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EZRA POUND: GANTóK. VÁLOGATTA, FORDiTOTTA 
ÉS AZ UT6SZ6T ÍRTA KEMENES GÉF1N LÁSZLó, 
MAGYAR MűHELY, Párizs, 1975. 

tУgy látom, elveszett számunkra ama tündökl ő  világ, ahol a gondolatok tisztán és 
élesen metszik ,egymást; a mozgató energiák világa, „mezzo oscuro rade " „risplende 
in se perpetuale effecto "; a vonzóerők , amelyek testet öltenek , amelyek láthatók, 
vagy a láthatóságot súrolják; Dante paradisojának anyaga, a víz alatti üveg, a 
forma, melyet mintha tükörben látnánk ; ahol eme realitások az érzékek által mind 
felfoghatók , egyik hat a másikra, „đ  Jul  si tini" ment a két betegségtől : a héber 
nyavalyától és a hindu nyavalyátöl, fanatizmustól , túlzásoktól , amik Savonanolá-
kat szülnek , fakírok szülőanyját , Alexandriai Szt. Kelement , aki a nőknek meg-
tiltotta , hogy fürödjenek ... Mert a test-tagadó aszkézist aszellem -tagadó aszkézis 
követi , amely aztán .az együgyűséget mint „egyszerűséget" dicsőíti ; a naiveté kul-
tusza. Sokak számára a „középkor" csak a két nyavalyát jelenti; pedig a nyava-
lyák közt ott volt a mediterránt tiszta ész is. 

(POUND) 

Több mint fél évszázad alatt n őtt és gyarapodott óriási eposszá Pound Cantá-köl-
tészete, mely nemcsak méretedben jelent ős — századunk leghatalmasabb költemé-
nyc —, hanелв  immár megállapíthatjuk: a modern költészet egyik legjelent ősebb 
saakköve. Pound, a csodálatos „il migiior fabbro", monumentális Odüsszeiájával új 
utakat és táviatokat nyitott meg a költészet el őtt, ón'v'asi szintetizáló képességével 
civilgát iók és kultúrák közt hozott lléoe kapcsdlatot — Kontfu ćiusz, Dante, Shakeѕ -
peave —, valamint kezdeti piályafutás•ának preraffae2iita pózaiból küvetk őzvтe teremtette 
újjá a Ross'ettit, Swinbusne-t és Browningot thílhaladott, de Yeatsnél megrekedt angol 
költészetet, mely a költбt (Foundbt) idézve:  „1890-451  1910-ig egy szöтnyűséges, бsz-
szezagyvált komposzt volt, veretlen, legtöbbje siLlitleo :is, az egész legatoban, cszes 
massza harmadkézb ől vett Keatsszél, Wordsworth-tel, a jó ég фudja még mivel, ne-
gyedkézb ől vett Erzsébet-Ikoni da-gállyal, elke пve, félig megaludtam, csovmásan." Az 
angol-amerikai irodalom egyik alakjához sem f űződik talán annyi vita, mint Pound-
hoz. Korszakalkotó zseni vagy közö гnséges őrült; „legnagyobbb" Е. E. Cummings) 
vagy „szemérmetlen blöfföl ő" (Robert Graves), ahogyan ezen e1lentёtpárokat Ser-
ge Fauchereau á јtja szembe egymással. Pound munkássága körül most kezdenek 
csak igazából haj'baikapni. Furcsa ez az id őeltolódás. Poundot kora nem értette meg. 
Miért csak m оs. tudjuk ért;ékeiл i életművlé't, s mit látun.k bczine? 
Konvencioіtбlis esztétika-mércéink cs ődöt mondanak, amennyiben a Cantók olvasása-
kor alkalmazni próbáljúk őket. Pound költészete görbetükbr, melyben a dolgok vonula-
tait nehéz felfedezni — a legtQrelmesebb olvasótól is komЮly mentális erőfeszítést ig+ -
nyel —, viszont .annál mélyebb élményt nyújt, minél több idők szentelünk rá. „OUT 
01' TНIS BEAUTY SOMETІING MUST COME" (valami kell, hogy szárm'azzan 
I  sok gyönyörűségből). A nagy fajsúlyú poundi szépség mély esztétikai stresz-
szeket kelt — a klasszikus szépségideálok recseg ő-ropogó összezlzádása —, me-
lyek, ha részben is, de átformálják a világról alkotott felfogásaink teijessé;gét. 

szaggasd de hívságod, nem ember kezemive 
A bátorság, a rend, a tiszta kellem, 

Szaggasd le hívságod, szaggasd le, ha mondom! 
Az újuló világtól tudd meg való helyed 
formahű  játékban vagy igaz művészet!ben 
szaggasd le hívságod 

Paquin szaggasd le! 

A tormahű  јбtü k vagy igaz mwuészeta ét altiernác іója közül választja Pound az utáb-
bit — „széttörni a pentamuétert: ez volt ,az első  löket" —, mégpedig igen szerencsésen. 
A merev és szűk m7ltbni prozódia alkalmatlan mélyebb gondolatok kifejezésére, ezért 
Pound egészen más utakon jár, q walószínűleg nem tévedünk, ha műveiben Whit-
man továbbfejlesztett örökstigét véljük felfedezni: egy egyetemesebb, 'kozmikusabb, 
liényegbehaitolább, megl'átább w Јhiáшani világszemlélet; ó és új öitvözete нomérosz, 
Dante, Cavalcanti, a prová гlѕzi trubadúrok, Vidal, Laforgue, Corbiére és Gautiir 
Pound zseniális hagyományérzéke és szintetizáló ereje nyomán egybekovácsolva a 
posztumusz kültmény lapjain. Pound szerint a legnagyobb m űvészek igyekezete 
„begyűjteni, elrendezni, ásszhangba;  hozni solcdk kínlódásának eredményét. Az egy-
b,eötvözésneik, ez a képessége a zsenialitás egy része, s egyben. az  abizatosságn.agc és 
önzеtlenségneik egy neme..." 

A sem~7n.iьől élő  :hagyományt gyűjteni össze 
vagy szép öreg szemekb ől a töretlen tüzet: 
Ez nem volt hívság. 

A :bűn 'itt: ami meg-nem-tett maradt, 
159 	 ami elsorvadt 'kétségek .közt .. . 
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Ha Pound plagkátor, akkor Shakespeare is az volt, és ki tudja még ki nem? Pound 
hűtlen fordításai saját nemüknek gyöngyszemei, újjáalkotott darabok, melyek 
anakronizmusukban is ezerszer jobban tükrö гilk •az eredeti lényegét, mint hű  transz-
plantáoiás reprodwkálásuk. „Ezért aztán szétválaszthatatlan foгdítás és önálló új 
vers: Új vers, amelybe majdnem mindág idegen versekb ől való idézetek vagy rá-
juk való utalások ékelődnek — ez (...) a Caпatők m űvészi a4агpelwe is: a más iroda-
lombál kiinduló irodalomé." (Faueheгeau) 
Olasz, provanszál, francia, óangol, spanyol, görög, latin, kínai és német idézet-
töredёkek képezik a Cantók vázát, az Isteni színjátélk és az Odüsszeia, melyek 
szerkezetével rokon a Cantók is, persze nini a cselekményst, hanem az empirikus mód-
szerekkel kialakított tematikai fejl ődést illetően. Pound szerint eposz az a vers, 
amely „történelmet tartalmaz", tehát a Cantók olyan „eposz, annely a »Sötét Erdő -
bő l indul ki, áthalad az emberi tévеdéselk tisztítótüzen, s a fényben végz ődik,  »f  ra 
i maestri di colon che sanno«". A Dinina Convmedia hármas ta,gol іtsága ez (Kire 
nes Géflin László hívja fel a figyelmet "Cantók=fo гdításának Utószavában erre): 
„jóllehet Poundnál a mű  belső  fejl ődése sem teljességgel lineáris: a paradiso ki-
csillog a pdkalcantókból is, mig az utolsó Cantók ragyogását is beárnyékolja az 
emberi tökéletlenség ördögpofája; úgyhogy minden cantó, sőt caптtó-részlet kisebb-
nagyobb mértékben egyszerre pokol, tisztítótűz és paradicsom. A Cantók dlap-
anyaga is háгom részre bontható: a visszatér ő t (az ,emberi faj .történetét, poklok so-
rozatát) és az örökkévalót (az isteneket, a mítoszt, a metamorfózist, a paradicsomi 
Rend megnyilatkozásait) a гnuwlаndó (a gondolkodó, küzdő, szeruvedéseinek tüzé-
ben .tisztuló ember) fogja össze koherens egészbe. Ezáltal kapcsolódok a Cantók az 
Odüsszeiához: a mű  felfedez ő  utazás is, Pound-Odüsszeusz peripkusa történelmünk 
s kollektív tudatunk óoeánjain ..." Dante pokoi-enotivuma kísértд  Poundot, a po-
kolraszáнás látnoki, extatLіkus középikoni víziója, sгázadunkba á.tplántálva, mely 
Danteval ellentétben csupán képletes pokolraszállá ѕ, mert Pound nem zá11 le az 
a világ mélyére, hanem csak körülnéz a jelen retroperspektivájáb аП , szemlélődi,'k 
az emberi butaság, csalárdság és :kapzskság uzsora vezérelte csatatehén, regisztrál 
és átél, majd rendkívül szuggesztív erővel vetíti ki tapasztalatait. A XIV. Cantó-
ban a Kung-Fu-ce filozófiából robbanunk bele századunk iszonyatos poklába.. Kö- 
vetkezzék teliét a poundi eposz egyik legkifejezőbb része: 

A ftлld végelgyengillésben, az iszarp tele haпdalékka ~l, 
szétfoszló körvonalak, erózi ők. 

S a rothadó poklon 
az óroási valag, 

aтanyérгel repedezett, 
cseppköveik csüngnek alá, 

zaaíros, akár az égbolt Westmárnster felett, 
a láthatatlan, toménytelen ,aлъgol, 
a városban semmi éтdákesség, 
szenny ilegalja, teljes végelgyengi lés, 
eгköiles-csőszök, kik áđfinganalc a selymen 

s :közben a keresztény .  j•еlképeket iбbálják, 
	filléres pléh-fütyilllőt •ver, 

Hírterjesztő  döglegyek, hárpiá'k, !kik szart fröcsköne0c a légbe 
kiállhatatlan hazugdk ;lápja, 

bararnságok mocsara, 

a •korrupció, dögszag, penész 
cseppfolyós állatok, oszló гΡtisontozatdk, 
lassú rothadás, bűzletes enyészet, 

szét'тágobt szivacscsutkák, Sem méltóság, sem tragédia 
	m Episcopus egy 'kotont 'lábal színültig tele picebogárral, 
monopolsták, a tudás megrontói, 

az elosztás megrontói. 

A pokolraszállás után következik a felarnelk ёdés, az utazás az egész világon át, fel 
a divinnikus négiбkig. A XVI. Canіtó az Uzsora: tolvajok, gyfillюеak, árulók, pr&-
békek, csalók, pénzhajhászok világa, míg a XVII: Oantóban megérkezik a II. Cantó- 
ban invokál't Dlionülszoez, a remény Diondlseosza. ZAGEEUs ! IO ZAGREUS ! A 
XVIII—XXX. Cantók varriáckók az el őző  téпnára, melyek az elki vetkező  oldalakon 
a remsénytelenséggel küisaködő  Pound-Odiisszeuisz hosszas politikai és gazdasági fej-
tegetéѕeibe csapnak át: Hkndenburg, Jeffer on, Mussolini, John Adams; аnajld a ká-
naiakon át jutunk el a Pisai Cantókig, Pound szeanélyes trag ёdіa~aіg, az emberi 
értékek összeomlásálg. A Pisai Cantók ItLSmtí;tótüze után a parádiso felé vezet đ  út 
mind rögdsebbé válik, az értelmi kapcsolat  mind  disđh:armonikusalbbá, a vers már 
csak végső  erőfeszíbések árán követhet ő  nyomon. A szóáradat kaotikus lavina-
görgetegében a kaipkodó, ide-oda ckkázó gondolatok sakaságálban tobzódó költemény 
ezekben a Cantákban kulminál, hogy a CXX. Cantátba л  a hangzavar elasibtuljon, a 
kobzát félrevezető  bárd hangja elhalkuljon, s következzék a nyugodt hangvitel ű  
berekesztés : 

A Paradicsomot próbáltam hmegírni 
Ne mozdulj 

Hadd szóljon a szél 
Ez a  Paradicsom ís0 



Az Istenek bocsássák meg 
tetteihnet 

Azok, akllket szereték, próQ dlјdk 
megbocsátani tettekmъеt 

A szimultán kollázs-technika elre лdezendő  ereje az a bizonyos belső  szükségszerű-
ség, melynek rovására olyan sokszor rótták fel az érbhctetlenséget, mint a költe-
mény egészére. Pound .módszere a felelevenítés — ez a módszer uralkodik az óriási 
történetanyag elrendezésiénél, mely az eposz ideogrammatikus vázán nyugszik — ‚ 

tеht neon leírás, hanem közvetlen bemutatáis (tmagimmus). A bels ő  szükségszea-uség 
bej,áaja az ideagramцΡmak útját, mliiközJben Pound Joyce-i időélmiénye klasszikus idđ-
egységekkel nem mérhető  ciklikus köröket ír le — „órával nem mъérhečő, körforgó 
kontinuum, az évszakolk , a korok, a születés-+halйl önmagшból eredő  vissza-vissza-
térő  dramldsa, azért a történеllrnet nem szárazan, ki'vonatolltan teráti ki az olvasó elé, 
hanem ellenkezőleg: az olvasót helyezi be a čörténelem mozgásába, változásába," 
(Kemenes) —Tehát, mint ahogyan •már utaltunk arra, hogy a m ű  bellső  fejlődése 
nem teljesen lineáris, úgy megállapi,thatjuk, az id ő4luidum folyása éppenséggel 
nem az — inkább .a vfizJbe dobott kavics kiváltotta, a víz színén koncentrikus körök 
alakja'ban terjedő  hulláпnoКhoz hasonlítható, csakhogy a poundi műben még a ka-
vics bedabásának és a hullámok +kelétkezésének logikus sorrendje sem érvényes —, 
„nem a múilt-jelen-jőve egymást körvet ő , vissza nem fardítható óra-időjének tik-
takja... A szerves, szubj•ektí иΡ időrendszerben a motí'vumdk újra s újra felbukkan-
nсk, mindig más hasonulásban, folytonosan gazdagodva az előtte levő  és utána 
következő  ideogranina hatókörében." (Kemenes) Pound fúgaszer ű  ténva-ellentéma-
rendje a következ đ : 

A.A. 	Ё 1ё  ember lemegy az alviláglba. 
C.B. 	A történelem „irnaétlődése". 
B.C. 	A varázslatos pillanat vagy metamorfózis, a hétköznapiból 

való áttörés az isteni övök világba. 

A Kemenes Géfin Lásmló válogatta és fordította Cantók-krotet Utószava kis terje-
delmű, de kitűnő  Po.und-tanulmány, mely a költ ő  életműveének, a Cantóknak prob-
lematikaját taglalva, vilá,gí Іt rá Pound költői zsenialitására, akit mint „poeta-doc-
tust", korunk Danteját jellemzi (Lu migliar fahbro) — „(...) ha hajlandók uagyursk 
a Cantók kö t бјj vel együtt dolgozni, kutatni, elmélkedni, töprengeгы  (s ha meg-
brábálurIk kibújni esztétikai k•ényszerzvbbonyun)kból), akkor fáradozáswnk olyan 
gyümvlcsöt teremhet, amelyhez foghatót senki más költészetében nem találunk" —, 
s ,чnegállapítj'a, hogy „a Cantók (...) nem lesz se több, se kevesebb a kés őbbi szá-
zaddlcnak, mлnt a kor Comrrлmediája, szellemi útinaplója: at doceat,  at  moveat, ut 
delectet". Hogy ez a merész jóslat mennyire fog beválni, megmutat'j'a majd a jöv ő . 
Előző  témánkhoz visszakanyarodva, Kemenes megállapítást tesz, mely szerint (aho-
gyan ez araár elhangzott) ,;a poundi eposz váza az ideogramuma; a фöltetet viszont a 
imngista iskola elvei alapján építi rá ..... Pound.  A japán (a haiku költészet) va-
lamint a kínai nyelv és az imagizrnus kapcsolatához jutottunk el, melynek sors-
döntő  hatása a költőre vitathatatlan. Pound maga volt az imagizmus egyik me,g-
alapítója Amy Lowellel vállvetve — az imagizmusról tanulmányokat írtak, mi 
most nem foglalkozunk kelebkerésével, az angol-amerikai költészetre gyakorolt ha-
tásival, csak .annyit jegyzünk meg, hogy annak idején óriási szerepet játszott ama 
„szörnyűséges, összezagyvált komposzt" szűk, távlatnélküli korlátainak széttörésé-
ben —, azonban Pound és Lowell ,gyorsan eltávolodtak egyarástól, az el őbbi útjai 
Wyndham Lewis-szal a vorticizmusba torkolltak. A vortexi dinamika, mozgás és 
erő  ma,rad.éktalanul és mindennemű  ráerőszakolás néikül mutatható ki Pound po-
undi módon me.taforiku költészetében, a kép poundi kölUészetében, mely a költ ő  
(nem szívesen alkallmazom ezt a szót Poundra a szó konvencionális jelentése mi-
att) megfogalmazásában így hangzik: kép „az, ami egy értelmi és érzelmi koin.p-
lexvnn  of  jelenít .meg egy bizonyos id őszakaszon belül". Meglehetősen tag definíció. 
Pound nem szereti a korlátokat, s metaforái is ebben az értelemben metaforák. 
Poundnak a költői képbe vetett hite határtalan. A kép a dongok poundi • rendszeré-
nek alapja: a kultúra legalapvet őbb komponense a tiszta nyelv, melynek megőrző-
je a költészet; a költészet (a zene, az értelem és a nyelvezet szintézise), ,gyökere 
pedig a kép. 

A japán és  főleg a kínai nyelv az ideograaтym'a-módszer révén kapсsоlбdik Pound 
költészetéhez. Pound maradéktalanul elfogadta azt a Fenollosa-álhtást, miszerint a 
„kínai írásjel gyorsírás'szerű, eleven ,kép, amely természeti jelenségeket rögzít ...", 
tehát lényegében ideogramma — nem hangot, hanem fogalmat jelöl ő  vizuális 
„kád" melynek közvetlen kapcsolata van a metaforával, formája, rajza és 
etimológiája asszociációkeltő, nagy mértékben hat .a képzeletre, ezért kifejezJés-
módjánál fogva minden más nyelv írásmódjánál szuggeszti1ve!bb, érzelemkelt őbb, 
tehát a költészet számára a legmegfelel őbb. A rögzített természeti jelenségek ean-
pirikusan, a peгceрdib folyamán kelnek életre 'tudatunkban, a jel révén fixírozott 
valóságképek gyors egymásutánja kölcsönzi .a szöveg dinamizmusát, részben ez az 
a dinamizznus, a Vortex, amely az állandóan el őrehaladó Pound önmagát meg-
semmi 4tő, majd poraiból újjáéled ő  költiészet-phoenixének f ő  mozgató ereje. A 
Cantók szintaxisára jellemző  az elemi ,képek egymásnahalmozása minden látszola-
gos kapcsolat nélkül. Képzeljünk el egy sor egymás mellé (föllé, alá) rakosgatott fo-
galomjelölő  kínai írásjelet úgy, hogy a jelölt fogalmak látszólag semmilyen vagy 
legföljebb csuk alig sejthető  kapcsolatban legyenek egymással, aztán foglaljuk a 
fogalmakat m~taforáКba, metonímiákba, vagy .más szóképekbe 'és írjuk le! Ha nem 

161 	is kapunk verset, de helyenként a képek furcsán összecsendülnek; s most hallgas- 



suk meg Pauvert-t a szür гealflzmusról szókó könyvének egyik, már agyonidézett 
részletét: „Két fogalom ldtsz бlag véleúlen találközásakor :különös jieny szikrázik fel, 
a kép fénye, mely iránt végtelenül érzékenynek mutatkózu пlk." A jelenségre 
Fauehereau hívja fel a figуelmгΡet, mely jelenség az írásunk elején elhangzott 
Pound-érbékelést bizonyítani látszik. Valter Subton így jellemzi a Cantókat: „Csi-
szalatian, és látšzálag összefüggéstelen;  de téипaiikavlag jól kapcsolódó passzuson 
sorozata, amiről váratlanul kiderül, hagy mтély megsejtéseket tartalmaz." 

KEI MEN RAN KEI 
KIT] MAN MAN KEI 
ZSICU GECU K O KWA 
TAN FUKU TAN KAI 

Napkelte: dalgoczz 
napnyugta: pihenj 
áss 'kutat: igyad vizét 
szánts földet: edd gyiimölčsét 	_ 
Birodalmi hatа lomn? ...unit szánírt dž nekünik? 
A negyedik a csend dtümenzió јa, 
S fenevadakat lebíró hatalom. 

A :lányok mintája  a  ъбnсьаsъ, crimen est actio, 
Pokol tornáca, fűrészpor, jégszilánkok; 
És megmártóztam a savban, .hogy negszabad7oljak 

a pakol-kullanostól, 
Hámlás, hulló tetиseііkék. 

Palux Laerna, 
tetф'rгеk tava, aqua morta. 

Speciális fogalmakra általánosak, (kidolgozatlanra kidolgozottak, kisebb еgysé.gekгe 
nagyabbak épülnek -így áfa össze a Cantók a konfuciusži csing- пning elпendező  
ereje által vezérelve. A kép- шdeagramивák diri iasxxjJkus előrevetítő  erejének sodrá-
ban; az asnoeboid alakban kiterjeszkedб  Uérben és időben, előrelendülve-megtor-
pamva, előrelendülve-megtorpanva, ideogrmvmáról ideagrasn тnára šzökellve halad 
az O.düsszeusz-olvasó az óriási költemény lagjafln: гég letűnt cívilizációk és kultú-
rák elevenednek fel, a Kimérek f điс  зе  „hol_ sűrű  ködfátyol (takart be mindent, 
/ Amelyet napfény sem szahitott által, / Se csillag sugara fel nem lazított (...) Az-
tán Anticlea- jött ...."; Naxos, Chios, Poseidon, Tyro  stb. és a mitológia — „ ... hal-
lottuk, anrikor a  faunok megfeddték Prateust az alaјfгűk alatt, a szénail9atos liget-
ben, / S a békák dalát is a faunok ellen, a féU киnбlуban. / Еs... —aztán „f)lten 
a Dogána léposőin, l Mivel a gondolat drága volt az évben, / S hol voltak »azok a 
lányak<y egy arc volt csцpán ...", s „Myo Old felnyargalt Bu і gosig, / Fel a vasalt 
kapuhoz, a két torony között..."; tör'benelem: „Meggyilkolták Ignez de Castrót, 
(...) Ess az Anjou Seregek Nápolyt fenyegették, ... Li гpót (Leopald) csökkentette az 
adót .. , S akkor behívták császárnak pokol gyomrába, Bécsbe, bécsi ingoványba, 
Európa gamédanubjára ... a latrinába, mely Ferenc Jóskát bűzlöitte, Metternich 
foshordójába... Marengó 1800. június 14-én, ... Evvv' INDIPENDENZA...", s 
Kína vio ágzott: Wan-szúj!! Wan-szuj!! 10 000 Wan-szuj!! Éljen tízezer évig! ...  0,  
igen, vannak még nemesek, szewvedélyes pól озйtékosok, mondó a kurválkodó gróf-
nő, peresze, hogy vannak nemesek." Szerelem, önéletrajz, politika és filozáfia: 

A,konfuceánus figyeli az időjárast 
hail dörgést, 
kész befogadni. 

mпng 	 kü•löm,bségek 

Kép, metafora, szimbólum és mítosz szerves egységbe foglaltatott a Oantókban; 
mely elesnek varraácaójábál ered a Camkók egyenetlenségében is tömvényszer ű  hul-
lámzása. Pound: „Szernein're vetik, hogy szökdécselek, hogy nem jelzem mondani- 
valóm haladásának menetét (...) Mihelyt az olaxasó megérlп, hagy eszem ágában 
sincs előre inegrdgni az ő  eledelét, sokkal a&gyaTrb gyönyö гűsége telik benne, hagy 
maga gondolja, maga töprengje végig azt, amit elébe tárok" Felvetődik a kérdés, 
hogyan kell a Cantókat olvasni? A rengeteg mitológiai alak, idegen szövegrészlet —
ez utóbbinak nincs külön jelentéshos7dazó szerepük, léuyegesen• eltér őt nem ad-
nak a költeményhez —, t&ténеlsni alak és sznn'tlér stb. igen nagnehezít гi a Cantók 
megértését: A Cantókat azonban nem „érteni" kell a đžó klasszikus értelmében, 
hanem „érezni és átélni", tehát nines sz гLkѕég össszehórdani minden lehet ő  lexi-
kont, szókárt, bilbliát, zseb- és kézikönyvet, és až Annötated Indexet (amerikai ki-
adású Cantók-4Таgyarázat) sem kell beszereznünk. A megsejüés a legjobb iránytű  
a Cantók vizein, mely tabbet ér, mint egy, Cantóktól elWnatkoztatott magyarázat, 
amivel nem tudunk mit kezdeni. AND WITH ONE DAY'S BEADING A MAN 
MAY HAVE THE KEY IN HAS HANDS. 
Szó volt az imagizmusról és a vorticizmuвról. Pound az ideagramma-mód5zerrel 
realizáljia mindkettőt a Cantókban, s a¢nikor ezt teszi, már sem imaginista, sem 
vorticista, hanem Pound, az a Pound, aki kiéaxaeanelke a aítperlatívuszokat, aki a 162 



tradíción keresztül alkotott újat és maradandót, ühletett volt, de még tebbet ihlet-
tetett, s akinek remekműve, a great masterpiece nagyrészt miég mindig talány 
előttünk, terra incognita, mely feltá ~atbanul hever lálbunk előtt. Pound azonibian 
legbelül mindig megmaradt bmagistának — imagizmusa sűrűn t'ettenérhető  a Can-
tókban. Íme, egy gyönyörű  lírai betét, egy image-kamplexum a XLIX. Cantóból, 
mellyel Kemenes, a fordító, sikeresen küzdött meg: 

A .hét tónak, és senki áltál .e versek: 
Eső; üres folyó; utazás; 
Megfagyott felhő  tüze, fonó eső  az alkonyatban; 
Kunyhó erese alatt lámpás; 
A nád ,súlyos; meghajolt; 
s a bambusz muintha zokogna. 

đ'szi hald; tarvak körill dombok emelkednek 
a 'leáldozó napban 
Felhő-függönyként lebben az allkony, 
homály habfodron; s rakta át 
a fahéj ,hosszú, éhegyes lándzsái, 
hideg daиlaиnot sziszeg a nád 
Domb mögül szél hozza el a kolostor harangszagát. 

Ez •a Cantó kerek, megkomponált egészével küBön verset is képezhetne, tömör, la-
konikus haikuszerű  Ikölteтényt, minden pátosztól mentes, kitűnő  belső  kidoФgozott-
ságú, élesen kirajzolódó, szabad ritmusban peng ő, pillanat-éhnёnyt rögzítő , apró 
ideograanmatikus kepegysegekb ől összeálló, impresszionista képet, a Lust гa-versek 
oanГtói megfelelőjеt, a hét 'tó senki-verseit, melyfben „a képek pontosak, lényegre-
világítóak; az esztétikai élményt az ellentétes sorok egymásrahatása adja meg: az 
észlelt külső  valóság fúziója a kiegészít ő-gazdagnhó b СLső  látomássaal". (Kemenes) 
Poundot fordítani rendkívül hálátlan dolog — nem az a tíz nyelv miatt, ami egye-
dül a Pisai Cantókban is kimutatható, ezeket az idegen nyelv ű  betéteket nem for-
dítják —, hanem az angol nyelven belüli számtalan árnyabatbáltozás, korszókbnos, 
zsargon, aгgó, paitinás óan!gol nyelvrészletek, szleng, pidgin-english miatt jelent ve-
rejtékes munkát. Maga a költ ői módszer is rendkűvtili mértékben megnehezíti a for-
dítást: a szavak kötetben á гadása, az ezoterikus kapcsolatok, szójátékok, két&tel-
műségelk, groteszk száképelk stb. sn7nd megannyi félreértés el őidézői lehetnek. 
Kemenes Géfin László Cantókfordításáról az eddügiekben már elismer ően nyi- 
latkoztunk. Amennyiben a Cantókat egyenetlen remekm űnek nyilvánirtijuk, Keme-
nes forditása is az, a fordítás egyenetlen remekm űve, mely helyenként igazán csil-
log, helyenként viszont kissé küszködök, de mindent egybevetve, sikeresen bátja el 
feladatát, a jó Paund-fordítások körré tartozik. Bizonyításként vessünk össze az 
eredetivel néhány .kiragadott szemelvényt! Egy vortexi kép a IV. Cantából, mely-
nek dinamizmusát az állandó szóismétlés еk, a szédületes gyorsasággal perg ő  vers-
filmlkockák, az élet és halál közötti lebegés agóniája kelti, Kemene's tolmácsolásá-
ban igy hangzik: 

Рettyeshátú erdei szarvas; 
Arany, arany szőre •kévéje, 

Swlyos, súlyos, ,mint 'búzanyaláb, 
Fölizzik, izzik a napban; 

Actaeonra szöknek a ikutyák. 
Botorkál, (botlik az erdőn át, 
Motyorog, motyog magdban, Ovidiust 	 

Es az eredeti: 

Spotted stag of the wood; 
Gold, gold, a sheaf of hair, 

Thick like a wheath swath, 
Blaze, blaze in the sun, 

The dogs .leap on Action. 
SіtunubКng, stunub•ling along ih the wood, 
Muttering, muttering Ovid:... 

A fordítása nvajdnem szószerinti átplántálás gaz egyik nyzlwb ől a másikba, mégis hi-
bátlаnul, erđlteteteég nélkül tükrözi a zilált, mozgalmas e'l őгegördülés't, a kép-
előrelendülés gyors egymásutánját. Vegyük ugyanezen Cantó kezdetét: egy sze-
líden induló imagista ,kép líraisága csap át a vorticista image kaotikus izgaimaba 
(arz imagista rés vorticista képek szétиálasztása közel sem ilyen egyszer ű, sőt az ese-
tek nagy részében ez lehetetlen; рéQdánk kirívó eset): 

The silver mri тroтs catch the bright stones and flare 
Dawn, to our waking, lifts in the green coon light; 
Dew-haze +blues, in the grass, pale ankles moving. 
Beat, beat, whirr, thud, in the soft turf 

under the apple trees, 
Сhoras nympharum, gotfh with the pale foot alternate; 
Crescent of blue-shot waters, green-gold in the shallows, 

lб3 	 A black cock crows in the sea-foam; 



Ezüst tükör fog fel k őragyogást s ver v,issza, 
Ёbredéskoт  a hajnal zölden siklik a hűs fényben, 
Harпvat-pára homálya, fehér bakák a fűben. 
Dübögés, suhogás, dobbarvtásák a puha gyepen, 

az almafák alatt 
Chaгos nimpharwm, a fehér bokák .közt kecskepaták, 
Vízsugarak kék sarlója, sekélyben aranyos-zöld, 
Fekete kakas kukoгékol a ,habokban; 

A vers lágyan induló zeneisége vált áh düböngő  kakofóniába, kitűnően megragadott 
kontraszt, a hűs fény harmat-pára homályában zölden sikló hajnal fehér bokák-
idillјét szakítja meg a kecskepaták dobogása: „Beat, beat, whirr, thud, in the soft 
turf". A kurtán pattogó ritmikus angol szók megnyúlnak magyar megfelel őijükében, 
azonban hangutánzó jellegüknél fogva a hangv tel azonos marad. Az eredetiben a 
beađ  szó nyómatékosan ismétlődik kétszer, azt az érzést keltve, hogy harmadszor 
is fel fog hangzani, azonban még echója seren halt el, következik a whrr, thud, ér-
zéki zavarokat keltve bennük, akik az egészen rövid Fzák gyors egymásutánjához 
nem szoktunk hozzá, s nem tudunk elég gyorsan megszabadulni az el őző  hang-
sor még fülünkben visszhangzó akkordjaitól. Érdemes megfigyelni a szemelvé-
nyünkben kiemelt sort, mely különösen jól sikerült. Kezdjük rák módjára, vissza-
felé haladva, megfigyelni szóról=szára: 

(in the) shallows — sekély(b,en) 

green•gold arany/os/zöld 

waters — viz(suga'rak) 
blue-shot — ékék-(...) 
crescent — s иіlo(ja) 

A green-gold megfordított sorrendj!ének és a járójelben jelzett, anakronizmusnak 
nem nevezhető, hanem a nyelv konstrukciójának szabályai által megkövetelt és a 
kép-szókapcsolat аlkdtás magyar hagyománya ig!én уelte változások ellenére a sor 
kitűnően reprodukálja az angol változat hangulatát, asszociációs körét, jel'entését s. 
némileg ritmusát is. Kemenes azonban tud „a!pró h űtlenségeket" is elkövetni, ame-
lyek nem válnak az eredeti kárára, hanem .. КöPtőiéb!bé" varázsolják a fordítast. Egy 
enyhébb példája ennek a XLIX. C'antából: 

Evening is like a cui'tain of cloud, 

Felhő-függönyként deliben az alkony, 

A like (olyan mint) és a birtokviszony helyett metafora: Felhő-függöny 
+ гkénč  + leđben (eveninig — alkony. A XXX. Gantában Kemenes megkísérli az 
angol nyelv századokkal ezel ő tti kifejezјёsformáit meglelni: 

Now if no fayre creature followeth me 
It is on account of Pity, 
It is an account that Pity farbideth them slaye. 
All ,things чare made foul in this season, 
This is the reason, none may seek purity 
Having for foulriesse pity 
And things growne awry; 
No more do my shaJtes fly 
To slay. Nothing is now clean slayne 
But rotteth away. 

Ha kellemetös .lény mast utánam nem jöhet, 
Ezért Szánalomra vessed az követ, 
Szánalom mián nem es ölnek többé, 
Mast az mindenséget nriotsákkal megtő tté, 
Ezért osztón senki tisztaságra nem lel, 
Szánalom komázik fert бvel, szennyel, 
Az dolgoknak magva es elvetemül; 
ijjamrul vessző  hát többé nem repül 
Könnyű  ölésre. Tisztán semmi el nem hullhat, 
De inkább lassan széjjelrothad. 

fine, hogyan küzdött meg a fordító a XVI. Ca г tó „romlo!!t" ,angolságával, és a 
LXXIX. Cantó black-engl ahгvel: 

Dey vus a bolcheviki dere, und dey dease him: 
Looka vat youah Trotzsk is done,  e iss 

madeh deh zhahnefull  beau!!  164 



„Не  iss madeh deh хlгатеfиІ  beaoe, vss he? 
„Не  is rm,adeh де  zhшmevwl be•ace? 

„А  Brest-Litovsk, yess? Aiint ywh herd? 
„11  vinneh de von.  

„doan yu •tell no one I made it” 

„It'1l  get  you  of fn th' groun" 
Ёs ottan rvót egy balsi és csufútá,k: 
Nísz csak, mícsinát a ti Trodkitok, 

пгeldkдtötte aztat  a  gyalázatos bíkít! 
Megkötötte aszt  e  gyalázatos bíkít, mi? 

Hát nem mekk ќitötte asztat a szermít bíkít? 
Breszt-lл taakná, mi? Te nem is tuec rúlla? 

Megnyerteja hábwrút. 

„eee ne mongyajám senkinek hogy ién csinшtam" 

..indulásnak ippen juó tessz". 

Kemenes válogatass és fordítása mennyiségi•leg a Cantóknak nincs egynegyede sem, 
mégis jól tükrözi a fúgaszer ű  konstrukció hármas beosztását, melyr ől már szóltunk. 
Az, hogy mennyiség-ére rnézve más szempontokból milyen mértékben reprezentál-
hatj.a a Cantók egészét — mas lapra tartozik. Еttől függetlenül Keme.nes Géfin 
László munkája mindenkeppen elismerésme méltó. 
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benedek 
mária 

a képernyőn 
havazik 

Esik. 
Hideg, január! havas es ő . Ma kijön a mackó barlangjából és nem fordul 
meg a másik felére. Egyenletes koppanások a csöpp еk kikötő i, fejeden, 
kezeden, arcodon. Meghajtod kerékpárod. Soha többet nem vennél mini-
biciklit, semmire sem való. Terepre pláne nem. 
Az Ady Endre utcába igyekszel. Ebben az évben rengeteg utcátokat át-
kereszteltek. (Néph ősökrő l nevezték el őket.) Nincs már Vadász, sem 
Mező  utca. 
Dobóékat szereted. Kisfiuk kétéves, Jánosnak hívják, ez ma már ritka név-
nek számít. Az el őszobába п  ott áll a karácson уfa. Meleg van az egész la-
kásban, hullik, még nem szedtć-k le. Angyalhajas. (Csak a mesé'k kasté-
lya! elérhetetlenek?) Úgy szeretnél leülni, bár hellyel sohasem k гnálnak. 
Az asszonynak szigorú, zöld szeme van. Nehezen nevet ő  szemek. Hatod-
szor vagy náluk. A nagyobb kislányra csak ránéz, és olyan csönd lesz 
bent, olyan csönd, mint ahol nincs is gyerek. Mondod: tegyen újságpapírt 
a szőnyegre, mert sáros a csizmád, csöpög rólad a víz. 
— Csak jöjjön nyugodtan, egész nyugodtan — mondja. 
Ez tetszik neked, és megfeledkezel a szemeir ő l. A kisfiú sír. Néha sely-
pítve beszélsz hozzá, talán az anyja kedvéért. © is selypítve beszél vele. 
Az asszony mindig csak az el őszoba ajtajáig kísér. 
Erre még nincs betonjárda, minden második sarkon ki kell a sárhányó-
ból piszkálni a sarat. Újfalunak hívjátok ezt a részt. Úgy t ű nik még job-
ban esik. Az arcodba vágódó csöppek szúrós jégcsapok. Fáj ez az es ő . 
Messze van a második hely, papírod elázott már zsebedben, az utcane-
vekkel, a házszámokkal. 

