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Forum nyomda
Újvidék, 1976

A színháznak Steinbeck által konstatált agóniája
— jelen korunk életritmusával arányosan — meggyorsult. Ám a tradíció tudata és ismerete arra
kényszerít, hogy ezt a négyezer év óta tartó haldoklást másként fogalmaazuk meg. Mert e fönnmaradásért vívott harc folyton a Phoenix-madárszer ű , biztató megújuláshoz vezet. A színház tehát,
sokfélesége és sokrét űsége ellenére is, mindig teljes egészében új, maga a korszellem teszi újjá,
ami egyébként is minden m űvészi alkotás alapját
képezi. (Itt mindenekel őtt arra a színházra gondolok, amely ténylegesen tudatában van társadalomformáló szerepének, amely kifejezetten a szellemi
produktivitás színháza.)
A színház — mint általában a m űvészet — az eszmék szócsöve, ennek folytán az eszmei párharcok
szenvedő alanya is. Hívjuk csak a múltat tanúvallomásra! Az izmusok heves csatározásait a polgári
eszmék zsákutcábajutása okozta. A verg ő dés mindaddig tartott, míg az eszmék nem jutottak el önmaguk tagadásáig. Mindenekel ő tt magáról az emberr ő l alkotott nézeteket kellett megváltoztatni,
csak így jutottak el a forradalmi változások küszöbéig. Amikor világossá vált az ember felszabadításának szüksége, akkor indulhatott csak meg a
harc a cél eléréséért. A tisztítót űz lángjai közül
azután újra felröppen a színház Phoenix-madara.
A színház (de az egész m űvészet) lényege ennek a
harcnak az eredményeként újrateremt ő dött.
A művészet forradalma tehát nem egyéb, mint az
ész újabb, minden eddiginél teljesebb forradalma.
A racionális korszellem megköveteli a dolgoknak
egy emberközpontú szemlélet alapján történ ő újraértékelését. Mert a létért vívott harc ma sem veszített aktualitásából, s ő t, társadalmi, olykor nemzeti dimenziókat öltött magára. Ez a harc nem
más, mint a létforma keresése. Az ember keresi
helyét a világban, és a minél humánusabb viszonyokért fáradozik. Ezért újrateremti a körülményeket is. Egyetemesen újat teremt, ami által a
művészetek is megújulnak.
Az aktivizált korszellem azonban, lendülete folytán, a színház keretein belül — a dráma és a színház (mint megnyilvánulási forma) között —újabb
diszharmóniát eredményezett. A drámairodalom
ugyanis „lemaradt" a színháztól.l Mert míg az el őbbit teljes mértékben újra kell teremteni, addig az
utóbbi „csak" megújul, „csak"ujabb sajátságos
vonásokat ölt magára. Az ilyen értelm ű kiegyensúlyozatlanság azután újabb, az áhított egyensúly
megteremtésére irányuló akciók elindítója. Innen
van a mai avantgarde dráma megteremtésére irányuló rengeteg próbálkozás, miközben a színház
biztosan halad el ő re a maga útján.

10. Bitef — Nemzetek
Színháza
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A hagyomány tiszteletet parancsol. A múlt eredményeit mint tanulságot jelenünkben hordjuk;
vagy úgy, hogy építünk rá, vagy úgy, hogy megtagadjuk, és helyére emeljük a jobbnak vélt „modernet". Ambivalens folyamat tehát a hagyomány
továbbvitelének folyamata, már csak azért is, mert

rak
#erenc
tradíció
es
avantgarde —
vagy
értelem?

„Az örök m űvészetnek nincs ,esszenciája', hanem
minden egyes társadalomnak újra meg kell teremtenie azt a m űvészetet, amely leginkább el ősegítž
saját felszabadulását..." (Roland Barthes)
„Az utóbbž hetvenöt év eseményei felkavarták a
nyugodt m űvészi tükrözést, és a közönséges, f ényképszer űb ől hol konkáv, hol konvex tükör lett,
számtalan varžácžóját nyújtva ezáltal az ember, és
az emberi viszonyok deformáltságának."
(Miroslav Belovž ć)

