-
lésnek ezt a forradalmát. A romanticizmus utáni 
időszak, vagyis a mai, számtalan létező  és nem iltеző , 
ellentmondásos érs polemikus, dinamikus és progresz-
szív poétikát hozott napvilágra. Ezeket Poggioli a 
már említett négy fogalomkörbe sorolja :be. Szerz őnk 
megkülönböztet „jobboldali" és „baloldali" kritikát. 
Az elsóhöz tartoznak azok a :kritikusok, akik ál.talá-
nosságban elítelik a modern civilizációt, de állás-
foglalásukat egy :polgári és esztétikai tradicionaliz-
mus határozza meg. A baloldali kritika szintén .a 
hanyatlás fogalmát használja a kor jellemzésére,. 
azonban kiz.árólag társadalmi és politikai vonatko 
zásb:an, gazdasági :és osztálytudati .értelemben. Mind-
kettő  elítéli az avantgardizmust mint a jelenkor m ű- 
vészetét, csak az el őbbi a múlt, az utóbbi pedig a 
jövő  nevében. Mint ahogyan Poggioli mondja, egy 
analóg anakronizmus segítségével vizsgálják az ravant-
gardot. Már említettük, a szerz ő  négy szemantikai 
modellből (aktivizmus, antagonizmus, és nihilizmus, 
agonizmus) vezeti le kritikai kategóriáit. Ezek kö-
zül mint legfontosabbakat, ;a következ őket emelhetjük 
ki: automatizmus, cerebralizmus, voluntarizmus, her-
metiziiius, dehumanizáció, technicizmus, ikonokla.szti-
cizmus és szcientizmus. 

Könyvének utolsó fejezetében Poggioli az avantgard 
sorsáról, jövőjéről értekezik. Azt mondja, az avant-
gardot minden más művészi áramlatnál jobban jel-
lemzi saját modernsége. Különbséget tesz a modern 
és a modernizmus ,között, noha hangsúlyozza, hogy 
mindkettő  a la mode (divat) szóból ered. Nem 
modern, hanem csak moderriisztikus az, ami 
elavul éis letűnilk. A modernizmuš igyekszik vul-
garizálni a modernséget. „A modernizmus nem 
más, mint a modernség akaratlan kifigurázásra, 
öntudatlan karikírozása." (Renato Poggioli) Az avant-
gard ma már megszabadult az ilyen értelemben 
vett modernizmustól és sokan ezt .az avantgard 
válságaként könyvelik el. Poggioli szerint err ől szó 
sincs. Egyik-másik mozgalom olyan illúziókkal in-
dult, hogy sikerül elérnie •az avantgard „tet őpontját", 
és mint annak utolsó hajtása, célja elérése után fel-
hagy a munkával. A •krízis tehát másutt keresendő . 
Nem megoldás az, ha a „szű'kebb értelemben vett 
avantgard" átalakul egy „tágabb értelemben vett 
avantgarddá". Ha egy mozgalomnak lejárt az ideje, 
hiába minden erőlködés, újjá már nem éledhet, azon-
ban könnyen eshet a másik végletbe: akadémizmussá 
válik, mint ezt a futurizmus esetében láthattuk. Az 
avantgard művészet, Poggioli szerint, szervesen kö-
tődik a modern művészethez és minden mai m ű-
vészre rányomja bélyegét. Tehát az avantgard ön-
maga negálása ellenéré is m űvészet lett. 
Végezetül még :annyit, Renato Poggioli könyvét csak 
bizonyos fenntartásoklkal lehet és kell olvasni. érté-
kei vitathatatlanok, azonban felróható neki, hogy 
— igen egyoldalúan — mindent a pszi ćhológiai és 
ideológiai jelenségekből igyekezett levezetni, és adós 
maradt az avantgard művészet immanens értékeinek 
feltárásával. 

sziveri j бnos 
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egy elvont és egy 
konkrét küzdelem 

Az irodalomnak vannak kutatói, akik .szerint a pró-
zai művek lényege egy-egy mondatukra vezethet ő  
vissza. Ha ezt elfogadjuk, akkor Vercors Vízbaráz-

dák című  regényének ilndítéka és végkicsengése a 
következő  lehetne: „Mindent kibírni — az életért." 
Pedig az élet a két főhős, Laurel és Armandine sze-
mében már-már teljesen elértéktelenedett. Az •anya-
gi jólétben megcsömörlött, csak saját magukkal tö-
rődő  emberek divatos betegsége fert őzte meg őket: 
az unalom. Életük céltalan és esem•énytelen, ezért 
bármennyire is fontosak egymás szám бгa, bár-
mennyire is a rajongás az, ami egybekapcsolja őket 
— tartalmatlan életük gyakran fordítja visszájára 
szenvedélyüket. Čгunarcangoló veszekedések, üdőleges 
szakítások, fásult hangulatok tarkítják hétköznap- 
jainkat, s fogalmuk sincs, ,hol a hiba. Az igazi pró-
bát egy véletlennek köszönhetik: Laurel, hajóstiszt 
lévén, a nyílt tengeren véletlenüi lesodródik a hajó-
ról, anélkül, hogy a felesége vagy bárki tanúja lett 
volna a balesetnek. Az életunt embernek döntenie 
kell: vagy a kisebb ellenállásnak enged s a régen 
várt halál karjaiba roskad, vagy pedig a val ~színű-
ség utolsó szalmaszáljába 'kapaszkodó életösztönére 
hallgat, s legalább addvg kitart, ameddig a hajónak, 
miután felfedezték •az elt űnését, feltétlenül vissza 
kell térnie, ha egyáltalán van remény arra, hogy 
az óceán tágas térségében rábukkanjanak. Amit az 
előbb az élettársak történetér ől elmondottam, az 
csak most, a regény második részében a f őhős da-
rabos visszaemlékezéseiből tudható meg. Miközben 
a jéghideg vízben a cápákkal vív közelharcot, egy 
óriásteknőssel barátkozik és a medúzák marják 
össze, Vercors h ősének bőségesen van ideje, hogy 
mindent fontolóra vegyen. Az életösztön természe-
tesen győz az életuntságon s befejezésként a vár-
va-várt hajó  is  feltűnik a láthatáron. 