Kedvenc utcádban hajtasz, mindent elront ez a tél. Szidod a vasutat: nem 
képesek egy átjárót építeni, mindig le kell szállnod a biciklir ől. Az átázott 
földben mély nyomok maradnak utánad. 
Két idős nénit kísérsz, nem hallják, hogy a hátuk mögött jössz, csöng őd 
sincs. 
Egy verett falú ház el őtt állsz meg. A deszka-kiskapu nem nyílik. Vered 
a kilincset. A szomszéd ház el őtti újságos bódéból szól ki az asszony: 
jövök! Jön. Sovány, fiatalos küls ővel, szinte hihetetlen, hogy hatéves fia 
van. Az el őszobában leteszi a papucsot, benyit a szobába. Fölgyújtja a 
villanyt. A gyerek fölöltözve ül az ágyon, a televízió bekapcsolva. Reggeli 
nyolckor nincs még m űsor. A képernyőn havazik. 
— Miért kapcsoltad be a televíziót, nem látod, hogy nincs még m űsor? 
— hangoskodik az asszony. 
— Hogy ne féljek — mondja halkan a gyerek. 
— Akkor csapd föl a villanyt. 
Csönd lesz. Előkészíted a gyógyszert. A gyerek hasra fekszik az ágyon és 
vár. Nehéz meleg van a szobában. Frissen vert vályog szaga. És a búto-
rok régi, álmos barna színe, m еgöregít itt mindent. Kellene ide egy-két 
színes kispárna, egy világos falisz őnyeg. Fiatal még ez az asszony. Biztos 
sokat dolgozik. Állandóan hangosan beszél, ingerülten. Mint akinek semmi 
sem sikerült az életben, olyan a hangja. Az anyádra gondolsz... 
A gyerekhez lépsz. Ahogy beszúrod a t ű t, megfeszíti az izmát, lehetetlen 
befecskendezni a gyógyszert, bedugul a t űd. Nem megy. Kicseréled, me-
gint beszúrsz. Az el őbbi szúrás helyén egy vércsöpp jelenik meg, vastag 
csíkban lecsordul a gyerek farán az ágytakaróra. Kicsit megijedsz. Töröl-
geted, beszélsz hozzá zavarodban, butaságokat. A vérzés eláll. Összepa-
kolsz. A következ ő  sarkon arra gondolsz, mi lenne, ha az asszony ki-
abálna utánad; hogy meghalt a gyerek, meghalt a gyerek. 

Ma esik a hó. 
Nagyon nehéz a biciklit hajtanod. Sokszor leszállsz, gyalogolsz. Fázik a 
derekad, vesegyulladásra gondolsz. (Télen melegben, nyáron h űvösben 
— ez lenne az igazi munkahely.) 
A Szenttamási útra mégy, el is fordulsz az úttal. Félméteres a hó. Az ar-
codon sündisznók gurulnak. A hópelyhek. 
Már fél órája baktatsz. A 14-es házszám nem lehet messze, csakhogy az 
út jobb oldalán vásártér van, bal oldalán fatelepe, és itt-ott egy-egy ház. 
Botladozol, a hó betakarta a gödröket, Az jut eszedbe, hogy érhetett a 
Birgés Péter spediteres kocsival két lóval egy óra alatt Szenttamásról ide 
a Ver'ángyi temetésére. Ezen az úton képtelenség. Az is eszedbe jut, hogy 
nyáron a Szenttamási út mellett szedtétek a pipacsot. 
Megállsz. 
Az anyja jáistenit a Szenttamási útnak is, meg az lgyosi útnak is, amikor 
nem gondolkozol, miel őtt nekivágnál a terepnek... 166 



És sokáig szidod magad , meg az utat, eitévedtél . Jó fél óra múlva érsz az 
igazi utcába . Kezed és a lábad nehézkes a fagytól , még az is idegesít, 
hogy kedveskednek veled a házbeliek. Az asszony azt mondja, hagyd a 
biciklit, nem való az ilyenkor semmire, az ő  lány_ a is arra fizetett rá, hogy 
biciklin járt, ahol van ni, hogy fekszik. 
Azt akarod t ő le megkérdezni : tudja-e, mennyire van ide a Naftagas iro-
dája, mert most oda mégy (4-5 km ). De megtanult гЈ  mérgedben hallgatni. 
Még az asszony is b űnös , hogy már egy órája az Igyosi úton keresed ő ket. 
Mindenki b ű nös. 

Az emeletes házakat nézed. Bátyaság, azoknak nem is kell tüzelniük. Au-
tók haladnak melletted, az ellenségeid. 
Alacsony parasztháznál állsz meg . 79. Mást vártál , mivel az orvosnál lát-
tad a lányt. i izenhét éves, és úgy ki volt öltözve, mint egy primadonna, 
mintha legalábbis emeletes házuk volna . Alacsony , gerendás szobák, ne-
hezen nyíló sötétbarna ajtók. A szoba ahol a lány fekszik finom, meleg. 
Előbb azt hitted hájaskiflit sütnek , annak az illata érz ődik , csak később 
veszed észre a bef ű tött kemencét. Magas, félig megvetett családi ágyban 
fekszik a lány , mint óriástéglák úgy sorakoznak mellette a párnák. Nagy-
mamádnál aludtál már ilyen párna -bástya mellett kiskorodban. 
Lassan készíted el ő  a gyógyszert . Szeretnél minél tovább maradni, itt 
minden olyan nyugodt. A bútorok is pihennek. 
Ide naponta eljönnél. 

Észre sem vetted , mikor értél Karesiékhoz . Mintha ottmaraátál volna ab-
ban a szobában . A Karesiéknál dugult be a t űd. A kiskapu zárva . Láttad, 
hogy az asszony tegnap hová akasztotta a kulcsot. Odanyúlsz. Leveszed, 
kizárod a kaput. A gyerek megint ott ül az ágyon , sötétben . Fölkapcsolod 
a villanyt . Köszönsz. 
— Csók' lom — válaszolja . Fölkel , az ablakhoz megy és fölhúzza a re-
dőnyt . Azután a villanykapcsolóhoz megy és elcsapja a villanyt. 
— Nem Iátok így — mondod. 
— Pedig elég világos van — válaszolja , és végigfekszik az ágyon, várja 
az injekciót. 

Az asszony megint a férjér ő l meséi: 15 évig ivott, részeges disznó volt. 
Minden pénzt elivott, ő  meg férfimunkát végzett, zsákolt is, hogy legyen 
mit enniük . — A fene rágja ki a belt , ű  meg döglött a h űvösbe — mondja, 
De ha még egyszer kezdené , biztos nem így csinálná . Sohasem építene 
házat . Mind bolond az, aki házat épít. 

Amikor az asszony bevezette a gyereket, azt hitted , epilepsziás a fiú, azért 
rezeg. A gyerek megfagyott. Álltál el őtte , nézted . Ismét anyádra gondol-
tál, aki egykor oly meghatóan mesélt a megfagyott gyermekr ő l . Ötéves ko-
rodban már te is fejb ő l tudtad , de azért mindig megsirattad, ha hallottad. 
Öt napig jársz majd hozzájuk injekciózni. Az asszony az ötödik gyerekkel 
terhes, nem emlékszik , mikor látta az emberét józanul. 

Azt is megszoktad már, hogy az orvosok télen szívesebben írnak ki jobb 
módú családoknak terepet . Erre különösen érzékeny vagy : otthon hatan 
forognak a gyerek körül ( autójuk is van). Szerintük : mennyire egyszer ű bb, 
ha te kimégy hozzájuk és beoltod a „szemük fényét Ezek az emberek 
azt hiszik pénzzel mindent meg lehet fizetni . 50-100 dinárt csúsztatnak 
zsebedbe. 
Az ilyen helyeken nagyon keveset beszélsz . Egyszer gondolkodtál is há-
rom utca hosszat , irigyelnéd talán ezeket az embereket ? Mégha szikrányi 
irigységet éreznél, azt is letagadnád . Inkább: sajnálod ő ket. 
Mint ahogy megsajnáltad az бvári gyerekeket , ahol az asszonynak beverte 
az ember az orrát . Mert meghallgattad ártatlan történetét , melybő l kide-
rült, hogy : becsületes asszony , csak az ura hiszi, hogy kurváskodik. Akkor 
egy fél marék aprópénzt tett a zsebedbe . 4^-5 dinár volt . Másnap vettél 
rajta 10 dkg cukorkát és elvitted a gyerekeknek talán még nem is ettek 
cukorkát. 

Nagyon messzire kell ráenned. Visszafelé mindig rövidebbek az utak. Kint 
a határban van a ház. Egyedül , egymagában, A fiatalasszony (aki nagyon 
ismerős neked ) meséli , hogy pénzükön a városban csak portát vehettek 
volna. A földet itt anyjuktól kapták. Jobb mint házbérben, kicsit messzire 
esik, de mondogatják , 5-6 év múlva utca lesz már erre. Akkor meg jó 
lesz. A kisfiút Gáspárnak hívják, és mert tetszik a neve, mindig kedves 
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Ilyenkor fagyok idején nem szoktál játszani . Valahogy a tél kiszorítja a 
képzelgést bel ő led , csak hazagondolsz a begyújtásra : jó meleg szobákra, 
békés családokra . •. Egy idősebb házaspárnál látott lakást lopsz magad-
nak meg férjednek . A ház jó helyen van, szép. Berakod a gyerekeket, 
gyerekeidet valamelyik szobába ... A kerékpárod nagyokat nyikorog, pat-
tog a lánc ( meg kellene kenni — gondolod ), ha dombra hajtasz. 
Szidod a Suslyikékat , már tíz napja jössz hozzájuk , egyszer az egyik gye-
rek beteg , máskor a másik . Nem tudod , mennyien vannak . De már három 
éve jársz ide, mindig kisgyerekeket oltasz , vagy nem n őnek , vagy észre-
vétlenül szaporodnak. 

Kicsit remeg a kezed. 
Tiszta, kék szem ű  lány. Tízéves. A homlokán ötcentis varrás, Átkötöd. 
Mindennap amikor befejezed a kötözést , szinte észrevétlenül hozzáér a 
kezedhez . Ha nem látnád a másik ágyban a harmincéves , mellrákos any-
ját, azt hinnéd , incselkedik. 
Mint a gyerekek. 
Annak örül a legjobban , ha kötéstő l szabadon maradt arcát megsimoga-
tod. Érdekes , keveset beszélsz vele. Ha mondani akarsz valamit ( a gyere-
kek azt mondanák : gombóc van a torkukban ), nem formálódnak a han-
gok, beléfulladnak. Attól félsz , hogy nem azt mondanád, amit vár t ő led. 
Azt tudja , hogy az anyja meghal . Érezni az egész házban. 
Tízéves. 
Az iskolában március 8-án (minden gyerek anyukája ott volt) ő  is szavalt 
egy verset a beteg édesanyáról ( mintha neki írták volna). 
A felét el is mondta , akkor összeesett . Az egyik pad sarka hasította fel a 
bő rt a homlokán. Arra gondolsz, hogy mennyire tiszták a gyerekek. Meny-
nyire értettük mi a feln őttek világát tízéves korunkban ? Errő l elfeledkez-
tünk. Azt mondod , hogy szép a ruhája , meg kedves a szalag hajában, 
megrándul a szája — de csak egy pillanatra. Nagyon szépen mondja: 
csókolom. 

Délel őtt nem látni a szobákban . Sokan meggyújtják a villanyt. No, ezt sze-
reted . Belesni az ablakokon . Pillanatokra megkívánni egy-egy szobát eset-
leg mosolyogva, nagy megelégedéssel gondolni a sajátodra. Néha csak 
egy bútordarabot hoznál ki a szobákból, az ablakon keresztül. 
A téli terep csak ezért jó. 
Átmégy a hídon, arrafelé már nagyon kevés a ház . Tanyák? Kukoricaföl-
dek, búzatáblák emberei élnek itt. Bízhatnak ezek az emberek az id őben. 
Várják a többieket, akik melléjük építenek majd, ők is várják az utcájukat, 
mint Gáspárék. 
Most itt rossz hajtanod , mint a nyitva felejtett ablakok között, olyan huza-
tos az út. Egy szerb családhoz mégy . A téglagyár udvarába épített mun-
káslakások egyikébe . Ezek a lakások mind egyformák . Mindegyikben 
Ugyanott van a konyha , a szoba és a pici el őszoba , Megkeresed a számot. 
Benyitsz . Kézzel szőtt , szláv mintás szőnyeg az el őszobába terítve. Szép. 
H аzahoznád , ha neked adnák . Az asszony ruhája piszkos . Nemrég fok-
hagymát reggelizett . Ezt látod , érzed . Ha beszél , ha mosolyog kedvesked-
ve. A gyereket — kicsi és babakocsiban fekszik, mert nincs még ágya 

beoltod . Sietnél ki , de az asszony már ötödször mondja , ez olyan gye-
rek, akinek a szemére nem jön álom . Mit kellene vele csinálni? Azt fele-
led neki, hogy az injekciótól majd alszik . Igen, ez a felelet elég holnapig. 
Csakhogy holnapra már mást kell kitalálnod . Kisietsz. Jó sokat szívsz be 
a friss, ködös leveg őbő l. 
Gyorsan kezded hajtani kerékpárod : Kell a lendület, hogy felérj a hídra. 
Aztán meg jól rá kell d ő lnöd a kormányra, ha lefelé gurulsz a lejt őn, ak-
kor tovább jutsz hajtás nélkül. 
Nem sokáig keli hajtanod . A sarki háznál megállsz . Egy udvari lakásban 
lakó család fia a beteg . Bent fene nagy a tisztaság . A váza és a hamutál-
ca már tegnap is, tegnapel őtt is ugyanazon a helyen állt és ragyogott. 
Biztos senki sem cigarettázik a lakásban , és a vázát sem a virág miatt 
rakták az asztalra . Az asszonynak az a dolga , hogy rendben tartsa a la-
kást . Az első  nap , amikor ráléptél a konyha sz őnyegére (nem volt azon 
egy hajszál sem, kérem!) az asszony súrolókefe-tekintetével nézett cip őd-
re, de nem szólt. 
— Így a helyes — gondolod — , mit képzelsz, majd levetem ? Takarítsd, 
azért vagy! 
Nem zavartatod magad . Kikészíted a gyógyszert, még topogsz is olyankor, 
ha az asszony a lábad nézi . Tudod , hogy kölcsönösen utáljátok egymást. 
Az asszony a sáros csizmádért , te pedig ... 
Mert ilyen a téli terep. Náthás, mindenki b űnös. 168  



Lakatosék is biztos várják már a meleg napokat. A döglött Tisza part-
ján laknak. Az egy gyönyör ű  hely, ha nincs id őváltozás. Ellenkez ő  esetben 
nagyon büdös, ezért is hívják döglött Tiszának. 
Van ott a Lakatoséknek egy szobájuk. Az ajtó mellett egy rakott spar-
hert, két kis zsalugáteros ablak az utcára, a két ablak között egy kasztni, 
a kasztni el ő tt egy asztal. A szoba jobb és bal oldalán ágyak. Láda-ágyak. 
— Olyanok azok, mint a gyerekágyak — mesélted otthon —, csak nem 
rácsosak. Egy-egy méteresek széitükben-hosszukban. Ha belenézel, ott 
fekszik a gyerek. Nohat, van három ilyen láda, Ezeket félig megtömték 
szalmával és letakarták bárányb ő rrel. Ez nem is lenne olyan rossz, ha a 
gyerekek nem mozognának. Tulajdonképpen ezek a láda-ágyak gyerek-
kel együtt tele vannak szalmával. Három ládás gyerek, meg két ágyas. Az 
ágyas gyerekek már iskolások. 
— Jó meleg van bent, mi? —kérdezi az asszony. 
— Igen — feleled. 
— Már reggel óta tüzelek, hogy meleg legyen bent, mire gyün. 
Igen, eszedbe jut, hogy a múltkor láttad őket, a férjével két zsák hulladék-
szenet cipelt az állomásról és nem köszöntek. Még a fejüket is elcsavar-
té k. 
A kasztnin egy befőttes üvegben, megbarnult vízben pár szál virág. Fur-
csa. Télen? Olyan bimbójukban feledkezett rózsák, melyeket meglepett a 
fagy. Olyanok ezek, hogy már sohasem nyílnak ki. Próbálsz kedveskedve 
beszélni, a nyelvükön. 
A széngáz kissé megnehezíti a légzést. 
Voltál már itt máskor is. Olyan szorongás fog el mindig, amikor belépsz, 
mintha fogorvoshoz mennél. Mint amikor kiskorodban a tanító néni meg-
látogatott benneteket és rájöttél, hogy nincs is foteltek, pedig amikor a 
szobátokat kellett lerajzolnod, három szép fotelt rajzoltál, meg televíziót is, 
pedig az sem volt. Akkor érezted így magad. Mint amikor rajtakapnak egy 
hazugságon. 
Attól félsz, hogy kisasszonynak képzelnek? 
Később egy harmadik emeleten csöngetsz. Kövér, id ős nénike nyit ajtót, 
— Jaj dobar dan, jaj jöttek az injekciót adni, izvolte tamo, tu, tu unutra, 
ide e, tu injekció, gyere, babi, gyorsan ide, tu raditi ... — és mond min-
dent, azt hiszi, hogy szerbül beszélsz. Amikor el őkerítette a gyereket, be-
lépett egy „klimaxos dáma". Nagymama — gondolod —, mert az el őző  
néni nem a háziak közül való. Az biztos, hogy parasztasszony, aki otthon 
disznókat meg csirkéket nevel. Biztos tejesasszony szombaton meg ked-
den a piacon, mert olyan pirospozsgás az arca, amilyen csak a tejesasz-
szonyoké lehet. 
Elkészíted az injekciót, a kislány ötéves, b őg, amióta megjelent. Állsz az 
asztal mellett és vársz, majdcsak valaki megfogja a gyereket. Senki sem 
mozdul. Szólsz, hogy fogják meg. 
A „dáma" azt mondja hogy várj. Vársz. 
A gyerek áll a szekrény el őtt és toporzékol, könyörögnek neki: 
— Kiscicám, mackók őm, kiscsillagom, ne sírjál, gyere ide édeském .. . 
A gyerek vérszemet kap. Te vársz. Öt percig, tíz percig ... Kicseréled a 
tű t, mert attól félsz, hogy a gyógyszer beleszárád és bedugul. Ismét szólsz, 
hogy fogják meg a gyereket. 
— Várjon, ilyenkor a gyerek sokkba van, és csak szépen kell vele bánni 
— magyarázzák. 
— Sokkba lenne, ha kapna egy pofont — mondod mérgesen. 
— Hogy beszélhet így, nagyon sokat ért maga a gyerekhez —szóinak 
vissza. 
Végül odavezetik a kislányt az ágyhoz. Kapálódzik, dobálja magát, öklözi 
a nagymamit, aki mosolyog, és próbálja a kislány bugyiját lehúzni. 
— Édeském, ne sírjál, csillagocskám .. . 
Odamész, megfogod a gyereket és valahogy beleszúrod a t ű t, mire föl a 
gyerek alaposan megrándul s a t ű  elgörbül, de a gyógyszer bemegy. A 
nagyanyja magánkívül van: 
— Maga egy barbár, sintér, így kell adni az injekciót? Maga még az in- 
jekciót sem tudja adni. Ilyeneket küldenek gyerekhez. Maga egy barbár! 
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Hajnaliban, kedden hajnalban Harmath ,ébredt fel elsoбnek: még ki sem nyitotta 
szemét, máris érezte, huzat van, huzat, tehát minden ajtó nyitva és a lyuk is. A 
huzalt Itis7tította, él е5ltette bántóvá a fényt, vagy a tiszta, éles fény er ősítette fel a 
huzatot: I d kellett nyitni a szemét és be kellett csukni. 
A cipő! — ugrott le a díványról; különben ,akárha бlоnvkоporsót emelnének exhu-
máció végett, már mint, hogy ¢rég egyszer (ezredszer ás már!) meggy őződjenek, hogy 
az ólomkoporsában nincs semmi 

akkor miért ólom a koporsó 
ha benne nincs semmi 
(nyirok harmat esőlé) 
Attila koporsóját keresik Martonoson 
és Kanizsa kőrül 

A terasz ajtaja tárva-nyitva! A 
fürdőszobaajtó tárva-nyitva! Harmath berontott a fürd őszobába: a cip ő  érintetlen! 
Leguggolt és mind .a tíz ujjával egyszerre és külön-külön fogdosta, tapogatta, si-
mogatta cipőjét. Megszáradt akár a cs őrege — nagyon megizzadtam tegnap (az a 
fura, mezvtlábas figura .a ,téren, .a m ű  márványkockákon, •a pilótasapka, a lift, a 
munkások), de majd a harmat ismét szattyánná varázsolja, a ház el őtt volt egy 
fűsáv s Harmath hajnalonta ahogy kilépett az épületb ől, mindig abban mosta meg, 
abban merítette meg cip őjét. Milyen színű? Csőrege színű. Most csőrege színű . 
Van-e csőrege-gin? Fellélegzett. Nem lenne mindegy, ha  egy reggelre papuccsá 
szabná át, piros papucasá. Nem lenne túlsagasan kellemes mezítláb járni az rodá-
ba. De nem bántotta. Еrdekes, hozzá sem ért a nyúl. Pedig nyitva minden ajtó. 
Fütyörészve lesett be a gyerekekhez. Szépen, egymást ölelve aludták az ágy alsó 
emeletén. Még mindig nem szokták meg az emeletes ágyat. Harmath sem szokta 
meg, nem is fogja soha megszokni, a zöld, a f űzöld dívány, ő  is arról álmodozik, 
hogy lehozassa boldogult nagyanyja ágyát, szalmiazsákját — Ninunta mind meg-
enné belőle a kukoricahéjat. Tegnap nem adtunk enni Ninuntának! Majd szólok 
Hajnalkának mielőtt elmegyek. Szörnyen éhes lehet már szegény deltoid állatka. 
De •akkor miért nem bántotta a cip őt? Úgy lбtszik, ha túlságosan éhes, akkor nem 
ízlik a cipő . A cipő  csak afféle csemege lehet. Az éhes nyúl nem oip őn él ... 
Harmath nem vette fel cip őjét, nem akart zajt csinálni. Rosszul aludtak. Milyen 
hülye nap volt ez a hétfő . Különös. A munkások szemtelenebbek voltak, mint más-
kor. >áis Dzsindzsisz, Vermes, Darabos így egyszerre még sohasem látogattak meg. 
Mit jelentsen ez? 
Lábujjhegyen áment be a gyerekekhez. Örült, hogy neon találta ott a nyulat, nem 
szerette ha a gyerekekkel alszik, félt, hogy valami betegséget kapnak t őle. Szépen 
betakargatta őket és kisietett, hogy leellen őrizze, jól le van-e zárva a lyuk, elmoz-
dította-e a játékosdobozt a professzor 
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de minden úgy állt, ahogy Harmath 
megigazította. A műleves a zsebében volt. Nem teszi ki a kerek asztalra, a váza 
mellé, maradjon csak a zsebében, ha kicsit kellemetlen is, majd ha hazajön (kedd 
nehéz nap, tegnap semmit sem csinált az irodában) azonnal felteszi a levest. Már 
harmadik napja nem ettem műlevest. Ez sok. Legénykorában öt évig műlevesen 
élt ebben a váтo~ban — a ,gyár, a kaproncai -шi levesgyár, akár az ő, Harnnath, 
fényképét is rátehetné az ezüstdobozokra, ezüst-tasakokra a kakas helyett. A labda-
rózsák szépen, súlyosan csüngtek, igyekeztek a leterített, hullacsontszín, kerek 
asztallap felé. Sosem tűnt még ilyen szépnek a váza, az ő  vázájuk, Hajnalka, Hed-
vig é:: Harmath vázája. 
Hajnalka aludt. Nem volt a nyúl, az emel ődaru árnyéka, szépen meg volt igazítva 
a párna, szépen el volt simntva a hamuszín pléd, csak szőke haja élt, hullámzott, 
habzott a hideg hajnali fényben, mint amikor el őször látta, s mint amikor aztán 
először jött le ide, ebbe a városba, hozzá, és felmentek a hegyre s ott a mogyoró-
bokrok !között — egy tehén ment el mellettük halkan kolompolva és Harmath, em-
lékszik, hirtelen olyan erősnek érezte magát, hogy fel akart ugrani, és szarvánál 
fogva térdre kényszeríteni, hogy új, kis, zöld kalapjába tejet fejjen nekik Hajnal-
ka, mert szörnyen kimelegedtek, mert szörnyen megszomjaztak, csak úgy izzadtak 
a mogyorávessz ők is az alkonyatban... Szép volt Hajnalka, s ezt Harmath már 
évek óta nem tudta megmondani neki: a szavak nvint nehéz tárgyé, mélyre süly-
lyedtek benne, s tán alul ki is hullottak, s azokkal a szavakkal minden kihullott 
belőle 

ólomkoporsó 
(nyirkos harmatos) 

pedig hát ott voltak a gyerekek és a nyúl is. Letérdelt 
Haj nalka mellé és ismét a mogyoróerd őben voltak, izzó mogyoróvesszők között —
hosszú szőke haja a pázsiton: rcezg ő  ujjakkal ért a hajához. Hajnalka mélyen aludt. 
Ajkai szabátyоsan összeértek. Vasárnap szokta rendbe hozni szemöldökét ... Az együk 
hamuszín pléden nagy vörös folt éktelenkedett: Ninunta! 
A szőnyegen: Dzsindzsisz! 
Biztosan alszik még. Tudja a kis rondaság, hogy rossz fát tett a t űzre, levizelte 
a hamuszín plédet (nem iszik s mégis annyit vizel!) — vörös sz őnyeget, vörös le- 170 



pedőt, vörös pizsamákat kell venni — le kellene menni a kanalizációba a 
pénzért 	 . 

6 Dzsindzsisz 
6 Ninunta 

Máskor is megfigyelte már Harmath, hogy a nyúl hajnalonta kimegy, lefekszik a 
narancsosládába s még miel őtt feljön a nap lenyalja magáról a harmatot, mintha 
csak tudná hogy őt, Ninuntát is Harmathnak hívják s majd a kisnyulakat is 

mind 
harmatos kis lauricesek 
harmatos kis lauricesek 

Hazafelé jövet majd szerzek naranFsosládát. Vigyázni 
kell, ne legyen benne szög, de túl sok drót sem, csak finom, ostyafinom, hússzín 
lécek. Tetőt, sátrat is kellene szerkeszteni rá, hiszen néhány nap és itt vannak az 
elviselhetetlen forróságok, de olyan tet őt és olyan sátrat, hogy ne akadályozzák 
meg a harmat lecsapódását a vadszín sz őrmén .. . 
Felöltözött. A ruhák a hűtősže'krényen, a repül ő  a televízión — majd jönnek a 
munkások ... Mit akarhatott Hajnalka azzal a piros nyel ű  csavarhúzóval, meg kel-
lene keresni az előszobában. Tört egy darab kenyeret, mert nem szerette éhgyomor-
ra inni kávéját a hivatalban, a kávéját, amit az a vén kujon f đz, aki a lányok 
seggét fogdossa az autobuszon és nem hajlandó kerékpároani jármi, mint a t еbbi 
kifujtó, a véл  kujon, akinél jobb kávét talán .senki .sem tud f őzni .a világon, hi-
szen élt Dél-Amerikában, Olaszországban és Párizsban  is...  Rosszul aludtam, jót 
fog tenni, majd helyre fog rázni a kávé. Az er ős tiszta fénynek vetve mellét, 
Harmath mezítláb lépett ki a terasz hideg betonlapjára. Tisztább nem is lehetett 
az ég: jön a nap! 
Van egy pillanat az alkony el őtt, amely annyira hasonlatos a napfelkelte el őtti pil-
lanathoz, valami fémes, nehéz fény 

a mogyoróvessz ők 
a mogyoróvessz ők mint 
ifjú falloszok 
döfködték az eget 

Lábujja hozzáért a heréѕzsák 
csüeskéhez, azt hitte, Ninunta jött, hogy még harmatos sz đrmével üdvözölje, hogy 
a felkelő  nap melegségével nyalogassa lábát. Megijedt s hirtelen a narancsosládába 
nézett: a nyúl nem volt a narancsosládában. Beszaladt és benézett a pléd alá. Nem 
volt ott. Hajnalka a másik felére fordult, meztelensége a felkel ő  nap közelségere 
jól érezte magát egy rövidke id őre a hamuszín plédek között, akárha óriás na-
rancs nyomulna testébe. 
Ninunta nem volt sem a hűtőszekrény, sem a kályha mögött. Félrehúzta a dobozt, 
de lent még sötét volt, a professzor még nem húzta félre a függönyt a terasz-
ajtóról. Visszaszaladt a fürd őszobába. Nem volt a kád alatt. Bement a gyerekekhez. 
Az ő  takarójuk •alatt sem találta. Feltúrta az el őszobát. Kirohant vissza a teraszra. 
Közben fellökött egy széket. Biztosan ott van a rongyok alatt a narancsosládában. 
Már azok a rongyok is nyúlszínűek, vadszínűek 

a rongyok általában vadszín űek 

Kifordította a ládát. Nem volt benne. Ninunta nem volt a naranesosládában 

Ninunta nincs 
nincs a naranesosládában 
Ninunta nines 

Harmath nekiugrott a korlátnak, akárha egy nyújt бn akarná átvetni 
magát: hat-hét ruhaszárítókötél és három-négy szál drót volt kifeszítve két eme-
lettel alattuk s a hajnali er ős fény, mint ultraviolett hangokat, harmatot és 
szőrszálakat csillantott: Harmath agyában roppant, sikította el magát valami 

dróthangon 
drótfűrésszel vágják a koponyacsontot 
mivel szelik 
mivel fúrják az agyvelőt 

A korlát is harmatos volt és nagyon hideg. A nyúl ott fe-
küdt lenn a betontekn őben. Ninunta? Ninunta. 

nem esett tán le 
csak le ne essen 
nem esett tán le 
csak le ne essen 

szoktam én látni ott 
hatalmas patkányokat kiterülve-kiterítve, mert van aki eteti, de van aki meg-
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zöld barackzöld 
zöldbarack szívek 
mindig elvásták Harmath fogát 
ha már egy fél fával megevett 
Veres lábát leszaggatták a cápák 

Feljött a nap! Tele a láda naranccsal, 

a narancsosláda naranccsal 

van ahol a halott mellé 
narancsot szórnak a koporsóba 
jaffa 
a belső  részeket elválasztó hártyák 
ott azon a viaszosvászon terít őn 
anyám 
mely tán Rembrandt-vászon volt egykor 
nyúl-csendélettel 

CSEND 

CSEND 

NYÚL 

j ézusmáriaszentharmathj ózsef 

Mind szőrösebben rezegtek a kötelek 

ne legyen csúnya a kötél nyoma 

a drótok 

sintérhurok 
sintérhurok-hangszerek 
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mind szőrösebben, mind 
szőrö ebben rezegtek egy elviselhetetlen tén уt próbálva melódiává rendezgetni-
rakosgatni, melódiává szórni-aprózni, melódiává hamisítani , melódiává , melódiává 
a felkelő  napban... Ninunta ott feküdt lenn a betonon. Harmath József beszaladt, 
atesett a feldöntött hullacsontszín széken (támlája lekváros volt egy helyen) és a 
fürdőszobában , úgy zokni nélkül , beleugrott a cipőjébe és rohant le az udvarba a 
pincefülkék labirintusában . Szerencsére a három kijárati ajtó közül egy mindig 
nyitva volt. 
Harmath Ninuntától három lépésre (ugrásra? ) bújt ki az alacsony pinceajtón. 
A kis nyúlszáj piros volt, pirosabb , mint szokott , és a fogak is pirosak voltak, az 
apró nyúlfogak . Alig tekeredő  kis piros vérszalag a betonon — hogyan lehetséges 
ilyen vékony , lényegében szabályos rajz a durva betonon , hogyhogy nem itta fel 
a salakpor , a salakszemcse , hogy nem terítette szabálytalan cikk -cakkban ide-odra? 
Tán mert a harmat már telítette a port, a szemcséket nedvességgel . Piros vér-
szalag. Semmi más. Semmi 

Nem esett tán le 
csak le ne essen 
Nem esett tán le 
csak le ne essen 
csak le ne essen 

Él-e? Igen : meleg! Milyen csendben van. 
Milyen mélyen ... Alszik? 
Él-e? Igen : itt van! Van! 
Harmaith letérdelt , lerogyott melyé és mind a ket tenyerét .a nyúl hasára tette. 
Meleg! Ide ahogy megnyomta, a vércsík hlixitelen egészen Harnnalth cip őjéig tekere-
dett. Elrántotta a kezét, hátrább csúsztatta eip őjй t. 
Él-e? Igen : nyúl! Nyuszika! 
Józsika még alszik. Hajnalka még alszik. Hedvig még alszik. Mindenki alszik. 
Ninunta alszik . Mindenki alszik. 
Feljut a nap. Ninunta még harmatos volt, mert Harmath verejtékas tenyere, ahogy 
elrántotta , csurom vizes lett . Harmath felpillantott . A szőrös dróttik már nem re-
zegtek .annyira, de annál jobban csillogtak, •annál vakítóbbak lettek a napban. 

Ismét ráhelyezte tenyerét , de most jobban vigyázott és nem csavarodhatott to-
vább a vérszalag , csak a metlsz őfogak között (buggyant ki i nxn t. 

A beton repedéseiben néhol fű  nőtt. Porcfű  is. Közvetlenül a pincefal mellett, 
mintha zöldre festették volna, mohacsíz. Hét-nyolc méterre volt it őle, tőliik, Ni-
nuntától és Harmathtól, a kanalizáció-cs ő  repedése. Csak ebből a szögből látta 
pontosan (Harmath sosem térdelt a .betonteknb1ben — úgy érezte, gipsztekn őben 
fekszenek egy betegként Ninuntával , mert valami eltört ), (hogy elóbb a betont ron-
gálta meg valami s csak aztán zúzódott be a barnazamáncos cs ő. A kis patkány-
kapun nem csillogtak szőrszálak — a patkányok állandóan szűk helyen közleked-
nek, s a szűkönség: fésű . 
Nem régen eshetett le 

nem esett tán le 

araég neon bántották a patkányok. Különben 
megették volna? Különben megették volna már? Ha el őbb esik le, akkor már el-
vonszolták volna? A cuclit is megették. Oda alkart ugrani a bezúzott zománcos cs ő-
höz, hogy csinál valamit, hogy belerúg, hogy bedob, hogy bekdált valamit, de nem 
mozdult. Keze a nyúlon nyugodott . Még felébred a professzor, még felverem az 
embereket. 
1♦il-e? Nem vittek el! Nem hurcolták el! Nem húzták be a zománcos szoros cs őbe, 
hogy mint villámgyors fosos liften száguldjanak el vele ... . 
Iđt van! Ninunta. 
A teknő-párkány  165  a isalalkos udvar közötti keskeny részen, csak most látta 
Harmath (sosem térdelt ott) magas f ű  nőtt. Felállt és szakított egy marékkal. Biz-
tosan ide járt Hedvig is fűért . Tegnap emuért nem ,hozott neki? Tagnap miért nem 
mondtam , hogy hozzon füvet? 

Нétfő  volt pedig. Hétfő . Rosszul aludtam. Labdarózsát hoztak. Labda гбzsat. Vissza-
térdelt. A fűvel elmaszatolta a szép vércsíkot, vérszalag•ocskát. Zöld maszat. F ű-
illat. Megtörölte a .kis nyúlszájat . Egy hclsszabb, éles fűszál a metszőfogak közé 
szorult. Harmath nem •húzta lei, a néhol már piros-erezetű  fűszálat — miféle vo-
nalzókkal dolgozik a természet ?! Még felébrednek az emberek . A drótokra pillan-
tott. A cápák felülr ől kapkodnak majd (Ninuntáért) Harmathért, lekapkodgák a 
fejét, egészen az alsótestig: Haxnnath alsó és Vermes fels őteste — szép kártya! 
Нosszú-hos:s гú lila nyelv és zö1dbarack .színek! Mongol vigyor! Térdén érezte a be-
ton kockás mintáit s egy kukoricaszem nagyságú, zsilettperem ű  kгáterecsiКd kkel 
teli salakdarabot és ez az éles fájdalom (melyben a salak fekete-lila szene is  benne 
volt) előbb ellenétben állott a pincék fátyolos szagával, de ,aztán a doh, a nyirok 
mind élesebb, mind isavanydhb, maróbb rétegeit lebbentette a huzat. Az egyik f ű-
szál tövestől szakadt ki, állandóan vizes, sáros a tekn ő  külső  falánál a föld; még 
sohasem látott ilyen hosszú f űszáiа t Harmath, ,többször is lemérte tekintetével — 

t73 	itt is ezek az őrült vonalzóпyomak a fűszá.l külső  burkán, akár a német gázálarc- 



tokokon, szabályos csíkozat volt, abszolút szabályos kör-bordázat — Harmath so-
sem szeretett vonalzóval dolgozni az iskolában, azért volt ilyen leírhatatlanul bol-
dog, amikor az egyik kirakatban felfedezte a kobravonalzót (kígyótáncoltatásra 
gondolt: Vonalzótáncoltatás; táncos vonalzó, ha дálos vonalzó ...), sokáig akart is 
szerezni egyet, egy kobravonalzót, de aztán valahogy megfeledkezett róla. 
Csörögni kezdtek valamelyik pincecellában, fabörtönnek nevezte Harmath a 
pincét 

puhafabörtön 

Harmathéknak is volt egy cellájuk, de Harmath sosem tudta 
megtalálni, megkülönböztetni és így nem használták, vagy valaki más használta. 
Sok üres cella volt. Volt olyan, amelyben, csak újságot tartottak, zártak 

puhafacellába zárt újságok 
szegények szegények 

Rugdalódzhatott. 
Igen. Néha még a ha đszelet is megmozdul, V-betűként szétnyílik a sütőben Hajnal-
ka nagy sikitozás közben. Rugdalódzott s az utolsó a gásnál (amellyel át-rúgta ma-
gát) úgy maradtak, katonásan egymás mellett a hátsó lábak. A kis nyúlszáj mint-
ha mondani akart volna valamit, de csak egy kis vérhólyagocska fújódott, puk-
kant el. Harmath előbb csak mutató- és hüvelykujjával fogta még összébb, a hátsó 
lábakat, majd megmarkolta o"ket és felállt: nagy véresöppek hullattak összevissza. 
Harmath gyors léptekkel indult a felfelé vezet ő  lépcső  irányába. Neon szabad a nyúl 
füleit fogni, mert gumók nđnek fültőben magyarázta Hedvig, de sosem volt hajlan-
dó megmondani, hogy ki látta el ezzel a szaktanáccsal. Most szépen látszott Ni-
nunta fültöve: nem volt gumó, daganat. Ahogy felsietett a lépcs бn, visszapillan-
tott s látta, már nem olyan nagy csöppekben hull a vér. 
Harmatbnak csak egyszer eredt el az orra vére, de akkor az orrsövénye is el-
tört... 
Katonadolog, mondogatták. Katonadolog... Alig csöpögött 

lépés lépés lépés 

három lé- 
pés és egy csöpp sem! 
Egy öregasszony turkált a szemeteskannákban. Harmath még sosem indult a pin-
cén, az udvaron keresztül munkába. Az öregasszony ismer ősnek tűnt neki. Az 
öregasszony, pontosabban a kockás télikabát és a hófehér — galambfehér haj. 
Miért járnak ezek a szegény nyomorultak nyáron télikabátban, télen pedig nyá-
riasan? 

Harmmth éppen ott ;volt, ,amikor egy hosszú, fekete télika! бtos ifjú jött .be apja bolt-
fába. Künn nagy hó volt — tömérdelk szánkát, fülvéd őt, .papucsszöget, lápokrócat, 
szíj-oipőfűzőt, hólapátot adtak el azokban a hetekben. Sót, cigarettát és petróleu-
mot vett. Ahogy Harmath apja, Harmath József, kezébe nyomta a csomagot és az 
epeszín cserépfiaskót, a fekete, bokáig ér ő  télikabát, amely a nagyapjáé lehetett, 
szétnyílt és a fiatalember ott állt el őttük az olajos padlón, a fkoksza5kályha el őtt: 
anyasztilt meztelenül — hosszú, fekete nemi szerve majdnem a térdéig ért .. . 
Harmath első  pillanatban arra gondolt, odamegy, megcsókolja a nénit (lehet-e a 
hófehér, a galambfehér haj piszkos?) és kezébe nyomja a nyulat. Nekiadja Ni-
nuntát. Még meleg. Meleg a bundája. A húsa is meleg Ninuntának. Külön-külön 
minden része be van csomagolva — szaloncukorpapirosba, naranespirosba ... Azon 
a vlaszosvászon asztalterít őn tán úgy lehetett megfestve egykor — kívülr ől, a sző-
rén keresztül (mely vadszín, de házi — fordítva nem lehet), de a selyembe cso-
magolt izmok, csontok, belső  szervek, belek (amelyekben a smaragdgölöcsinek za-
josan pörögnek) deltoid egységének rózsaszín-fehérjét is áttüntetve... De amikor 
léptei zajára az öregasszony megfordult, Haranath megijedt: két csepp savó a 
szarngödörben, erős bajnílsz, fogatlan száj. Ő  is anegijedlhetett, mert védekez őleg 
emelte maga elé a penészes veknit, amelyre éppen abban a pillanatban bukkan-
hatott rá. Harmath kiszaladt az utcára. Mit csináltam volna, ha ijedtében fejbe 
vág? Elájultam volna. Mi történt volna Ninuntával? Magával vitte volna az öreg-
asszony? Biztosan. Azt hitte volna, hogy vadnyúl. Igen, vadas külseje van 

belseje angóra 
külseje harmatos 

Az utca már nem volt üres, de Harmath-tal szemben éppen nem 
jött senki. Nem csöpögött a vér. Ninuntából nem csöpögött a vér! Elindult. El-
indult. Elindult vele. Elindultak! Ninu іё.ta és H•arvmа th elindwlt! Él-e? Elimdultak! 

A piacon már nagy volt a nyüzsgés, de voltak asztalok, amelyek alatt még akud-
tak a kofák. Egy kis cigánygyerek Harmath után kiáltott: vadász! orvvadász! Az 
emberek nevettek. Harmath felgyorsította a lépteit, úgy tett, mintha nem róla 
lenne szó. Az autábuszmegállónál egy szemüveges férfi megszólította és megkérdez-
te, hogy hol árulják a vadnyulat. A hentesnél, mondta Harmat. Köszön őm, mondta 
a szemüveges illedelmesen. 
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lépés lépés rózsaszín 
lépés lépés stop 
csöppent 

A oipőpucoló kis tükrös szekrénye be 
volt zárva. Hol szerezhette ezt az armótlan lakatot?! Itthagyhatnám ... Megörülne 
neki, 'tíz gyerek van. Sok tejfellel kellene megstitni ... Mit, 'kit kellene meg-
sütni?! 
Harmath futni kezdett. A nyúl néha a térdéhez üt ődött. Petróleum színű  nadrágon 
nem látszik a vér. Lelassított. Еl-e? A fogak ,között a kis nyúlszáj-üregben már 
biztosan megalvadt a vér: egy alvadtvérlabda keletkezett s az elzárja az utat... 
Felemelte. A fűszál még mindig ott volt a fogak között, de már teljesen piros volt. 
Ahogy hirtelen leengedte, érezte, könnyebben mozog, mint ahogy kellene: a ge-
rince törhetett el még a drótokon — több helyen 

hangszer amelyen gerincek t őrnek 

Már szépen, erősen sütött a nap. Sokáig térdelhettem, de nem kések el. Térdét 
nem porolta le. Cipőjén, ha erősebb fénysávba lépett, három-négy vércsepp lát-
szott. Jó, hogy piros a cip őm. O vette Ninuntát is. Vasárnap majd vesz karfiolt. 
Tormát többet nem reszelek, irritálja a végbelem. A m űleves itt van; erős pa-
kolás, különben már kiszakadt, kitört volna. Ninunta megérezte benne a sárga-
répát, a petrezselymet. Еrdekes, az orrán nem folyik a vér. Miért nem tapsol, ha 
tapsifüles, kérdezte Józsika. Tapsol. Nem hallom. Hegyezd a füled. Mivel? Késsel. 
Miért beszélsz hülyeségeket a gyerekeknek? Nem hallja. Mit nem hall? A tapsot. 
Miféle tapsot?! Látod, te :sem hallod. Mit lápok? Nem látod, hogy tapsol? 
Hajnalka még alszik. Alszik .a zöld díványon a hamuszín plédék alatt. Szép. (Har-
math JгжLsef, Harmath apja, tán sosem mondta feleségének, HarmatJh anyjának, 
hogy szép, pedig szép volt.) A gyerektik is alszanak még az üres szobában. Meny-
nyivel szebb a hajnali fény játéka egy ür es szobában, mint egy zsúfoltban! Nap-
sugár faЛtól-falig! Hбt ára £elvé, amikor már 5űrűszövésű  fényеzőnyegekkel teli a 
szoba, a gyerekek áttámolyognak és ez a néhány lépés, amit legtöbbször senki 
sem lát, akár az angyalok léptei... 
Itt van Ninunta. Megvan. Nem veszett el. Nem. Itt van. Fogom. Szorгtom. Nem 
engedem el. Nem is fogom elengedni. Nem. Vigyázná fogok rá. Vigyázni nagyon. 
Nem kell sírni. Nem kell idegeskedni. Fogom. Szorítom. Nagyon. Tapsol. Hallom. 
Sietni kell, habár még van  idő . Nem szabad idegeskedni. Még egy órám van. 
A lábán erősebb 'a szőr; a vadnyúl lába akár a drótkefe. 
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antun šoljan 

eső  

Elég régóta álltam már az ablaknál, és vártam, hogy egész órához érjen a 
mutató. Amíg az ablakon át néztem a nedves tet őket, vizes homlokzatokat, 
susogó lombokat, éreztem, biztos voltam benne, hogy es őfüggöny fedi a 
szabadságot, melybe nemsokára belemerülök, s átengedem magam neki, 
hadd vigyen patakocskáival, melyek a meredek utcán kanyarognak lefelé. 
Persze ez csak egy sajátos szabadság. Kis magánszabadság. Mint minden 
szombaton, most is szilárdan hittem, hogy e szabadság rejteget valamit 
számomra. A szabadság mindig tele van rejtett lehet őségekkel: most az 
eső  rejtegeti őket. Nem tudtam, mi várhatna rám, de lefelé haladva a lép-
csőn, majdnem teljesen biztos voltam benne, hogy talán itt az ajtó el ő tt, 
két lépéssel arrább, a Kapaszkodó sarkánál vagy még messzebb, a Téren, 
a villamosmegá'Ilónál valami vár rám, épp ma és éppen rám. Lehet, hogy 
pont ez az az igazi szombat. 

Belemerülve az es őbe, megpróbáltam elgondolni, mi vár rám. (Mint es ő  
el ő tt éjjel, félálomban: hosszú zavaros meséket gondolok ki.) Túl öreg 
vagyok már ahhoz, hogy f őnyereményre gondoljak, örökségre vagy gazdag 
nő re. Ami rám vár, az egészen más, csak az enyém, s csak engem elé-
gíthet ki. Apró, láthatatlan cseppekben szüntelen esett az es ő . Az ég egé-
szen egyhangú volt. A vénasszonyok nyara (s talán valami bennem is) 
észrevétlenül e kora őszi esők egyikébe olvadt, mely emlé'kként ő rzi még 
a meleg leheletét, s mely még megnyitja áttetsz ő  szövetét a komótos sé-
táló el ő tt. 

Leereszkedtem a lépcs őn és kimentem a hivatal ajtaja elé. Az es ő  továbbra 
is esett. Valahol a Fels ővárosban kis késéssel elütötték a hármat. Kinyi-
tottam az eserny őmet, s elégedett voltam magammal, mert reggel, amikor 
az esőnek. legkisebb jele sem volt látható, eszembe jutott eserny őt hozni. 
Még elégedettebb voltam, amikor eserny ő  nélküli embereket láttam. Fel-
tű rték gallérjukat, s bámultak az égre. Egy pillanatra arra gondoltam, hogy 
fogom majd élvezni e sétát az es őben, ernyőm oltalma alatt, s az eser-
nyő  fekete kupolája alól bámulva az ég szürke kupolája alá szorult világot. 

De akkor már elértem az els ő  ilicai sarokhoz. Átható, hideg szelet érez-
tem, mely végigsepert az Ilicán, meg arcomba szúró éles, apró cseppeket. 
sehogy sem tudtam magam egészen megvédeni t ő lük az esernyővel. Elő-
ször kicsit jobbra döntöttem, majd balra, aztán hirtelen el ő re. Az erősebb 
széllökésekre minden er őmmel magam elé kellett feszítenem az eserny őt. 
Tíz lépés után megfájdult a kezem, cserélni kellett. A zsebbe dugott ke-
zem vizes volt, zsibbadt, mintha nem is az enyém lett volna. Hideg, kelle-
metlen volt az es ő . Ezenkívül egyre erősebben esett Az emberek igyekez-
tek behúzódni valahová — azok is, akiknek volt eserny őjük, s azok is, 
akiknek nem. Ajánlatos volt behúzódnom valahová. 

Az Ilicán volt egy kirakat, kicsit beljebb, védett helyen. Annyian vontak 
már el őtte, hogy nem is látszott, mi van a kirakatban. Hátat fordítottak a 
kirakatnak, engem néztek. Úgy t űnt, nem örülnének neki, ha én is csatla-
koznék hozzájuk, hogy növeljem a tömeget, hogy elvegyem t ő lük a teret, 
melyben már otthon érzik magukat. Mi közöm hozzájuk! Klausztrofóbiát 
éreznék csak közöttük. Arrább húzódtam kissé egy bejárati eresz alá és 
megálltam. 

Megálltam, s összecsuktam az eserny őt. Az esernyő  most lógott a karo-
mon, mint egy kimúlt hatalmas, fekete denevér. A férfiak csak nagy eser-
nyőket hordanak és csak fekete eserny őket, melyek összecsukva kimúlt 
denevéreknek látszanak. A ібК  mindenféle esernyőket hordanak: ez is ré-
sze a világ folytonos megosztásának. Különben fogalmam sincs, hogy 
néznek ki a kimúlt denevérek. Igaz, a n ők sem tudják, mégis müde'nféle 
esernyőket hordanak. Lehet, hogy a denevérek egyáltalán nem halnak 
meg. Ewig fledermusliche. Az es ő  mind erősebb és erősebb lett. Nagy 
fekete esernyők sokasága hitázott végig az utcán. Eserny ők külön világa 
az emberi fejek fölött, egy másik szint, hogy úgy mondjam, hullámzó fe-
kete tenger. Lehet, hogy köztük 'is van éppoly magányos és céltarai, mint 
én ezen az alacsonyabb szinten. Lengettem az eserny őt, mint az órain-
gát, nem tudtam, mit csináljak, hova menjek. 

Megoldást keresve a járökel ők között, a túloldalon észrevettem egy is-
merős nőt. Csípőben szorosra húzott világosbarna kosztüm volt rajta: az 
ősz utolsó (vagy els ő) divatja. Csinos volt, mint mindig. Mint három, nem, 
négy évvel ezel őtt, amikor utoljára !áttam. Ugyanolyan vörös hajú. Ugyan-
olyan ápolt, helyes, kemény. Az utca túlo'Idalán járkált, nézte a kiraka- 
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tokat, nem vett észre. Én már-már éreztem a száját, a kgze illatát, a hang-
ját, a csíp őjét. Mindez egyenesen áthatolt a túloldalról, át az es őn a távol! 
múltból. Már-már szólása nyitottam a szám, hogy k!áltsak neki, hogy üd-
vözöljem, fö!eme!tem a kezem, hogy intsek neki, hogy észrevegyen, ha 
rámvet! a tekintetét, hogy megmondjam neki .. lehet, hogy valami fonto-
sat akartam mondani neki ... De ő  messze volt, az utca túioldalán, köz-
tünk villamosok járnak bolondul és vakon csöngetve az es őben, már négy 
éve, fényl ő  síneken, a szitáló őszi esőben, mely elfed, magunkra hagy, 
jelentéktelenné tesz bennünket, s elválaszt egymástól az utcák függönyei-
vel. Tudom, ha most odamennék hozzá, minden olyan zavaros lenne. Szí-
vélyesen kezet szoritanánk, feltennénk ki-ki a maga kérdéseit, felindéz-
nénk talán a múltat, igaz, nem túl mélyre hatolva, nehogy eszünkbe jus-
sanak mindazok a mulasztásck, melyeket az id ő  csak jóvátehetetlenebbé 
tesz. (gy hát maradtam, néztem, ahogy eltávolodik a lassan világosodó ki-
rakatok el őtt, a szürke, világosbarna es ő  négyesztend ős fátyla alatt. 

Nem tudtam annyi er őt gyű jteni, hogy megtegyem, mint ahogy hosszú 
ideje nincs erőm ahhoz, hogy elmenjek Marikához, s megmondjam neki 
nyíltan, emberien, hogy köztünk mindennek vége. Köztünk, Marika, m!n-
dennek vége. Ki tudja, volt-e egyáltalán valami! De egyszer meg 'kell mon-
dani, mert ő  egyedül sohasem érti meg. Nem akarja megérteni. Alkalmas, 
nem túl sértő  formulációt kell csak találni. Ki kell gondolni és meg kell 
mondani. De mindig túl foglalt vagyok, ha Marikához kellene menni. Vagy 
túl fáradt. Vagy túl jó a hangulatom. Most például esik az es ő . 

Nem volt kedvem Marikához menni, nem volt kedvem hazamenni, haza 
üres otthonomba, kényelmetlen szállásomra. Nem volt kedvem moziba 
menni. Nem volt kedvem elmenni a csarnokba. Úgy értem, a kosár!abda-
klubba, mert már nagyon régóta, túl régóta játszom ezt a kosárlabdát, 
amit már 'nem szeretek, a klubban, melyet nem szeretek, azokkal az em-
berekkel, akiket nem szeretek. Általában egy sereg olyan dolgot csinálok, 
amit nem szeretek. 

Elmehetnék az Ezüst Szarvasba. A Szarvas az egy kocsma a Gaj utca 
végén. Legalábbis régen így hívták. Lehet, hogy most mást ír a cégtáblá-
ján, de mindenki Szarvasnak hívja. A Szarvasban gyülekeztek valaha a 
fiúk az én bandámból. Együtt ittuk a fehér bort vagy szilvapálinkát és éne-
keltünk; a sportról, a n ő krő l, egymásról tárgyaltunk. A Szarvasban most 
sok olyan ember van, akit nem ismerek vagy nem szeretek. Azt is mond-
hatnám, hogy ez a két dolog kapcsolatban van egymással. Akkor, amikor 
a cimboráimmal ittunk, szerettük az ismeretlen embereket, mert nem volt 
rájuk szükségünk. Most viszont csupa idegen emberrel van dolgunk, olyan 
emberekkel, akikre szükségünk van, akiket nem szeretünk, s akik nem 
jelentenek számunkra semmit. Nem tudom, hova jutunk, ha a dolgok így 
mennek tovább, Nem, máma — ilyen napon — nem mehettem a Szarvas-
ba, mert csak a múltat sajnáltam volna. Ott voltunk, de most már nem 
vagyunk ott. 

Vizes kezemmel cigarettát vettem ki a zsebemb ő l. Megfogtam a száraz 
kezemmel, de már kés ő  volt. A gyufa is nedves lett, feje szétmállott. Meg-
áliítottam egy járókel őt, tüzet kértem t ő le. Amíg rágyújtottam, szokásból 
elfedtem a kezemmel a lángot. Az illet ő  ugyanígy eltakarta kezével a gyúj-
tó lángját. A négy tenyér egy pillanatra kis glóbuszt képezett. De ezt ő  
nem vette észre, sietett és hiretlen elt ű nt. Nem volt időm még szemügyre 
venni sem. Lehet, hogy ő  volt a hírnök, akit várok, és én nem tudtam le-
olvasni arcáról az üzenetet . Elment , mintha itt sem lett volna . Végigszív-
tam a cigarettát , és nem éreztem , hogy ég, pedig s ű rű  fehér füst képző-
dött a hideg leveg őben. Mért nem néztem meg jobban azt az embert? 
Mondhattam volna neki bár annyit, hogy köszönöm. De nem ez a kérdés 
kínozott !gazából. Mit csináljak? Mit csin "aljak — ez volt a kérdés. 

Álldogáltam, szívtam a cigarettám, és bámultam az úttestre, melyen cip ő k 
kerülgették a pocsolyákat. Amikor egy pontra meredtem, úgy t űnt, a ci-
pők maguktól járnak. Megértettem: a cip ők is a maguk világát élik. Kü-
lönböző  cipők voltak: gumicipők, antilopok, mokaszinok, bakancsok. Ré-
giek, újak. Némelyekr ő l nem lehet semmi különöset mondani. De termé-
szetesen egyik sem haladt magától. Mindegyikben élt egy elnyomó, egy 
főúr. A cipők cé!talanul bo!yongtak egyedül, zavartan, boldogtalanul, a 
felső  szintrő l jött értelmetlen diktátum alapján. Megnéztern a saját cip ő i-
met. Szegény elveszett cip ők. Sárgák voltak, ami azt jelenti, hogy barnák, 
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Nem volt kedvem. Hazamenni. Moziba menni. E dolgok megmaradtak, 
hogy mondjunk róluk valamit. Otthon hideg lesz és kellemetlen; egyedül 
lefekhetek, hogy aludjam vagy olvassak. Az olvasásból már régen elegem 
van, aludni meg nem tudok. Mit olvassak? Úgynevezett jó könyveket? Le-
fekszem, eloltom a villanyt és nem tudok elaludni. Valójában semmire sem 
gondolok, de nem tudok elaludni. A moziban unatkozom az úgynevezett 
jó filmeken, s unatkozom az úgynevezett rosszakon. Mellettem mindig üres 
a szék, még ha ül is rajta valaki. Hacsak nem valami cowboyos, akkor el-
feledkezem errő l, s szórakozom, de bel ő lük olyan kevés van. [me, feszül-
ten ráteszem a kezem az eserny ő  fogójára, mint a revolver fogójára és 
hidegen meredek az es őbe. Kávéházba nem m еnnék, mert most már nem 
iszom, itt is maradhatok éppúgy, mint a kávéházban. Sehova se mennék. 
Mit csináljak? Mit csináljak? — ez a kérdés. Ez volt a kérdés, és nem a 
cigaretta, és nem a mozi, és nem Marika, és nem az otthon és semmi ezek 
közül. Valamit csinálni kellene, ez volt a kérdés. 

És még látszólag mehettem is volna valahova. Mert ha azt hiszik, nincs 
barátom, tévednek. Nagyon sok barátom  van.  Mindannyian nagyon kedves 
emberek és jó barátok, és én mindannyiukat nagyon szeretem, és tudom, 
hogy ők is szeretnek engem, nagyjáböl ugyanúgy, és még néhány embert 
szeretek így, akik lehet, hogy nem is barátaim. Rájuk nem számítok. Csak 
a barátaimra számítok. Sakkozhatnánk, összehozhatnánk egy prefe,ránsz-
vagy pókerpartit, ha többen vagyunk, vagy lemezeket hallgathatnák, me-
lyeket valaki éppen most hozott külföldr ő l. Együtt el is mehetnénk vala-
hova, jóked űven egy helyre, ahol illedelmesek a pincérek, ahonnan tizen-
egy előtt senki ki .nem rakna bennünket, egy kis frissít ő  vitára, esétleg 
bedobnánk egy dalt is. Mindezt megtehetnénk, ha mindez igaz lenne. Vi-
lágos: én mindezt csak elgondolom. Mert mi valójában nem vagyunk. Én 
csak elgoindolom magunkat így. Mi nem létezünk együtt. Е,n itt vagyok, 
ahol vagyok, ők pedig valahol másutt. Mi létezünk, de nem vagyunk 
együtt. Azért is vagyunk ilyen rendesek. Ezért vagyunk mi ilyen jó bará-
tok. Mi csak látszatra tehetünk meg mindent. Nagyom buta és naiv dolog 
lenne a részemr ő l, ha azt várnám, hogy ilyesvalami megtörténhessen. 

Az esernyőm hegyével megpróbáltam valamit rajzolni a kövezetre. De az 
eső  állandóan esett, s elmosta a rajzot. Föntr ő l állandóan jött az eső , s 
minden átázott. A kezeim is nedvesek voltak, s úgy éreztem, piszkosak. 
Meg az a buta érzés, hogy elmehetek valahova. Azaz valóban elmehetek 
valahova, viszont van egy dolog, amit jól meg kell rágnom, m'iei őtt eФi;n-
dulnék: hova is akartam eddig menni. Elmehettem volna valahova táncolni 
is. Még nem késő . Egy isteni dzsesszre istenit táncolni. Isteni n őkkel, akik 
közé karvalyként berepülnék. Egy tánc, mely csupa összhang, melyben 
mindnyájan boldogan veszünk részt, és amelyben szerepet kap majd az 
esernyő , a cipők, az eső . Az eső , mely ezüst konfettiként hullik ránk. Tud-
hattam és tudtam is, hogy ott is lesznek ismer ősök. Vagy ismeretlenek. 
Hogy ott is vár rám valami. De ismét mondom: ez csak látszatra volt így. 

Cša'k látszálag indulhattal el innen, err ő l a helyrő l: itt az eső  szögesdrótja 
bekerít, s az eserny ő  fekete cölöpje földhöz szögez. Jobb és bal oldala-
mon egyaránt földhöz szögezett emberek állnak, lehet, hogy b űnözők, és 
lehet, hogy éppen olyanok, mint én. Mondom, csak látszatra. Еs most, ha 
jól meggomdoiom, képes vagyok azt hinni, hogy mindent másképp kellett 
volna kezdeni. Hogy minden valahonnan az elejét ő l így megy, s megy 
egyre tovább. Mert táncra menni annyi, mint sehova se menni, Mariká-
hoz menni annyi, mint sehova se menni. A klubba menni annyi, mint se-
hova se menni, akárhova annyi, mint sehova se menni. Ugyanolyan jó volt 
itt maradni, ahol vagyok, és megvárni, hogy elálljon az es ő . Ez szintén 
annyi, mint sehova se menni. Mindenütt, ahol üres, unalmas, magányos, 
ahol esik az eső  és hideg van, annyi, mint sehol, mert szinte minden hely 
ilyen. Olykor-olykor, adhatjuk hozzá nem sok meggy őződéssel. Olykor 
annyi, mint sehol. Most is annyi, mint sehol. Tegnap is így volt. Errő l tudja 
az ember, hogy öregszik. Az es ő  még mindig szakadt föntr ő l, mintha ha-
lak esnének, apró ezüst halak, melyeket tele ládákból öntenek lefelé: egy 
egész fecsérl ődő  gazdagság. Feketén, magasan és egyenesen álltam a 
kapualjban, s úgy éreztem, mintha fel lennék akasztva a galléromnál fogva, 
s a lábaim nem érnék a földet. Lógtam, mint egy nagy, fekete, kimúlt de-
nevér. Lógtam, mint egy eserny ő . Mindenütt körülöttem olyam volt, mint 
sehol, az utca túloldalán is olyan volt, mint sehol, a szomszédos kirakat-
nál is. Mindenütt, ahol esik az es ő , olyan volt, mint sehol, s olyan volt ott 
is, ahol nem esett az es ő . Végtelen volt a sehol. Állhattam volna ugyanígy 
másutt is, nem ez el ő tt az ajtó el ő tt, nem az llicán, nem Zágrábban, egye- 178 
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bet is csinálhattam volna a semminél. De értsék meg már az istenért, hogy 
mindez csak látszat. Mert bárhol lennék is így, nem lennék sehol. Bár ez 
nem változtat azon a megdönthetetlen tényen, hogy épp itt áldok, s nem 
másutt. Énnekem itt van a sehol. Itt vagyok én. 

Az eső  még mindig szakadt föntr ő l sehonnan, s esett a semmibe, én pedig 
lógtam, mint egy kimúlt d&nevér és a n ők féltek tő lem, a járókel ők nagy 
ívben eikerültek. Úgy t űnik, láttam már magam hasonló helyzetben. Talán 
már mindezt átéltem. Az es ő  még mindig esik. Én állok, és nem megyek 
tovább. Nem is fogok továbbmenni, legalábbis nem egyhamar. Lehet, hogy 
holnap sem. Lehet, hogy még holnapután sem. Lehet, hogy egész héten. 

fordította beretka ferenc 



faragg 
kornélia 

karinthy 
frigyes 
a cirkusz 
cím ű  
novelláј ának 
motívum-
struktúrája 

Karinthy „A cirkusz" című  novellája tíz szegmentumból tevődik össze. A szegmen-
tuamokat a helyszínváltozások alapján •különíthetjük el (a ikülönféle tartalmi vonat-
kozású mozzanatok iás fontos tényez ői a határaik megvonásának). 

Az álomkép bevezetője (még va1ó világ) 
Átmenet a keret alkotta küls ő  és az álomkép alkotta belső  világ között 
A cirkusz világával való јLsmerkedés kezdeti fázisa 

VI. A cirkusz világával vialá iѕmerkedrés (1, mozzanat) 
A cirkusz világával való ismerkedés (2. mozzanat) 
A cirkusz világával való ismerkedés (3. mozzanat) 
A cirkusz világával való ismeeredés (4, mozzanat) 
A kompromisszum •körüllményei 
A kiképzés megkezdése 
Céibaérés, beteljesülés, sikerélmény 

Keret, melye a novella beilleszkedik, létezlk, de nem mint klasszikus küls ő  hely-
zet, hanem mint valóság, amelytől a belőle kinövő  álomkép élesen elkülönül. 

A novella első  szegmentuma az álomkép bevezetője, az adott valóságtól való kép-
letes elrugastikodás kísérlete. Az elbeszélés álomvoltánalk többszöri hangsúlyozására 
kerül sor, érthet ő  szükségszerűség folytán, hiszen a továblb іakban egyes képek 
minden áttételesség ellenére is olyan valóságízűek ()ami persze pozitív, mert tulaj-
donképpen a valóságot hnvatottak rögzíteni), hogy az olvasó játszi könnyedgéggel 
ráérezhet már a čímben megadott helystiin szimbolikus voltára is. 

Már a „nyilván" kezdőszó tartalmaz bizonyos labilvsságot, a „talán" s a ,;csak 
így Mehetett" feltételessége teljesen kétségbe vonja az állitá ѕok valбszfnű~égét. A 
BE-kez, amely felé nyomul az elbeszélő  és amelyet a felmerülő  „jegypróbl•émán" 
keresztül xnirnt elérhétetlem, megfoghatatlan teret mutat be, feltéte1es módú igét 
kapcsol: „-mehetптéеk". A következő  :tagmondat világosan .kifejezi, hogy a bejutás 
kísérlete kudardba fulladt, a rákövetkez ő  tagmondat mnégis mintegy megkonv teli 
a kйzLést: „fis megđіъt nem voltam bent". A „megint" a számtalanszori ismétlődés 
kifejezője. Egyértelműen visszamutat az itt leírtat megel őző  küzdelmek sorára. 

Hasonló funkciával bír a már fentebb elöf оrduló „ііъegníjra" is. A jelen érzések 
benyamásaiból bomlik ki a múlt, többszörösen összetett mondatok segí'tségével, 
amelyek 'a múlt іdё  használatával egyetemben az id őbeni távolság nöIveiésére srzol-
gálnak. Az időbeni eltávalodás a tёгtёaљѕ  tuiajdonképpeni valóságos idejét ől szük-
ségszerű  — már amennyiben szж  tén ajz elbeszélés álonnbeliségére kíván utalni, mert 
egy álom jelenidőben szóló elmondása kiegyenlíthet ő  az irreáli síkra való tdké-
letes áttéréssel. 

Az ember tudatárban állandóan felvill•annak bizonyos emlékképek, de mindig és 
rkizárólagosaл  a jelenidejű  benyomások, asszociációs ingerek kövеtkeztében. Azo-
kat a jelenidejű  benyоmáѕokat kellene hát identifikálunk, amelyek kedvéért Ka-
rinthy az „álamkép" •keretein belül megmarad a resmbeвi realisztikus ábrázolás-
mód mellett, már annyiban amennyiben azt egy ilyen típusú keret megengedheti. 
A fogamat nyelvre való lefюad јtás, ha sikeres, mindig nyújt bizonyos жá formáció-
kat azokra a lehetséges jelenidej ű  benyomá'sokгa vоnabkozóan, amelyek az iro-
dalmi mű  létrejöttének alapjait alkotják. 

Vajon mi utal arra, bogy a „cirkusz" mint adott helyszín szimbolikus értelemmel 
bír; egy viszonylag zárt, furcsa össeetétel ű  emberi közösséget takar? 

Egyszer „dombok mögött" máskor „idegen nagy váras közepén" Tátja az elbeszélő  
a cirkuszt — de mindiig ;,ugyanaz" a „cir'kusz", „ugyanaz" a „bejárat". Az ugyanaz 
kétszeri megjelenése, •talán arra utal, hogy más-más környezettben ugyanazon, az 
itt elbeszéltekhez hasonló történések játszódnak. 
r 
Milyen elemekből tevődik össze a hasonló törbénések társadalma? Színészekb ől, 
bohócokból, hasbeszél őkből és artistákból. Ezek mind bent vannak. Lelkiekben kis-
~zerű  em'berekről van szó, akik ellenállóak mindennemű  újszerűvel, művésalјvel 
szemben. iTgynevezett „kisemberek", de mégis a tömegek által művészinek elfoga-
dott pálya különös czférái'ban helyezkednek el. A keretbeli ;helyük, funkciójuk je-
lentéstanilag határozatlanul determinált, a legkisebb elmozdítás jelentésmódosítást 
eredményezne. Nincs közöttük nagy9táva1 vizsgált h ős. Speciális szerepekben tör-
ténő  fellépésük által azonban szinte komplex képet kapunk bels ő  világukról. 

Az igamgató szakállasan, sántán a „tiszta ember" feletti hatalommal a .kezében világ-
irodalmi szintem is alkaflmiazott motívinn. Hasonlitsuk csak alákj'át Goethe Mefisztójá-
hoz. A mеgfelelléseket csak akkor tudjuk igazán érzekelmi, ha párhuzamosan vizs-
gáljuk Karinthy novellájában a fiú (az egyes szám els ő  sze гdély) és az iga7gató, 
valamint Goethe Fau tjában Faust és Mefisztó viszonyát. Szerb Antal szerint a, 
fauszti ember a végtelenbe :törő  -vágy és akarat. Ha ez így van, akkor •a fiú és 
Faust között is vonhatunk bizonyos párhumamakat. De maradjunk az igazgatómál. 
Огdögi-dёвt oni működéséből kifolyólag rendelkezik egy felbecsülhetetlen r гtb kke1, 
a hatalommal. Engedélyével lehet BEјutní, sőt be1еeyezésével BENT lehet ma -

radni. A hatalom, .sőt, mi több, az ördögi hatalom jelképes, er ős 'hangsúlyt kap. 
Feladatfa a társadalmi ranglétra felső  fokán állók megszemélyesítése. Hogyan јátsz-
sza szerepiét? Úgy nevet, hogy a tox4Кaba léim, mint valami alagútba — mert nem 
'képes megérteni, hogy lehet szeretni, nagyon szeretni a heged űt. SmerenсSéгe egy iso 



ünkéntelen elis:meréssel lekenyerezhet ő, .és ezzel egy nagyot léptünk a labirintus 
felé, iamelynek az a bizonyos torok-szer ű  alagút volt a bejárata. 

A cselekmény térbeli és időbeli előгnenetele üs igen-igen vontatott. Ez a tény még-
inkább eirndlyíti az olvasában a fennkölt cél iszinte elérhetetlen voltát. A tovább-
haladast, mozgást, ér đékeltető  igével rendelkező  mondatok közié szemlélődés, ácsor-
gás ékelődik. Figyeljük csak meg sn lyen tempóban haladunk ! Rengeteg függöny 
között, mindenféle :élő  festmény előtt. A rengeteg függöny és a mündenféle, tehát sok-
féle festmény egy nagyméretű  teret ig:ény_el. A „függönyakad'ályokkal felszerelt" 
téren való átjutás pedig tekintélyes id őbefektetést kövétel. Azután miel őtt még 
tovább mennénk, fölnézünk a „magasba", s aztán „széles, sok lépcső" következik. 
A magas a távolsagkifejeіés (a novellában) el őször előforduló eszköze. Jelenléte az 
előtte álló förut hatasára válik funkcionálissá. Hiszen jelentésük csak árnyala.to.k-
ban különbőzik, tar almuk lényeges jegyeiben azonos. Üsszekapcsolásuk jelentés-
elrnélyítést eredményez. 

Az eddigi, :talán reálisként is elfo:gadható Ikéspor után egy „óriási félkör alákú 
csarnok" mélyéről tör föl az első  valában álomszerű  beüfés. S halbár ez a rész való-
ban egy szökőkutas, pálmaerdős, rossz álom :be лΡyonmását 'kebti, az álomszer ű  ábrázo-
lásmód kifejezőereje mégsem itt kulminál. Az író , ;mesterséges 'beaiatkozással", 
mintegy mentve a •Cselekvés szalait az abszu јгditásba való esomózádástól kijelenti: 
„az égász játék". Ez a közlés, ha es'ák egy villanásra is, de visszabillent a kereten 
:kívüli valós világba. Különösen azért képes el őidéani a feltétel nélküli visszabillen-
tést, mert ,a hatalom mondta, ellenvetést, azaz kéJtséglbevonást nem ismer ő  hangon. 

Rendetl ,enil zakatoló szívvel rendetlen szobába jutunk, amelynek rendellenességek-
kel telitett levegője viszi tovább a cselekvést. Megjelenik a porondon az önmagát 
szabdaló férfi, vérfürd ő . Már-:már mazochizmusba, sza:diznvusba hajló, tudatformáló 
erej ű  drasztikus máds.zerekkel ,kísйrletezdk az álmn evészet. A köztudat, amely ezen 
nevelkedett, csak ezt ismeri, már igény К  is. Az igény tényleges jelenlétére az 
igazga!tó mutat rá egyetlen félreérthetetlen mondatával: ,;így jó lesz, ez tetszeni 
fog". A következő  mondatokban szemhesül az álm űvészeti tendencia az autentikus 
múvészettél, amely a művészből fakad. A műиészi életeszmény végin :is csak az 
irracionális kielégülést adó hamis, démoni világgal vívott harc árán valósítható 
meg. 
A hatodik szegmentum teljes egészében az irreális sí'k kiteljesedését adja. Az 
álomképi szerkesztésmód kifejez ő  ereje abszolút e ~látézіbe lép. Helyszln: hangszer-
szobra, vagy- nevezzi k inkább a hangszerek xnéreteiib ől kiindlva hangszer-hangár-
nak. Az óriá i energiát kifejte hatalmas szerkezetek képviselik az er őt, a hatalom 
eszközeit. Vizsgáljuk meg az itt alkalmazott szavak, szószerkezetek hangulatát, je-
lentését ilyen szempontból: óriási gépek, óriási tготn titák, mennydörgés szakad, 
óriási dob, elefánt, harminc, magas kid, ezer, szálörmény. Az óгібsi háromszori elő-
fordulása, :és a :szélörvény mesei :szerkezetre exnl йkeztető  alaphangulartukkal eleget 
tesznek funkciójuknak. A 'karmester nagy és dirigál; így kiválóan érzékelteti, hogy 
micsoda fantasztikus hatalommal rendelkezhet az ügazgató, ki e csodálatos min-
denség fölött áll. Az elbeszél ő  lenyűgözve a látványtól, teljesen paasz űv. Főnevek 
halmazá.ból formálódnak a mondatok. 