Vercors műve szó szoros értelemben véve regényes; 
a színhely egzotikuma (az els ő  rész a hajón játszó-
dik) s a cselekményesség egyaránt azzá teszi. Kisebb 
mesterségbeli tudású író aligha hozhatott volna ki 
többet e témából a bestsellernél; de az írónak az 
illúziótlan életszemlélet is előnye. Ennek köszönhető  
a körültekintés, mely megóvja a .banalitásoktól. Lau-
rel ugyanis életben maradt, s ezzel korábbi életun-
dorát hazudtolta meg — ám egy szó célzás sincs a 
jövőjükre vonatkozóan. Egy harmonikusabb élet le-
hetőségére csak a próbatétel nagysága, a körülmé- 
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Ha a Vízbarázdák .hősei nyílat tengerek •magányos 
hajósai, akik idejekorán kaptak csömört, mert túi 
nagy lendülettel vetették magukat az életörömök 
habzsolásába, anélkül, hogy örökölt életformájuk, a 
polgári önzés alapjaiban vált volna kérdésessé el őt-
tük, akkor a Mint két tesitvér, bár ez is csak kisre-
gény, élet és halál idő tlenné jelképesített szembeállí-
tása helyett egyértelm űen az életet és annak meg-
prábáltatásaiit választja. Ezt még az a paradoxon 
sem cáfolja meg, hogy a főhős a végén meghal. 

A „két testvér" valójában egy személy, akit az írói 
fikció két élettel ajándékoz meg. Az ezúttal tartal-
mas személyiséghasadást egy sz őke és egy barna n ő  
okozza, akik között Roger-Louis .képtelen dönteni s 
ezért inka'bb Roger-ra és Louis-ra bomlik. Az el őbbi 
bátorsága, ügyessége és érdekházassága révén, félig-
meddig sportból is, nagypolgári és gazdaságpoliti-
kusi karriert fut ibe, mint a nietzschei „veszélyes 
élet" megszállottja, s csak az utolsó pillanatban, mi-
kor még nem késő , döbben rá, hogy a feléledni ké-
szülő  fasizmussal szemben a baloldalon és a de-
mokratikus polgárság soraiban a helye. Louis éppen 
az ellentéte: ő  egy ideig tartózkodó kispolgár marad, 
majd mint egy baloldali .programú színészcsoport 
jogásza kötelezi el magát a Demokratikus Ellenállás 
hívei mellett. Roger és Louis többször elhalad egy-
más mellett a regényben anélkül, hogy egymásra 
ismerne. Végérvényesen csak a barikádon találkoz-
nak s egy gránát jóvoltából ismét egyesülhetnek a 
poraikban. De egyáltalán: miért kellett elválniuk? 

A fantasztikum itt csak ürügy, nem szimbólum és 
nem aliegória, mint Kafkánál, még ha az író az els ő  
sorokban rá hivatkozik is. Inkább segédkonstrukció, 
hogy az író annak a mélységébe hatoljon, •amit az 
előbb említett regényében még csak nem is érintett. 
A két pályafutás voltaképpen két perspektívából —
alulnézetből és felülnézetb ől — kívánja láttatni 
Ugyanazt a tarsadalmi életet: Louis a gyengébbek 
pártjára áll, el őször öntudatlanul, kés őbb meggyő-
ződésből; Roger pedig az er ősebbek, a gátlástalanab-
bak útját járja. Ellentétes irányba indulnak, s anél-
kül, hogy tudnák, rcnindegyikőj{ik száznyolcvan fokot 
tesz meg a körből, melynek az ellentétes pontiján 
ismét találkoznak. Történetük, az indítás és a befe-
jezés fantasztikumától eltekintve, szabályos realista 
elbeszélés, mely csak a társadalmi ismeretek tekin-
teteben haladja tel a múlt századit. Az „ikrek" a 
naiv öntudatlanságból a társadalmi törvények meg-
értése felé fejl ődnek, miközben gyakorlati tapaszta-
latokkal gazdagodnak. Louis kezdetben az avantgar-
de színház tehetséges és haladó szellem ű  művésznő-
jének neveltje, fokozatosan azonban szerepet cserél-
nek, s a telekspekulánsok elleni szakszervezeti küz-
delem első  sorába áll. Roger, a szerencse kegyeltje 
lévén, akadálytalanabbul halad, s a gyanús üzIeti 
kapcsolatokból, a korlátlan hatalomvágyból és a 
mértéktelen élvhajhászásból való kiab гбndulása 
után, etikus énjének a feléledésekor választja az 
eszményekben hivő  kisebbséget. A kör itt zárul be, 
csak az a kérdés, hogy ez minek a jelképe. A leg-
valószínűbb magyarázat egyrészr ől a fentről ibelá-
tásból indított reformok, a könyörületes er ősek; más-
részről a lentről szükségből kirobbant forradalom, 
a fanatizálódott gyöngék jöv őbeli összefogásának 
glorifikálása, a materialista remény poetizálása: .az 
Ember lehető  legjobb útjának utópiája. Vercors a 
rosszal, a fasizmussal, a hülyén merev hierarchiával 
a jót állítja szemibe, mely nemcsak az alsó osztályok 
kényszerűségéből, ihanem a fentiek szükségszer űség-
felismeréséből is eredhet. Ezért hal meg együtt a 
kispolgár-proletár és az übermensch-nagypolgár 
ugyanazon a ba.rikadon. 

A Mint két testvér ambíciója fölülmúlja a kisregény 
műfajának kereteit. A mai olvasó ugyanis nem elé-
gedhet meg a gazdasagpoиtiikai viszonyok között 
hullámzó, végül egyéni öntudatra ébred ő  emberi sor-
sok küső  rajzával. Vercors regénye pedig sajnos 

Vercors: Vízbarбzdák. Budapest, Európa, 1975. 



erre korlátozódik. Hősei váratlanul s csak egy-két 
ügyes írói húzás által indokoltan döntenek; mintha 
egy jóindulatú, de az életet már nagy távolságból 
szemlélő  öregember marionett-figurái lennének. 
Ennek ellenére az öregkori Vercors-t is érdemes ol -

vasni. Az •élmény hevéért a tudás. magabiztossága, a 
romantikus egyéniért a klasszicisztikusan metszett 
körvonalak biztonsága, a bizsergető  lázért a látás 
kiegyensúlyozottsága kárpótol — még ha csak kis-
regény formájában is. 

vajda gábor 

е rthetetlen szenvedélyek 

William Faulkner: 
Vad pálmák. Budapest, Európa, 1972. 