A fiú beljebb menne is fény felé, de mert „selmmit" sem tud, a reménytelenül sö-
tét folyosón :egyre lejjebb sulilyed. 

Eddig mintha egyetlen Гéletsoхs alákulásának rajza lett volna a novella. A h:ulla-
kamrában viszont tömegével hevernek a végzetes nnegsemm'isülés(be fúlt próbál-
kozások. Tehát nem egyetlen és nem konkrét esetr ől van szó, hanem a 'ké'tfajta 
művészetet képviselők ellentétes tudatvilágának ábrázolásáról. Ez a közösség-
jellemzés kifelé, a világ felié tendál, és általános társadalmi problémává b ővül. 
A tđkéletes általánosíthatóságot másreszt a szerepl ők névtelensége biztosítja. A 
hulláК  láttán a fiú eddigi szemlélődő  magatartásával ellentétben hihetetlenül ak-
tíivvá lesz. Könyörög, elmond — a mondatokban minden ige az egyes 'szám els ő  
személyre vonatkozik. Ez a fordulat a fuldoldó ember harca •a létért. Mivel csak 
akrobatizmusra van szükség, már a kompromisszumos megegyezésre is hajluk, a 
cél szentesíti az eszközt alapon. A megalkuvasos megoldás mint érvényesülési le-
hetőség jelentkezik, de nem vezet közvetlenül bateljesdiléshez. A „cirkusz" itt 
már közönséges eszközzé degradálódik, míg a heged ű  épp ebből kifolyólag az érték-
szféra fels ő  szintjére emelkedik. 

Az említett két motívum (a heged ű  és a cirkusz) által kialakított önálló motivum-
körök novellakezdő  státusa mintegy ekvivalens. Tehát töbibé kevésbé azonos ér-
tekű  szintről indulnak küzdelembe az általuk képviselt ál-, illetve autentikus m ű-
vészet győzelméért. 

Ezen a látszólag egyenlő  'értékű  szinten belül; amelyet az ,;éppen úgy" jelöl, a „ta-
lán" hatására a heged ű  háttérbe szorul, de nyilván csak azért, hogy azután egy 
hirtelen fordulattal abszolút fölénybe kerüljön. A motívumok értékrendszerbeli 
elhelyezkedésére találóan rámutathatunk a következ ő  mondattal: „ ... — aztán 
előbib kaptam meg a hegedűt, ellenben a cirkuszba nAm uIttek el." Az „el őbb" 
már eleve biztosítja az említett fölényes helyzetet id őbeli síkon, az „ellenben." okoz-
ta fölöslegességéb ől •kifolyólag. A „nem" tagadószán keresztül a „cirkusz" teljes 
vereséget szenved az „ ők"-kel jelölt, :igazi művészetet pártoló, ismeretlen er őktől. 

181 	A .győzelem azonban csak pillanatnyi. A továbbiakban újra a „köztudat" által meg- 



határozott iёrtёkszinttri kerül a két motívuтnköг, mígnem a „cirku_cz" e'szközzé vá-
lása folytán a hegedű  egyre fennköltebb jelentést kap és pozitiv töltés ű  lesz, s 
köziben a ,cirkusz demisztifikáládik és negativumokkal telft ődik. 

Megfeszített munka folyik az alapvet ő  enilberi ttirekvések beteije ѕіüléséért. „A fa-
lak +mentén sorbarr~. 'keskenp és magas iétrálk iámasakodт  лc" — rajtuk aránylag 
könnyen föl lehetne jutni a oélfg, csak ne lennének , ;olyan" magasak és nyak- 
törően .keskenyek. Az eredmény ilyen ágon való eléeséséhez szükséges munka- és 
időmenn.yiséget kitűnően kimutatja az eszméletvesztés érzékeltetésére szolgáló, bel-
aő  töгéat feloldó mondat: „De .megint, újra ott гo tam és hosszan, heteiken és hó-
napokon kere'sztiil tanultiam és g ~јakoroltamn." Az azonos mondatrészeik halmozása, 
meg az és háromszeri el őforüulása egyetlen mondaton belül, zsúfoltságot, tú ФΡteLí-
tettséget eredményez, ami pedig az adott — „hosszú" — id őbe alig férő  cseldkmény-
mennyiségre utal. 

A de, megint és az .űj~sа  itt játszádó ktizdelmeket 'kitа-tásb еan ,szinte hasonlóvá teszik 
a В  јutásért folyó harához, s rámutatnak arra, hogy a kompromissz ћumos megoldás 
közvetve ugyan, de (mint ahogy „hosszú-hosszлx" idők múlva „végre-végre" be-
bizonyosodik) a megismerést és a ьеtе1јііжёв t szolgálta. 

Karinthy egyetlen álomkép keretén belül sikerrel taglalpa a valós vülág problémáft. 
A valóság tázn szltotta +korlátokat átlép гne megszünteti a racionális logika törvényeit, 
s ra motívum-, érték- és cselekménystruktúrák kiépi'tlésével használja ki az áttéte-
lség adta lehetőségeket a realitás ábrázolására; mindvégig tiszteletben tartva a 
kerethatárokat. 
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fenyvesi Ottó 

iramszarvas- 
agancs  

„amikor verset ír az ember 
nem írni volna jó" 

(Józset Attila) 

„lelkem színét oda küldöm ahol 
semmi sem volt el őtte 

milli'ó-szárnyú madarak oda 
hovo ti se repültök" 

(Еnekek éneke) 

vadonok homályában láttam 
a cserjék árnyékában 
a fák koronája között 
a viharel őtti szélcsendben 
reggeli ébredésekkor 
pirkadatkor virradatkor 
az erőtlen gyertyafény 
lángostorában fütjében 
napjaink síkjaink fáradtságában 
fogalmak tisztaságában 
elhagyott konzervdobozokban 
útmenti árkokban réteken 
ligeteken völgyekben 
ma itt maradtak 
leereszkedtek napszálltakor 
érc/szárnyaikkal kalimpáltak 
tollaszkodtak míg délre 
sodorta őket az él ő  vizek 
fölborzadt áramlata 
fehér szigetek t ű ntek fel 
korallzátonyokon húsrostok 
férgének zizzegése mint 
csillagok járásának égi muzsikája 
nehéz bús éjszakákon 
mély sötét álmokkal sodortatva 
délre délre a melegbe 
a szarvasok és őzek csapásain 
vihardúlt dombokon 
sű rűn elterülő  tavak rengetegében 
hatalmas gránittömbök 
folyók patakok pókhálójával besz őve 
mohapalásttal óriásfák 
kanyonban organogén k őzetek málása 
barna verssorok a költészet halálán 
in extremis sikoly ez 
megrémült szarvasok iramában 
kih ű l a világ 
behavazik csak inlandice és 
rajta csak fehér él ő lények 
bogarásznak halásznak 

álmaimba barna ködök jöttek 
s most költeményeim lélegzetvétele 
távoli fagyos szubsztanciájának 
mellreszívása lett 
mert nem árt némelykor látnom 
mivel az elevenbe hasító selyemszál 
ritmusa csak fokozódik és 
a szakadástól szinte félek 
álmaimba barna ködök közelednek 
soha sehol sem állnak meg 
míg mindenek végére nem érnek 

~ 



céljuk és rendeltetésük az 
időtlenség megtestesülése 
kifürkészhetetlen eredet ű  
kiapadhatatlan forrású 
egybeforrt mindenség hol 
örökös végtelen fehér csend 
az alvó időtlen jeges centrumában 
ezüstös olajfák örökzöld tölgyek 
narancsfák és ciprusok tenyészete 
a terméke Пység illatában türelmes 
dermedt vegetáció 
jelentéktelenség áradata: 
határozatlan egykedv ű  
érdektelenül sátáni hidegség 
szobormerevség barna márványban 
szétszerelhetetlen tisztaság 
elindul és megérkezik szétfolyik 
és egybegyű lik tágul és zsugorodik 
tellik és ürül megázik és megszárad 
beszakad és kicsúcsosodik 

aranysugaras pántokat szögecselt 
érzékszervei nyúlványaira lehet hogy 
ez lett csöndjének meghatározása 
imperatívuszainak megsemmisülése 
a színtelenedő  kristálylánc röpte 
a némán mozgó fenséges 0ceán mélysége 
a valahol elhibázott mozdulatokban 
ki nem fejezett énünk 
a virágok füvek könnyek gyöngyök láncolatai 
a sugárutak villamosok szobrok ringása 
akkor ott a borongaj felé induló villamoson 
kihalt harmatok völgyének gyöngykagylóinak 
beteljesülhetetlen vonzódása 
az egyetemesség belátása 
a gémek kinyilatkozása 
a magasban repül ő  vadludak vándorútja 
az elhalkuló mocsárvilág nádasaival 
ösvényeivel elhagyott otthonokkal 
kásásodó vízcsobogásával 
a szétrobbanó mocsárvilág 
a szétrobbanó ű rszekrények 
a szétrobbanó ezüstmotorok 
gyermekkorunk és neveltetésünk 
keserves szennyes üledékei 
szedimentumok (üledékes kőzetek) 
homokkő  agyag márga konglomerát 
breccsa mésztufa só gipsz salétrom 
dolomit kausztobiolít kristályos palák 
fosszíliák sárga bogyók bíborvörösben 
hordalékok tubusok bacilusok spenótf őzelék 
kétszersült cukorka stoivert keksz 
libamáj dinamit habarcs cement 
fogasok lovak verkli gallériák 
csónakok ezüstpatkányok nyarak 
frizsiderek csalánszemek fotelok 
tetvek zománccsészék lövedéktöltények 
hintaszékek kályhák banánhéjak 
kenőcsök tubusok tubusok coca cola 
blues rock soul country sültpulyka 
összkomfort papírhalmazok akceptor 
meggyalázott hajadonok galambok 
kiölt álmok hídja tere körútja parkja 
hotelok komputerek tükörtojások 
avantgarde apostolok pirított kenyér 
kiskirályok virágcserepek 
jean-viccek konyakosüvegek 
sznobok bikinik üdülő k szögesdrótok 
ártatlan szépséges leányok kések 
heged ű k mixed media mozgatóer ők 
az ezüstmotorok társadalmában 184 



a sok kicsi tenger az Óceánban 
a keresztek hő jében párolgó fejek íze 
kiskanalak trófeák a struktúrák 
struktúrájának a struktúrájának 
a struktúrájának struktúrájának a sssstrk 

símúlni símúlni múlni mert 
kő feszületek víztükörben 
napégette pusztákon újra úton 
északnyugatra délkeletre 
délnyugatra északkeletre 
mezők rögök göröngyök firkászok 
melyekbe belebotolván 
talán nem elbukván 
kések heged ű k kokárda 
higiéna higléna óóh drága h giéna 
higiéna/vers meg kell írni 
ezüstsugarú nagy tiszta vers lesz 
kicsipeszelve a szárítókötélre 
mert a szájharmonika betöm ődik 
az Óceán homokpartján és csak 
áznak a katonaindulók az es őben 
mert kemény 
kemény vad nyári vad kemény nyári es ő k 
mint barna ködök ereszkednek 
a havas csúcsokról a lankákon 
hisz egyszer úgyis eljönnek 
fekete árnyak testébe öltöznek 
virágos koszorúkat fonnak a fonóba 
nagyanyák elfonnyadt méhébe hazatérés 
halovány mélységes földzene 
kusza távolságai derengnek 
szétömlő  illatok zsongásának 
hívása ereszkedik hogy 
magával vigye 
hazugságainkat undorunkat 
gennyes sebeinket megvetésünket 
kő in-bélyegünket szánalmunkat 
epedésünket gy ű löletünket 
unalmunkat szennyünket rongyainkat 
bedohodottságunkat 
kedveseink emlékét 
a félszeg célnélküli 
nosztalgikus bolyongásokat 

elsárgult halk citromszeletek 
közé csomagolnak és a 
távolból csak egykedvű  szerenád 
maradványok bolyhosodnak és 
távozó nomádok a lemen ő  nap 
foszló sugaraiban a kemény vad 
eső  utáni szivárványok 
magukkal visznek egy költeményt 
melyet megálmodtunk téli 
barna álmainkban 
titkos égi özönök kapuin 
zsenge tavaszi hajlombok 
a gyémántfürtök köbjei 
a !ágyan öml ő  vízmezőkön 
hervadnak csenddé 
amikor ott már 
alkonyat kél 
csupa szürkeség 
beteljesülhetetlenség 
verseim ilyenkor 
vég nélküli csillagutakon 
sötét mély erd ők ölén 
magas hegységek kopár bércén 185 



szívódnak fel 
néhanapján aztán a tengerek 
mély sóhajaival 
idekívánkoznak 

holt 
fekete tengerfenékre dobjál 
vég nélküli holt fekete tengerfenékre 
jaj nékem anyám 
meleg erdőt fonjál 
holt fekete tengerfenekére 
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CSILLÁMLÓ ÖNKASZABOLÁSSAL 

balkonokon 
kalitkák szell őznek 
vékony csontú drótok 
mögött 
a semmi ricsajozik 
bökdösi az apró hintákat 
néz tükörbe 

csillámló önkaszabolással 

a függöny hullámainál 
lassan elszíntelenedünk 
áttetszővé válunk 
áttetszünk 
mint az emberhalacskák 

(s a babonás népség 
aprópénzt szór közénk) 

a függöny hullámainál 
(mi szófosók) 
összefüggéseket keresünk 

tehetetlenségünkben 
napilap-hír 

(balkonokon szell őző  kalitkák) 

— heidegger halott 

tari istván 
versei 

UDVARAITOKBAN 

hátamon 
zörgő  dobozzal 
a házaló bádogos-fiú rekedtségével 
délutáni semmittevéstek 
tagolom 

kicsapott 
gyerekeitek elém 
szaladnak 
lármázva körülfognak 
s hogy örömet szerezzetek 
nekik 
megsajnáltok 
kamrák 
fészerek 
padlások homályában turkálva 
előkerítitek a lyukas lábasokat 
üstöket 
a törött nyakú locsolókat 

udvaraitokban tüzet rakok 
„Egy gyufa lángja is átmelegítene" 

(O. Mandelstam) 

padlásotokért irigyellek benneteket 	̀ 187 



mert 
hiányzik fejem 
fölül 
nagyon 
az a hol könny ű  
hol súlyos Hm-lom 
az a drága szeméttelep 
(ahonnan a léptek: 
értem jönnek értem jönnek) 
locsolótokért 
locsolóitokért szeretlek benneteket 
locsolóitok kárpótolnak engem 
a sziszeg ő  víz tűszúrásaival 

udvaraitokban tüzet rakok 
szerszámaim el őbb a gyerekek kezében 
hevülnek 

dolgom végeztével 
megindulok 
a lila eper-esőben 
megindítom a hátteret 
a díszleteket 
a fekete-venyigével 
cement-szürkével elhúzott 
aljú házakat 
az égboltot gömbölyít ő/gombolyító 
faágakat 

hátamon 
zörgő  dobozzal 
mögötte 
autótemetőbe pottyan 
a nap 

KÜLDETÉSEMВEN 

alanyaimat faggatom 
szag gatottan 
beszélnek 
a 	 kadozva 
mintha 
fuldokolnának 
és 
egyre szaporábbak 
egyre súlyosabbak 
a segélykiáltások 

csak én rikoltozom 

és zsugorodok bólogatva 
nyirkos irkával/ceruzával 

hogy élveztük a jegyzetelést 
míg nem tudtunk írni/olvasni 	 iss 



nő l 
növekedi k 
köröttem 
suhogó szélben 
a kockás irka 
hatalmas szamárfülek között 
könny szökik 
szemébe 
a félszeg nebulónak 

hatalmas szamárfülek között 
ákombákomalmért reszketek 

(cső römmel 
az ég táljába karistolt 
jelekért) 

mint slágerszövegben 
a nyárfalevél 
nyárfaerd ő  
az ezüst 
mint az ezüst 
úgy reszketek 

és zsugorodok bólogatva 
azon a vidéken 
mely átalakulásában 
valamennyiünket 
fölsért/fölsértett 
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1. 
A beszéd — az a más 
Míg magatehetetlenül és guzsbakötötten 
A bódulat magánossága el ő tt 

Megbízható útitársakkal 
Álmodsz-e változó képpel 
Sötét vesztőhelyeket gyanítva 

Régóta hallgatsz 
A vereség zsákmányával felfegyverkezve 
Éppen hogy vagy a halvány fényben 
Görnyedten a vers közepén 

Megnyitod a földet 
A fény megritkult homályát 
Korai álmod 
Mint vékonyuló fény töredezik 

Beborítod a vizet a messzeségben 
Lesed a köveket, megsemmisíthetetlenül 
Gonoszként térsz meg 
A betüzesedett alkonyatban 

fiatal 
vajdasági 

szerb 
kŐ ltŐk 

jovan zivlak 

bizonytalan 
madár 

fordításai 
2. 
Az izzó éjszakába távozol 
A kisöpretlen harang el ő tt 
Egy dalt dudorászol 

A falat melyre leszálltál 
Beszéddel burkolod 
Mielő tt szavad vesztenéd 

Itt felemeled az elsüllyesztett képeket 
Vajon a teret sebesíted 
Árulkodó jellel 
Felújítod az esztelenséget 

Keresed-e még a csalás eredetét 
A szárazföld körül az elhagyott birtokon 
Magányos szívedet 
Mely vadászatkor változatlan 

Lerombolt hajlékok jeleit 
Látod ezüst látomásokban 
Ahol táborozol míg érsz 
A némasággal körülvéve 

3. 
Néztelek 
Amint az alkony hanyag 
Kezével kivizsgálod a talajt 

Tudom átkozni fogod az elhagyott 
szürkületet 

Alvadt szél 
Bénítja járásod beszéded 

Míg létezel 
Álmodik a föld e barbár 
Beszélsz a félelemben 
Megfontolt tenger 

Nyelvem senkié 
Hisz fölismered 
Tudod dühömet 
Jó így hogy nem büntetsz 190 



Lépj a fénybe 
Az éjszaka az 
Zárd a kaput és a farakat 
Itasd гt nyelveddel a tJzet 

4. 

Fordítsd szemed a tengerre 
Töltsd ki a szám űzetést 
A föld arcával 

Te ki az Atlantisz 
Kapuját keresed 
Felismered a vak bosszGságot 

Nézed az eget 
Az angyalokkal kell beszélni 
A szárazföld a te árulásod 
A türelmes fény megfonto!ása 

Rád mutatnak 
A lomha és merev tekintetek 
Fogod-e eped ő  reménnyel 
Némán büntetni ő ket 

Kegyetlenül beszélsz 
Átalakuló vadakra várva 
A térbe 
Hordod elny ű tt titkodat 
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milan 
dunderski 

(fedett 
uszoda) 

a mélybe irányítva 
kimért ívben 
elhagyod a testet 

könnyen felismerhető  
ez a játék 

míg a hullámokat figyeled 
a sző lősök lankáiról 
közelgő  fényt 
vagy azt mi 
áramlik a hanggal és 
bekeríti a csöndet 
a lassuló légzéseket 
és a víz megkerülhetetlen ünnepén 
ismétled 
játék ez 
elő reláthatók a szabályai 

csak a lendület 
áttörni 
tovább lépni 
és egy fürge kézmozdulattal 
a térkép fölött körözve 
immár a vászon színeiben 
hol vízitökök érnek 
és beomlik a part 
kivonalazni 
széttépni 

és valóban 
csak rövidke jegyzetek 
kérdések 
fétisek 
noa-noa illat 
az emlékezetben tartósítva 
és most 
ahol vagy 
tehát 
a végén 
vagy én 
mint az asztalra 
helyezett kenyér 
soha ily valódi 

192 



Mit láttál 
mit mondtál 

ha fölnézel 
ha lenézel 

& 
& 

mit mondtál 
mit érintеttél 

az ég körvonalait látod 
a föld gy ű rődéseit látod 

ég & föld 
között 

horizont 

szemünk 	 vízszintese 
ha  elő re fordulsz 	 nem látod m• l  van mögötted 
ha hátra fordulsz 	 nem látod mi van el őtted 

ha viszont állandóan magad körül forogsz 
mi van 

elöl 	 mi 
	

hátul 

ha ál.!andóan forgok 
szélkakas vagyok-e; 

Egy folytatólagos sorrendben ..., 
(vesztenék-e ezzel a cselekedettel?) 

egy folytatólagos sorrendben 
Vesd el mindezt 

vesd el! 
hajítsd el mert szorosan 

tartod 
markodban szorosan 

a sötét fából gyártott 
kínai ceruzát 

írás el őtt ha meghegyezem 
nem caikorog: „Magnoiia!" 

(rendet teremthetne 
egy hozzáerősített törlőgumival) 

de a világ 
kifordítja a dolgokat: 
tömegük hasznossága szerint 
a bika és a hattyú egyek 

így a grafit kelet 
és a gumi nyugat 

köztik a fa nem csikorog 
tiszta rajta a kéz; 

A nap izzadó szüze 
tejbe és füstbe süpped 

rák és pók az ölben 
(sekély képek selyemre) 

a könnyű  kifejezés szelleme 
a kupola vonalában 

választóvonal, e! đbb és utóbb 
kötszer alatt: itt (tenger) 

a légben az acél 
erősen befolyásolva 
(kiválasztva iránya -szabálya szerint): 
a figura őПmagában 

szabadesés a térben 
& fogytán az erő  

gonosz szabályok &példa 
a világról: 

feledd; 

A jelenlevő  dolgok 
a hold nedves árnyékában 
melynek fénye hasonló 
(érintés nélkül: elárasztó) 

meduzák és tintahalak kapcsolata 
abban ami feloldja a fényt 
és ontja jelzéseit 
(fürtjeit) a jelenvaló felé 

itt vannak, felismerhet ővé 
téve egy gondolatban 
a mértékében változó er őt 
ahogy adódik — felosztva 193 

vladimir 
kopicl 
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a megnevezetlen világ 
így .  lesz hitelessé: 
olajban a csont 
niadozik a fogtól (a vai ć tól) 
olajbogyóimagban a fog 
retteg a héjtól (a hasonlótól) 

sziveri j6nos fordít6sai 

fвhér csillag térképén 
a magas ég Пek, a tenyérben, 
vöröslik alatta a víz: 
a papír hármassága. 

itt kiválik mi ezt összeköti 
a vonalak háromszöge 

váaasztott helye a vereség Пek 
(az anyag szögl еtе i) 

a hánomszög-fel•osztás így 
a foghoz hasonlatos: 
könnyű  kapcsolata a zápfoggal 
a forgatásból következitc 

ami jelen van 
a hasanlö szögietek vidágában 
a szemben merevedik 
(rideg tintahad a sötétben) 

a csont el őny a fogakkal szemben 
törékeny el őny: 
kifordított fatörzs 
feszes arányai 
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szeméiytelenség 
és látszatvilág 

A kiemelkedő  !horvát kortárs prózaíró, Antun Šo-
ljan novelláskötetét legrövidebben a negatív vszo-
nyulds kategóх' • ј  .val jellemezhetn!énk, méghozzá 
több szempontból is. Elsősorban azért, mert a szer-
zőre oly jellemző  összefonódattság, a dolgok egymás-
közti, s távlataiban mindannyiszor „vé}gzetes" meg- 
határozottsága (legkézenfekv őbb példája ennek a szer-
ző  Luka — A kiköt ő  — c. regénye, melyet a Forum, 
a JAZU irodalmi folyóirata közölt folytatásokban) az 
Obiteljska ve čera (Csaladi vacsora) elbeszéléseiben 
sajátos paradoxonokra, ellentmondásosságokra épül. 
Ezek az ellentmondásosságok haltározzák meg a h ősök 
jellegzetes arculatát — azt az olykar abszurditásokba 
fonduló, meghatározatlansága révén determinált, ne-
vezzük így, alkati deformációt, mely annyira jellem-
ző  rájuk, .s amely annyira meghatarozó jegye a szer-
zői alkatnak is, mint ahogy mnndkettőt egyfajta ki-
hült pesszimizmus determinálja. Már A kiköt ő  c. re-
gényben is megfigyelhettük e pesszimizmus nagyon 
is nyilvánvaló jegyeit: a lassú megsemmisülés meg-
állíthatatlan folyamatát. E •novellák hősei szintén 
„belecsöppenték" egy kilátástalan állapotba, teng őd-
nek benne, vívódnak és harcolnak. Harcuk azonban 
passzív önmarcangolás, egyfajta nosztalgikus elvá-
gyódás, a jelen valóságával szembeni tartózkodó 
magatartás, mely leginkáibb valamiféle fel-nem-vé-
telben nyilvánul meg. Mint ahogy az egyik — talán 
tételszerűsége folytán annyira jellemz đ  Šoljan-novella. 
az  Eső  •né!vtelen főhőskének viszonyulása is a tagadás, 
a fel-nem-vétel fogalmával jellemezhet ő  leginkább. 
De nyomon .követhető  ez az írósak szinte mindegyi-
kén akár a modern, XX. századi Városban lépdel đ  
„pannón kis Ulyssesről", Šubić  Zrinyi Miklósról szól-
nak, akár a szifilitikus-fekélyes cigánylányba szerel-
mes órásmesterről, akar pedig hangversenykörútra 
utazó kárunta:gokról beszél. 
Šoljannál felborul a szokványos világrend. A dolgok 
és kapcsolataik gyakran. negatív előjelet kapnak, s 
épp e negatí előjelűség folytan válnak annyira 
szervesen összeálló világkep részeivé. Mint ahogy 
negatív előjelet kapnak az emberi kapcsolatok is, 
mert csak így tudnak teremt ő  erejű  — novellaterem-
tő  erejű  — részletekké válni. NegatJív előjelű  világ-
rend, negatív előjelű  hősök. Egyfajta idtszatoíldg, 
mely ugyan Létezik, de csak lehetőзágkent, s nem 
megvalósulásként, sat a megvalósulás lehetőségének 
valószerűtlengégével. Pesszimizmus ez vitathatatla-
nul, kilátástalanság, vergődés. S mindig, mindunta-
lan a hősökre hat vissza, az emberre, aki egyéni vagy 
közöss:égi voltának antagonizmusa folytán mindun-
talan önmaga visszájára kénytelen fordulni. A kö-
zösségi hős (rendkívül gyakori Šoljannál a többes 
szám еlső  személy) és az egyéni h ős egymásba fordu-
lásának sajátos jelenségeit figyelhetjük meg nála —
s mindig az egyén kárára. Mert a közösségi h ős 
minduntalan magára marad, legyenek csak kettesben 
(Spectj.alni izaslanic, Dobri čovek s Kaprija) vagy 
százan is mellette (Turneja, Pustinjak), nem beszélve 

195 	az utcán ácsorgó tömegben elkeserít ően egyedüllevő  

emberről (Kíša). A magánnyal, a magáramaradott-
sággal küzdenék Šoljan 'hőse'i csömörlötten és re-
ménytelenül. Mert nem tudnak kapcsolatokat te-
remteni, mert meglevő  kaposolataik amorfak és 
erőtlenek, mert kapcsolataik csak .formálisan, lehet ő-
ségként vagy emlékként élnek. És legtöbbször csak 
így — 1!éteznek ugyan, de annyira er őtlenül, hogy 
mar-már csak emlegetni lehet őket önámításként 
vagy önigazolásként. S ez ellen vajmi hatástalan or-
vosság m(g egy mindenre kiterjed ő, elkeseredett, 
nihilizmusba hajló tagadás is, mint az Es őben. Vajon 
ennek a magáramaradottságnak küls ő  okai vannak? 
Talián. Mert Šoljannál mindenre kiterjed egy hideg, 
olykor komoly következményekkel j.aró életelv: a 
be nem avatkozás elve. Hősei törvényként tisztelik, 
s rendszerint maguk látják később a kárát. Elidege-
nedettség ez a maga teljességében. Megkérd őjelez-
hetetlen valóság, de mellette szüntelen jelen van meg-
szüntetésének kísérlete is. Az Es ő  csömörlött hőse 
például szótlanul tüzet kér egy járókel őtől, futó és 
tartalmatlan kapcsolatot teremt tehát vele, és csak 
ilyent. Eszébe sem  jut,  hogy esetleg szót váltson ve-
le, nzйg az sem, hogy megjegyezze magának, viszont 
rendkívül kifinomult érzékenységgel veszi észre a 
jelképet: ahogy kezeik kis glóbuszt alkotnak. Nеvle-
gesen nem akar kapcsolatot teremteni, ez nyilván-
való, viszont nyilvánvaló az is, hogy szüksége van a 
kapcsolatra. 
M•ár egy ilyen nehezen definiál!ható viszonyulás is 
okot rés üriigyet szolgáltathat a h ősök tartós vívódá-
sához, Egy olyan tartósan kilátástalan vívódáshoz, 
melybe bizony minduntalan •belefaradnak. Belefárad-
nak, de nem tudnak egyebet tenni, mint hogy meg-
prábálnak a múltba kapaszkodni. Tartalmas vagy 
tartalmatlan múltjukba, mert náluk a múlt gyakor-
ta fölötte áll a jelennek, s őt a múlt hatása, a múlt 
„visszasírása" tulajdonképpen a maga módján meg 
is határozza, pont olyanná teszi jelenüket, amilyen. 
Azaz, nem engedi nekik, hogy mozdúljanak, hogy 
változtassanak sorsukon. 
Sajátos no•sztalgiáпгal' t®lltett 	a múlt. 	Mindig 	és 
minduntalan mindenben jelen van, mindenütt érez-
teti hatását, mindenütt meghatároz és mindenütt 
gátol. Fátyolt von a jelen elé, s annyira b еlevési ma-
gát a jelenbe, hogy az akaratlanul is egy látszatvilág 
külsej!ét kénytelen ölteni. Ezt tudva már nem is lehet 
csodálkózni azon hogy a jelenben félszegen támoly-
gó ember mindennel szemben részvétlenné válik, 
nem érdekli a kiiliтilág, nem érdekli a többi ember, 
bezárkózik önnön burkába, s onnan, mint egy min-
dentől védő  kapualjból bámul kifelé. Еszleli a jelen-
ségeket, felfigyel rájuk, meglát bennük egy-két fur-
csa vagy nem is furcsa kapcsolatot, összefüggést, de 
ennél tovább sohasem jut. Megmarad a be nem avat-
kozás ridegen megnyugtató elve, a „mi közöm hozzá" 
kissé embertelen, de gyakorta önigazoló doktrinájá-
nál. Tudja azt, hogy nem szabadna részvétlennek 
lennie, de ezt nem akarja beismerni, s megnyugtat-
ja magát azzal, hogy nem az ő  dolga. 
>ppen emiatt a részvétlenség miatt kényszerül arra 
is a hős, hogy szeméhуtelenné váljon. Leggyakrabban 
még nevet seren kap, de fia hívják is valahogy, az 
csak tartallmatlan, levegőben lógó megnevezés, sem-
miképpen sem a személyiség !hordozója. Sajnos, nagy 
adag általánosítás is megbújik emögött, a személy-
telenség valamennyi „vétke" rendkívüli méret űvé 
tárulkozik ki. Itélet ez egyszersmind, de talán nem 
az emberiség ellen. Semmiképp sem az emberiség 
ellen, hisz az emberiség mindezek mellett és ellenére 
különböző, számára kiismerhetetlen, sáltala befolyá-
solhatatlan körülmények játékszere, mely körülmé-
nyek azonban paradox mádon nagyon is összefügg-
nek az emberiséggel. 
Személytelenségük és látszatviláguk burkából olykor 
csak egyféle kiutat találnak: valami amorf istenhitet, 
imádkoznak olykor, fohászkodnak, ha éppen egyebet 
nem tudnak tenni, de egész !hitük, mint egész lényük 
is sajátosan meghatározhatatlan, negatív el őjelű, va-
laminek a tagadása, valami olyannak, amit — mint 
a hősök maguk is tudják — nem tudnak megszerez- 

Antun šoljan: ®iг iteljska večera. 
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ii. Sajátos védekez ő  mechanizmus ez tehát: maguk 
s negálják azt, amirđl jól tudják, hogy szamukra 
iem létezik. 
‚ z önkeresés ilyenfajta, sok kiábrándulást rejteget ő  
ítja során olykor — léginkább a szerelenvben — ál-
at'i~asan habzsoló, sok vonatkozásban perverz viszo-
iyulás jellemzi đket. 

Családi vacsora novellá пΡna+k egész fejezetet kitev ő  
észe kapcsolatos a szerelemmel, a szerelem ilyenfaj-
a átélésévei. Nem ismeretlen jelenség ez Šoljannál. 
A kikötő  hőseinek tragédiája is ebben teldesedik ki 
— a szerelem elállatiasodó átéiésében, s ezen túlme-
nően a magáгamaгadottságb'an, egyféle terméketlen 
anomáliában, mint az önmeglelte egyetlen valószer ű, 
3e közelről sem kielégítő  mádj гáјban. 
[rásunk bevezetđјében leszögeztiik, hogy Šoljan no-
velláskötetének legalapvetđbb jгlleгnzője egyfajta 
negatív viszonyulás. A fentiekb đl az is kitűnik, hogy 
г  negatív viszonyцlйs rendkívriil széles méreteket ölt. 
Negatívan viszonyul a szerző  (s a 'hősök) az egyéniség 
vívódásához és harcához, mert azáltal, hogy kilátás-
talanságát elismeri, egyúttal értelmét és létjogosult-
ságát tagadja. Negatívan viszonyul a szak пгányos vi-
lágrendhez is. Mint emitettean, fölborul nála e vi-
lágrend, s negatív viszonyulása látszik a h ősök mfin-
ient-tagadó voltából is, hasonlóképp abból is, hogy 
a fölborult világ end helyébe épített „külön világ" 
csak látszatvilágként tud egzisztálni Közösségi és 
egyéni hđs .dialektikája sžint>éxi tagadó vfiszonyulás гa 
utal, annál is inkáibb, mert a közösségi hős problémái 
miadaxntalan egyéni problémákká válnak, viszont az 
egyéni sorskérdések sajátos módon :kiszélesednek, s 
általános társadalmi (közösségđ) dimenziókat kapnak. 
Kapcsolatteremtési sikertelensége đk,  be  nem avatko-
zásuk bumerán•gja, múltba menékülő  passzivitásuk, 
részvétlenségük és szemiélytelenségük, mind-mind 
sajátos tagadás szimptómái. A negatív viszonyulás te-
hát nyilvánиaló, mint ahogy nyilvánvalóan követke-
zilk ebből az is, ahogy sajátos defo гmáaiói vannak 
ezeknek az embereknek. 

Hősök és helyzetek deformációja vonja maga után a 
prózai cselekményanyag deformációját is. Šoljan el-
beszélései végig ,„cselekményes” elbeszélések, mert 
nála еselekmіénnyé lesz az is, amikor az emberek 
semmit sem tesznek. Ha passzívan és érdektelenül 
figyelik a félreeső  szigetecske kikötőjébe menekült 
kis hajó utasait, ha órákig lehet őségekről és megva-
lósulatlanságról meditálnak, ha másók kapcsolatte-
remtési kísérleteit verik vissza, s ha nyugtatni pró-
bálják magukat azzal, hogy egy részeg n ő  nem akar-
ja a Szávába vetni magát, hanem csak azért utazik 
a szávai villamoson, mert arra lakik. S akkor is, 
amikor az illír jósda évezredes távolságban lev đ  at-
moszі érájába röppenve nem tudják kihasználni azt a 
nehezen szerzett lehet őséget, hogy választ kapjanak 
kérdéseikre az istenektől. 

Megnevezhetetlen sorskérdés kínozza đket — ez is 
alapvető  jellegzetessége a šoljani novellisztikának, 
mint ahogy megnevezhetetlen 'kérdések foglalkoztat-
ják a szerzőt is, amikor novellát ír, amikor áthidalva 
néhány száz (vagy még annál fis jóval több) esztend ő  
intеrvallumát, közös nevezőre próbálja hozni az em-
beri problél лákat, s akkor is, amikor a társadalmi 
„szintkülönlbségek" átlépésével (épp a szerelem mint 
emberi kapcsolat természetеs rugalmassága révén) 
próbálja .megtalálni a hidat sajátos és általa terem-
tett fiktív világában, sajátos snбdon tagadva a hét-
köznapi valóságot. 
De nemcsak a hétköznapi valóság megta.gadásában, 
a különböző  meglevő  ellenpontok áthidalásában nyil-
vánul meg Šoljan вovellisztikádának eredetisége, ha-
nem nagyon is releváns nyelvi faktúrákban. Nála 
végsőkig tudatosodik a nyelvi kidolgozottság szüksé-
gessége, egyúttal a nyelvi kidolgozás menete is. Mon-
datfűzéséiben, szóhasználatában, gyakori ismétléseiben 
nem mindennapi mértékben . kifejezésre . jutnak a 
nyelvi fordulatok immanens értékei, az .a sajátosan 
paradoхális viszonyulás, melyre korábban tartalmi 
szempontból is utaltunk. Egyhangúság az egyhangút- 

lanságban —mondhatnánk egy kicsit közhelyszerű-
nek tűnđ  frázissal élve. 
Mindez az értékelés szemponttjáiból ann гlban fontos, 
hogy nyüvánvaló dinamizmusra hagy következtetni, 
dinamizmusra, sokféleségre, újrateremtett és — érté-
kelt valóságra — az irodalom és a m űvészetek nap-
jainkig érvényes mеghatározóiгa. 
đsszefoglalva az elmondottakat, megállapihatjuk te-
hát, hogy Antun Šoljan novellisztikája sajátosan di-
namikus, folytonos tagadásai és újraértékelései ál-
tal 'a profán valóság újrateremtésének szintjén sajá-
tos módon egyedi, kérdésfeltevése és megválaszolá-
sa alapján pedig az egyediben levő  általános, s az 
általánosból következő  egyedi dialektikus felismerése 
és kivetítése, alapvetően pesszimisztikus hangvételé-
től eltekintve sajátosan ironikus, de mindazonáltal 
szuggesztíven kidolgozott és tudatosan átértékelt vi-
lágteremtés. Hőseinek a körülmények által meghatá-
rozott m•agárahagyatottsága s e magárahagyatottsag 
miatti, szüntelenül tartó, de mindivégig „nyugmoz-
gásként" érvényesülő  harca, látszatvilágban mozgó 
személytelensége, hideg-rideg é гzéketlensége, már-
már kispolgárian higgadt be nem avatkozása, a múlt 
nosztalgikus visszahúzó ereje, szerelmi perverzitásaik 
éppúgy, mint amorf istenhitük pedig szintén megha-
tározó mozzanatai a mai horvát próza e jelent đs 
megnyilvánulásainak. 

beretka ferenc 
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miodrag 
pavlović  

városunk 
védelma 

Reményem a városé 
Nagy a reményem 
Enyém e város 
Enyém a reggel minden reggel 
de a reményem reggele még csak most érkezik. 