A könyvet két kisregény alkotja: a cimadó és Az 
öreg című. Az utóbbi már korábban, önálló kiadás-
ban is megjelent magyarul, .ami azt bizonyítja, hogy 
nincs feltétlen szükségszer űség a két műnek — az 
egymást váltó fejezetek szerinti — egybeillesztésé-
ben. Nem értelmezi és nem is ellenpontozza egy-
mást a két cselekményszál; párhuzamosan, metszés-
vagy érintkezéspont nélkül halad egymás mellett 
s ugyanúgy horgad le, hasonlóképpen teljesedik ki 
— a semmiben. Hőseik csupán szerencsétlenségük 
és terheltségük fokában hasonlóak, s mivel a küls ő  
szerkesztés egymás mellé kerültek, az eképpen hat-
ványozott nyomorúság fokozza az olvasó szorongá-
sát értük való reménytelen aggódását. Hogy ezen 
tiúl mi indokolja egymás mellettiségüket, inkább 
csak a könyv végére érkezve, a befejezés ismere-
tében derül ki. Ekkor válik ugyanis egyértelm űvé, 
hogy Faulkner az abszolútum két formájának földi 
sorsát írta meg történeteiben: az erotizmusában is 
platonљkus szerelemét; s az önzetlenségében, személyi 
reménytelenségében grandiózus munkáét, emberi 
helytállásét. FauLknex+nél a szerelem nem lagymatag 
megszokottság, amit az emberek legtöbbje a törvény-
nyel és a szokással szentesített élettársi kapcsola-
tára ráhazudik; de még csak nem is fiatalos láz, az 
ösztönök kavargó ködéb ől kivillanó szalmaláng, ha-
nem állandó életprincipium, •mely nemcsak mérsé-
kelt áldozatokat követel, hanem még az életet is el-
veszi. Charlotte, akinek szenvedélye és tudatossága 
a görög tragédiák •hősnői között keresteti velünk 
rokonait, teljesen tisztában van ezzel: „a szerelem 
és a szenvedés egy és ugyanaz, s minden szerelem 
annyit ér, amennyit haј 1 аndó vagy föláldozni érte ... " 
Nem erőltetett azonban ez az eltökéltség, mert mé-
lyen az ösztönökben gyökerezik: Charlotte ugyanis 
képzőművész-alkat, s különös öröme telik abban, 
ha alakíthatja a dolgokat. Ezt teszi Wilbourne-nel 

is, akit puritán tisztasága, •belénevelt félénksége 27 
éves koráig visszarettentett az önálló kezdeménye-
zéstől. Ekkor kerül úgyszólván nyersanyagként az 
eltökélt fiatalasszony vonzáskörébe; ekkor kezd ődik 
látszatra valószín űtlen, de az írói megjelenítés által 
belülről csodálatosan 'hitelesített kalandjaik soroza- 
ta. Csakhogy ez az út külso"Leg láthatatlan és hihe-
tetlen. Erről az újságok nem írnak s a televízió sem 
tájékoztat; a többség önvédelmi ösztöne, ha tudo-
mast is vesz a •szokatlanról, a szenzáció csatornájába 
gyűjti s a betegesség skatulyájába rekeszti. Nem 
véletlenül, mert az ilyen tragédiák okozójaként sa- 
ját maga fölött kellene ítéletet tartania. Ennél pe-
dig a kisebb baja is nagyobb. Vagy talán a kisebb-
ségben, az alkalmazkodói készség hiányában rejt őz-
het •a hiba? Aligha, hiszen a h ősök nem annyira él-
hetetlenek, hogy önkéntes öngyilkosjelöltek legye-
nek; valójában társadalmuk normarendszerének for-
malizmusa semmisíti meg őket. Egyszerűen nem 
nyújt számukra életteret, legtöbbször még az ani-
mális vegetáció számára sem. (Wilbourne hiába ren-
delkezik az egyik neves amerikai orvosi egyetem 
diplomájával, nem kaphat állást, mert néhány hetet 
hiányzott •a kötelez ő  gyakorlatról.) De amennyiben 
megkapaszkodhatnának is valamiben, csak akkór 
vállalhatnák, ha lemondanának saját magukról, ha 
képesek lennének a saját ellentétükké válni. Beil-
leszkedésükkel •a zavartalan anyagcseréjük lenne 
biztosítva, de a kívtlrűl kötelező  életforma gépies-
sége szerepre és tekintélytiszteletre kötelezné őket. 
Talán a közérzetük is javulna, ám csak a szerelem 
halála árán. Ezért inkább a bizonytalanságot jelent ő  
szökést választják, a vad szelet, ami csak fokozza 
labogásukat. Eközben olyan gondolatok forognak 
Wilbourne fejében, amelyek azóta egy egész nem-
zedéket fordítottak a keleti bölcselet felé (a regény 
1939-ben íródott): „Rájöttem már egy ideje, hogy 
minden erényünk, s általában a .legelviselhetőbb tu-
lajdonságaink mind a semmittevésb ől erednek: a 
szemlél ődés, a kiegyensúlyozottság, a lustaság, az, 
hogy békén hagyjuk a másikat..:' Faulkner azon-
ban még tudja, hogy a nirvána nem realitás, s hogy 
ennek az életformának is vannak tragikus ellent-
mondásai: Wilbourne, az ügyes orvos tiltott magzat-
elhajtást végez Charlotte-on, aminek következtében 
az meghal. A jogász .szem csak ezt látja a történet-
ből, s az orvos meg is kapja a magáét, az ötven évi 
kémіyszermunkát. Ily módon voltaképpen oda érkezik, 
ahonnan Az öreg hőse a regény kezdetén indult. Ha 
az ő  története a látszólagos szabadság börtön-voltát 
peldázta, azt, hogy a, polgári életforma gépezete el- 
tiportja az emberi eszményeket — akkor .a Mississippi 
áradásának hullámaival hetekig küszköd ő  fegyenc 
sorsa a rabság és a természettel azonos öntudatlan-
ság szabadságát hirdeti. Míg Wilbourne orvos létére 
a •saját gyöngeségéből és a társadalom ostobasága 
miatt nem képes ember lenni az emberek között, 
addig az ösztöne sugallta becsületére hallgató fe-
gyenc állati körülmények között és félállati szellemi 
szinten példát mutat arra, •ami után a civilizáciaban 
elpuhult ember csupán vágyakozhatik. Mindössze 
annyit tud, hogy a dеtdkсtдvreglények becsapták, mikor 
a naiv vonatrablás végrehajtására bátorították. 
A vétke csupán annyi, hogy valamiképpen ő  is hí-
res szeretett volna lenni. Ezért csak „azokra" ha-
ragszik, nem lesz embergy űlölő, s a szökés korlát-
lan lehetősége sem izgatja. Mindennél fontosabb szá-
mára, hogy a vízből kimentett asszonyt, az újszü-
löttet és a csónakot átadja gazdáinak. Jutalmul —
mi mást remélhetne? — még tíz évet kap szökési 
kísérletért. 

Láthatjuk: Faulkner is szellemi disszidense társa-
dalmának, elutasítja azt, mert csak a betegséget ér-
zékeli benne. Azonban ábrázolásának, emberlátásá-
nak antropológiai fedezete is van, s ez az, ami re-
gényeinek olvasására csábít. 

vajda gábor 
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Az író konkrét (néhol felesleges) valóságrajzzal di-
daktikusra bonyolítja a regényszituációt. Zavaró a 
közvetlen írói narráció, az írónak a regényb ől való 
magánkiszólása, ami helyenként az irodalmi szöveg 
ellaposodásához vezet. Jen ő  bácsi, a regény egyik 
szereplője, aki szabad idejében festeget, megfogalmaz-
za a gyerekeknek a regény mondanivalóját: „Szóval 
olyasmit kéne akarni, miben nincs b űn. Mint pél- 
dául az igazság. Elhatározod, hogy žgazságos leszel 
akármi történjen is veled, csak igazat mondsz, csak 
igazságosan cselekszel, igazságosan bánsz mindenki-
vel. Csak az igazságra törekszel mindenáron." Ez az 
idézet a regény tételességét is bizonyítja. 
Czakó Gábor a Csata minden áldott nap című  regé-
nyének gyengeségei ellenére is a legújabb magyar 
prózairodalom jelentős alakja. Régebbi művei mögött 
kialakult, zárt gondolatiság munkál, kreatív fantá-
ziája a nemzedékében szinte egyedülálló, ha nem 
sematizálja a tézis, ha fölényét ironikus látás köz-
vetíti. A megváltó például az érzelmileg túlfeszített 
belső  monológjaival parabolikusan tiszta helyzetet 
igyekszik teremteni, valóságos konfliktusba igyekszik 
sűríteni az öncsaló világ és a szuverén életre vágyó, 
az etikusan főlényes ember ellentétét. 

Czakó legnagyobb erénye az, hogy tartalmivá tudja 
fordítani az élményt, s 'hozzá minden könyvében 
más-más prózaformát keresve. 

két tézisregény 

Czakó Gábor: 
Csata minden áldott nap. 
Szépirodalmi, Budapest, 1975. 

Moldova György: 
A Szent Imre-induló 
Magvető  Kiadó, Budapest, 1975. 

Czakó Gábor legújabb könyve, a Csata minden áldott 
nap visszaesést jelent a Megváltó cím ű  regényhez 
és az Emberkert című  korabbi kötetéhez viszonyítva. 
Ezek Czakó legjobb munkái. 

A regény cselekménye 1950 nyarán játszódik egy 
dunántúli faluban, ahol a gyerekbandák szervez őd-
nek. A szembenálló csapatok a feln őtt társadalom 
életének mintájára hadakoznak egymással. A feln őt-
tеktől, környezetüktől lesték el a jelszavakat, ma-
gatartásformákat, melyek dönt ően befolyásolják a 
gyerekek és a gyerekosoportók egymás közti viszo-
nyát. A regény Ikét szembenálló gyerekbandával is-
mertet meg bennünket: az Arany-körrel, ahol kato-
nás rend van, „Vezérrel" a csapat élén, a bandata-
gok erőszakos és támadó „hadviselési elveket" valla-
nak. Az Arany-kör „Vezére" egy elkényeztetett, ideg-
bajos gyerek. Terrorizálja társait. Apja, a falu elnö-
ke, alkoholista. Úgy érezte, hogy ő  a falu „Vezére", 
önkényessége miatt leváltják. A zsenge, kialakulóban 
levő  tudatban életreszóló nyomokat hagy az egész-
ségtelen környezet. A másik banda jámbor, játékos 
gyerekekből verbuválódik. Csak védekezésre hasz-
használja erejét. 

Zoli, a regény hőse gondolkodásra, mérlegelésre haj-
lamos fiú. Az Aranykör tagja. Csupán őszinteségé-
vel és becsületességével robbantja szét a „Vezér" 
prefasiszta rémuralmát. Ez a mozzanat az író naiv-
ságára vall. Az őszinteség és a becsületesség, bár-
mennyire is pozitív emberi tulajdonságok, nem elég 
az erőszak, a vak fegyelem, a komiszság, a kegyet- 

51 	lenség ellen. 

Moldova György legújabb regénye, A Szent Imre-
induló súlyos témájú alkotás: a második vilagháború 
haláltáborait, deportálásait és több •millió zsidó el-
pusztulását választja tárgyául. A regény h őse Kdhi-
dai Miklós tizenkét éves fiú, akit zsidó szarmazása 
miatt nem vettek fel a 'híres Szent Imre Gimná-
ziumba, később gettóba ,kerül, az ott működő  zsidó 
szervezet futáraként sok mindent lát és átél. A get-
tóban töltött hónapok után nem érzi kitüntetésnek, 
hogy a• felszabadulás utáni ősszel ő  is ott állhat a 
Szent Ímre Gimnázium diákjai között. 