Nem is a reményé, a beteljesülésé. 
Nem is érkezik, hanem tart, régóta 
nem érkezik, csak önnön képét cseréli 
a nagy remény képét, a város érkezését. 
Minden reggel ez a reményem. 

Minden reggel fénylő  kikötőt Iátok 
hullámzó ködöt, repedt fal hajótestét. 
Kikötőt Iátok errő l a falról 
errő l a hajóról, errő l a fény-hullámról 
kikötőt, hol a képmásunk vár minket. 

Nem is a képmásunk, mi magunk 
most el őször magunkra hasonlítók. 
És nem kikötőben, a nyílt tengeren. 
Mert ez itt a kikötő , ez a fénylő  fal 
nem hajó, sem repedt ikerszem. 

Hallom hintáznak az üveg-emeletek 
hallom a gongok terét, tárt ajtók érkezését 
hallom hintáznak a téren a virágok 
helikopterek suhannak le-föl a felh ő-emeletek közt 
hallom az érkezés gongját, 
Hallom a tárt ajtókat 
a virágok érkezését. 

Mert reményem e városé 
Mert ezt remélték, ezt az érkezést 
kik előttünk jártak, s a nap is odafönt 
ezt a várost, ezt a görcsöt 
az idő  éhét, a teher görcsét 
ezt az új arcú ködöt, mert van remény 
Nemcsak az idő  görcsét 
Nemcsak a piramisok emeleteit 
Nemcsak az érkezés fényét, a nagy remény gongját 
a hajnal hullámát, az ikerkiköt ő t 
nemcsak a piramisokat 
a tárt ajtókat is 
a tárt ajtókat 
a kitáruiás örömét 
ezt a várost. 

ács károly fordítása 
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a város tё rténetе  

Nliodrag Pavl пvi'с : Odbrana našeg grada 

A vers: háló. „Szavak meghatározott rénalje a vers, 
tehát annak a rendje is, amit a szavak hordoznak." 
Ez a mondat áll P а vl•ovsć  habot vető, a szöveghul-
lámzás sokszoros regiszterei által egybehangolt esszé-
je élén, amelyet a költ đs .k~ pzeletnek mint közvetlen 
tapasztalásnak szentelt A szavak pokolian heten--
gén, testies tapasztalatának temnészetesen. A nyelv 
ebben a hálában, e háló csomáРQІіtgaiban, a gyűjtó-
pontok pluralitásában kгsstályosodik és mállшk. 
Ahogy a hullámok loccsannak szét a szikla élén, a 
versiben úgy csapódik saját magahoz a nyelv, habot 
vetve. A háló szövése a nyelv e belső  fo гráss folya-
matának, a szavak bels ő, közvetlen tapasztalatának 
költő's taglalása. Különös hab ez, mert ]ángnyelvvé 
is válhat, múlhatatlan talapzata lehet aszónak, anya-
ga, erotikus és teremt đ  teste. S valóban, 1?avlovs ć  em-
utett esszéjében leszögezi: „A költ đ  magáért a szóért ír, 
nem a grammatikait technikáért, A fennmaradó szó-
nak maga a láng iás olyan sztlárd alapja, mint a 
márvчínу." Noha a iindig is több-kevesebb nyomaték-
kal van jelen úgy a költői mfiveletekben, mint a 
költős szövegek elemzéséhben, a grammatika mégis 
csak az intellektuális koxnanunikáció mítoszának 
szolgálabában •álló járulékos eszköz, melynek aneta-
fizikaü, származékos természetével a ;költ ő  nagyon 
is tisztában van. Ёрр  ezért nem is néikülözhetetlen 
eszsköz, ha magáról a уersгől és ;geneгabív textusásós 
van szó. A vers önmagát és saját nyelvét bogozva-
szőve mindenfajta gramanatikl.n kívül növekedik, a 
kapcsolatteremtés végleges szabályrenl7lét és a szub-
jektum metafizikai egységességét (mert hiszen a 
technika lényegileg ezt képviseld) jelent ő  technika 
nёlktis. 
Am ha újraolvassuk Miodrag Pavlovié elsđ  verses-
köteteit, azokat a kiinyvoket, amelyek, semmii két-
ség, :nagyban hozzájárultak egy másféle, nálunk el- 
addig példa nélkül ás б  köl'tđi terület meghódntásá-
hoz és megindították a hál огú utáni jugoszláv köl-
tészet termékeny szétágazását, a költ ői szó fentebb 
nagy vonalakban jelzett formájának és annak a 
visszamenőleges eljáтásnak, amellyel Pavović  ön-
magát olvassa — sajátos színpadán találjuk magun-
kat. A kđltős szó sarsa hogy szüntelenül próbára te-
gye önmagát. S a legnehezebb próbatetel számára 
talán épp ,a (költészet viszonya a szoci!Ilis Кiлdetés-
hez. Ti. hogyan viselkedik, mi hónul a költői szóra, 
amiikor kollokvi'ális idióma dajkálja fel? E kérdés 
összegező  és egyszersmind hálózatos megválaszolá-
sára azt javasolhatjuk talán legalkalknasabbként, 
ami a Városunk védelmes c. •költői szöveg olvasása-
kor fedezhetđ  fel. E kétségtelenül sikerült vers mű-
vészi érbéke szavatolja, bogy a 'köl't ős •gyakorlat ele-
venébe vágó kérdésről van szó. 

A vers színtere elsđbben is a pont, de mely lüktet 
— látni akar és látva lenni. A teljes csöndben, ami-
kor minden megáll, csak ez a pont lüktet hangosan, 
követelve, hogy rá füleljiiпk. Egy snlásik pontot 'kö-
vetel. нozzánk fordul. A :kérdező  szó ő. Az a hang, 

amely a hallgatásban rejlő  kívánasságot is sejti. Еj- 
szaka van 'éppen, mondja ez a hang, a halugatás •ide-
je, az a napszak, amikor elcsitnsl az utcai zajongás; 
amikor a küllönféle neszeli, mondattöredékek, gyön-
gebb vagy erősвbib hangok névtelen piaca leáll. Eb-
ben az éjszakában, a távolságok térségében, a „aa-
gasságak harangjában" fogan meg Pavlávi ć  verse. 
Minden kitelepíttetett innen, valami mégis megma-
radt, valamiféle rejtett er ő  — íugy tűnik, egyedül er-
re szá гníthat a vers. Kérdést intézni valakihez, vala-
mihez, s aztán a folytatást rá'bzni magára a versre. 
A költ$ igazi stгabégiája: ráhagyatkozni a versre. A 
kishalt városban, az üres utca mélyén, egyarást ke-
resztező  és megnyíló tekintetek közepette a vers 
eszű  &be juttatja, honnan ered, s hogy milyen hang 
az, ameLyet követ. 
T. Ѕ . Eliot szerint a költőnek „az általa hallott han-
gokból meg kell teremtenie saját melódiáját és saját 
harmóniáját". Ami nappal születik, azt az éj átala-
kítja. A verset vezérl ő  hang visszhangok sokasága, 
melyeknek forrása a lenyugvó nappal együtt elve-
szett. A (beszéd megszűnt, a vers a ibeszédet idézi fel. 
A költő  ezeket a visszhangokat használja fel, ame-
lyek — mind különfélébb terekben feltámasztva .  és 
megismételve, minden egyes alkalommal kiélesítve 
és egyúttal szétmosva — egymásba íródnak, egymás 
által olvastatnak; Hiánya által, a visszhangok kife-
jezetten költői vízszintes és függđleges, átles és egye-
nes vonalú megsokszorozódása révén az utcai kavar-
gás belekerül a versbe. A visszhangok felerősödnek 
és újra benépesítik az üres utcát. 

Az éjszakát most a nappal zajai töltiik be. A párbe-
széd a vers drámai regsszterét er đsíti. A vers el-
hagyja a monológ területét és a háló alaskzatát vég-
legesíti. Helyezi nek, keresztez&&sek, kett đsségek, 
keretek. A város tapikája a vers topikájává lesz. A 
geográfia és a retorika átfedik еgymást a vers sza-
vaikat és tárgyakat, a szeretet és a frivolitás eréjét 
egyesítő  labirintusában. A közönséges beszélgetés dé-
monikussá válik. A vers drámájában megkett őződsk 
a város mindennapos színjsátéka. A versnek egyik 
szava .sem fontosabb .a másiknál. Láncolatukban a 
szavak egyszerűen a nyelv plazmatikus sugarát ké-
pezik, mely semmit sem hagy &intetlent 1. Minden 
fehérség, minden üres hely hozzátartozik, szegélye-
ként a szakaléltnak, amelybe alá fog hullani, s 
amelynek mélyén vége a jelentés minden vágyako-
zásteljességénesk, mindenfajta transzcendentális ér-
telemnek. 

A kollokviál'Ls idióma egészen elvegyült S mintha a 
verssel való ötvöződése volna igazi menedéke. Itt 
megváltoztatja jellegét, amit eredetileg a kör meta- 
fomája ír le legjobban, a .beszélgetés (köréé, melybe 
kapcsolódva állandóan bízunk a végs ő  megértés 
1•ehetőségében, a zárt jelentés létezésében, az egysé-
ges Logosz jelenlétében. Végtelen, élő  és nyitott sakk-
táblává válik. A beszélgetés „eélszerűsóge" darabjai-
ra hullik a versben. A vers tiszta haszontalanság és 
ennyiben mindig több mint hasznos, mert áliardóan 
választás előtt áll: vagy valami fontos, vagy semmi. 
A puszta kammunkálá,s hierarchiája, az értelemnek 
és az értelem hasznosságának a hserarahsája a vers-
írás által leromlbolódsk. 

Röviden, a Városunk védelme a frivolitás sajátos 
aгcheolágYája. Olyan archeológia, amely arról a -bi-
zonyos arché-хбl tudja, hogy végtelen elágazódás. 

Az apológia mindig anti-logosz. Pavlovié versét ép-
pen az egységessel, a ksvételessel•, a mindeniitt-je-
lenvalóval, a mindent beragyogóval — a Logosszal 
szembeni ellenséges ösztön imáayítja. A Város abla-
kok, emberek, utcák sokasága, nyelvi pluгalitás, az 
intenzitás játéka, azaz, akárcsak a vers: háló, 1•ánco-
lat, Ilyen „a mi (pavlovisi) vá гоsunk". S a vers a 
Város pavloviéi — csendje. Számára a csönd 
„magértés", a költői megértés. A Várost mint várost 	198 
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megérteni — tehát mint olyan sokaságot, melyben az 
egyed nem vész el, de a hullamzás, szétválás folya-
matában szakadatlanul kettéhasad — annyi, mint 
megvédeni, s támadni azt, ami képtelen mesterkélet-
len nyelven együttesen kifejezni az Egyedet és a 
Mi:xndent. Ez a szakadatlan háborúzás hérakleitoszi 
városa, az „elsodort város" (Pavlovié Orpheusz Koreá-
ban c. versében). A vers is sodrás, a vá.ros sodrását 
tükröző ; a város futóárka, „nyomainak archívuma". 

Ennek az archívumnak az olvasása az „emlékezet 
(végtelen) oszlopan" való 'haladás. Az abszolút fe-
nyegetettség helyszínén, a pusztaságban emelkedik a 
Város ama !dgbogas Oszlopa; Pavlovié verse a költé-
szet nyelvén tett fogadalom, arohívuma termékeny 
modon történő  oivasására. Arra, hogy nyomai gondo-
san felfedeztetnek és követtetnek, arra, hogy vissz-
hangjai autentikusan hódnak bele a versbe. 

P•arafrazál ~ryuk a Pa:vlović  előtt is kedves Angelus Si-
lesinlst: „Az a szem, amellyel a Várost nézem, ugyan-
az, amellyel a Város néz engem." 1 let és költészet 
ilyen viszonyban állnak egymással, s az élet és a köl-
tészet nyelve :is. A vers a kollokvialitást idézi fel, 
két idő  beszél egy harmadik időről. Különös történet 
ez, amely a vers terminusaival szól a város term'ixnu-
sai•ról, s archelyben a szétszabdalt 'tér a költői nyelv 
sokszoros idejébe ágyazódik. A város e története rö-
viden azt jelenti, hogy a vers !és a szavak viszonyát 
az határozza meg, ami egymáshoz közelítve választ-
ja el őket egynvástól. Mint ahogy 1963-ban készült 
A költő  ks az idő  c. esszéjében írja Pavlovic, „a min-
dennapi tapasztalatuk kaotikus halmazában" éppen a 
Városunk védelme „találja meg azt, ami tartós". 

Ellenállni az identitás, a háló szétfejtése, a különb-
ségek eltüntetése kísértésének, tagadni az egyenes 
vonalat és dicsérni az arabeszket, a letérést, a meg-
másíthatatlan, radikális másságot — ez lehetne Pav-
lovié költői programja, melynek körvonalai felsejle-
nek verseiben, s ugyanígy, még explkitebb módon, 
esszéiben. S éppen a Városunk védelme a város („a 
Szeretet városa") „megkülönböztetésének manifesz-
tuma", teremtő  módon •a maga különbözőségében rög-
zített különbség. 

jovica ać in 	 bognб r antal fordítбsa 

1  Könyvben előszđr Az emlékezés oszlopában jelent meg 
(Stub sećanja, Novo pokolereje, Beograd, 1953,), újrakđzđl-

ve a 87 vers c. kötetben (87 pesama, Nolit, Beograd, 1963.) 

közösségi magány 

Bu гány Nбndor: Külőnszoba, Forum, 
Újvidék, 1972. 

Nem tudtom, van-e még jugoszlávi гai araagyar re-
gény, mely tájunkhoz és társadalmi jelenünkhöz (Bu-
rányrLál e kettő  •szorosan összetartozik) annyi közvet-
len gyakran szociográfiai, publkisztikai — szállal 
kötődne, mint Buráиy Nándor regénye. Nem béve-
dek, regénye, .mert a moralista hevülete sikerrel önt 
regényt a publidista ismeretéből. Könyvét olvasva a 
mai bácskai kisváras életének mozgó teljessége bon-
takozik ki előttünk, jóllehet anyagának extenzitása 
az infiáciától a külföldön dolgozók gyeintekeine.k is-
koláztatásáig, a Palicsi-tó pusztulásának kérdését ől és 
a műemlélkvddelemtől a nemzetiségi kérdésiig, a kor-
rupció társadalmi prolb!Lérraajától a mai élet hétköz-
napjainak apró, mégis gátló rezdüléséig — csak az 
orvos főnős, Silbeгanan vi'1á.gában 'alakul intenzívvé, 
a köréje csoportosult meiiékszerepl ők gyakran csak 
néhány tárgyi vonatkozás kimondói vagy megteste-
sitői (pl. Dejes vagy a történész). 

Eur!ány azonban ügyel arra, hogy néhány hat reset-
től 'eltekintve, elbeszélésmódja a regényen belül ma-
radjon, ne erősödjön a publicista moma3i!sta szócsövé-
vé. Ennek biztosítékát a fohős életének olykor a leg-
parányibb részletekbe men ő  ábrázoi.ásában találja 
meig. A tanulmányíró alaposságával építi m űvébe a 
városi ember életének •azokat az apróságait, banali-
tásait, melynek mбr-mám fátumszerűen határozzák 
meg közérzetét és eképpen, közvetve, életbevágó dön-
téseinek pillanatában is jelen vannak. Ezek közé 
tartozik többek kbіött a kiégett vnlianyégő, a kanбгi-
kedvelő  szomsvéd, a lakásépítés kö гüiи  bonyodalmak, 
a gépkoсsiparkolá ѕ  huzavonája stb. 
A jelentdejű  cselekmény csak annyi, hogy •az orvos 
szívessé!gből leviszi Lavot, a hatalmaskodó párttitkárt 
a fővrárosi klinikára, s tettét csak бgy tudja önmaga 
és a felesége előtt megindokolni, hogy gondolataiban 
elemezni :kezdi :az elanú' t гбsiél év „emlékeit, álmait 
é;s llátomásaüt". Másfél évvel korábban leleplezni k:é-
szült azt, akinek most 'sгolg:alatot tett. Az elvszerű  
orvos nem tudta már elviselni a körülötte folyó so-
rozatos tars!adalmi, hivatásbeli visszaéléseket, és el-
határozta, hogy egy értekezleten kimondja, amit má-
sok a legjobb esetiben meghunyászkadásból — el-
hallgatnak. A regény nem más, mint e szándék ér-
leLŐdiésének és aneghiúsulá ѕбnak története, — a visz-
szaemlékezés szabadabb asszociációinak fornllájában. 
A főhős nem .az :idő, hanem a magyarázat, az önin-
dokLás után nyomoz a regény minden fejezete végén 
felbukkanó alaphelyzetében, mikor elmerengve fele-
sége előtt készül magyaгázkodni, aki ,a kvíz soro-
lásának végét várja a televízióban. Noha tisztában 
van önigazoló kísérleteinek mély ellentmondásossá-
gáival, mégsem tud szabadulni az önelemzés kény-
szerétől. gnvizsgálatát — s ezt az utolsó oldalakon 
tudjuk meg — tragikomikus helyzete is indokolja:. 
amire másfél évvel korábban készült és végül is 
nem mert kimondani, rövidesen a tarsadalom t űzte 
zászlajára. Az orvos nem ismerte fel idejekorán, 
hogy törekvése :nem elszigetelt jelenség, hanem i!d ő-
szerű  tarsadalmi kérdés, mely rövidesen megoldás-
ra Fis talál, ezért nem mert ujjat húzni az egykori 



érdemein élóslködő , 	hatalmaskodó pá гt г Ρtitkárrađ . 
Tragikomikussá 'az a reménye teszi, hogy egyéni ér-
dekát jövendőbeli igazgatói állását az utolsó pilla-
natiban okos tartózkodás'sa1 igyekszik védeni, mi-
közben rövidesen másak mondpák ki, emit ő  elhall-
gatott. Finnek kövotkeztébвn az új politikai körül-
ményеk is háttérbe Szorítják, melyekkel pedig, ha 
kimondatlanul: is, még csírájukban egyetértett. 
Az orvos иΡétke tehát a +társadalamuвal szemben csak 
annyi, hegy felismeatése nem jutott túl saját , ntéz-
ményi,, korai .kiábrándu1tsá4ga ko~ Lá•toltsá+ga) el-
vágta: el őtte a társadalom haladó erdiveL való kap-
csolatteremilés lehetőségét. Ugyanakkor önma:gá лΡлΡal 
a gyávas"aga kényszerítette meghasonlásra: ha .nem 
hát:ráltatјák meg — mint a tarsadalmi em ők későbbi 
áиapota mutatja, a saját gyávaság'a á1taL hallucinált 
— „objektív nehézségek" (az ti. hogy intézményében 
mindenki korrupt és csak a saját érdekét mézi) —
egyéni érvényesüiése és enkölCsisége ugyanazon a 
módon vаLбsulhа tatt volna meg. đ  becsiiđеtes, ki-
j•átszott orvosnak tudja magát, pedig az elmondot-
tak ellenére is több annál. Túllát sz űkebb szakmája 
határain és mindenütt az erjedést pártfogolná a 
tespedéssel szemben. Egyrészt ezer szál: f űzi valosá-
gunkhoz, másгйszt előhírndke, prófétája is vüágui• k-
nak; „minőségi ember", akkél a kommunista, a ju-
goszláv és a jugoszláviai magyar „én" egy pill,anat-
ra sincs ömellentmоodásban. Súlyos hibája, hogy fe-
leslegesen töprengő : gyáva. 
Cselekményvágyának és igazságszeretetén k 	 ek nincs 
szellemi alapja, egyedüli mzgója a morális érzékeny-
ség éš a becsvágy. Innen van az, hogy bels ő  lázadá-
sát elképze' hetetlennek taa?tanánk a „kis szakállas" 
Dejcs nélkül', +akit esem az orvos, sem pedig az cl-
vasó nem +tud hova sorolni: anarchista, nyugat felé 
kacsingató kispalgár-e vagy pedig az orvosnál szé-
lesebb szellemi horizontú moralista. Alakja azért 
marad homálуbam, mert 'a Különszoba monológ-re-
gény, melyben a mellékаllakok a főhőshöz, illetve az 
írói mondanivalóhoz való vtszonyukban kapják meg 
helyüket. Pedig Dejgs így ismeretlenül Fis  legalább 
anny+iria érdekes hősnek í,gérkeznk, mint az orvos. 
Definiálnlansága mintha az író bizonytalansagát is 
jelentené: a támsadalomkritlllka mögött gyanús célok 
is -rejtőzködhetnek, melyekkel a Legjobb nem szem-
besülni. E tartózkadásaakadályozza, hagy önmagá-
ban :is eredmi nyes гegénylké'pe társadalmi életünk 
m lyebb dialektiká ј.ának tablójává szélesed'j вn. Igaz, 
egy máslik figurája éppen ezt a célt szolgálja. 
Kardos a mű  vajdasági valóstáganyaganak megtes-
tesítője. Egy beszélgetésben kerül' elénk, mint a táj 
állandó és a társadalom változó ellentmondásainak 
kivetítése. Az ő  'bukatt, vidékfiesen, galambtenyész-
tésben eltespedt +alakja szinte Gogol viliágon kívüli 
csodabogaraihoz hasonló. Pedig korábban cselekvő  
ember volt, a társadalmi nyíltság megszállottja, akit 
egyenessége idő  előtt visszđvanuL sra és kallódásra 
kényszerített. Mégis •a mti levegőnket szívja: az ön-
kényeskеdő  párttitkár éppúgy ellensége, ahogy az 
aracsl templom marad nyainak gеndoz4бsa szívügye. 
A regény nyelvéről csak annyit mondanánk, hegy 
megfelel a rendeltetésének: egy lelki válságon át fel-
tűnő  emberek éš társadalmi kérdések érzékeltetésé-
nek. 

vajda gбbor 

epikai bátar ѕág 

Burány Nundor : Hadjíerat , Eórum , újvidék, 
1975. 

Megfontoltan írtain fel a oimet: valóban :bátorságra 
volt szüksége Burány Nándornak ahhoz, .hogy ebben 
a formdban írja meg regényét. Nem elég ugyanis, 
hogy a történeüemből merített tárgyát hagyományo-
san realista sиlussal bontotta ki, hanem a hőseinek 
belső  életét sexe tette olyan bonyolulttá, ahogyan azt 
napjaink prózájában megszokhattuk. Em ber és stílus 
kőzvetleвüd feltételezi egymást az . ő  regényvilágában. 
Nem úgy, hagy amint a szereplők gondolnak, azt ki is 
mondják, hanem abban az értelemben, hogy gondo-
lataik és — esetleg csak késdhb sorra kerül đ  — tette-
ik között értelmes összefüggés létezik; még akkor is, 
ha a külső  törtéremi sziikségszer űség eltiporja azt. 
De miért választotta e megoldást azután, hogy a Cs őd 
és a Különszab.a című  regényeiben mar kialakította a 
mai személyiségmodellek јtek és szerkesztégmádaknak 
egy egészen eredeti formáját? Erre a  'kérdésre ant fe-
lelhetnénk, hogy a történelmi idő  keresése csábította 
a jól +kitaposott és általa már korábban elhagyott út-
ra. Burány nem engedi át magát (illetve hőseit) a ama- 
badabb asszociációknak, a tudatperem sejtelmeinek, 
a benyomások váratlan csodáinak, hanem olyan figu-
rá•lеat alkot, akik jelenünikhöz, a vajdasági h+étköz-
napokhoz éppen annyira közel állnak, mint a ma már 
csak 'könyv- és irattáraduban megközеlutiкető  Rákoсzi-
korhoz. Ily módon közel kerülnek ahhoz. az  alkotási 
módhoz, melynek védelmében (az álmodozó, „történe-
lem mögötti", a történelmi okozalíiiságot tagadó allko-
tásmód ellenében) Lukáes György A történelіnh re-
gény oímen monográfiát írt. Ebben azt hirdette, hogy 
az igazi történelmi regény nem töa ténelrni szak-
monográfia, s nem is az iгбі  képzelet anakronisztikus 
kalandozása, hanem mindig (időben bármennyire is 
távol áll tőle) az író társadalmi jelené иel van kapcso-
latban. Ezáltal nem hamisitádnak ,meg a 'történelmi 
tények; ellenben egy bizonyos, a jelenben időszeгű  
szempontból megvi+lágí7tást nyernek.  Az  író annál na-
gyobb, minél mélyebben ábrázolja a kor társadalmi 
és emberi ellentmondásait ami által — mégha a napi 
politikában sokszor retrográd célokért küzd is — saját 
kora értelmiségének mutat utat. A lukácsi elmeélet, 
láthatjuk, nem sokat ad a tárgyi pontosságra, amii ez-
zel szemben Burány számára igen fontos. Hogy alapo-
san tanulmányozhatta a kuruckor történe1mének a 
regény •témáját érint ő  részét, nemcsak hősei környe-
zetéből, viselkedés- és gondolkodásmódjából demiil ki, 
hanem levéltári anyagiból közbeiktatott idézetekb ől is. 
A hamis mitosz és a mese látszatát igyekezett ily mó-
don elkerülni, mikor alakteremtő  képzeletét a való-
szerűsités eszközévé tetté, vs külбnбsen a fejedelem 
személyére vonatkozóan nem a kitalálás, hanem a fel-
elevenítés irányában működtette. Nem fárasztó ki-
t/érőkről, naturalista szőrszálhasogatásról van itt szó, 
hanem egy olyan megjelenítésbeli igénynek a kielégí-
téséről, amellyel legalább tíz év óta találkoztratunk a 
legkülönfélébb művészeti ágakban: a művéészek a be-
szennyeződött valóság által manipulált tudat (hagyo-
mányos) 'képzeleti elől vagy egy kreált világba dop-
pingolják magákat, vagy pedig a dokumentum való- 209 



ságában kapaszkodnak meg, esetleg e  kettőt együtt 
alkalmazzák mechanikusan-ekldktikusan. Burány szá-
mára :nem állandó fogódzó a dokumentum, inkább 
csak lehet ősеg, hogy az általa meghúzott határok kö-
zött ѕzаьаdјга  ereszthesse elibeszél ő  Ikedvét. Az ő  áb-
rázо1áamódja dialektikusnak mondható. De hogyan 
kapcsoládik a mához? 

A regény tulajdonképpen egy téziist .hivatott bizonyí-
tani; amit a mű  fülszövegiében fejt ki a szerz ő . Eszerint 
a vid!ékünkön élő  magyaroknak, ruszinoknak, romá-
noknak, szerbeknek és !szlová'koknak évszázaddkon át 
meg volt az a megvalásulatl!annak látszó álma, hogy 
békésen éljenek egymás mellett, mert a háborúság 
mindannyiuk :bétét fenyegeti. A történelmi id ő  végre 
beteljesedőben van s az íróra hárul a feladat, hogy 
az elrettentő  áldozatokkal járó haborúk imák_nek 
felidézésével a sbéke ügylét el őmozdítsa. Aki a korábbi 
regényeit nem ismeri, ennyiből is láthatja 'hogy Bu-
rány elkötelezett író, aki számára a társadalmi-:tör-
ténelmi állásfoglalás elsőrendű  fontosságú. Ennek 
megfelelően a regénynek is harom központi h őse van, 
nem számftva e fejedelmet, ,akit a téma már eleve a 
mű  középpontjába állít. Közülük kettő , az öreg Ba-
logh János е5 fia bácskasi származású jobbagyok —
őseik a tördkök elől menekültek északra Rácz 
György pedig szerb nemzetiség ű  kereskedő , őt a mes-
tersége és származása !köti a déli határvidiékhez. Ba-
logh János, mint oly sokan mások, azért csatlako-
zott Rákóczi hadáühoz, hogy kiszaibadulj.on a jobtbágy-
sorsból, s hogy végre visszajuthasson ősei föld'jére, a 
dús 'talajú Bácskában, a híres vár környékére. Rácz 
György pedig bosszú'ból lett kцrwccá, ;mert egy ízben 
az osztrák katonák kifosztották és megszégyeníterflték. 
Burány nem színezi a történelmet, tehát egyik !h őse 
sem éri el célját, aminek kővetkeztében a művet egy-
értelműen a 'kiá:brándulas regényének i ; lehetne ne-
vezni, mert az említetteken kllvil nemcsak Balogh 
János :fiának a jövője reménytelen, hanem a fejede-
lem  is  csalódott, mivel nem számftott, katonái bosszú-
szomjas kegyetlenkedésére. Balogh Jánošnak a job-
bágyéIet változhatatlanságára .kell rádöbbennie, s ar-
ra, hogy hiába ígér szabadságot a fejedelem, ha a 
nemesiség önző  érdekei,  az ország és a jobbágyság jö-
vője elé egyaránt aikadályt állítanak. Tapasztalnia 
kell, mint a fejedelemnek is, hogy a katonakort több-
nyire csak egyéni érdekek s ezek között is a leg-
rossza'bbak sodortó+k a sereghez: a ibosszúvágy rés a 
zsákmányszerzés, legjobb esetben (miként őt ii a 
szabad élet reménye. Rácz Györgyöt pedig annak lá-
tása készteti szökésre, hogy a :kurucok, mivel nem 
hajlandók megbocsátani a szerbek kezdeti tévedését, 
éppen olyan vérfürdőket rendeznek az ártatlan lakos-
ság •körében, mint a labancok. Crnjanski „örökös 
vándorai"-nak rokona ő , aki nem találhat megnyug-
vásra szülбföldjén. Igaz, az ő  vándorösztönét inkább 
nemzeti-társadalmi sérelme motiválja. Céltalanság-
érzetét sorsa is i:gaz оlja, miikor a kurucok el őtt csak 
azzal bizonyosodhat be lojalitása, hogy mint kémet 
fogják el és végdziк  ki,  a labancok. 

A regénybeli hősöknek nincs katarzisa, ez csak az 
olvasóban indul meg, miután becsukta Burány regé-
nyét бs akaratlanul is össszehasonlítj•a a •két világot: 
az egykoriit és a mait. Ily módon meggyőzőnek érzi 
Burány tézisét, hogy az egyszer ű  emberek többsége 
(ha nini a manipul'á.lt hajlandósága, akkor a jól fel-
ismert érdeke szerint), a hatalomv "agytól érintetlenül 
századokon át a békés egymás mellett élésre szarviazott 
volna, ha a sorsa felett uralkodók kivánosiak lettek 
volna a véldm;enyére. 

De a kifesjezőerő  szempontjaból is halvány Burány 
nyelve, hianyzik belőle példaul a plasztikusság, ami 
úgyszólván velejáró eszköze a témának. Az ember-
képe sem lett volna feltétlenül inadekvát, amennyi-
ben alkalmazta volna a mai prózai ábrázolásmódokat. 
Egyszerű  parasztembere nem vált volna feltétlenül 
anakronisz.tikus зá, a történelmi és társadalmi üzenet 
hordozására képtelenné, ha a száz évvel korábbi 
pszicholágda helyett a  mai emberismeretre támraszko-
dik. Ennek következtében műve elsősorban az ifjúság 
éгdеklődésére tarthat számot, nincs meg benne az ér-
telmiségiekhez szólás mélysége és ereje, ami azt je-
lenti, 'hogy a Csődhöz és a Különszobához viszonyitva 
nini jelent fejlődést. 

vajel сэ  gábor 

mUvek, h ősök, е rkölcѕök 

К~ lozsvári Grandpierre Emdl munkásságáról 

Kolozsvári Grandpierre Emilt az összefog'ai'ó ismer-
tetések, irodalomtörténetek, irodalmi lexikonok, kri-
tikák szinte sgybehangzóan a polgári Magyarország, 
azon belül is a középosztály bírálójaként definiálják, 
főleg a Tegnap című  esszéregénye alapján, amelyet 
a .kritika a leggyakrabban emleget, s amelyre a leg-
gyakrabban hivatkozik. háború, elbtti munkásságára 
vadában ez a középosztályt elemz ő  magatartás a leg-
jellemzőbb, .melynek egyéni indítéka a személyes él-
mény, a személyes tapasztalat, az ,a tény, hogy ő  ma-
ga is a •középosztályból származik. Elég volt magába 
és később maga. köré néznie, hogy a jellegzetes; az 
irodalomba szinte maguktól kínálkozó egyedeket fel-
fedezze, s megajándékozza őket az ezúttal .kétes hr-
névvel. Leggyakrabban ugyanis a tunyaságot, a cse-
lekvésre való képtelenséget t űzi tollhegyre. Egyetlen 
példa is jól érzékeltetiheti az író mondanivalóját: 
„Ismerőеeim a cselekvés minden fajtáját, a legegy-
szerűbbet is olyan alázattal és reménytelen hódolattal 
trosztelték, ahogy egy filmszínészn őt imád a kamasz, 
odaadással, .lelkesen, de a legcsekélyebb reménye 
nélkül annak, hogy bár egyetlen egyszer beszélget-
hessen vele." 1  

Grandipierre túlmegy .azon a ponton, amely az em-
berek hibáinak felsorolásával célját elértnek tartja. 
Társadalombírálatának alapja az, hogy részeredmé-
nyekkel nem elégszik meg, hanem — ha már hozzá-
fogott — végig Is mondja az igazságot: nemcsak az 
emberek egy csoportjára, a társadalom egy bizonyos 
rétegére jellemző  .a „gépies áltokosodottság", a „pöf-
feszkedő  méltóságoskadás", a „mozdíthatatlanság", 
merevség, „poshadtság" é.s „álomkór", hanem egy 
egész világra, amelynek minden elemét, legmélyebb 
rétegeiig átitaftta: 

„Poshadt áll'óvíz, amelyben minden pang. Soha egy 
egyenes szó, soha egy határozott vélemény, a bénító 
törvény, hogy kényes dolgokról hallgatni hell..: .2  — 

'K. G. :E.: Tegnap, 183. 1. 
'K. G. E.: A könyvtár, 181. 1. 

Burány cseldkm'énybonyoldtásával szintén meg ,lehe-
tünk elégedve, egyedül a nyelve ellen lehetne ki-
fo:gasunk. Fllsősorban göгdüiékeny, tömör egyszer ű  
mondatokból ёpitkezik, s  arra törekszik, hogy puritán 
гzúkszavúságával mirilél többet mondjon illetve sej-
tessen. Sajnos ez nem :mindenütt sikerült neki. Szólá-
sai, népies megjegyzései, melyeket ő  a változatosság, 
a „јбízűseg" szándéikával Iktatott szövegébe, többször 
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mondja a változni és változtatni akaró ember elke-
seredett szókimondásával, s ,annál bátrabbam, mert 
a külföldet járva .az itthoni körü ћlények markánsab-
ban és kirívóbban mutatkoztak meg számára. Utazá-
sai soráл  összehasonlítási• alapot kapott eredend ő  elé-
gedetlensége (írói „ellenzékisége", ahogy Déry Tibor 
mondaná); kiterjeszkedett .a bírálatra rászolgált 
„rend" minden •megnyilvánulasára: az emberek egy-
más közötti kapcsolatára, a társadalmi érintkezés kü-
lönböző  formáira, a közéletre, az oktatási rendszerre 
(a Tegnáp 10. fejezetét teljesen ennek a témának szen-
teli, ezenkívül utal rá a Szatíra és teljesség című  ta-
nulmányában) és az irodalmi életre is (ennek a kör-
nek viszont egy egész regényt szentelt, a Szellкmi 
galerit — 1971 szatirikus novellákat — legismer-
tebb és ,legtaláló'bb A csodakáder —, ériаіtf a,  kérdést 
A könyvtárban fs). 

A világháború utáni munkásságára — ad ötvenes 
években mutatkozó vfsszahúzódás után —lényegében 
ugyanezek a vonások jellemzők. Ellenzékiségét (egy-
két művétől eltekintve) máig megtartotta, téma ma 
is akad ibőven. Főleg a múlt csökevényeit ostorozza, 
habár van több olyan munkája (1. a Keresztben az 
úton prózáját, a Harmatcseppеk •eibeszéléseit), amely 
azokkal a jelenségekkel, vfsszásságokkal, hiányossá-
gokkal és túlzásokkal foglalkozik, melyek a szocializ-
9nusbam, a jelen körülmények között ütötték fel fe-
jüket: 

Az írót, szándékai miatt nem éњеtf bírálat: céljai 
nemesek, tehetségével összhangban állók. A megvaló 
sításuk módja azonban magyarázatra ,  szorul 

Grandpverre Emilnek azt a tulajdonságát, hogy tuda-
tosan kikel minden el őítélet, legenda, illúzió ellen, 
s „polemikus alkata" következtében alaposan körül-
járja előbb a dolgokat, s csak •körültekintđ  vizsgála-
tok után foglal'alfást, minden kritikusa, aki felfigyelt 
rá, méltányóljay  pozitívan értékeli. ,,Szemlélete vele-
jéig. antiillúzior&ista" — mondja róla eleddig legala-
posabb bírálója, Bél'ádi Mfklóss, Keresztúry Dezs ő  
pedig „lakoldalú, de mindrvéфg nyugodt és hűvösen 
tárgyilagos" társadalomképét tartja Grandpierre leg-
főbb erényének'. O maga A könyvtárban vall err đl, 
ahol a tiszteletlenséget jelöli meg a „gondolkodás 
mindent megel đzđ  feUtételének", :és Schopenhauerrđl 
mondja, amit vele kapcsolatban is elmondhatunk: 
„A szobrokat, bálványokat gátlástalanul lerángatta 
talapzatukról és jóízűen tiport rajtuk." Az élet vad-
hajtásait nyesegetni — ez világosan definiálható cél-
ja, írói hitvaflásaw A hibák és a hibák eredetének a 
tudatosítására vállalkozik: „megtalálni a nyugtalanító, 
a demoralizáló okokat a látszólag normáD јs, a látszó-
lag nyugalmas felszín alatt"5  — ezzel vállalja a tár-
sadalmi elkötelezettséget, hiszen a hibák felfedezése 
és szépítése nélkül kimondása elđfeltétele a tđlük való 
megszabadulasnak. 