„Amit ez a fiú átél, elegendő  anyag lenne egy re-
gényre, s nyilvánvalóan többről tudósítana ez a re-
gény, mint az ő  gyereksorsáról" —írja Bikácsy Ger-
gely Moldova könyve kapcsán. Az íróazonban kiin-
dulópontnak tekinti hősét, ürügyként bánik vele, sze-
repekbe kényszeríti, azért, hogy a fiú sorsán túlmu-
tató tanulságot levonhassa. Miklós mindenütt felen 
van, figyel, hallgat, mindenütt tanú, csak azért, hogy 
az olvasó is okulhasson a történteken. Tanmese ízű-
vé válik a regény. Az ún. írói üzenet nem a f őhős 
jelleméből és történetéből fakad, hanem az írónak 
a történetbe vetített nézeteib ől. Moldova könyve té-
zisregény. Megkerülhetetlen kérdéseket magyaráz 
meg az író: felméri Magyarország felel ősségét a tör-
téntekért, tisztán látja a Zsidótanács, a magyar cio-
nista mozgalom hibáit és korrupcióit. 



Tömör, feszes prózanyelvvel, néhol aforisztikusan fo-
galmaz: „Magyarországról úgy lepattant az ezeréves 
kereszténység, mint ócska fazékról a rassz máz." 

Az író ezzel a tézisregénnyel egy értékesebb alkotás 
lehetőségét mulasztotta el: a f őhős, Kőhidai Miklós 
regényét. A könyv legjobb részei azok, amelyek a 
kamaszkor küszöbén álló fiúban végbemen ő  folya-
matokat ábrázolják: az anyjától való elhidegülést, 
ami-kor már csak az igazán lényegesre tud figyelni. 
Úgy érezzük, hogy ez a tizenkét éves fiú is kimond-
hatja azt, amit a bölcs Rabbi Abáhu: „Már letett 
a békéről is lelkem." 

virág ágpata 

folyoircitszemle 

a prózapoétik ~ ról 

Király Gyula tanulmánya (A prózapoétžka ismeret-
elméletž és ontológiai kérdései. Filológiai Közlöny, 
1975/1. 1-17. old.) az irodalmi m űvek elemzésének 
a magyar nyelvű  szakirodalomban talán legelhanya-
goltabb részével, a prózai mű  elemzésének a kérdé-
seivel foglalkozik. „A prózai művek epikus strwktu-
ráltságának elemzésével kapcsolatos módszertani 
probléma abban fogalmazható meg —írja —, hogy 
szemben a lírai művekkel, de még a verses epikával 
szemben is, a prózai epikus struktúrák nehezen meg-
közelíthet ők jellemz ő, de kžszakított szövegrészek 
alapján. A prózapoétikának ugyanúgy létjogosultsá-
ga van, mint a költészetž verspoétžká г4ak, s ennek 
létrehozásához kíván az alábbi eszmefuttatás a kér-
désfeltevés, a kategória-džfferenciálás és a poétikai 
nézőpontok meghatározásával hozzájárulni." Király 
Gyula tanulmánya a prózai mű  legfőbb alkatelemeit 
határozza meg a lírával és a drámával való össze-
vetés segítségével, s ezzel a korszer ű, műközpontú 
prózaelemzés számára olyan úttör ő  jelentőségű  as-
pektusokat és vonatkozásakat tár fel, amilyeneket 
az eddigiek során a prózaelemzés gyakorlatilag nem 
alkalmazott. Az említett összevetések nemcsak a kü-
lönbségeket tárják fel, hanem a .hasonlóságok, az 
egyes sajátságok műnemenkénti átlényegüléseinek 
egész sorát is. Ilyen szempontból is jelent ős ez a 
dolgozat. 

Király .szerint az epika és a dráma közötti dönt ő  
különbség nem az ún. epikaiság megléte vagy hiá-
nya, .az ELBESZÉLŐI ÉPÍTKEZÉS az, ami szembe-
állítja a ke ьtőіt egymással: „Ami az elbeszélésben az 
elbeszélőž konvenció —írja —, az a drámában a ren-
dezés adottsága, konvencžója." Ezzel máris sikerült 
kiemelnie a prózai mű  egyik fő  megkülönböztet ő  52 
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jegyét, az ún. ELBESZЕLđ  jelentőségét és szerepét. 
„A rendezés felszívódik a kész darabban, míg az el-
beszélő  gyakran írói« mezben, máskor krónikásként 
vagy szemtanúként, vagy pedig meghatározatkan és 
mégis ottlev ő  személyként •az író, és a törekvés-cse-
lekvés közé, az író személyisége, lírai énje közé éke-
li magát, mint objektiváló, miközben már maga is 
az objektiválás eredménye." Az elbeszélő  tehát be-
ékelődik a műbe, a „mű  által inkarnált világba", és 
ezzel maga is eresíti .az epikai m ű  történésének meg-
határozott, konkrét „tér=id ővszonyatt". 

A „világ lírai kifejezése" és „a világ epikai ábrázo-
lása" .közötti dönt ő  különbséget a „szubjektív-objek-
tív világ visszatükrözésének" 'különböz ő  módjai ad-
ják meg; a lírában egyetlen h ős öntudatának az ábrá-
zolásával, míg az epikában „az ábrázolt tudatok és 
a szerző  lírai énje közti távolság megteremtése ré-
vén, az egymással párbeszédet folytató tudatok meg-
jelenítésével". Pontosan megragadható ez a sajátság 
az ún. „lírai dialógus" és az „epikai dialógus" össze-
vetése révén. Az első  „nem ábrázolt személyhez vagy 

öntudathoz forduló dialógus", a második „ábrázolt 
alakhoz vagy tudathoz forduló dialógus". 

Mindebből következik, hogy az epikai m ű  egyidejű-
leg foglalja magában a szubjektív és objektiV vilá-
got, sőt nemcsak magában foglalja, hanem szembe-
sítenie is kell a kett őt egymassal. „Az epika — fo-
ga.hnazza meg Király Gyula — egyszerre személyes 
és tárgyias valóságmegidézés." Ez a vonása pedig 
arra predesztinálja az elbeszél ői mű  egészét, hagy 
„esztétikailag rendszerezze, kiemelje a valóság moz-
gásából mindazt, ami a köznapi szemlélődés számára 
szokatlan, új, evidencia nélküli, ellentétben a már 
ismerttel, az objektiválódottal, azzal, ami már jel-
legzetes, ami ismétl ődő". 

Fontos pontja Király Gyula tanulmányának az a 
megállapítás is, miszerint maga a m űnem nem je-
lent művészi gondolkodásformát, hanem a „művészi 
rendszerezésnek aszó művészetében jelentkező  egyik 
vagy másik (lírai vagy epikai) pólusa, amelyek erő -
vonalán a művészi gyakorlat konkrét ontológiai-is-
meretelméleti érdekl ődésegységb ől most már ki is 
alakít donтenáns műfaji rendszerezésformákat". A mű-
nem kategóriái „a tér és idő  művészi közeggé szer-
vezése" alapján differenciálhatók. A tér és id ő  mű-
vészi közeggé szervezésének a lírában és az epiká-
ban egymástól eltér ő  módjaiból következik, hogy a 
lírában e közeg KIFEJEZÉSE megy végbe, az epi-
kában pedig az ABRAZOLAsA. 

Az epikus mű  eszmevilágának és esztétikai értékei-
nek a megragadásihoz az „írói attit űd" kérdésének 
az eldöntése alapvető  fontosságú. A műelemzés szá-
mára ugyanis döntően fontos tény, hogy a ,éhős sza-
va" nem „informatív szó", a „h ős szava csak a mű-
vészien megformált valóság arányrendszerében kap-
ja meg sajátos új információs, és végső  ideológiai 
tartalmát. S a tipizálásnak ebben a mozzanatában 
jut kifejezésre az írói aspektus, illetve a valóságnak 
és törvényszer űségeinek esztétikai távolsága ett ől az 
alakokhoz tartozó szótól, mint igazságtól, ideoló-
giától". 

Min•debből következik, hogy az „epikus modell rend-
szerében nem az ábrázolás, hanem a távolságtartás 
a par excellence epikaiságot hordozó elem". A távol-
ságtartást a mű  különböző  szintjein az „idegen szó" 
teremti meg. Az epikus szó éppen ezért kétdimen-
ziójú. „Benne a dialogizáló vagy monologizáló be-
szélő, mint viszonylagos igazságot és nem mint abszo-
lút törvényt ragadja meg a tárgyat vagy jelenséget 
vagy összefüggést." Az epikus szó második jelenté-
sében olyan „jelentéses rímstruktúrát épít ki, amely-
nek következtében ez a szó jelentéses szóvá és ka-
rakterisztikumot jelent ő  szóvá válik a befogadó szá-
mára, mind a jelenség személyi, mind társadalmi vo-
natkozásaiban". 

Az epikus szó tehát „szemantikailag rímelő  ismétlő-
dések" létrehozására képes. Maga az epikai rím 
olyan „funkcionális képismétl ődés, amely az alakra 
vagy a szituációra vagy a sorsra, vagy a hős igazára 
stb. irányítja a figyelmünket, illetve a felsorolt vo-
natkozások valamelyikére koncentrálja az esztétikai 
átélést, s csak ezáltal emeli a mű  egésze jelentését 
egyféle összetett jelentéssé, szellemileg megismétel-
hető  eszmei praxissá". 

Király Gyula tanulmánya a m űalkotásnak mint mű-
vészi gondolkodásrendszernek ontológiai és ismeret-
elméleti szempontú elemzése alapján jut el az epikai 
mű  legfontosabb sajátságainak a megragadásához, 
jelentős útmutatást adva a prózaelemzés gyakorlata 
számára. 



 

Azt is tudnunk kell azonban, hogy a m űvész nem 
úgy szabadul meg a nyelvtől —lévén a nyelv ling-
visztikai meghatározottságú —, hogy tagadja, hanem 
a nyelv immanens tökéletesítése útján: a m űvész, 
mintha legyőzné a nyelvet a maga nyelvi eszközei-
vel, lingvisztikailag tökéletesítve arra bírja rá, hogy 
túlhaladja önmagát. 

„Ez az immanens legy őzés képezi — összegezi a for-
ma és a tartalom viszonyának lényegét Bahtyin —
az anyaggal szemben formai meghatározottságot 
nemcsak a költészet, hanem minden m űvészet esi-
tében." 

juhász erzsébet 

az anyag immanens 
legyőzеse 

A Szarajevóban megjelen ő  Izraz című  irodalmi- és 
művészetkritikai fólyóirat 1976'  januári száma közli 
fordításban Mihail M. Bahtyin Adalék a szó eszté-
tikájához című  tanulmányát, amely az ún. materiá-
lis esztétika hiányosságaira mutat rá. Bahtyin nem 
veti el teljesen az (ín. materiális esztétika létjogo-
sultságát, de kifejti, hogy csak abban az esetben 
használható, ha eleve tisztában vagyunk korlátaival, 
ha nem akarjuk többre használni, mint a műalkotás 
puszta technikájának a vizsgálatára. „A materiális 
esztétika — írja Bahtyin amely nem korlátozza 
igényeit a művészi alkotás technžkájának a vizsgá-
latára —egész sor principiális hibához és tévedéshez 
vezet, amelyeket nem képes megoldani." Bahtyin ál-
talános esztétikai kóncepcidként fogja fel a materiá-
lis esztétikát, és részletesen ismerteti mindazokat a 
vonatkozásokat, amelyekre ez a koncepció  'a  mű  
elemzése során nem tud magyarázatot adni. „A ma-
teriális esztétika —állapítja meg — nem tudja meg-
magyarázni a művészi formát." „Úgy látszik —írja 

elkerülhetetlenül feltételeznünk kell a tartalom 
momentumának meglétét ahhoz, hogy a formát ne 
durva hedonisztikus módon, hanem lényegileg meg- 
érthessük." 