Vállalkozni rá szép, de nagy és nehéz feladat, s ná-
lunk, akik „kényelmes nép vagyunk "8  különösen ne-
héz, bátorság is kell hozzá a tiszteletlenség mellett, 
mert — ahogy Déry mondja — „az író természetes 
helye a társadаљb тљan az ellenzéki padsorokban van, 
alkata s mestersége egyaránt ide küldi, még az olyan 
politikai rendszerben is, sőt azokban még nyomaté-
kosiabban, amelyekkel elvben és szíve szerint egyet-
ért. Ellenzék maradna a pokolban és a mennyország-
ban is, ha ilyen volna' .7  

S amennyire specifikus általában az írók helyzete a 
társadalomban, annyira specifikus a magyar íróé a 
magyar viszonyok .között, mert olyan társadalomban 

' BéLádi Mlikollós: Ea+i¢цtlkercési pontdk. 453-454. 1. 
' KereszФÚгy Деівđ : 
'K. G. E.: A könyvtár; Táguló milit, 297. 1. 
'K. G. E.: szaitladság, 114. 1. 
Т  Déry Tibor: itélet nines, 530. 1. 

és olyan társadalomnak ír, melynek .két legjellesn-
zőbb tulajdonsága, hogy nem hisz sem a gondolkodás 
sem a cselekvés célszer űségében, ezenkívül pedig az 
öncsalás, az „đszinteség hiánya" jellemzi, mely „a ha-
mis önérz вΡt rendkvuül változatos tenyé zetét termelte 
ki" „nemzeti és egyéni vonatkozásban egyformán" 8  
Ezekből a tulajdonságokbó1 következ ően nehéz ellen-
zékként fellépni ,két okból is. El őször azért, mert a 
hamis önérzet azonnal erőteljesen fellép minden olyan 
jelenséggel szemben, amely a fogyatékosságokat —
amelyek „nincsenek" — emleget, másodszor pedig 
azért, mert ha végül valami módon mégfs sikerül tu-
datosítani đket, irodalmi eszközökkel vagy bármilyen 
más módon, tunyán elzárkózik a tények megváltoz-
tatása elöl, mert hiszen „ilyenek vagyunk, s ezen úgy-
sem lehet segíteni". Az az író tehát, aki ilyen körül-
mények között is vállalja hivatását, valójában szél-
malomharcra szánja el magát, amelyb ől csak úgy ke-
riilhet ki győztesen, .ha megtalálja a módját, hogy 
ezeket a közötte és céljai között falként •magasodó 
társadalmi és társadalomlélektani jelleg ű  akadályokat 
lerombolja, letörje a belőlük származó ellenállást. 
Könnyebb .a helyzete, ha íróel ődei ütöttek mést ezen 
a falon, s neki egy már megkezdett munkát kell foly-
tatnia. De mit tegyen akkor, ha az el őtte jártakban 
nem ismer fegyvertársakra, ha azok munkáiban nem 
találja nyomát saját célkitűzéseinek, vagy azt látja 
belőlük, hogy ha voltak is nekik hasonló céljaik, 
rossz úton indultak el megvalósításuk felé? 
Az egyetlen lehetőség: kialakítani egy sajátos mód-
szert, amelytől •remélhető  valamelyes siker. Grand-
pierre, aki a magyar valóságot és benne az író hely-
zetét úgy értelmezi, ahogy a fentiekben kifejtettük, 
sajátságos helyzeténél fogva erre kényszerült. El ődei, 
ha meg is látták a magyar valóság jellegzetes hibáit, 
nem sokat tettek eltüntetésük érdekében, írónk, aki 
tanuжni nyírókéвt sokkal •kevésbé hajlamos a megal-
kuvásra (nem úgy, mint Grandpierre, a regényíró), 
Babits Halálfiairól írt nagyszerű  tanulmányában9  mu-
tat rá ,a magyar realista regény feladataira. Babitsot 
elemezve •megállapítja, hogy azt a „beteges lelkiálla-
potot" választotta tárgyául ebben a regényében, 
amelyet a „tompa restség", a ..töppedtség" jellemez, 
s ammelyből következően ,;a magyar tragikus hő sgyök 
bűne legtöbbször nem cselekedet, hanem mulasztás" 
(idézi Babitsot, akit ebből a szempontbál a nagy „rea-
listák" elé helyez). Grandipierre kifejti, hogy Babits 
jutott el legtovább azon az úton, amely a magyarság 
hiteles ábrázolásához vezet, amelyet azonban nem járt 
végig: megállt a feltérképezésnél, a puszta ábrázolás- 
nál. Ez azonban önmagában nem alkalmas „egy sereg 
lényeges, veteményem szerint a legjellegzetesebb vo-
nások kifejezésére, mivel a küls đdleges megnyilvá-
nulások mögött az öncsalások bonyolult szövevénye 
tenyészik, amit közvetlenül ábrázolni bájosan •lehet"10, 
Mikszáth, Gárdonyi, Móricz, Krúdy módszerét ezért 
tartja kevésbé hatékonynak a kelleténél. A valódi 
realizmus, amellyel például Babits kísérletezett a 
Halálfiaiban: a valóság hű  ábrázolása, a nemzeti hi-
bák miatt „nekünk magyaroknak nem stiláris kérdés, 
téma, hanem életkérdés" 11  — mondja ki véleményét 
az irodalom hivatásáról Magyarországon, saját alko-
tбművészetét is ennek acélnak igyekezve alárendel-
ni Módszere ebből következően az ábrázolás (amit 
еlđdeitđl „örökölt") és a magyarázat (amit đ  maga 
adott hozzá a hagyományokhoz) összekapcsolása, szer-
ves egésszé, egységes folyamгattá ötvözése. „A magyar 
valóságot nem elég ábrázolni, hanem magyarázni  is  
kell, és úgy ábrázolni, hogy abban a magyarázat is 
bénne legyen' .12  

A magyarságra a passzivitás a leginkább jellemz ő, 
ezt kell tehát megragadnia az iгбnalk, ábrázolnia és 
magyaráznia. Olyan irodalmi hagyományok között, 

'K. G. E.: Utazás a valósá;g kgrül, 161. 1. 
'  U. 0. 101. 1. 
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amelyek mindenekelőtt mesét, történetet követelnek, 
a .klasszikus módszer alkalmazhatatlan; a passzív, cse-
lekvésre képtelen hőst cselekvés közben ábrázolni a 
témának, a valóságnak és a szándéknak egy.amánt el-
lentmondó próbálkozás, hiszen passzív h őst nem a 
cselekedetei, hanem „sokkal inkább a szándékai, az 
aggály:ai, készülődései és visszwhúzádásai jellennez-
nek" 13. 

Az olvasó igényeit is szem előtt kell azonban tartani. 
Nemcsak az irodalmi hagyományok és a hagyományos 
esztétika követeli meg a próz аiгбtól a mesét, hanem 
az ilyen hagyonidnyokon nevelkedett, ezekhez szokott 
olvasótábor is, amelyet egyrészt az újfajta, szokatlan 
alkotásmád, másrészt a témának er ősen bíráló jellege 
kétszeresen is elriaszthat az olvasótál. 

Grandpierre-nek lényegében sikerült céljaihoz is h ű  
maradnia, s ügyes taktikáva1 14, amelyhez tehetsége 
pá•rosul, a tényleges hatás eléréséhez szükséges nép-
szerűségre is szert tennie. 

Kolazsvári Grandpierre elvitathatatlanul tehetséges, 
jótollú író. Gyakorló irodalmi munkásságát és elmé-
leti ténykedését vizsgálva bebizonyosodott, hogy meg-
határozott .koncepció szerint, pontosan körülhatárolt 
cél érdekében, t u d .a t o s a n alkot. Az i g é n y e s-
s é g (mindenekelőtt az írónak önmagával szemben 
támasztott igényessége) — bizonyos megszorításokkal 
— szintén jellemző  tulajdonságai közé tartozik. Amit 
felróhatunk neki, az ebben az igényességben mutat-
kozó k ö v e t k e z e t l e n s é g, amely munkásságát 
„egyenetlenné" teszi, s amelyre magyarázatot talál-
hatunk, mentséget azonban már nehezebben. 

Magyarázatra .két alkotóperiódusa szorul: az ötvenes 
évek mese-korszaka és a hatvanas évek második fele. 

Meseírói tevékenységének könny ű  megtalálni az indí-
tékait, maga Grandpierre nevezi meg Oket eképpen: 
„az 1950-es kövatelmények' .15  „Ekkoriban nagy divat 
volt a meseírás. Ahelyett, hogy olyan meséket írtam 
volna, mint egyik-másik pályatársam, ideiglenesen 
átképeztem magam népi íróvá. Amikor aztán megint 
lehetett írni, еvisszatértem régi hangomhoz" - ma-
gyarázza meg részletesebben azt a pályaszakaszát a 
Látogatóban című  riportkönyv interjújában. Külső  
hatások játszottak közre tehát, hogy elfordult — ha 
csak ideiglenesen is — azaktói a témáktól, amelyek-
re tehetségének jellege és írói alkata predesztinálták. 
Ezzel a mesébe- és múltbafardulással igyekezett 
„megóvni szellemi függetlenségét"1e Többé-kevésbé 
sikeresen: Ebben az id őben írott műveinek szinvo- 
hala sem tartalmi, sem formai jegyeiben nem jelent 
hullámvölgyet. 

Más a helyzet a hatvanas években keletkezett regé-
nyei nagyrészével, melyeknek témái és kidolgozásuk 
módja arra enged következtetni, hogy Grandpierre 
alábbszállította a mércét, s bizonyos engedményeket 
tett ismét .a kordivatnak — ezúttal önként, saját jó-
szántából. A kezdettől fogva szellemességér ől, „szo-
katlan intellektuális ízű  humoráról"i7, és egyenes, 
lényegre tapintó meglátásairól, szókimondásáról, re-
mek stílusáról ismert író műveiben ebben az időben 
az intellektuáliв  mondanivalót észrevehet ően háttérbe 
szorítják a látványos, divatos, •nagyrészt csiklarcldós té-
mák, melyekhez természetszer űleg idomul a stílus, a 
nyelvhasználat, a szókincs. Erre az id őszakra esik 
Grandpierre érdeklődése az argó iránt (tanulmányt 

13  K. G. E.: Utazás a valóság Q dгш . 102. 1. 
1' Ennek lényege: „Nekem megmaradt a gondolkodós öröme, 
a velem rokon olvasók pedig a jelfedezés örömét élvezhetik, 
valahányszor rajtakapnak, hogy gondolkodom . Megvan az 
öröme a gondolkodástól idegenked ő  olvasóknak is, mert 
kedvi К4p гt úgy gondolkodom, mintha nem gondolkoznék, igij. 
a kapcsolat péLdaszerC közöttilnk . " (Utazás, 173. 1.) 
1s Вé4Sdi Miklós : Еrintkezési pontok. 
1° Látogatóban, 146-7. 1. 
17  Nagypál István: A nagy ember. Nyugat. 1937. 225. .  

is ír erről a nyelvi jelenségről), és azzal a megoko-
lással, hogy „a szavakkal szemben sem jogos a faji 
diszkrimináció alkalmazása" 18, el is árasztja vele mű-
veit. A vele folytatott interjúban nem túl meggy őzően 
védekezik: „ in a fiatalok »eksztrérn szóhasználatát«, 
egyetlen maligán fokkal sem sűrítettem jobban, mint 
Móricz a parasztok, Tersánszky a csavargók, Jókai a 
táblabírák, Thomas Mann a Varázshegy lakóinak 
nyelvét. Amolyan nyelvi kamaszkor ez."19  

Önéletrajzi vonatkozású regényeinek második cso-
partját legújabb művei képezik, a Harmatcseppek 
(1974) és a Táguló múlt (1975) c, kötetek regényei, el-
beszélései. Nagy kerül ő  után kanyarodott vissza ko-
lozsvári Grandpierre Emil újra saját személyes élmé-
nyeihez, hogy a kezdetek eszmélés-regényei után még 
egyszer feldolgozza egyéniségének alakulását — ezút-
tal irodalmi vonatkozása•iban (A könyvtár), illetve 
édesanyjának és nagyanyjának (Táguló múlt), vala-
mint nagybátyjának történetét (A család hívó szava). 

Az „elfogultság nélküli• múltszemlélet", amely korai 
műveit jellemezte, ezekben a regényeiben is érvénye-
sül. Míg azonban munkásságának kezdetén .olyan cél-
jai is voltak, hogy diagnózisaival javítson is valamit, 
legutóbbi művében a •portréfestésen van a hangsúly, 
a régi nagy szándékokból csak A könyvtár sejtet va-
lamit — ezúlttal már a jelenre is vonatkoztatva. 
A másik két regény .alig több a családi legendák, 
botrányok ízes, szellemes, szórakoztató — és kend ő-
zetlen — szeпőztetésénél: szórakoztató csevegés, amely 
csak azoknak a gyomrát üli meg, akik a pletykál-
kodást még ilyen „ízesített' formában sem szeretik. 
Ennek ellenére a Táguló múltról olyan vélemény is 
elhangzott, hogy „mai prózánk egyik legnagyobb re-
meke"E0. Sokkal inkább kiérdemli ezt a dicséretet a 
Harmatcseppek, melynek cselekményvázát szintén 
személyes élmények —edesanyjának utolsó évei —
képezik, amely mű  azonban mégsem lett családi kró-
nika, hanem valódi regény, az a kellemetlen utóíz 
nélkül, amelyet a másik kötet féken tartani nem akart 
„múlttágítása" okoz. 

A Harmatcseppek központi alakja egy hetvenhat éves 
öregasszony, Ciska mama, aki körül „tevékenysége, 
szeretete, szorgalma melléktermékeként dzsungelkért 
tenyészett a lustaság", aki saját magáról egészen 
megfeledkezve hagyja, hogy gyermekei saját érdekeik 
szerint rendelkezzenek vele — hálát várni eszébe sem 
jut, de nem is juthat, hiszen lányainak, unokáinak 
sem jut eszébe, olyasmi, hogy anyjukkal, nagyany-
jukkal méltánytalanul bánnak. Egyedül a fiában  61 
valami kis rejtett lelkiismeretfurdalás, abban azon-
ban, hogy változtassoг  a helyzeten meggátolják er ő s 
csibrákysta jellemvonásai: az élet •gyakorlati kérdé-
seiben való jámatlansága. Nem kevésbé gyakorlatiat-
lanok a lányok sem, bennük azonban több van .még 
az életbenmaradáshaz szükséges, „egészséges" önzés-
ből. 1;lősködésük azonban legalább annyira indula-
tokat keltő, mint a csibгбkyzmus. 

Ugyanebben a kötetben még néhány szatirikus alap-
hangú elbeszélés is van, amelyek közül A nyári fiú 
érdemel leginkább figyelmet, mert benne egy új 
Csibrákyval találkozunk, megváltozott körülmények 
között és módosult értelmezésben. Bartos Gábort is, 
mint elődjét, „az isten is arra teremtette, hogy min-
denb ől kihagyják". Becsületes ember, aki nem haj-
landó kivenni résiét a szabályellenes munkavállalá-
sokból, és természetesen az ebb đi származó búsás jö-
vedelmekből sem. A becsületesség azonban — vonja 
le a következtetést Grandpierre — nevetségessé teszi 
az embert, mert rendszerint élhetetlenséggel jár 
együtt. Ha valaki fel akarja találni magát az életben; 

íe K G. E.: Utazás a valóság köriíl. Utazás az argó lcörill, 
369. 1. 
19 Látogatóban, 146..1. 
1° A Kossuth Rádióban 1375: aug. 22-én elhangzott recenzió. 



nem szabad túl szigorúan .vennie sem az e1'veket, sem 
a szabályokat. Az egyén tökéletességre való törek-
vése akkor, mikor körülötte az élet annyira nem tö-
kéletes — illúzionizmus és eleve kudarcra ítélt. 

A csibrákyzmus, amely a mága idejében társadalmi 
jelenség volt, ebben a késői elbeszélésben egyedi je-
lenséggé redukálódik. Okai változatlanok, kbvetkez-
ményei azonban nem, hiszen A nyári fiú társadalmi 
közege, amelyben a becsületesség a gyakorlatban araég 
mindig esibrákysta jellemvonásnak számít,elhetetlen-
ségnek, alapjaiban, ,lényegében különbözik a harmin-
cas évektől, amely korban Csíbráky a társadalmi 
erőkkel összhangban tenyészett. a azonban pozitív 
jellemvonások miatt Csibrákyvá remii, nem annyira 
az egyénre, mint inkább a környezetre megbélyegz đ, 
amely a múlt 'hibáitól nem tudott teljesen megsza-
badulni. 

szabó mбrfa 

költő i бsszegezés 

(Vas István: Önarckép a hetvenes évekb ő l, 
Szépirodalmi, Budapest, 1974.) 

• 
Аltalaban nehéz olyan kiyltő  művét minden oldalról 
szemügyre venni, aki mögött a költ ői ,kitеljesedésnek 
hosszú útja, az egyéni- hangra lelés kínjainak egész 
tömkelege áll. Mindenekelőtt ezt kell szem el őtt .tar-
tani Vas István kőltászetében is. 

A 'kötet „előjelei" szerteágazva, öntudatlanul vagy fé-
lig megfoganva, már az dsszegyűjtött versék 1930-
62-es időszakot felölelő  kötetében is megtalálhatók. S 
ezek a csírák, ezek a szádak futottaik össze, s már 
megérve kerültek be az đnшrokép a hetvenes éve:kbő l 
kötet verseibe. E versekben mélyen fi'lozófvkus maga-
taatásával mutatkozik meg a költ ő , (fölösleges szwmé-
remiből) nem tartva mellékesnek szеmélyisége kimi-
tatását, kudarcait, sikeres vagy sikertelen vivádásait 
sem. Ez nem új hoztiáá'1'lás náila. 
Vas István már az 1963 ~ban kiadott összegyűjtött ver- 

seinek utószavában is így nyilatkozik: ,,Márpedig én 
kara if júságonutóii mindmáig, lírai gyakoгlatoфban is, 
kritikai gondolkodásomban is, előbb ösztönösen, majd 
tudatosan, utóbb csökönyösen ahhoz az ómódi mo-
dernséghez tartottam inagan at, amely •a lírikus élet-
művét nem tudja elképzelni egy határozottan meg-
rajzolt semélyiség, sőt ezen túl bizonyos fokig e sze-
mélymségnek, s vele együtt a 'költői környezetnek tör-
ténete nélіkíid." 
Ha a kötet legf&bb vonásait szeret пйnk kiemelni, el-
söként kell megemlíteni azt, hogy összegezésr ől van 
szó. Vas István versei többnyire honszú versek. A leg-
rövidebb versei talán a szonettek. A kötet két el's ő  
verse ilyen szempontból :kivétel. Míg az összegyűj-
tött versei közt itt-ott el őbukkanó négysoros.aiiban a 
„földhözragadtan realista" kelt ő  niutatkozik meg, a 
hetvenes évek verseiben erősen és .plasztikusan tö-
mörít, ősszegez. Ilyen a Tavaszi éjszaka mély magán-
hangzóinak tompa koppanásaival, a vershelyzet és a 
válasz ellentétes kapcsolásával, és ilyen a Búcsú a 
sírásótál oímű  vers lákonikusеs gával és kijelentйs-
szerűségével. 

A májusi hold ina sem adja alább 
Pedig most közelíti a beold-•komp 

(Tavaszi éjszaka) 

A tarn'örít!és, mintegy állandó közlésmádként, hosszabb 
verseiben is megjelenik. Szinte latin szentenciákra 
emlékeztetnek ezek a verssorok: 

Ebgondolat elkésve pattan. 

(Igy hátra mindig, hagy előre. 

Kivágni ітu'aguntikat magunkig .. . 
(Xenophon dala) 

A vers lakonikusságába olykor erős ellentétek is épí-
tődnek. Ilyen a Második párbeszéd két ismeretlene kö-
zött cámű  vers is, amelyben a költő  megkérdőjelezi a 
címben említett ismeretlent. A kérdez ő  (az egyik is-
meretlen) arra következtet, bogy igenis van ismerete 
a kérdezettről, amikor ilyen megjegyzéseket tesz: 
„. . .  Móg győzöd ... őok csatát kell megnyerned ah-
hoz, l Hagy elveszítsd :a h бborút .. ", stb. Fдgyelem-
re •méltó ebben a veг~ben a „kinti" és „benti" világ 
egymá,srahelyezése — a pszichológi.ai folyamatok kül-
sőt természeti folyamatokkal való ábrázolása (erre sem 
ez a vers az egyedüli példa). A vers így indul: 

Hagy állsz? — Készen vagyok. 
— Ebben a nyári alkonyaftbatn? 
— Еpp  most...  

A „nyári alkonyatban" időhatározói jellegű  megjelölés, 
de egyben kőrüihatárolatlan teret, térszaibadságot is 
interpretál. Ezt a vera további fej4 ődése miatt fontos 
megjegyezni. 

— Ls.kopornyádban a ragadozó? 
— Legszívesebben abbahagyná. 
Lomhán figyel, de loésziilődik 
SzArnéb,en az új tigrisugrás. 

Ha most vissza•téгibnk az első  idézethez, a következ ő  
öeszehasолl tóst tudjuk elvégezni. A vers kezdetési az 
alany (egyes szám első  személy), a nyári alkonyatba 
helyeződik. Utána maga az alany lesz a helyszín: 
,,koponyádban a ragadozó". Végiil a ragadozó is hcly-
színn;é alakul: „szemében (...) titgrisugrás". Tehát a 
térszűkítéssel egy szimbolikus .rendszerbe jut'mk, és 
a tények is mind jobban i .5 jobban konkretizálódnak. 
Amíg ebben a versben a költő  mintha ideális emberi 
kapcsolat lehetбsegére utalna, az ezzel rokon vers —
a Hai'madik párbeszéd két ismeretlen között — már 
ironikusabb, s jobban elmélyíti a gondolatokat. A 
gondolatmélyítés sok esetben szoros kapcsolatban áll 
az előbb említett természeti képpel. Ugyanis gyakran 
épp a természeti kép a gondola.tmélyités folyamaté- 204 



nak első  lépcsője. Az Egy svéd köbt őnek című  vers-
ben az első  versszak Itényszer űségét rákérdezés kbve-
ti, amely ugyan kapcsolád ők a vers •őndításahoz, de 
itt a keretek kltágulnak. Már .nem csak a vershely-
zetet érinti a kérdés; az egész költészetre vonatkozik: 

Vagy azt hiszed, olyan vitézi 
Tett Che nevét versben idézni? 

A következő  versszak már iaz er ős szintézis funkció-
ját végzi: 

Van ordítás, mely smennybe nem hatolhat: 
Az eső  csak nem esik ;le, hiába, 
Hogy reggeltő l estigi iázza 
A néhai sírásó szamara. 

Amíg a Másodlik párbeszéd ekét ismeretlen között cí-
mű  versben a természeti kép a vers indítása volt, itt 
összegező  funkciót kap. A :teгnnészet ő  kép a verssel 
a cselekvés, az aktivitás h.asoniósága folytán 'kerül 
szoros kapcsolatba: hang (megnyilatkozás) — ordítás 
— „iázás". 
De itt  van  az a határ is, ahol a természet ő  kép már 
túllép önmagán. A néhai sírásó vonító szamarának 
karakterisztikunia ellentétbe kerül a forradalmár for-
radalomra buzdító szavával, s egyben (hiteles, de iro-
nikus voltával) magasba dobja azt. De nem csak ez 
a két dllenté!t fér e zá гбversszakba. Helyet kap itt még 
a költészet kéтdése is. A versben idézetit téma, attól 
függően, •hogy „vitézi tett-e" annak megvalósítása, le-
het szintén mennybe 'hatoló, de ugyanakkor elakadhat 
a „néhai sírásó szamarának" felszínen maradó meg-
szólalásánál. Az áttetsz ő  tkőfejezésmód mögött itt nagy 
összetettség rejlik. 
Ilyen szempontból hasonló a Medárd című  vers is. A 
vershelyzet itt természeti kép, de néhány sor után 
a költő  egy gondolatritmussal átfordítja a verset: ki-
tágítja és befelé fordítja. Utána újabb átfordítás kö-
vetkezik: 

Az óceán és a sztyepp szándékai 
Megint egyszer fölöttünk csapnak össze.  

sa a Beethoven öregkora című  költeményben még 
csak elméleti előrejelzésnek. Az Inflagranti valóban 
nyelvtelen nyelven írt vers. S ami váratlan ibenne: a 
formáktól, szabályolytól, sđt „nyelvtől mentes" verset 
mégis egy klasszikus formába — rímes szonettbe —
önti a költő . 

Az Avilai Teréz intelmeib&l című  vers (halbár az al-
címe: Ars poetica helyett) már nem csak ars poetica, 
hanem — talán azért, mert a 'költészet itt már élet-
beli fitnkció —életbölcseletnek nevezhet ő . Erre utal-
nak ezek a sorok: 

Akit .nem kapattak ennél magasabbra, 
Tál teszi, ha nem igyekszik följebb 

(kapaszkodva. 
(...) 

És ezen túl próbálná emelni szellemót 
Arra felé, ahová be 'nem engedik mégsem. 
(...) 

Mert ha túllép a természeten, megbénul 
(az értelem, 

És kiszárad •a lélek a sivatag ,terepen. 

Az utább ő  két sor mintha az előbb taglalt (természeti 
képpel kapcsolatos) jelenségek magyarázata lenne —
nem •túllépni a természeten. Ilyen értelemben való-
ban igazolt a vers alcíme. 

Az öregedés, a múló id ő  motívumai képezők a  His it  
verbum, Kaligráfia, Nem folytatom stb. című  versek 
alapját. A Res  it  verbum címűben az öregedés, be-
tegség, védtelenség túllép önmagán. A vers filozáfikus 
jelleget ölt magára, miközben a misb ől mire bökkenőit, 
az ige, .a forma, a tartalom, .a rendszer 'kategóriáit tag-
lalja. 

A Kaligráfia című  vers az általánosból indul ki: 

Székhun a gipsz, az üveg eltörik, 
Idővel paloták, házak, erős 
Várak, városok, elromolnak .. . 

és az egyéniesedés felé közelít: 
A természeti .kép itt is az elóbb ő  példához hasonlóan 
kerül be a versbe: 

Csak a madarak aikázncsk. Csak a 
јszároü тјJk .. . 

(A madarak és a szív kiegyenlítése egy akt ővő táson 
belül.) 
Igy keletkezik a vibrálás két altematíva — a termé-
szet és az egyén — között, s ez az ember—természet 
viadal, a matériaidea v ővódása nyugtalanságot hoz 
létre. Kíváncsiság-legy őntés vonul végig a Medárdban. 
A kérdé ek lezáratlanul maradnak, a  költő  érdeklő-
dése lehanyatlik. Itt is megjelenik az a magatartása, 
amelyet már az 1930-32 között irt đszi rombolás cí-
mű  kötetben fogalmaz meg; a „füstölg ő  viharod egy 
szúnyogot sem ér". Ezért is hangzik igy a vers be-
fejezése: 

Már neon vagyok kíváncsi. Nem vagyok. 
(Medárd) 

Költészetet érintő  probléma jelenik meg a Beethoven 
öregkora (Vanósnégyes, «p.  132.) című  versben is. A 
vívódás :itt két szálon fut: Lengyel Balázs jegyzi, meg 
a kötet egyik jellegzetességdként (e jellegzetességet a 
kötet modelljének nevezi), hogy itt a hatvanas költő  
erđs karakterjegye a birkózas is létellentmondással, az 
öregedés, a betegség révén is tamadott személyiség 
védelme. Ez képezi a vívódás egyik szálát. A másik ;  
a 'költészetet éröntő  szál pedig a vívódás egy nyely-
telen nyelvvel, a megzenétlenített zeniével, tehát a ki-
fejezőeszköz nélküli kife!jеDéssel. Ezeknek „az újpesti 
füst alatt készült" versek „salakjának" ikés őbb az 
ugyanebben a kötetben közölt In flagra?sti című  vers 
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Rejtjeles rúnák rendszere, amit mi 
A nyári égre ketten följegyeztünk. 

A Nem folytatom című  versben az elmúlás„ a kifutás 
az ido"ből kezdettben .kemény problémaként jelenik 
meg. Késdbb eltompul, és újra a „füstölgő  viharod 
egy szúnyogot sem ér", .a minek is ezen tűnodni je-
gyében folytatódik a vers. Az eddig felvetett tényt 
ezek után már csak arra használja fel a költ ő, hogy 
hangalakjával eljátsszon: 

Elké иsve jössz (...) Jel•loé•sve jel 
Jelképesen jelkéseken találsz 
Közöttünk tmt je-jelkések közöttünk 
Jelkések között mit je-jebtalálsz 
Jel (késve jössz jössz őszi mi je szösz 
Je őszi szöszi jösszi szi szién .. . 

Vas István egyes versekben, s ezek megfelel ő  helyein 
nagy figyelmet szentel a zeneiségnek. Ktilönösen az 
alliteráció dominál gyakran. A Ljwbom,ira a kötet 
legösszetettebb verseinek egyike. Kü1•önböz ő  síkok 
csúsznak át, torládr іak egymásra benne. Utána dalla-
mosságba csap át, .ritmusa elragadó és ünnepélyes. 
Még intenzívebb a zenei hatás az Egy táncdobra és 
a Nem folytatom című  versekben. 

Hangok doboza dob 
Halovány hártya halált 
Hódító hiteles arckép 
Fergő  pecsétje pergamen .. . 

(Egy táncdobra) 

A kárházi matutinunuban is az alliteráció dominál. 
Mint apró, erőtlen mozdulatok, úgy mozdul egyen- 
ként minden sora. A kezdetben egy=két szavas mon- 



datok után hosszabbék következnek, de ezek szóla-
mokra oszlanak, s ha egy-egy soron beliil nem, alakor 
soronként megtörnek. Finom ritmusában az újjáéledés 
fokozódó fázisait véli az olvasó. 

A Pentaton című  vers is hullámzással és alliteráоió-
val telített. De a pusztáról fújó szél világa csak az el-
sődleges világ. A természet villanásaitól sokkal mé-
lyebbre hatolnak az olyan sorok, mint: 

A szó a sz ёi 
Sziszegni mire jó 
Szót szít a szél 
РusztáтΡál fúj .. . 

(Itt is .az aktivitáгban megnyilvánuló hasonlóság ad 
lehetőséget a természeti kép versbe lépésének.) Nagy 
szabadsága van ennek a versnek, ritmusa sem köt д  le, 
s valószínűleg az írásjelek elhagyása is afféle sza-
badságbiztosító szerepet tölt be. 

Vas István verseire nini mondhatjuk, hogy tisztán li-
rai jellegűek. Találhatбk epikus jegyek is, eselek-
ményfelsoralás, jellemábrázolás, mint az Anakreoni 
dal, Kikötők, Bartók c, versekben. Ezek a jegyek 
vagy mint emlékezés törnek fel (Bartók), vagy ha-
sonló mondatszerkesztésük, gondolatritmusuk, :gradá-
ciószerű  felépítésük miatt a vers húrjait teszik fe-
szessé (Kiköt ők). 

A kötet legösszetettebb versei közé tartoznak, ame-
lyekben Vas Is•tván .a lјétkérdéssei, esetleg az „élni 
nehéz" problémájáva4 foglalkozik. Ilyen pl. .a Finis 
című  vers is. A vers kezdetben leltárszer ű, de csak 
azért, hogy a felsorolt tényekb ől levonhasson egy 
olyan következtetést, hogy .az események, a részletek 
mellékesek, (azért  is  jelöli őket csak néиmásokkal), 
maga az élet egésze a lényeges. A Mozzanat című  
versben a ,görkoreso2yán haladó öregember .groteszk 
szimbólum. Mondhatj'k: az élet görkorcsolyáján sikló 
emberiség. A Sántaiskola cimű  vers is szimbolikus: az 
élet körökkel, négyzetekkel kirajzolt sántaiskolája ez. 
Egyfajta determinizmizst sugallnak ezek a versek, meg-
kísérehzek feleletet adni az „élni nehéz" problémájára. 
A két említett :költemény például az élet el őre kiraj-
zoltságában, iramának, útjának előre meghatározott-
ságában látja e problémát. 
Í 
Az đnarckép, a csókok hiányától pusztává vált siva-
tag-arc helyenként pesszimista (Nem itt / Fejthete жd 
meg a jelentést. Ez az eredend ő  /Táj értelгnetleniјl 
vár a pusztulásra), helyenként pedig optimista (De a 
Megmásító könny ű  lába nyomát sem a l Folyton vo-
nuló karaván, sem a forró / Sivatagi szél nem fogja 
betemetni). 

Az Anakreonrc dal című  versben az egész története 
mellett létélmény is fogalnnazódik meg. Mint a kötet 
nemegy verse, ez is nyitott marad. Ugyanez a nyitott-
ság, lezáratlanság jellemző  a Csak azt nem című  
versre is, melynek ötletessége az ismétlésen belüli is-
métlésben rejlik. 

Ha az đnarckép a hetvenes évekb ől verseiben a le- 
zárást keressük, csak részben találunk rá. Ez a kötet 
is egyféle lezárás. A Vas István többévtizedes költé-
szetének folyamán felmeтült témák, problémák épp 
ebben a kötetben kapnak záróakkordot. Ugyanakkor 
viszont egyes versek nyitottak maradnak, s nyitottsá-
guk valószínűleg majd egy újabb Vas István-kötetben 
fog behegedni.. 

vass éve 

a szabadság csapdája 

Сccrs7n McCuiers: Az ®sküv ® i vendég. 
Budapest, 1973. 

Az amerikai Délre, Faulkner regényeinek színterére 
mint bűnöcs, elátkozott és megválthatatlan világra em-
lékezünk; mint olyan pokolra, ahol a rossz szenvedé-
lyek uralmában a társadalmi egyenl őtlenség és a faj-
gyűlölet gyakran vezet lincseléshez vagy er őszakhoz. 
E lefojtott, önkömábe zárt világ egészen másként, 
majdnem ellentétes hangsítllyal jelenik meg Carson 
Mccullers utolsó regényében. Az írónőt ugyanis nem 
a :társadalmi bűnök és a keresztény eszmények vere-
sége befalyásolja a Dél életének megfigy гlédében, ha-
nem inkábib annak az általános jelenségnek a külön-
leges helyi formája, mely — nemritkán a freudiamus 
hatósása oly gyakran áll hiscTadik századi írók 
törekvésének kbzéppontjában. McCulflers azonban 
jobb író annál, semhogy tudományos hipotézis szem-
üvegén át vizsgálná ,az életjelenségeket. Maga az élet 
bű völi el, pontosabban a szürrealisztikus képzetekb ől 
összeálló valóságkép, annit az ember a gyerekkor 
utolsó éveiiben alakít ki magának. 

Az írónőt természetesen nem a szokványős átllagpol-
gári, külsőségeiben rendezett család érdekli (ennek 
nagypolgári „alkonyáról", valamint kispolgári képmu-
tatásánál és еѕzmёnуnёlІdшѕёgйгбі  sokat írtak már —
főleg naturalista hangsúllyal), hanem a külö лleges 
eset, amit a család összetételén kívül a f őhős fizikai 
és alkati tulajdonságai tesznek .rendhagyóvá. Egy ti-
zenkét éves, a korához képest aránytalanul magas 
kamaszlányról, Frankie-r ől van szó, aki miután még 
a születésekoт  elveszítette édesanyját, a ,puritánul szi-
gorú édesapa és a jéger szakácsn ő  között, kínos ma-
gányban keresi énjének helyét a világban Еnthetđ  
hát, ha ő  többet álmodozik s hatványozottan éli át a 
gyermekkor csodáit. A tér és ad id ő  expresszioniszti-
kusan kilép a hagyományos dimenziójából, a távoli 
és idegen ismerőssé és bensđsége'ssé, a jövőbeli pedig 
máris jelenvalóvá lesz. Az álam a második világhá-
ború egymást bldöklő  világrészeit is összebékíti s a 
társtalanságát is feloldja. De egy ,valósabb' lehet ő-
sége is kínálkozik, mikor ,tudomására jut, hogy a ka-
tonai szolgálatát töltő  bátyja nősül. Ekkor születik 
meg a röges•і néje, aminek alapján az írón đnek e mű-
ve :is a korábbi regényeinek sorába. illes đkedik, 
melyekről a kritika úgy vélekedik, hogy h őseik „ütő-
dött kv еeлvberek". A kislány agyában ugyanis zavaros 
vágy születik meg, hogy csatlakozzon a¢ új párhoz, 
s velük együtt vágjon neki a világnak. Szinte félke-
gyeknűen újságolja az útjába kerülđknek, hogy új 
élet köszönt rá, s az esküv đvel vége fog szakadni 
félelmeinek és bizonytalanságainak. Mindez persze 
kétségbeesett csalódással, hisztériás kitöréssel végz ő-
dik. Ezt még egy reménytelen szökési kísérlet követi, 
hogy befejezésül a megbékélés, a barátn őre ta1alás 
következzen. 