A materiális esztétika másik nagy fogyatékossága 
az esztétikai látás művészeten kívüli megnyilvánu-
lásaihoz fűződik. A materiális esztétika Bahtyixi sze-
rint nem tudja megmagyarázni például a természet 
esztétikai látását, érzékelését, a mítoszokban vagy 
a világlátásban rejl ő  esztétikai mozzanatot, és általá-
ban azokat az eseteket, amelyeket esztétizmusnak 
nevezünk, s amelyeket az esztétikai formáknak az 
etikai szférába való indokolatlan átvitele jellemez. 

De legmesszebbmen ő  .következményekkel talán éppen 
az a fogyatékossága jár az ún. materiális esztétiká-
nak, hogy nem tudja megmagyarázni a m űvészettör-
ténetet. „Mindaz, ami bekerül a történelembe —
írja szükségszer űen meg kell hogy sz űnjön tisz-
tán önmagaként •léteznž." „A materiális észtétika a 
legjobb esetben is csak ždőrendi táblázatot készíthet 
az egyes m űvészeti ágak technikai éljárásažnwk vál-
tozásairól, mert a technikának önmagában nem lehet 
története." 

A műalkotásnak alapvetően lényeges eleme Bahtyin 
szerint a tartalom, de ez sohasem függetlenedhet a 
formától. Amennyiben a tartalom megformálatlanul 
marad a műben, „rossz prózaiságról" ,beszélhetünk. 
Ebből következik, hogy a művésznek nemcsak anya-
gát kell uralnia, hanem a tartalom mozzanatát is, 
ami annyit jelent, hogy a művésznek „esztétžkaž po-
zícžót kell elfoglalnia az esztétikain kívüli valóság- 
gal szemben". 54 
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Pesme:  Janit Siveri (1956) i Vi ćezoslav Нгопјес  (1944). Odlomak iz romana 
Registrovani zec  ha  Tolnaija. 
Eseje objavljuju Mikloš Meselj  0  paternu i  0  izolaciji, a Beata Torka, 
ovogodišnja dobitnica Šinkoove nagrade  0  unufrašnjem pisanju. 

Таспо  ispod grada Smedereva, na ovii strani Dunava, stoje poredani ku ćerci 
Burkafa i Fertalja pod krovovima od trske. Administrativno, pripadaju 
Skorenovcu koji leži petnaestak kilomefara odavde, opštini Kovin, u praksi, 
međutim,  skin  o nikome. 
Oko sto i pedesef ku ć ica sa otprilike  test  stotina stanovnika. Otprilike — 
zbog toga, је г  se ovde broj duša menja iz meseca u mesec: nekoliko poro- 
dica se pokupi, podu dalje, drugi pak zauzimaju njihova mesta. Ovi drugi 
su naj češ će još siromašniji. 
—  Ivari su oduvek dolazili najsiromašniji — kaže predsednik Socijalisti č kog 
saveza  a  Sko4enovcu. — Ko j i ne mogu nikako druk č ije. Paradoksi dvade- 
setog veka, primetio  ii  nedavno na televiziji jedan naš politi čar upravo  O  
ovim naseljima koja ni č u u dnu nasipa pokraj Dunava. Kada  ii  lepi, č isto 
vreme, odavde se vide svetla Beograda, a ovde ni vode ni struje, ni puta, 
ni apofeke, ni ništa. 
U naselju  rima č ak nt bircuza, a prodavnicu imaju tik nekoliko godina. Pre 
petnaestak godina  be su stanovali gotovo isklju č ivo Madari, ali, č im su  on  
po č eli na stotinu odlaziti u inostransbvo na fad, ili se preseljavali u silo, 
s druge strane, iz Sr6ije, zauzeli su njihova mesfa novi siromasi. Stari- 
sedeoci ih, zbog njihovih pletenih opanaka, zovu vercanima. 
—  In 	koji su makar i mali snašli, prešli su živeli u silo — diže 
se na lakat u svom bolesni čkom krevefu Mihalj čala, predsednik mesne 
zajednice. Title ga leda a mute ga i svakojaki vesnici i bedasto će starosti. — 
Ljudi su izglasali mesni samodoprinos od četiri procenata, i opština  ii  
o6e ćala neku ротос , mogli bismo, dakle, da se pomerimo iz mesta. .tedva 
čekamo da se izmedu Kovina i Smedereva završi izgradnja mosta, i to  te 
nas povu ć i napred. Onima koji hite da se presele  a silo, iako na zaobi- 
lazan na č in, obezbedili sro placeve, pa imaju gde da grade ku ć u.  Cd onih 
hiljadu i pet stotina meštana koji rade  a  inostranstvu, mnogi se vra ćaiu, 
i o njima vodima ra č una.  Id  novih ku ća  ii  polako izrasla č itava  alma;  
пema još tablu, ali ćemo je nazvati ulicom Tamaši  Anna.  Moramo napraviti 
pre svega troboar u njoj. A zatim sprovesfi svetlo u naselja, to j es t , sfruju. 
Aki budi para. napravi ćemo i put, ali, zasad, najvažnija  ii  struja, svetlo. 
(Iz reporfaže Kalmana Dudaša) 

tolt Viragoš pruža  a prenosnom smislu jedan reprezenfafivan presek borbe 
za kulturu crnaca. a na isto se vra ć a i u odeljku koji se bavi konkretnim 
problemima crna č ke književnosti, ukazuje, otkriva vize, skre će pažnju na 
društvene okolnosti nastanka pojedinih romana, ukoliki to nude za pofrebno. 
Najja č i i najvredniji delovi njegove knjige jesu nesurnjivo ina poglavlja, 
samostalne studije, ukoliko bismo ik izdvojili, koja nasboje predstaviti su-
štinu ponekog problema okupljaju ć i oko njega masu č injenica. • Princip i 
praksa kulturnog dualizma, fi  primer, zasniva se na prinudenosti crna č kog 
umetnika da u suštini prenosi, interpretira, dve kulture, shodno dvostrukoj 
sfvarnosti svoje okoline. Crna subkultura koja ie izrasla iz ameri č ke stvar= 
nosti i koja je ukorenjena u njoj, neodvojivo je srasla na jedinstvenom 
ameri č kor kulturom, biz izrazite qranitne linije;  in toga se nazire, da  a  
stvari i ne možemo govoriti apstrahovano,  0  posebnoj kulturi oбojenih. 
Ameri č ki  enni pisac je i Sam neizbežno deo englesko—ameri čke književne 
bradicije — to se ogleda i u književnim delima fakvih crnih pisaca koji 
su ovu vize negirali ill jot  negiraju — on mora da nastupa svesnr5 spa- 
jajuć i istovremeno sopstvenu crna č ku fradiciju sa prethodnom, mor, poku- 
šati da otkrije sopstveni fon i izraz. • Crna č ka književnost koja је  nikla 
na tlu SAD morala  ii  prihvatiti borba za dva ogromna neprijatelja -4  ta č - 
nije re č eno ova borba trail sve do današnjih dana — i to, s jedne strane, 
borba za lažnom slikom crnca u književnosti belaca koja se zasniva  na mi- 
tovima, ra sbereotipnim i teratjzovanim tablonjma, a s druge strane, s 
praksom dvojakog esteti č kog vrednovanja anglosaksonske kritike. Da bi  re -
volja bila  vita,  od  te dve ograni č avaju će okilnosti rp гva  ii  postala praksa 
I  onih svesno ambicioznih crnih pisaca, ukoliko su  telelj igrati ulogu repre- 
zenfafivnog c4nog pisca Arerike. 5lika crnca  a  delima već ine belih pisaca i 
pored najbolje volje prianja uz  time  stereofipnosti, zahvaljuju ć i pre svega 
perspektivi oka koje se nalazi izvan erne stvarnosti, nedoviljnom pozna- 
vanju te stvarnosti, da ne govorimo, naravno,  0 tome, kada je jednostrano 
data slika namenno osfvarena u nekom književnom delu. (Afila Balaž  0  ameri- 
kanisti čkoj knjizi tolta Viragoša) 

Podoli izlaže sasvim pogrešne stavove  0  odnosu avangarde i politike. 
Pre svega, na nerogu ć  na č in brka levi čarstvo sa anarhizmom. Zatim, ne- 
ta čno izjedna čava socijalisti č ku državu sa totalibarnim sistemom. Tvrdi da je 
gradansko druš4vo jedino odgovaraju će tlo za avangardu, — jer, kao što 
kaže — sari su tamo potpune politi č ke slobode,  sari a  jednom takvom 
društvu  fi postoji nikakav moralni, estetski i ideološki konbormizam. Dogma- 
ti čki shvata, dakle, ulogu avangarde u  nekapitaljstjtkjm državama. Staljini- 
sti č ka država  ii  niegov model socijalizra, odavde poti č u  naivete  protivure č-
nosti njegovih konstafacija. • Autor razlikuje „leve" i „desnu" kritika. 
Prvoj pripadaju  on  kriti čari, koji uopšteno osuduju modernu civilizaciju, ali 
njihova stanovišta odneduje jedan gradanski i estetitki tradicionalizam. 
Levi čarska kritika takode upotrebljava pojam nazadovanja za karakterizaciju 
epohe, ali isklju č ivo  a  društvenim i politi čkim odnosima, u ekonorskom i 
klasnom smislu. I jedna i druga kritika osu đuje avangardizam kao umetnosf 
sadašnjosfi,  sari  što prva  to  tini  u ire prošlosti, a  druga u ire budu ć- 
nosti. Kao š t o Podoli kaže, avargandu posmabraju pomo ću jednog a.nalognog 
anahronizma. • Knjiga Renafa Po đolija  rote  i mora da se č ifa  sari s 
izvesnim rezervama. Njene vrednosti su van  sumnje,  mite mu se, međutim, 
zapisati kao slabosb, da  ii  — veoma jednosfrano — nastojao da sve izvede 
iz psihotoških i ideoloških pojava, baki da  ii  ostao dužan s otkrivanjem 
imanentnih vrednosft avangardne umetnosti.  (Janit Siveri) 

Studija Dule Kiralja odreduje najglavnije elemenfe proznog dela njegovor 
usporedbom sa lirikom i dramom, i time savremenoj proznoj analizi u č ijem 
se snedjitu nalazi deli, otkriva takve aspekfe pionirskog zna č aja, kije do 
sada prozna analtza prakti čno  Job  nije primenjivala. Spomenute usporedbe 
ne  sari  što otkrivaju razlike, п ego i č itav niz sli čnosti, preobražaj poiedinih 
specibi čnos4i Pl žanrovima. ‚vaj rad ie zna čajan i sa fog sfanovišta. •„Lir- 
.ski dijalog" jesbe „dijalog koji se obra ća nenaslikanom liku i Ii  samosvesti", 
a drugi, „epski dijalog", jeste „dijalog koji se  obrata datom lika i Ii  
svesfi". Iz toga proizilazi, da epsko deli istovremeno sadržava u sebi i 
subjektivan i objektivan svet, štaviše, ne  sari  da sadržava, u sebi, nego 
ik i suprotsfavlja. „Epika — pite Dula Kiralj — isiovuemeno  ii  i ii čno i 
objektivno prizivanje sfvarnosti". O va crta pak unapred odre đuje celinu pri- 
poveda čkog dela baki da .,estetitki sisfemafi3e, izdigne iz kretanja stvar- 
r+o кfi sve  one š to je za svakodnevno posmatranje neobi čno, nova, biz evi- 
dencije, u suprotnosfi sa  vet  poznatim. sa  objektiviziranim, sa onim  bio је  
vet  karakferisfb čno,  bio  se vet  ponavija". 

Bah ć in shvata materijalnu estetiku kao opšic estebsku koncepciju i detalino 
predstavlia sve one odnose, na koie ova koncepcija prilikom afalize dela 
nije u stanju da pruži odgovor. (Eržebet Juhas) 

127-128. számunkból technikai hiba {olyfán kimaradt. hogy a 386. oldalon 
található diagramok a-val illetve b-vel jelölt körcikkei a tömegkomruni-
káctós eszközök használatát (1), illetve a társaséletet (2j mint mellékfevé-
kenységet ábrázolják bd đmegtaka г ítđ sként (fghát a számozoft í ő  tevékenysé- 
gektő l eltérően, amelyek a szabad idö összetev ő i, az összid ő  íüggvényében` 







е  ѕzánnunkban dragoljub адхдс  kerámiáii közöljük 