Frankie világának leírása nem aiélkülözn a költđi bájt, 
mert ha az elbeszél őforma nem is az én-regényé, a 
dolgok és az emberek többnyire a kislány szeaniszögé- 206 



bбl, tehát sajátos színben , bizarr jelentéssel kerülnek 
elénk , ami: egyáltalán nincs ellentétben a narrátori 
egyszerűséggel és mesterkéletlenséggel . Ha igaz, 
hagy az írónak egyik legfontosabb , sokszor öntudat-
lan alapmódszere úgy látni és láttatni, ahogyan az 
elődök és a kortársak még nem láttak — erről Tolsz-
toj, Maupassant és a formalista Viktor Sklav їszkij 
egeszen hasonlóan vélekednek — kikkor Carson 
McCullers  m  ё1ёkёѕ7sёgёгбІ  igen јб  véleménnyel kell  
lenntink. Olykor meghökkent bennünket a gyerekek 
koravénsége (Elrankie-nek a hatéves unokaöccse az 
egyetlen barátj •a), s arra gondolunk , hagy a¢ írónđ  
azt is velük mondatja el, ami már a felnđbtek szájá-
ba illene — de a regény mágnesként rántja magához 
a figyelmünket, az események és a jellemeknek a ve-
lük való kapcsolata annyira öntörvény ű . 

Frankie tehát nemcsak szorong és képzelődik, nem-
csak egyittt 'sodródik az eseményekkel, hanem a ma-
ga módján gondolkodik is, s az emberi élet alapkér-
déseire igyekszik választ találni. Nem bódult teljesen, 
mert ilyen nem egészen magánéleti s nemхak a re-
gény szwkebb világára vonatkozó gondjai is vannak: 
„Errđl a városról beszélek ... Itt vannak ezek az em-
berek, akiket látásból sem ismerek, a nevüket sem 
tudom . Elmegyünk egymás m,elleitt, és semmi kapcso-
lat nincs közöttünk. Ók nem ismernek engem, en nem 
ismerem őket. Еs most elhagyom a várost, és ezeket 
az embereket soha nem fogom megismerni." Egymás-
t l idegen emberek , egуnn еtól gondosan elrejtett vi-
lágék, másak elđtt örökké ismeretlenül maradó nyo-
morok, szenvedések; a •kommunikáció korában a kom-
munĐkáció teljes hiánya — ugyanez a .leitmotívja 
Henry de Montherlant Agglegények című  regényének 
is. Csakhogy a tizenkét éves Frankie sokkal inkább 
tudatában van ennek , mint Montherlant arisztokrata 
csodabogara . O ugyanis azon okoskodik az édesanya 
szerepét a maga vaskos jóságával válladó szakács-
nőval , hogy az élet csapda . Szabadságunk lбtszólagos, 
mert valójában láthatatlan er ők láncoltak le bennün-
ket énünk börtönébe . Frankie tehát az .én-tudatból 
a mi-tudat után sбváragva csatlakozna ha гmadik-
ké~t az ifjú párhoz. Miután elveszíti élettapasztala-
tainak fagyatékasságábál (főleg szexuális éretlensé-
géből) eredđ  .illúzióit, a barátnđ  személyében a reális 
mi-tudat perspektívája előtt áll. 

De mi köze van mindennek ahhoz a Délhez, amit 
írásunk elején em'litettem , azon kívül , hogy néhány 
néger alakja is van a regénynek ? Valójában nem 
sok; hacsak az nem, hogy a végzet jelent đs szerepet 
játszik a befejezésben, jóllehet a f őhđst nem érinti. 
A néger Honey kábítбsгemélvező  lesz és betör egy 
fehér ember ildatѕzerüzletébe . Ugyanilyen váratlan s 
az előzményeket tekintve korántsem szükségszer ű , 
hogy a mindig teljes néven említett John Henry, a 
hatéves kisöreg váratlanul , de napokig tartó kínoly 
kőzött meghal Az indokolatlanságot és a krónikasze-
rűséget pótolja a leírásnak az a — már korábban is 
említett — természetessége , amiben Carson Mclull'ers 
a múlt század nagy epikusadjt k đveti. 

vvjda gfrbor  

politika és kultúra 

Veljko Vlahovió: A forradalmak és az 
alkotómunka. Forum, újvidék, 1975. 

A szerző  maga is hangasúlyozza , nem tudományos 
értekezést írt, amikor egy-egy téma köré s űritve az 
anyagot Wégigpásztáztá art a roppant bonyolult kér-
dés'koпnplexumot amit röviden a szocializmus és a 
kultúra viszonyának mondunk. Saját állítás szerint 
publicisztikai írásokról van szó, de nyolc év távlatá-
ból mi már megállapíthatjuk , vázabeli politikai esszé-
ket olvashat az érdék}ődő  ebben a •kis gyűjtemény-
ben. 

Olyan esszéket , amelyekben írójuk nemcsak széles 
körű  tárgyismeretről tеS7 tanúságot , hanem vállalja 
a véleménynyilvánítás kockázatát is. S teszi mindezt 
az ország sorsát iránуitó politikus felеlőssegérzotével. 
de ané1kül , ` hogy igazát a hatalmi pozfciából adódó 
„érvekkel" támasztaná alá. Gondolkodilk az adott kér-
déskomplexumгбl, s ha fejtegetései helyenként nem 
kovácsolódnak rendszerbe , annak csak egy az oka: az 
aiapvetöen forradalmár politikust el-elragadják a na-
pi prablёmák . Rögzítésükkor megelégszik a pár vo-
nalból  6116 vázlattal , a következđ  lépésként pedig 
már a megoldási lehetбségeket kutatja. 

Ez a módszer a hatalmas forradalmi tapasztalatok-
kal rendelkező  szeгzđ  kezében olyan sodró es~ іte-
áгamlást eredményezett, amely akarva-akaratlan az 
olvasót is magával ragadja . S ebben a sodrásban 
Vlahović  követtkezetesen mindig az önigazgatású szo-
cializmus ember- és művészeteszntбnyét állítja célul. 

Maga a kötet három részre tagolódik. Az egyik alap-
téma a .szocializmus és az ,alkotómunka mai viszonyá-
nak vizsgálata , a másik a szocialista farradarnak és 
a szellemei alkotómunka közös jegyeit taglalja , a har-
madik pedig napjainak .politikai gyakorl 'atábál kiindul-
va az önigazgatás és az alkotómunka kbzötti kapcso-
at megjelenési formáiról szál. 

Az elsđ  részben bizonyára különös figyelmet érdemel 
a dogmaturnus elleni harc problémája . A szerző  mi-
után megállapítja , a dogmatikus szemlélet évtizede-
ken át tartó túlsúlya oda vezetett , hogy a marxista 
elmélet folyton védekezIre szorult, rámutat, az itt 
jelentkező  ellentmondásra. 

— Korunk szocialista gandallkodásának kktsбgkívüi 
nagyobb és egyetemesebb er đfeszítéseket kell tennie, 
hogy felismerje fogyatékosságainak teljes komolysá-
gát —állapítja meg Vlahović. 

A mai munkásmozgalomban a dogmatizmus még min-
dig hat s néhány iskolát hozott létre, amelyek legin-
kább a filozófiai szofizmus iskoláira emlékeztetnek. 
Absztrakt dogmatizmus nincs , megjelenési formái pe-
dig könnyen felismerhetđk a szóѕzóláknak arról az 
igyekezetérđl, hogy elkertпjék a jelenkor problemái-
nak elemzését, magyarázatát . Ezek helyett a már is-
mert elméleti tézisek logikailag leegysze гGsített meg- 



agalmazásait •kínálják mint egyedüli helyes magya- 
aza'tot. Az a  marxista, aki szívügyének tekinti az 
almélet fejles2tését, elkeriil$etetl еnül szembekerül a 
íogmatikus gond'olkodásmóddal. Mert a  dogmatlamus 
nйndi•g reállis , s  alkalmazkod ik  a táгsada:lmi folya- 
тnatakhoz. 

— A társadadam átalakulásával рагнигатовал  —  
nondja Vlahović  —  alakul a doganati•mщs is, úgy-  
iogy a dogma'tiтлnus olyikor az antidogma :tikus kön- 
:ösében  jelenik meg. 

~z internacionalizівus .semаtikuls felfogása például 
Különböző  tanácskozásokon , nyilatkozatokban öltött 
formát. Igy a vslбság mérlegelése háttérbe szorul, s 
szubjektív mércék alapján ítél k meg , mi a helyes 
is mi a helytelen. 

— A gondolkodás mindenféle szabványosítása, a té-
nyek leegy гszeгíгs télse , a .következtetések premisszába 
helyezese , melyekből újabb következtetést kell 1e-
vonnn, tömeges politikai pszichológiai-logikai dogma-
tiikus gondоLkodásтnodhoz vezet , ami fékezi a szocia-
lizmusért folyó harcot, gátalja a tudományos gondol-
kodás fejlődését és akadál~t jelent a hatékonyabb 
társadaЖni akció újában — frja Vlahović . 

Különösen éт dekesak Viieihovićnak azok a gondolatai, 
amelyek az alkotómunka és az á11am mĐtosza közötti 
összefüggésekre vonatkoznak . A szociallista államok 
eddigi története — a mi gyakorlatunkat is beleértve 
— azt mutatja , hagy a szocialista államüság sziikség-
szerií velejárója a flejlődésnek . A •muuvkásosztálynak 
Lehat meg kell szervezni a maga államát , de ezt úgy 
kell tennie, hogy — mint Marx mondja — az állam 
jezsuita felhasználását elkeriije. 

— Ezért szükséges a mu вІkásosztálynak egy olyan 
állandó , saját tevékenysége , amely önnön szerepének 
sziintelen énviényіesvtásébđl indul ki, a maga közvet-
len és t&ténelmi érdekeinek . megvalósításából, ame-
lyekről maga dönt, nuun pedig valamiféle er ő  az đ  
nevében — mondja Vdahović . 

Ennek a• töгténеlmi eröfeszѓtésnek az eredményeként 
önigazgatiá ѕt építő  tá гsadalanuuvkban megteremtetteik 
az alapfellbételeket ahhoz , hogy j еelentđsеn megváltoz-
zon a mű  és a 'közönség viszonya a kultúrában. 
Ennek a megv&btozott viszonynak a lényege az, hogy 
a termelđanunka és az alkdtámunka közelebb kerül-
nek egymáshoz. 

— A holnap társadalmának egy reális és teljesebb 
elképzelése alapján , az ember társadalmi szerepének 
teljesebb felmérése alapján , a társadalom haladó erőt 
hivatottak kezdeményei a további munka során az 
önigazgatói társadalom konkrétabb művelđdéspolitvkai 
pragxtampainak kidolgozását , feltaгΡva a gaadaság, a 
politika;  a közektatáѕ , tudarnány és kuиt тa lényegi 
összetartozását — fejezi be Vlahovič. 

ágoston andrбs 

a szubjektum átmin ősülése 

Csernik Attika akcióiról 

Cserisik Attila művészi világa 	specifikus jelenség 
Vaijdaság képzőш"мv szeti életében . Ezt a sajátságos 
helyet különösen legújabb törekvéseivel sikerült ki-
harcolnia . Mielđtt azonban . rátennénk ezen „a•1'kotá-
sok" ismertetéséhe , sziikségesnek tartjuk, hogy nagy 
vonalakban áttekintsük a világ legújabb képz őmű-
vészeti törekvéseit , melyeknek, a művéšzettörténet 
szempontjából , Cserisik posztmodernista kíserletei 
következetes фolytatásait jelentik. 
Az 1950-es é иvek legvégén, és különösen  a  hatvanas 
és hetvenes révekben olyan lгányzatdk jelentkeztek 
a kepzőművészetben, melyek •p rok гamáoióikban oélr 
jukat nem az esztét5kai mimđségekben látták, hanem 
az eddigi kanvenciók hadikális tagadásában. M űvé-
szetűk tehát nem egyfajta esztétficizmn ѕгa, hanem 
határozottan anti еesztétikus koncepdiókгa épült. Mit 
vont ez maga után? Azt, hagy ezeket a művészi je-
lenségeket vádoln 'i kezdték , visszaesést , a képzđmű-
vészet hanyatlását látva bennük . Ez a vád azonban 
szerintük kizáгólag abból az egyszJertl és az imént 
már emlгtett okból eredt , hogy az eddigi művészeti 
jelenségek {araég a kezdeti avantgard Is, hittól függet-
lenül, hogy milyen céllal és elképzeléssel jelentkez-
tek, elsődlegesen mégiscsak az esztétikára alapoztak, 
míg a mai ún . posztnn dernista kísérleti jelenségeik 
művészeti elképzeléseiket nyíltan egyfajta esztétika 
ellenességre alapozzák . Ebből az következik , hogy a Eі8 



mai képzőn űмпΡ siet éls a ,korábbi" képzőművészetek 
között egyfajta • szakаdást észlélünk. Ez a szakadás 
azonban nemcsak művészeti jelenség, hanem a tár-
sadalmi élet más területein is észlelhető. Az a fel-
fedezés, hogy a Gutenberg-galaxis hanyatlóban van, 
kiterjesztette hatását az élet szinte minden területé-
re. A komputerek іёѕ  іа  techn.olágia rohamos fejlődése 
gyökereiben igyekezett megváltoztatni minden kon-
zervatív életszemléletet. Igy a kan v іПіііП 1іів  művé-
szetfelifog"annak szükségszer űen osődbe kellett jutnia: 
ez természetesen nem más, mint a fejl ődés elkerül-
hetetlen következménye. A szocialista elmél'ete'k 
mind nagyobb térhódítása világszerte, k'övetkez-
m, nyszerűen maga után vonta a művészet demokra-
tizálódását és szocializálódását is. A legújabb m ű-
vészetszemlélet, a legújabb elképzellések mindinkabb 
mentesek lesznek 'a társadalmi rétegez őd'ésektői és 
mind töb!bször teszik műиészetük alapj.ává• a jelszót, 
hogy „a művészet mindenkié". Ami — ismételten —
nem azt jelenti (és nem is jelentheti), hogy a mű-
vészetnek .kell lealacsonyodnia á széles néprétegek 
ízLésmeroéihez, hanem ezeket az alacsonyabb íziés-
kultúnákat keld felemelnie a művészet mai szintjére. 
Tehát feiadataul kell vállalnia a tömegek nevelését 
is. 
Az új képzőművészet az univerzalitás fellé tendál. 
Нatarait a lehet legnagyobb mértékben igyekszik 
kiszélesíteni. Kiváltságos helyzete megsz űnt és egy 
olyan nivellálódási folyamatnak lehetünk szemtanúi, 
unod a „művészet" (különösképpen a legújabb törek- 
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az lzsz a következnénye, hogy a jövőben arám nem 
is beszélhetün+k művészről és művészetről. A jövőben 
mindenki ,,potenciális művész" lesz. Ezeket a fogal-
makat azonban, hogy „m űvész", „mŰ", „művészet" 
stb. már ma is osak idézőjelben ajánlatos használni, 
ui. az  utáblbi révekben alapjaikban megváltoztak, át-
értékelődtek, teljesen új jelentéssel töltődtek fel. 
Ismételten megá аapíthatjuk, hogy a nyílt antieszté-
ticiznius nem más, mint az eddigi konvenciók radi-
kális tagadása. Mint ahogyan a szocialista ember 
nem tudja el'ifogadni a kapitalista és más régebbi 
társadalmak normáit, úgy az új művészeteknek is 
különbözniik kell a korábbi tarsadalmi rendszerek 
művészetfelfagásától. Napjainkban immár azt észlel-
hetjük, hogy a kezdetis avantgarde kísérletek is be-
gyöpesedtek, akadémikus 'irányzatokká, váltak. Ily-
formán a művészetnek új, autentilkusabb utakat kell 
keresnie, mivel az eddigiek már nem szolgálják a 
haladást, sőt bizonyos értelemben gátolják is azt. 
A pos'.tniodernizniust más szavakkal „lehetetlen m ű-
vészetnek" vagy antiművészetnek is nevezhetnénk. 
Egyes teoretikusok, mint pl. a szovjet L. Reingardt 
ezeket a törekvlбseket két egymástál külöalböz ő  
irányra osztja. Az egyik az ún. lírai aibsztrcak ćió vagy 
absztrakt expresszionizmus (informel) folytatása. 
Reingardt szerint ez •az kiány nyíltan irracionális. 
Ide tartozik a conceptual art, art povera, land-art, 
mtikroemacianális-, lehetetlen művészet, body art 
stb. A másik irányt ultnaracionálisna.k i9  nevezhet-
nenk és a mffnitna1 art, a primer struktúrák m űvé-
szete, a hideg iskola, a széгiális művészet stb. sorol- 



ható ide. Ezek az új művészeti irányzatok egytől-
egyig megkéгdőjelezlk a művészet ábrázoló funkció-
ját. Pl. +a minimal arthoz tartozó m űvek, jelenségek 
a művészi értek minimumát tartаЖnazгák. E mini-
зΡvumZ nöиeliése kompi mieszusnot jelentene a környe-
іб  világgal. Szerintűk 'a anűalkotasnak nem kell va-
lanцt ,ábnázolnia, csak struktúrákat kell +képeznie, 
melyek a geológia, a fizika, a kém'i.a fő  stnuktúráival 
rokonok. Kizárja a személynóg és a lelkiállapot 
mindenféle kfejezését, minden filozófi бt vagy ideo-
lógiát, hiszen maga a minimal  art  alkotás is filozó-
fia. Lényege: minden forma vdsszavezeté'se eredeti 
állapotára: „A minimal art . az emberi elem teljes Jci-
zárása, az embernek a világban valö jelenlétére utaló 
minden jel ,kiküszöbölésére törekszek" — állapítga 
meg Carl André a minimal art egyik eminens alko-
tója. Ezektől a nézetektől nem •sokban tér el a con- 
ceptual art m észeüfelfogása sem. A m űvész dolga 
eszmék, .koncepciók tiszta a цkotasa, nini a valami-
lyen meghatározott anyaggal dolgozó ember kézm ű-
veskedése, aki ebből az anyagból fizikai burkot ké-
szít elgondolása számára. Ez a m űvészet nem dol-
gok ábгázolása és nem valamiféle fo гmaalkotás, 
nгég absztrakt forma alkotása sem, hanem nyelv: 
jelrendszer. A művészet nem más tehat mint infor-
mációfornás, Alkot.ásként sokszor alkalmazzák a fel-
nagyított, összefüggéstelen szövegeket, ezeknek 
azonban nem irodalmi, hanem tisztan faiktuál'is (tény-
beli) jelentésűk van. Joseph Kosuth, az irányzat ve-
zéregyénisége a következőket mondja: „Az én. m ű -
vemet nem lehet meglátni. Ami látható, az csak uta-
lás az információ jelenlétére. A m űvészet csak mint 
láthatatlan éteri eszme létezik". Ugyanez az alkotó 
figyelmeztet (bennünket arra is, hagy a filozófia ko-
ra lejárt, most a műмészet időszakának kell kezldőd-
nie. Az eldbbi két irányzathoz hasonlóan vélekednek 
az Olaszországban megalakult és art povera (sze-
gény művészet) néven működő  irányzat képviselői 
is. Germano Celan a mozgalom együk szervez ője 
mondja az irányzat elnevezésér ől: ... .. a  terminus 
nem univerzális igény ű, hiszen tudaJtában vagyunk 
annak, hogy az egy és ugyanazon miaben meglevő  
végtelen tartalomnak csak egyetlen speciális aspek-
tusát határozza meg. Vannak más terminusok is, 
amelyeik a m űvészet e fajtáját határozzák meg: con-
ceptual art, landart, kész anyagból épülő  mikro-
emocionális műіrészet, antiforma." A land-aгtról, 
melynek egyik vezérmotívuma 'az, hagy a művész-
nek a természet elemiévé kell válnia, G. Celan azt 
hangsúlyozza, hogy a művésznek a szó betű  szerin-
ti értelmében kell felhasználnia a földet, a havat, a 
kémiai elemeket .és más anyagokat, vagyis csak el-
sődleges, fényleges-valóságos jelentésében. Innen. 
esed ebben a művlészetben. a véletlen elvének kan-
goztatása is.. 
Mint láttuk, az új művészeti irányzatok sokban ha-
sonlitanak egy+máshaz, leglényegesebb törekvéseik-
ben .pedig azonosak is. Így van ez Cser űik Attila 
legújabb idsprleteiivel is, melyeket v ёlem'ényünk sze-
rint :két +irányіatbбl, éspedig a szlgnallizmusból és a 
body artból lehetne levezetni. A szignalizmus a vi-
zuális :költészet egyik ága és az ötvenes évek legvé-
gén alakult Jugoszláviában. Alapanyaga a jel, ez 
esetben a nyelvi jel materializálódott formája: a be-
tű. A vizuális költlészet pedig a konk ét költészetb ől 
fejlődött ki. Az Odjek című  szarajevói lapban közzé-
tett tlételekben Ljnzbiša Joci ć  és Miroljwb Todоrović  
a kgvetkezőképpen fogalmazták meg a szignalizmus 
lényegét: „A szignalizmus a technológia korának 
művészete. Irodalmi és képzőművészeti jellegű , Min-
den ern.beralkatta •komsmunr ikációs készüléket fel-
használ az új esztétikai ,kísérletekhez, hogy mélyebb-
re hatoljon az alkotási és értelmi szferába. Külön-
böző  -közegék, mint tudomány és m űvészet, együtt-
mwködését teszi lehet ővé. Az ember és a tárgyi világ 
teljessége, a sejt, az atom és részecskéinek szerke-
zete iránt érdeklődik. Az ernberi tudat és érzékeny-
ség hatáгіinak ikљterjesztésére törekszik. Elveti az 
eddigi .korok didaktikáját és alkotásmódja lényege-
ként a luddizmust emeli ki." Cserniknél egyfajta 

szintézist figyelhetünk meg. Az új médlumot itt a 
szignalizmus (ahol még bizonyos esztétikai elemek 
és elvek wralk•odn:ak) sajátos értelmezésének és a 
test művészetének, mint egy másik m űvészeti irány-
zaitnak a produktív egybeo$vasztása adja. A test és a 
viselkedés művészete (más néven bad'yљehavour-art) 
nyíltan antiesztétikus. A művész teste jelenti egy-
ben az alkotás szubjektuanáit és olbjektumát is. A 
művész az akció szubjektuina és objektuma. K. 
Thomas szerint „a tudomások és tudatállapotok le-
hetséges +kiterjedeseimak egzem ъplárі's denionnsbrációját 
valásitja meg úgy, hogy teljes mértékben az emberi 
fiziognómia felé fordul. Míg a tudományok a szelle-
mi és testi struktúra sematizált kauzális viszonyai-
val metodilkusan foglalkoznaik, a body/behaviour-art 
a  process-art  hoz hasonlóan az eszmeileg gyümölcsö-
ző  konceptuális művészet következetes folytatása, 
amelynek következtében feltétlenül ki kell emelni, 
hogy a művészi, eszmei horizont ilyen tipizált felfo-
gása nem írja le ,kellően a probléma k-ülőn területe-
it." 

Csernik Attila a mcluhanizmus híve. 
A betű  +konvencionálns környezetében veszített kife-
jező  értlékeibői, eziéгt újabb kifejezési lelhetőségeket, 
megfelelőbb utakat kellett keresni a számára•. Cse г-
nik ezt a ,problém'át úgy prgbálta megoldani, hagy a 
betűt „humánusabb" közegbe helyezte. Ez a közeg 
pedig nem más, mint maga az ember, az emberi test. 
A művész azzal, hogy a betűket гбvišzi a testre, a 
szó szoros értelmében perszonifikálja a holt anya-
got és ezzel megváltoztatja funkcióját és jelentését. 
egyaránt. Űj dimenzióka.t és új lehetőségeket kap 
így a betű, de a test szint olyan siintén át йгtékelb-
dik. Művészi tárggyá, illetve a művészi akció tár 
gyává minősül. Innen adódik, hogy többé már nem 
beszélhetünk a klasszikus értelem+ben m űalkotásról, 
sőt egyáitalám műalkotásról sem beszélhetünk. Ezek-
nek a törekиéseknek egyedüli művészi megvalósulá-
si formája az akció, mivelhogy a művészi aktus nem 
a xiállitótermeikben éri el ,kiteljesedését, úgymond 
tetőfokát, vagyis nem ott valósul meg a katarktikus 
állapot, hanem abban a konkrét és „egyedi •pillanat-
ban, amikor a betűk a testre kerйlnek, akkor, ami-
kor a lehetőségek „műalkotássá" гealizálódnak: a 
„mű" születése tehát maga .a „műalkotás". Egyéb ki-
egészítő  tényezőket, ,mint az eггбi ;készült fényképe-
kit vagy filmeket is már csak mdxrt utórezgéseket, 
utóhatást vagy ment puszta dokumentációt foghatjuk 
fel. Ezek megjelenítő  ereje lényegesen kisebb, de 
számikra nem is a megjelenítés az elsődleges fel-
adat, hanem a megörökítés, a valamilyen formában 
való kanzervál•ás, elraktározás. 
Csernik akcióinak másik leglényegesébb momentuma 
a közönséggel való közvetlen kontaktus. Azzal, hagy 
a .befogadó jelem van a „mű" megtörténésénél, a 
művész megszünteti a távolságot alkotó és befogadó 
között. A műalkotás kiegyenl2tődik a mtivésszеL A 
„mű" befogadásának folyamata, ahol eddigg ,központi 
szerep jutott az áttételességnek, leredukálódik, vagy-
is a közvetettséag, mely a hagyományos (befogadás fo-
lyamatát lég+inkább jellemezte, átcsap dialektikus el-
lentétébe és közиetetté v lik. A közönség aktív ré-
szese lesz az alkotásnaik; így neve гlћеtijük Csernik 
akcióit közösségi alkotásoknak, ahol is a szubjektív 
teremtő  én objektív teremt ő  énné minősül, mégpe- 
dig a közönség aktív jelenlétének a következtében. 
Így vá.lik maga a 'közönség ns inf огюбс ióforгáss& Az 
elsődleges inrfonmációforrást azonban esetünkben 
mégiscsak a testnek íés a .betűnek a szintézise adja. 
Így van az, hogy maga az •akció is csak puszta in-
fonmáció +és •nem kötődik semmilyen esztétikai jelen-
séghez. A művész akciója csak addig funkcionális, 
míg ,közvetlen kapcsolata van a közönséggel. 
Végezetül még annyit, nem elvetni, hanem igenis 
vállalni kell a művészi egzisztálásnak ezt a farimáját. 

sziveri j бnos 210 



ményük pupilláinkba ékelődilk. Felderíthetetlenség, 
mert ki tudja megállapítani, mit is .akarhattak. Még 
szándékuk, adkotóereji К  ellenére is? 

a „kék lovas" kiállításról 

Modern M űvészetek Múzeuma, Belgrád, 
1976 ápr и lisa 

Az idő  mindent képes megmenteni, .képes megsem-
misíteni. Az idő  nem sin вisіtheti meg ,a  kivétele-
ket, a r "utat, a disaharmonikusat, a groteszket, az ab-
szurdot, hanem egyre inkább igazolja őket. 

Elnézegetjük a papírrostok közé szorult festék-
szemeséket; örökös, eivállaszthatatla•n sorsúkat, mely-
re egykoron a művész átélte őket a newtoni világ-
egyetem terében, gravitációjában, kohéziójában. 
Örökkön-örökre földhöz kötve, zuhanva. Léptük 
képvüseli a materiális, fizikai örökkevalóság!ban vagy 
a teljes világégésig, pwsztulásig az emberi teresnt ő-
erő, hit energiakészletét, •ért эkét. A búvárkodó kuta-
tó az •alkotásból a benne „elrejtett", bekódolt szer-
zői világot, az allkotó énjét a hivatott kihámozni. A 
műv'ész ugyanis a konkrét alkat ős aktiv részvevője, 
mégpedig úgy, hogy valamilyen fbrmáilan reaLizл  lб -
dik a festmбnyén. 

Képek idővájta faгámákban. Valami látomászavar, 
ami ;nyíltan az élet zavarára, megbomlás бra utal. A 
képzetek talap a születés el őtti állapotokat, az ért-
hetetlenségeket kínálják. Nincs semmi biztosan snép 
a világban. A színekhez hozzátapad .a  félelmetes ur-
banizáció ronniot'tsága, idegenség, lidércnyomás. Léledi-
tani, szimbolikus bioszféra a vakító/tompító szín-
absztrakció. A kép menedék, az érzelmek lebontásá-
nak kelepcéje. 

Szétrombolt, amorf színterek, súly é.s  nehézség nélkül, 
a semmiben, vagy épp a mindenségben, a gravitáció-
ban, zuhanásban. Bizonytalanságukban oly sokat rej-
tő  lágy, :törékeny fo:rmak szenvedélyes lírája: csapon-
gó, szenvedő . Lebegő  kékekbe, pirosakba, zbidekbe, 
.sárgákba a lélek visszahúzódik; érzelmi .magány töl-
téseinek pompája. Labirintusok, az ösztönök útvesz- 

• 	 tője, az álmoké, a szexualitásé, a vágyaké. Az esem ё - 
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A gesztus-birodalom ösztöneinek kifejez ő  ereje szab-
ja meg a formákat, színtereket, társtalanságukba:n, 
rojtolódottságukјban, nyúltságukban, esavarodottsá-
gukban, öеszeomlottságdkban idő  és tér nélküli funk= 
ciók vonzásábaл . Freud tanai hatására eluralkodott az 
idüoszinketikus é.s egészséges, a normalisésabnommali: 
kaoti,kussá:ga, bogozottsága, ,ahol csak a bergsoni intui-
ciával lehet operálni. Úgy is fel lehet fogni, ,mint a tö-
kéletes.:múvészi tradicionális ábrázoló fonnák kényel-
me, tunyasága elleni lázadás, analizáció, lebontás. 

A szulbjektívizmus felerősödése a kifejező  funkciót 
helyezte el ő téгbe, .a realisztikus korok ábrázoló funk-
ciójának helyébe. A művlész számára a szétrombolás, 
lebontás egy új állapot felállítása, az élettel egy-
idejűleg adott bels ő  feszültség feloldására irányuhi 
törekvés. 

Az emberi kíváncsiság logikai törekvése az ál'talánosí-
tás, a generalizáció, az 2 ьsztгakюіб  és önnön létének 'ki-
jelölése .az absztrakt dolgok Iközött. Ránehezedni a 
valбsбgra és kiugrasztani azt ami releváns. Kandin-
szkij absztrakdója szétbontó lélektani analízis is 
Az érzelmek lelbontása, szétömlesztett, formátlan „for-
mákká", elsősorban színekké. Majd Mondrian teremt 
rendet az expresszív kuszaságban. Letisztogatja a ké-
pet az esetlegestől, a bizonytalantól. Nagy színes fe-
lületisége az adihézióig kifejtett absztrakció. 

Ha a XX. századi művészettörténetet két periódusra 
oszthatnának, akkor kétségtelen, .hogy nagyon ésszer ű-
nek tűnik az a beállítása ennek a folyamatnak, mely 
az analízis és szintézis kérdéseként taglalja e komp-
lexumot. A művészet analitikai fázisában kielemezte 
a geometrikцs síkbeli, térbeli formákat, a színskálát, 
vonalat, mozgást, időt, a destrukciót. A szintetizáló 
törekvések szünteti К  meg az analitikus művészet el-
hajlásait. A szétzuzоÜt elemeket a szintetizáló m űјvész, 
konstruktíve az elemzett tér és geometria törvény-
szerűgége és ziikségszerűsége szerint, a kifejez ő  mű-
vészet ösztönösségével szemben, egyesíteni akarja. 

A „Kék lovasok" belgrádi kiállításán Franz Marck 
négy olajképén egészen szembetűnő, hogyan sodródik 
az absztrakcióba. 1909-es đzek a havttson c. képén 
még az alakok kompaktok, realisztikusak, a sz őnek 
expressziбja azonban már az érzések és hangulatok 
absztrakt kifejezési lehet őségeit fedi fel. 19'14-es ké-
pén, melyre ;kuhi:sta hatást is rá lehetne fogni, már 
csak a színterek poézie a primáris, a tartalom, a 
szellem, az érz;é,. koloritá a burjánzik. A tárgyi reali-
tások megbizhatatlanok, változók, mell őzöttek, feles-
leges kerékkötők. 

Kandinszkij számára a mozgás az élet lüktet ő  mecha-
nizmusa, gyönyör-ritmus önmagában, arcig nincs ben-
ne valamiféle irányozottság, mert az már funkciot ad-
na neki, eUtorzítaná. Ez már nem a mozgás lényege 
lenne, hanem a cselekvés, a prОcesszus céljáé. Nála 
az alak/targy/forma egymagában egzisztálhat, mint 
valamely reális vagy ireá4is tárgy megjelenítése vagy 
mint tisztán absztrakt körülhatárolása egy térnek. 

Egy végttelen piros felületet, képzeletünkben érzékel-
ni tudunk. Materiális alakjában azt soha sem láthat-
juk, csak a'b'sztrakt képzetként lebeghet) el őttünk. 

Kandinszkijiék absztrakciója két/töblb létez ő , de mégis 
különálló lényegi 'struktúra viszonya: átváltozás, -moz-
gás, állandóság, nyugalom. Látszólag reménytelen 
küzdelem, hogy a mű :и szet kiaknázza az élet kime-
ríthetetlen, kiapadhatatlan jelenségeit, tényeit, a vég-
telen lélektani asszociációt, a természet (mindens°g) 
lehetőségeit, a tárgyak modifikációját. 
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Az általános művészettörténetből vilagosan kitűnik, 
hogy .a szadizmus, az agresszivitás, a szadд -mazochiz-
mazs ábrázolására számtalan művész munkájában rá-
akadhatunk. Társadalmi létünk egyik alakítója és 
meghatározója az er őszak. A társadalmi erőszak mel-
lett jelen van az egyed agaelsszi М  tósa, de ez bizo-
nyos mértékben függetlenedett az el őbbitől. A kétsчΡég-
beesett, elidegenedett egyed életénelk látszólag hé•Gköz-
napi, jelentéktelen mozzanatai mélyén a lelkek há-
nyatottsága, a szeretetben, a kapasolatdkban lappangó 
bűntrudat, boaz vátgyak alat'tomossága rejlik. A látszó-
lagos nyugalom, csönd mögött ott gunnyaszt a szen-
vedély, önzés, fenyegetés, gyilkos ösztön. 

Azok az olvasok, nézők, vagy „műélvezők", akik a 
bгutális és szadista jeleneteken felháborodnak es 
humanitárius elvekből kifolyólag tiltakoznak, nhiese-
nek tisztában, hogy mindig is korunkat és magunkat 
kell ábrázolni, az elevenbe hasító selyemszálakat és 
görcsbe rándult testhelyzetünket. Csak az utóbbi né-
hány évben támadások érték Ken Russel đгdöigök, 
Kubriek Az óra narancsszerkezete, Ralph Nelson Kék 
katona, W. Frvedkin Č)rdögűző, L. Visconti Istenek al-
konya, Liliana Cavani: ]rjszakai portás stb. c. film-
jeit. Hogy á kegyetlenség nem valami újkelet ű  „hisz-
-téria", divatos téma, rájöhettünk könnyen, csak néz-
zük meg Hieronymus Bosch, Luca Signorelli, Adrien 
Brouwer, Grünewald festményeit, Goya rézkarcait. E 
xépeknek a sorsa a régmúltban ugyanaz volt, mint 
újabb keletű  sorsrtársaiknak, a filméknek: elutasítás, 
értetlenség és félreértelmezés. Egy igen lényeges mo-
mentumot kell szem elđtt tartani, mégpedig azt, hogy 
az alkotásban jelentkező  brutalitás, szadi-mazoohiz-
mus az értelmezésünkben negatív ítélet, de nem lehet 
a teljes műalkotás negatívuma, mert annak megítélé-
sében az esztétikus sajátságaik kell dönt đ  tényezők-
nek vennüaik, amelyek a kegyetlenség ábrázolására 

használt esa~közђk és a mű  koncepciójának értékelé-
sekor a fő  szempont: a vizsgált műben meddig jut 
az alkotó a drámai konfliktus fokozásában. A kim-' 
merciális, olosó szórakozást kínáló ponyvaregények, 
filmek látványos szadizmusának nincsenek különö-
sebb indítóokai és összefüggéseket nyújtó kidolgozott 
síkjai. A szadizmus, brutalitás itt egyszer ű  divatos, 
könnyen lehámozható kísér őjelenség. A kegyetlenség 
problémakomplexumának szerves részt kell képeznie 
a műalkotás sttruktúrái'ban. A közönségt ől az ilyen 
műalkotások megközelítése elsősorban is helyes tu-
dati viszonyulást feltételez és nem érzelmi prediszpo-
zíciókat követel. 

A brutalitás, szadizmus, agresszivitás, szadi -ma-
ziizSrais az emberi tudat meghasadotts бg nak kö-
vetkezménye. Az ember, az egyed önnön léte (szub-
jektuma) és társadalmi közösségi léte (objektly világa) 
közötti harmónia felbomlik. Az ember materiálisan 
lemérhető  kvantitatív munkaértéke a lényeges, a tár-
sadalmat a többi nemigen érdekli. Az már közhely-
nek számat, hogy az elkepzel "esek, vágyak, kivanságok, 
elvárások az egyén öntudatában egészen mások, mint 
a gyakorlati életben ezeknek beteljesülési lehet ősége, 
és ha az egyedi befagadó-ellenálló medhaninmusok el-
vesztik vagy megtagadják a valáság elviselését, bele-
hullanak a társadalmi örvényekbe, melyben a 
társ(adalam) jellege is megbomlik. A magára maradt 
individuum a közösségi-Lét híján nem talál lehetđsé-
get nembeli értékeinek megvalósítására, miközben an-
nak szükaégszerűsége folyton benne motoszkál. A 
meghasadottsága folyamán önrend zert alakít ki, ami-
ben viszonylag jól érzi aragát. Immanens-transzcen-
dentiv rendszerében minden integrálódik, elveszti e1- 
lentétét, cáfolatát. Az individuum sorvadásakor csak 
magáról vesz tudomást, önmaga személyiségét élvezi 
az irracionális mélységű  abszolút szabadság tömjén-
fülsitjében, ahol már az önpusztítás démonának ölelése 
is kísért. A gyakorlat szintjén fellép ő  szadizmus, ag-
resszió olyan ember cselekedeteit fedi, aki számára a 
társadalom irracionálissá vált és annak játékszabá-
lyait elvesztette vagy maga mögött hagyta, anélkül y  
hagy bármiféle perspektívát látna meg maga el бtt. A 
szadizmus vagy ösztönösen vagy tudatosan vállalt és 
véghezvitt tettek összessége. A szadista, a mazochista 
kiindulási motívuma: a kanzásból származó kéj. Az 
elszakadt és egymás ellenségévé vált szubjektumok 
halmazában az az elv érvényesül, hagy „önnön létem 
csak mások rovására tarthatom fenn". A kapcsolat-
nélküliségben a masik ember tárgy, melyet „meg kell 
félenvlíteni, hogy az érzékelje hatalmam". A szadizmus 
és a többi vele rokon jelenség a csalás, a hiúság, a 
prostitúció, a rablás birodalmában csúcsosadik. 

A táгstalanság, bizanytalanságérzet nyomása alatt 
levő  psziché csömöre fajtalanságokat, embertelenséget 
szül. Az eneгváltság következtében a tragikus egyed 
nem tud felülkerekedni kétségbeesésén, korának di-
vatjain és feladatain, melyeket a „jelen" nemzed бke 
elé állt. Az enervált h ős kudarca, veresége szükség-
szerű. Ilyen enervált h ősök az éjszakai portás főhősei 
(a nő  és a férfi). Szenvedéseikkel, érzékenységükkel, 
vad szexualitásukkal •gazdagítják az egészségesebb, 
kevésbé szerencsétlen típusokat. 
Az erőszak veszélye mindig fennáll, vele szemben 
egyik magatartás a szellemi integritás, az individuális 
bezárkózás, az Еjszakai portás apartmanja. Az entel-
lektüelek ilyen elzárkózása értelmetlen, céltalan. Nem 
lehet megkerülni a cselekvést. „Az ember akkor sza-
bad, ha nem tehetetlen többé, ha nem kiszolgáltatott, 
mint a fasizmus idején, ha élni képes a szabadsággoб" 
(Mezei József).  Az  Еjrszakai portás főhőseit pedig épp 
a fasizmus zárta össez és (majd) könyörtelenül tiporja 
el. A kényszerftő  körülmények között „élük" és ját-
szák le szadomazochlsztikus crescendojukat. A sza-
badság elérhetetlensége miatt a mazochista vonás ki-
süiésеб  uralják jellemüket, mely kđszolgáltatattságnak, 
félelemnek, torzulásnak van kitéve. 
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folyóiratszemle 

az irodalomtudomány elméleti 
kérdéseinek jegyében 

Lítercotura, 1975. 11. évf. 1. szám, Akcedémía7 
Kiadó, Budapest, 1975. 

Az Irodalomelméleti Osztály 1974 novemberében Bu-
dapesten megtartott kétnapos tudományos ülésszaká-
nak anyagából közöl tanulmánykötetbe illő  váloga-
tást a Literatura múlt évi els ő  száma. A tanácsko-
záson részt vevő  szakemberek igyekeztek előadásaik-
kal az iradalomtudopnány elméleti kérdéseit felvá-
zolni, és a problémák megold,asához hozzi ј&ulnL 
Tulajdonképpen kettős cél vezérelte őket: egyrészt a 
már eddig elért eredmények összefoglalása, és a re-
latíve lezártnak tekinthet ő  problémáknalk, illetve 
már .nem-prabiémáknak az értékelése, másrészt pedig 
ahiányosságok kidomborítása, új kérdések felveté-
se, :és az ezek megoldását el ősegítő, útjelző  teendők-
nek a kijelölése. 
szil'i József értekezesében (A művészi visszatükrözés 
szerkezete) Lukács György visszatükrözés-elméleté-
vel polemizál: „Lvјkács érdeme, hogy a művészet ál-
tal visszatükrözött szubje.ktiroitás objektivitásá. č  bebi-
zonyította, A kétféle visszatükrözés-szerkezet megkü- 
lönböztetésének hiánya azonban mimtegy védekező  
pozícióban szorította vissza (...) s alighanem ennek 
a következménye Az esztéti'kum sajátossá-
gában észle.bhető  .következetlenség." Lukács esztétiká-
jában logikai ellentmondást lát tehát, amit a tudo-
mányos és a művészi visszatiüksözés tárgyárnak (az 
objektív valóság magánvaló Lényege) Lúkács általi 
azonosításából, valamint az általában vett és a konk-
rét, , ;gyakorlati" vi szatükгёzés közötti különbség kö-
vetkezetes megkül;önböztetésének htányáiból gyöke-
reztet. A művészi visszatükrözés szerkezetével kap-
csolatban Szili hangsúlyozza, hogy az abban kialakuló 
szubjektum—objektum—szubjektum viszony nem 
azonos „a művészi kommurvikác1ó szerkezetében el ő-
forduló szubjektum—objektum—szubjéktum viszony-
nyal, az a l k o t ó— m ű — b e f o g a d ó viszonyával." 
A műalkotás és egyben a művészi visszatükrözés ;iga-
zi létezésmódját a k o  min  ú n i ó ban (a szerző  saját 
terminusa) mint a+bsztrakciában jelöli meg, amelynek 
lényege: egy több értelemben kifejez ődő  belső  egye-
sülés, a visszatiilkrözés szubjektumának és objektu-
mának egyiittliéte, gyakorlati változata pedig az alko-
tás és a befogadás folyamata. Annak ellenére, hogy 
Szili meggyőzően és következetesen fejti ki nézeteit, 
a művészi visszatükrözés sze гkezetéről kialakított 
álláspontja bizonyára számos vita tárgyát képezte s 
képezi majd a jövőben is. 
szabolcsi Miklós (Az „irodalomtörténettől" az „iro-
dalomtudorrzdnyvg") a kérdésfelvetések jegyében bon-
takoztatja ki a m ű  és az irodalmi •áramlatok 
viszonyát, hogy végül lesziigezze:  „az öaáll б  léttel" 
rendelkező  „irodalmai áramlat, irányzat (...) az egyik 
oldalról: hatáscsoport, kód, irányító, szabályozó, amely 
az alkotó folyamatot befolyásolja. De hasonlóan mű - 
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az áramlat (...) egyik tényez ője az időbeni mozgás-
nak." Csupán annyit jegyeznénk meg ezzel •kapcso-
latban, hogy •az ,,.irodalmi áramlatot, irányzatot" nem 
ártott volna differenoiálni legalább egy köt őszó — és 
— erejéig. Ezzel a két fogalom látszatazonosságából 
eredő  esetleges félreértések, azonosítáši t őrеkvések 
fel sem merülhettek volna. Szabolcsi értekezésének 
nyilivánvalóan a problémánk felvetése volt a célja, 
nem pedig egy részletekbe bocsátkozó elemzés. Az 
alkotonak és művének kapcsolatát csupán érintő  
megfigyelései is ezt példázzák. 
Irodalomtеrténet és irodalomelmelet a témája Nyír ő  
Lajos tanulmányának. Ki:indulopontja az, hogy az 
irodalamtöгténet és az irodalomelmélet tárgya azo-
nos: az trodalom, feladatuk is közös: az ,,,irodalom 
altalános elvi-elméleti" meghatározása, kutatási 
anyaguk és módszerük azonban különbözik. Az iro-
dalmi tények irodalomtörténeti megközelítésének 16-
nyegét a , ;rekonstrukció" és a „retrospe'kció" el иében 
latja: a „...rekonstrukció célja — trja Nyírő  — az 
irodalom múltjának pontos felidézése, a tényállás 
megállapítása, az irodalmi jelenségek behelyezése az 
őket létrehozó történeti körülményékbe .." A ret-
rospekció is „múltbanézés", de már a jelemre is irá-
nyul: „rávilágít a mai irodalom előzményeire s a 
múltbeli igazságot úgy tárja fel, hogy az ne csak 
múltbeli üzenet, hanem a ma számára érvényes ta-
nulság is legyen." A két elv, ezek szerint, csak lát-
szóla,g ellentétes. A valóságban „nemcsak kiegészítik 
(...), hanem át is hatják egymást." A szoros érte-
lemiben vett irodalomelmélet meghatározásakor a 
közvetlen történeti gyökerekkel", bizonyos értelem-

ben vett mindennemű  kapcsolat megszüntetését, az-
az, egy absztrahálási folyamatot tesz szükségessé. 
A történeti tények valoban így válhatnak az elmélet 
tárgyává, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
napjaink :irodalomelmélete, még a legszorosabb érte-
1'emben vett sem, nem elégedket meg a puszta té-
nyek felállító бval. Igazolnia kell téziseit, ennek 
során pedig, akarva-akaratlanul, de bizonyos fokú 
töгténetiséget  is  belelop az eІ xnélet világába. Néhány 
sorral lejjebb, a „realizmus-vita" kapcsán Nyír ő  is 
utal erre a dialektikus összefüggésre: „A realizmus-
vitában az irodalomtörténészek és az irodalomteore-
tikusok nem álltak egymással szemben, sőt: csak 
együttes erővel" oldhatták meg e bonyolult kérdést. 
Miután részletesen felvzolja és értékeli az iroda-
lomtörténet és az irodalomelmélet sajátos jellegét és 
módszenet, a köиetkezőképpen összegez: .....az  iro-
dalom bonyolult jelenségét csak több módszerrel vé-
gezhetjük. Az irodalomtudományi ágak között nem az 
alá- és a fölérendelés a jellemző, hanem a racionális 
munkamegosztás. A megosztott munka lehetővé teszi 
az irodalom sokoldalú elemzését. S ilyen alapon be-
szélhetünk egységes irodalomtudományról." 
A ,poétika és az irada•lomtörténet meghatározás val 
és viszonyúk elméleti tisztázásával Bonyhai Gábor 
foglalkozik (Poétika és iradalamtörténe,t). Törtenebmi 
attekintés vált itt szükségessé, hiszen, míg az 
„ókorban és a középkorban nem találkozunk a mai 
értelemben vett irodalomtörténettel", addig „a poéti-
ka — hasonlóan a retorikához és a logikához — lé-
nyegében már Arisztotelésznél is az volt, aminek ma 
tekintjük " Tudomiánytörténetileg „az arisztotelészi 
összrendszerhez való viszonyban gyökeredzik az iro-
dalomtörténet eredete is.." (22, o.) Bonyhai jelzi, 
hogy a poétika és az irodalomtörténet közötti viszony 
problémája elméleti és gyakorlati síkon egyaránt fel- 
vetődik, a megoldást, a 'kész válasz kidolgozását 
azonban a további kutatósaktól teszi függ ővé. 
A tudományos kutatás és együtt цΡnűköd!és súlyos be-
tegsége a terminolagiai z űrzavar. A tanácskozás több 
részvеvője is kitért erre. Klasszikus, legelterjedtebb 
„gyógymód" a fogalom-rendszerez ő  munka. A másik, 
kevésbé elterjedt, kevésbé mechanikus módszer, egy-
egy alapfogalom valamennyi ismert értelmezése kö- 
zös nevezőjének a megkeresése. Hankiss Elemér ez 
utóbbit választja, amikor a katarzisról, .és a fo-
galomtörténeti, poétikai valamint az irodalonntörté-
neti elemzés összefüggéseiről értekezik. A katarzis- 



folyamat „lényegi elemét", közös nevez őjét, az „;eг-
tékszint-váltást", „egy alacsonyabb é гtékszintгбl egy 
magasabb értékszintre való fölemelkedést" a katar-
zissal kapcsolatos temérdek definíció e1Pentmond йsos 
sorféleségéből mint közös .vonást hámozza ki. Hankiss 
valóban .a legselevánsabb mozzanatot találta meg, és 
alkalmazta a katarzis fagalmánal defin.iálására. 
Mélyrehatóan, a legapróbb részletességgel elemzi, 
táblázatba is összegezi, sót, grafikonon is szemlélteti, 
hogy hogyan valósul meg a katarzis mint sajátos „ér-
ték-átalakítás, érték-transzfaгtná•ció" a tragédiákban: 
Szophoklésztől Shakespeare-n, Raéine-n, Ibsenen, 
O' Neillen stb.. át, Beckettig. 
Rába• György Egy költói modell Jciféjtése, mint iro-
dalomtörténeti módszer cí¢nпnel Babits 1VIihály költői 
fejlődésével foglalkozik, A Levelek hisz koszorújá-
ból kötet verseit egy alakuló költői gondolkodás as-
pektusából elemzi, ezen belül p еdüg módszertani ki-
indulápon.tnak „a mű  pamadoxonát" tekinti. Rá:ba kö-
vetkezetes a maga mádszer бhez és eredményesen al-
kalmazza eleгnzéseiben. A  Nietzsche-  és a Bergeon-
hatás, Babits görögség-élménye és poétikájának 
James-i modellje olyan problémák, amelyek valóban 
felvetődnek Babits költői vil•á•gában, de intenzitási 
fokukkal, különösen meglétük helyérnek k•ijelölésével 
és lokaliaбlásóval ávatosan kell bánnunk. Rába 
György tanulmányának valószínűleg ezek képezik a 
„legtámadhatább" pontjait. 
Az irodalomtudomány elméleti ké гкlései között ran-
gos helyet foglal el az elemzés és az értékelés viszo-
nya. Dialektikus kapcsolatukat Németh G. Béla 
(Interpretáció és elemzés) a következőképpen fogal-
mazta meg: ... ..az  elemzés ö n m a g á b a n. sohasem 
lehet cél, hanem csak eszköz. Valслпinő  értelmezés, 
valam'іnő  interpretáció eszköze (...), s ellenkez ő  ol-
dalról (...), az elemzés ált a lá b a n, a cél megszo-
rító megjelölése nélkül nincsen. Csak valamilyen cél-
ból elemezhetünk egy verset, egy költernényt " 
Alapvető  hiányosságina b&vja fel a figyelmet, amikor 
az esztétikai elemzés nélkiili versinterpretációk 
ijesztő  sokaságáról és opusairól aid számat. „Egy-egy 
versről — mondja — akár jó életrajzi, szociológiai, 
művelđdéstöтténeti vagy nyelvészeti elemzést is csak 
úgy készíthetünk, ha ezt létezésmódjának alapján, 
az esztétikai létezésm бd állandó figyelembevételével 
készítjük el." Az irodalomtudom•ányan belül, már 
Hankisss által is jelzett gyakori fogalom- és az ebb ől 
eredő  terminuszavar enyhítéséhez járul hozzá, ami-
kor értelmezi a st:ildzált beszéd, a retori-
zált beszéd -és a paétizált beszéd fogalmát. 
Irođalamtörténet és kritika a témája Pomogáts Bélá- 
nak. A legvitatottabb témakörök egyike, különösen 
ami a kritikának az irodalomtudományban betöltött 
helyét és szerepét illeti. Igen kateg бriktiusnak tűnik az 
a Pomogáts-i megállapítás, hogy e „két területet je-
lenleg mély szakadék választja el", és hogy „a kr6--
ka és az irodalomtörténet egymástál fiiggetlenül ala-
kul": Kétséigtelen, hogy vannak, de főleg voltak, 
ilyen irányú tendenciák az általánosításra azonban 
semmiképp sem jogosítanak fel. A kritikának az iro-
dalomtudományban elfoglalt helyét, Pamagáts a 
Wellek-Warren-féle osztályozás alapján határozza 
meg, majd ebből kiindulva tapint гб  •a• mai magyar 
irodalomkritika Achillesz-sarkára, arra, hogy nem 
érzбkeli, vagy ha igen, akkor is indokolatlanul eluta-
sítja az irodalomkritikai tevékenységhez nélkülözhe-
tetlen irodalomelméleti és irodalomtörténeti felké-
szültség s іükségess!égét. Lidnyeiges megállapítása Po-
mag:átsnak az, hogy a .kritikának sajátos, közbüls ő , 
vagy ha úgy tetszik „határt егйletet" jelöl ki az iro-
daiomtudamá.z yзљan részben a tudomбny, részben a 
művészet területére helyezi. A kritikának és az iro-
dalomtörténetnek jól differenciálható vonásait, de 
ugyanakkori szoros függőségi viszonyát is megragad-
ta •abban a megállapítág бban, hogy a kritika konkrét 
műveletet végez, értékel az irodalomtörténet viszont 
absztrakt művelettel él, rendszerez, azaz — és itt 
kapja meg súlyát a Pomogáts-i megfogalmazás -, 

.. a .kritika nagyabb hangsúllyal az értékelés, az 
irodalomtörténet nagyobb hangsúllyal arendszer.ézés  

munká јát végzi el." Az elemzés és értékelés viszo-
nyáról alkotott nézete Németh G. Béláéval analóg. Az 
összchasanlítás, đe mindenekeldtt e probléma több-
szempantú megvilágítása érdekében jó, hogy a két 
taгulmány egymás mellé került. 
Veres András Szociológia és irodalomtudomány cím-
mel megtartott előartásából nyilvánvalóan kiviláglik, 
hagy a szociolбgianak az irodalomtudomány legbefo-
lyásosabb segédtudo:mányai közt a helye. Veres a 
szociológiai nézőpornt éгvényesüléaét és hatásfokát 
vizs:gálja az irodalmi mű  körülményeinek, értékelésé-
nгJk és magának az irodalmi műnek a vonatkozásá-
ban. Külön figyelmet érdemel a tanulmánynak az a 
része, amelyik гбvilбgít a szociológiai tartalomelem-
zés ala-evető  fogyatékassá:gára, konkrétan arra, hogy 
;,eltekint az esztétikai aspektustól...". így áll elő  az 
„az áldatlan •helyzet, hogy a populáris irodalomгol 
sokkal több a szociolágia г  felmérés, mint a tényleges 
művészi alkotásokról." 

Tarnai Andor munkája (A toposz-kutatás kérdései-
hez) a toposz több mint kétezer éves múltjáról ad 
érdekes áttekintést. Az irodalomtudomány számlájá-
ra írja — tegyük hozб : teljes joggal —, hogy e ma-
ratoni élettartam alatt sem sikerütet a t o •p o s z, a  10- 
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c u s, az a r •g u m e n t u m és a kö z h e l y részletes 
fogalomtörténeti tisztázása. Ennek legf őbb oka, Tar-
nai szerint, hogy még manapság sem v'il:ágos a száza-
dokon át meglehetősen azonos felépítés ű  és tartaжnú 
szónoklattanok előíг7ásainak és terminológiájának a 
merőben új irodalmi formákra való alkalmazási fo-
lyaniata. 
Az irodalmi •műalkotások sajátos vilagképének meg-
közelítése is komplex hozzáállást igényel. Szegedy-
Masіák Мíhály (A költőileg megformált világkép 
elemzésér ől) ide vágó módszere, és annak változatos 
elméleti megforgalmazása, valamint m űködésének a 
tragikum ,me•ghatározásaban való konkrét bemutatá-
sa érdekes, de vitatható. 
A Literaturában helyet kapott még Rónay László 
Németh Lászlóról, Dersi Tamás I116s Endre Zsuzsa-
ciklusáról, Fenyő  István Vas István tanulmányairól, 
valamint Pilinszky János misztikus költeszetér ől 
szóló igényes munkája. 
Rónay a kísérletező  ember, az iskolaorvos, a pedagó-
gus és az író ekиálaszthatatlan kapcsolatában vázolja 
fel a Németh László-.i életművet. Dersi Tamás a ha-
gyományos novellaelemzés biztonságos középútjával 
nyúl Illés Endre első  kötetének (Illés Endre: Zsuzsa, 
1942.) írásaihoz, és biztos kézzel húzza meg azok for-
mai szemrpontú kontúrjait: tarca- adoma-típusú és 
szoros értelemben vett tárcanovellát különböztet 
meg Illés zsengévben. Feny ő  István a tanulmányíró, 
a kritikus és a lírikus Vas István egységét kutatja és 
fedi fel Az ezerkétszáz oldalnyi Vas István-i értéke-
ző  próza elegend ő  volt számára, hagy egy sokodalú 
еgyéniséget emberként, művészkent és a kett ő  egy-
ségeként ibemutasson. Radnóti Sándor Pilinszky-ta-
nulmánya komoly, terjedelmes munka, amelynek al-
fáјбt és omegáj t maga •a szerz ő  fogalmazta meg: 
„Pilinszky János lírai formájának megértése költői 
eszméjéb ől s az eszme megértése a formából" A ta-
nulrnnбny minden részletét pozitívan gazdagítja a 
misztika és a líra összefüggéseinek marxista analí-
zisevel foglalkozó Radnóti Sá.ndor állandó jelenléte. 
A Szemle rovatban két könyvkritikát olvashatunk. 
Bori Imre Balogh Edgar Duna-völgyi páгbeszéd cí-
mű  könyvével, Széles Klára pedig Zsilka Tibor Sti-
lisztikai statisztika című  tanulm'ányáva.l foglalkozik. 
Bori bínál•atában kritikus, irodalom- és kapcsolat-
történész vizsgálódik egyszerre, és fedi fel Balogh 
»közírásainak« fő  jelegzetességet, „a mindvégig kísé-
rő  pedagógiai szándékot", „mely a hatvanas évek vé-
gén az »intelem« m űfajába torkollt ...". Ugyancsak 
ez a komplex hozzáállás tudja a „történelem nyomá-
ba szegődött" ember útját figyelemmel kísérni, és 
egy, a történelem zuhatagában hánykolódó, s ennek 
során a „nemzetiségi létezés dialektikájának törvé-
nyeit" megismerő  nemzetiségi író sajátos helyzetét 
értékelni. Bori Imre az ebben a sa:játos nemzetiségi
szituációban« szükségszerűen kialakul'ó sajátos ma-

gatartásfo;лmánalk és a különleges létezésmád hatas-
körében kikristályosodott emberi és írói programnak 
a •megfogalmazására vállalkozott: „Harc a nemzeti 
egyoldalúságok ellen tudomámybaг. és az élet  min
dennapjaiban, az együttes harc a Kelet-Európát fe- 
nyegető  fasiszta veszéllyel — sajátos jellegét ez adja 
a Balogh Edgár-t  programnak." 
A Műhely Vajda. Gábornak az avantgarddal szembe- 
ni lukácsi álláspont kettősségét megvilágító írását 
közli. „Lukács —írja Vajda Gábor — egyfel ől szé- 
les körű  megalapozottsággal 	és ragyogó élességgel 
elemzi a társadalma utat, mely napjaim К 	életének, 
művészetének atomizálásáig vezet, másfelől, az em-
beri élet teljességét állítva esztétlkai mércéjének kö-
zéppontjába, a múltnwk ez eszményen fogant nagy 
alkotásaihoz viszonyítva elégtelennek vagy egyene-
sen retrográdnak találja századunk művészetл  telje-
sítményének zömét." Az aivantgarddal kapcsolatos 
Lukács-i ítéle'tek részben-tudományos voltara, és 
ezért fenntartásokkal történ ő  kezelésének valamint 
alkalmazásának szükségességére meggy őzően mutat 
rá Vajda, és úgy érezaük, id őben is a legjobbkor. 
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Zsákutcába jutott volna az irodagyom, kiégett, kiпne-
гt It volna? — teszi fel a kérdést John Barth, az ame-
rikai post-unade lnnnu ѕ  egyik legjelesebb képiиiselője 
A kimerül!Cség irodalma c. esssé-,tanulnányában (The 
Literature of Exhaustion), melyben központi problé-
maként veti fel nem Joyce és Kafka, hanem azon 
írók hagyatékánalk örökllését, akik Joyce és Kafka 



után kövebkеztek — mindenekelđtt Nabdkov , Bedkett 
és Luis Borcgб  —, s ,akiik után talán . sikeriid iisхét 
felfedezni . az  irodalom elvetnek véiit érttielmét. 
Bath szerint az új irodalom vajwdása onnan ered, 
hogy na'pjaimk intellektuális írója már műve megírá-
sa klözben tisztában van a kritikai és esxt ćtlkai mér-
с  kkel, metlye і&el íгása majdan „lmnérettetik"; hogy 
ez rgvidzбrlаtat okoz, megköti a kezét. Igy alakul ki 
egy iróniával telitett defenzív medhanizxnus: az ol-
vasó bizonytalanságát a végsőkig fokozni , kirántani 
lába alól a talajt, azzal zavarni meg krittk а i -esztéti-
kai viszonyulását , hogy belеSzőjük a műbe azt, amit 
az adott pillanatban feltehetőleg gondolni fog róla, 
szájából szedjük ki a megs ,emanisítđ  ítéleteket a vég-
sőkig szuggerálva: nemcsak ,nem igaz az , amit elibe 
tárunk, hanem haszontalan is. (Ez a magatartás jel-
lemzi azokat az írókat , akiket Bašić  tanulmányában 
példaként kiemel. ) МеL ze rugaszkodik ez az irodalom 
a valóság talajától ('beidegződött valóságérzetünket 
feszegeti) — шúziб  és valóság kérdése —, sci fi? —
nem, legaldblцs nem a valádI' értelmében a science 
and fictionnak : transzcendentális filozófia , pszioho-
analízis és stressz -robbantgatási kísérletek , az intellek-
tuális olvasóközönség szűk körére számító tudomá-
nyos fejtegetések és a művészetek problémáit taglaló 
vezérmotívumok , formabontás é'S manierizmus , barokk 
körmondatok — a barokk az a stílus , „amely .tudato-
san meríti ki (próbálja kimeríteni) önmagát és lehe-
tőségeit, ezáltal saját karikatúráyával határos" (Bor-
gés) — szimultán , Rasomon-technika , végletekig ki-
dolgozott fantazmiagóriák , hiperbolák stb. jellemzik 
az .amerikai post-modernista próza törekvéseit —  61-
lapítja meg Baši ć  írásában , melyben főleg Barth mun-
kásságára hivatkozik , de Robert Clover , Donald 
Barthelme és Thomas Pynohon, valamint Luis Borgés 
egy-egy munkáját is vizsgálat alá veti , mindannyiukat 
anti-realistának minősítve , annyiban elfogadhatóan, 
ha magátćl a stílustól eltekintQnk, mely az említett 
esetekben helyenként nagyon is realista , sőt natura-
lista. Jól ismert eljárás számunkra ; amikor az írб  
groteszkül egy fantazmagóriát bizonyítani igyekszik 
a lehetđ  Hegrealisztikusabb anódszerekkel élve, amely 
az említett íróknál b őven előfordul , s amelyre egyéb-
ként maga Baši ć  is felhívja a figyelmet. Nyilván-
valóan a szerző  más szempontot vett figyelembe a 
párhuzam megvonásánál , tehát valóság és fikció kö-
zül az utóbbit határozta meg, mint az említett m űvek 
tárgyát, ami kétségtelenül vitatható lépés, tekintettel 
a már Barth, Barthelme és Pynchon egyéni munkás-
ságán belüli is jelentkező  ellentmandásokra. Talán 
csak a címet kéne egy kissé •módosítani , s  máris he-
lyére billeintettünk mindent , hiszen maga a tanulmány 
,kitűnő , szemmel láthatóan hosszi vizsgálatok ered-
ményeként látott napvilágot. 

Fikció és valóság közt elmosódnak a határok, s ez 
érdekes prablémát hív életre Coover novellájában 
(A varázslatos piszkavas), eгrđl szólnánk néhány szót 
az említett tanulmány kapcsán . Coover felteszi a kér-
dést, vajon ő  alkotta-e meg művének szereplđiit, s 
nem pedig forditva (fikció-*valóság); vajon létez-
nek-.e azok akaratától függetlenül , s mekkora hata-
lommal rendelkezik felettük ? A varázslatos piszkavas 
c. novella , az író -* mű  relációjának összefüggését 
,,másodkézből" tárja elénk . A fđhđs tisztán akaratere-
jére támaszkodva teremt egy szigetet (szellem * mar 
téris), amelyet tetszése szerint telepít be, létrehozza 
a maga „homunculus"-szörnyét is, s amikor végképp 
elveszti uralmát felette ,. már araaga sem tudja, me-
1•yikük hozta a másikat létre , miközben a sziget kör-
vonálai kezdenek felsejleni a térképen . A „megtes-
tesült képzelet" démonian önállósul a mitikus tér 
és időtlen idő  szövevényében•.  Az,  al'apvetđ  ok-okozati 
összefüggések revíziója , író és műve összefüggésének 
kérdése vetődik fel Coover novellájában , mely egy 
végsőkig groteszk szituáciбban teljesedik ki, s mely-
nek nyomán Bašić  felteszi a kérdést : Melyik valóbb, 
az élet vagy az irodalom?" 

balбzs ati^ila 216  



balázs attila: ezra poUnd költészete, 
a canták és legújabb magyar 
nyelvű  kiadásuk 159 

benedek máris: a képerny őn havazik 166 

tolnai Ottó: az iktatott nyúl 3. 	170 

antun šoljan: es ő  176 

faragó kornélia: karinthy frigyes a 
cirkusz cím ű  novelláján•ak motí-
vumstru ktú rá ja 180 

fenyvesi Ottó: iramszarvas-agancs 	183 

tari istván versei 	 187 

fiatal vajdasági szerb költ ő k 

jovan zivlak: bizonytalan madár for-
dításai 	 190 

milan dunderski: fedett uszoda 	192 

v.ladimir kopicl: § 6 	 193 

beretka ferenc: személytelenség és 
látszatvilág 	 195 

mi•odrag pavlovié: városunk védelme 197 

jovica aóin: a város története 	198 

vajda gábor: közösségi magány 	199 

vajda gábor: epikai bátorság 	200 

szabó márts: m űvek, h ősök, erköl- 
csök 	 201 

vass éva: kö6tői össгegezés 204 

vajda gábor: a szabadság csapdája 206 

ágoston aлdrás: politika és kultúra 	207 

sziveri jános: a szubjektum átmin ő -
sítése 	 208 

fenyvesi Ottó: a „kék lovas" kiállítá-
sáról 	 211 

fenyvesi Bottó: éj ѕzakaj jegyzet 

folyóiratszemle 

polyák márts: az irodalomtudomá-ny 
elméleti kérdéseinek jegyében 	213 

Balázs attila: kimerült (?) irodalom, 
valóság és fikció — az amerikai 
post-modernista próza 215 

212 

tartaIom 
regime 
Proza: Marija Benedek, nastavak romana 0ta Tolnaia i novela Antuna 
šoljana. 
Pesme: /to Fenjveši, lštvan Tari, Jovan Zivlak, Vladimir Kopicl, Milan 
Dundjeraki i Miodrag Pavlovi ć . 
Uredivačka тоč  simultane kolaž tehnike  ii  ina unutrašnja neminovnost, 
koju su toliko puta krivili za nerazumljivost, a koja se odnosi na ce- 
linu  pearl. Paundov na č in oživljavanja — taj na č in preovladuje u sre- 
divanju ogromnog iatorijskog materijala, koji po č iva na ideogramati č - 
koj osnovi epa —, te nije opis ve č , neposredno prikazivanje (imagizam). 
Unutrašnjaneminovnost obilazi put ideograma, dok Paund s Džojaovskim 
doživljajem vremena s kalasi čnim vremenskim jedinicama opisuje пе - 
merijive cikli čke krugove. (Atila Balaž o poeziji Ezra Pounds) 
Motivsko strukturalno analiziraju ć i novelu „Cirkus"  id Frideša Karintija 
Kornelija Farago piše: 

Karinti u okviru jednog jedinog snovidenja  a  uspehom ras č lanjuje prob- 
leme stvarnog sveta. Preako č ivši ograde stvarnosti ukida zakone racio- 
nalne logike, i s unutrašnjim motivom, vrednoš ć u i izgradnjom atruk- 
ture radnje iskoriš ćava mogućnosti prenošenja za realnoa prikazivanje, 
sve vreme imaju ć i  Li  vidu okvirne granice. 

Novela Antuna Šoljana, istaknutog hrvatskog savremenog prozaiate, naj- 
kraće bi mogli okarakterisati kategorijom negativnog одповепја , i to iz 
vide aspekata. U prvom redu zato, što za piaca toliko karakteristi čan za- 
plet, i u perspektivi stvari izmedu sebe, svaki put „fatalna" odlu čnost, 
u pripovetkama „Obiteljska večera" nailazi na osobene paradokae i 
gradi se na protivure čnostima. Ovi protivurečnosti odreduju karakteris- 
ti čan  Ilk junaka — inog ponekad u apsurdne zavaljenog —, koji ima 
osnovu neodlu čnosti determinisanog, nazovimo ga tako, strukturalnu de- 
formaciju, koja  ii toliko karakteristi čna za njega. Kid njega do kraj- 
noati postaje avesna potreba jezi čke izrade, a ujedno i tok jezi čke izrade. 
U povezivanju rečenica, koriš ćenju reč i, čestom ponavljanju, u neavaki- 
dašnjoj meri dolaze do izražaja imanentne vrednosti jezi čkog obrta, onaj 
avojstveni paradoksalni odnos,  fi koji ami i ranije ukazivali iz aadržin- 
akog aspekta. (Ferenc Beretka  0 najnovijoj knjizi Antona Šoljana) 

Gabor Vajda u svojim kritikama prikazuje dva romana Nandora Buranja, 
koji ii pisac za naše podneblje i пašu društvenu stvarnost, u našoj 1i- 
teraturi valjda najneposrednije vezan — često sociografskim i publicisti č - 
kim nitima. 

Koložvari Grandpjer  ii  nedvojbeno talentovan, dobar  pisai.  lspitivaju ć i 
njegovu u čestalu literarnu delatnost i teoretako delovanje dokazalo s e 
da in atvara aveano po odredenoj koncepciji, za ta čno odredene ci- 
ljeve. Pretencioznost (u prvom redu pretencioznost piaca prima samome 
sebi ) — sa odredenim ogradivanjem — takode spada medu njegove ka- 
rakteristi čne osobine. Ono što mu možemo zameriti to ii  nedoslednost 
koja se pojavljuje u toj pretencioznosti, koja njegovo deli č ini „neujed- 
načenim" i za koju možemo da nademo objašnjenje, ali opravdanje ve ć  
mali teže. (Marta Sabo) 

Aki želimo da izdvojimo najvažnije crte dela, kao prvo moramo spo- 
menuti da se radi m sažimanju. Pesme lštvana  Vada  au ve ć inom duga čke 
pearl.  Naj češće piše aonete. Prve dve pesme  au u tom smislu izuzeci 
u zbirci. Dok u sakupljenim pesmama tu i taro nailazimo na koju čet- 
vororednu u kojoj nem se prikazuje pisac „puki realista ", u pesmama 
sedamdesetin godina in snažno i plasti čno zbija, aažima.  (Pite naš 
miadi kriti čar Eva Vaš o novoj knjizi pesama lštvana Vaša) 

U pregledu knjiga Gabor Vajda nas upoznaje sa romanom Korana Mik 
Kalersa „Svadbeni goat" a Andraš Agošton nam id „Forum"-ovih mark- 
siati čkih izdanja prikazuje eseje Veljka Viahovi ća u kojima — kako piše 
Agošton — njihov  pisai fi  svedoč i same 0  širokom poznavanju stvari, 
nego prima odgovornost i za iskazivanje mišljenja. I č ini to as ose čanjem 
odgovornosti politi čara, koji upravija sudbinom zemlje, all biz da svoju 
istinu potkrepljuje dokazima koji proisti ču iz njegove visoke pozicije. 

Černik je slova postavio u humaniju aredinu. A ta sredina nije ništa 
drugo, do sam čovek, čoveč ije teli. Umetnik time što, slova prenoai na 
teli, u pravom smislu re č i personifikuje mrtvu materiju, i time minis  
njenu funkciju i značenje. Take slova podjednako dobijaju nove dimen- 
zije i mogu ćnoat, a teli se, kao takvo, takode revidira. Postaje umet- 
ni čki predmet, to jest pokazuje se kao predmet umetni čke akcije.  ‚tud  
proizilazi, da više  fi  možemo govoriti  i  umetni čkom delu u klasi čnom 
smislu. Štaviše, uopšte  fi  možemo govoriti ni  I  umetni čkom delu.  (Ja-
ni  Siveri) 

Kad bi iatoriju umetnosti XX veka podelili na dva perioda, onda bi biz 
sumnje postava ovog prucesa delovala veoma razumno, koji ovaj  komp-
lika razlaže  pi pitanju analize i sinteze. U fazi analiti čke umetnosti iz- 
analizirao  ii  geometrijaku prostornost, proatorne form e, spektar boja, 
liniju, kretanju, crime  i destrukciju. Težnja za aintetiz дcijom ukida skre- 
tanje analiti čke umetnoati. Razmrskane elemente, umetnik koji sintetizuje 
želi,  P0  konstruktivno-analiti čko geometrijskoj zakonit@sti i neminovnosti, 
a naauprot instiktivnosti izražajne umetnosti, da ujedirii. (Ito Fenjveši) 

Ito Fenjveši u svojim subjektivnim zabeleškama diskutuje  m  mazohizmu 
i sadizmu i njihovom društvenom i egziatencionalnom zaledu, koji osva- 
jaju  term  n umetni čkih ostvarenja. 

U našem pregledu časopisu, Marta Poljak nam prikazuje najnoviji broj 
Budimpeštanske „Literature" koji se tematski bavi pitanjima teorije knji- 
ževnosti (napisi pretatavljaju izbor iz ma~erijala jednog nau čnog saveto- 
vanja). Atila Balaž nas opet upoznaje sa studijom Sonje Baši ć , koji se 
havi post-moderniati čkom ameri čkor prozom, a objavljena је  u april- 
sko-majskom broju „Foruma". 





e számunkban csernik attila munkáit közöljük 