a

abszolut kategóriák nem léteznek, ennél fogva
csak jó, és csak rossz dolgok sincsenek. Mégis, a
múltat maguk között hagyó dolgok természetét az
új túlsúlyban lev ő jellegzetességei szabják meg,
értékük is ennek alapján rajzolódik ki.
Valahogy így voltunk a már tizedszer megrendezésre kerül ő Belgrádi Nemzetközi Színházi Fesztivállal, a Bžteffel is. A mindig a legújabbat érvényesít ő rendezvény jubileumi varázsa jogos elvárásokat támasztott bennünk. A néz ők megszokták
már, hogy a Bitefen az avantgarde pódiuma el őtt
ülnek, hogy a színházi m űvészet „élharcosainak"
produkcióit kísérhetik figyelemmel. S ha mindenhez hozzátesszük, hogy a Bitef ez alkalommal kivételesen még egy rendezvénnyel b ővült — a szintén évente megrendezésre kerül ő Nemzetek Színháza rendezvényt is most tartották meg —, akkor
teljességgel indokoltnak t űnik a nézők által el őre
felállított mércék magassága.
Majd jöttek az el ő adások, és jöttek az els ő csalódások, az: „ez nem Bitef, inkább Nemzetek Színháza" megjegyzések kíséretében. Egyesek csalódottan, a régi szép id ő ket emlegetve hagyták ott
az •el ő adásokat. A Bitefhez szokott emberek újklasszikáról kezdtek beszélni, mások — a még élesebben bírálók — megtorpanást konstatáltak. Holott mir ől is volt szó? Nem a színház bukott meg,
hanem a néz ők előítéletei. Csak Bitefet vártak, és
megfeledkeztek a Nemzetek Színházáról, aminek
- természetszer űleg — egészen más az arculata.
Az el őbbi a kísérletek, az avantgarde színpada,
míg az utóbbi mérsékeltebb lendület ű, a világszínház jelenlegi állapotát, helyzetét felmér ő/tükröző rendezvény. A két mer őben különböz ő profilú manifesztaum találkozása eredményezte a néz ő
tanácstalanságát, olykor-olykor hiányérzetét is.
Akik azonban idejében felmérték a rendezvény
kettősségét, elvárásaikon változtatva, élvezni is tudták az előadásokat.
Merész vállalkozás lenne az idei rendezvény általános vonásait keresni, már csak az említett kettősség miatt is. Némi megszorítással azonban kirajzolhatunk két —önmagában korántsem szigorúan elszigetelt —színházi el ő adástípust: a klaszszikus felé hajlót és a kifejezetten avantgarde-ot.
A klasszika kifejezése helyett talán valóban újklasszikát kellene használnunk, már csak azért is,
mert napjaink színháza mindenképpen elfogadta
korunk főbb művészi követelményeit. Nagyszer ű
bizonyítéka ennek a fesztivál els ő elő adása, a
Hamlet is. Korunk színháza nem vádolható archaizmussal. Más kérdés azonban az újklasszika és
az avantgarde közötti viszony, ami épp egy ilyen
kettős rendezvényen rajzolódhatott ki igazán. Itt
figyelhet ő meg az az óriási távolság, ami a kett őt
elválasztja egymástól. De ugyanakkor láthatóvá
válnak a további lehet őségek is.
Kockázatos vállalkozás volt a moszkvai Taganka
színház produkciója. Shakespeare Hamletjét mutatták be Jurij Lyubžmov rendezésében, tegyük
hozzá, nagyon nagy sikerrel. Lyubimovnak nem
kisebb veszéllyel kellett szembenéznie, mint a
színművet körülfogó, közel négy évszázados mítosszal. Lehet-e egy ilyen darabbal színre lépni,
anélkül, hogy az el ő adás ne váljon az ismétl ődés
kudarcává? És Lyubimov a színészekkel együtt be-
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bizonyította: igen, lehet, s őt, ha helyesen nyúlunk
a darabhoz, újat is lehet vele mondani.
Miben rejlik tehát a siker titka? A rendez őnek
mindenekelőtt „korszer űvé", maivá kellett tennie
a darabot. A régi pedig csak úgy válik újra id őszerűvé, ha időtlenné teszik. A hamleti bosszú
örök emberi kérdés és csak a forma tette kötötté.
Lyubimov felszabadította a kötöttség alól. Az egész
elő adás úgyszólván minden színpadi kellék nélkül
zajlott le. Egy óriási fügöny végigsöpör a színpadon, és mint egy hatalmas, felsoбbbrendű erő, melylyel ember már megküzdeni nem képes, sodor magával minden útjába kerül őt. Nagyszer ű jelképe ez
úgy a végzetnek (ha úgy tetszik sorsnak), mint a
nagy horderej ű hamleti kérdésnek: Ugyanakkor
azzal, hogy a dráma eszmei mondanivalóját ilymódon objektivizálta, a dráma örökérvény ű mondanivalóját is kidomborította. Azzal, hogy semmilyen kormeghatározó kelléket nem alkalmaztak,
megszűnt a dráma id őhözkötöttsége. Csak egy
koporsó van állandóan a színpadon, ami ez esetben szimbólikus jelentőséggel bír (trónszéknek is
használják!), ahogyan az el őtérben tátongó sírgödör is, hisz fölötte játszódik le az egész el őadás, az
élet haláltánc jellegét sugallva ezzel.
Az elő adás nagyszer ű példája volt a klasszikus darabok korszerű színrevitelének, és méltán érdemelte
ki a fesztivál egyik díját. Érdemes megemlíteni
a varsói Teatr Powszechny el ő adását is. Szintén
klasszikus elő adás, ám egészen más arculatú, mint
a moszkvaiak Hamletje. Az Andrzej Wajda rendezte Danton esete cím ű elő adás a brechti színházelmélet megvalósítására törekedett. A rendez đ
következetesen alkalmazza az elidegenít đ hatásokat
gyakran él olyan húzšokkal,
á
melyek minduntalan
figyelmeztetik a darabbal azonosulókat, hogy
„csak" a színházban vannak. Úgyszintén brechti
követelés az is, hogy a katarzis ne a színpadon,
hanem a néz őben ájtszódjon le. Ennek érdekében
ülteti Wajda a néz őket egy bírósági tárgyalóterembe. A színpadon is — a гіézđkkel szemben —
nézők ülnek, a színészek pedig a színpad el đtti
emelvényen és a nézők között játszanak. Mindvégig lendületes színpadi alkotást láttunk, amihez
nagyban hozzájárult a dráma remek kompozíciója
is. Történelmi eseményr đl van szó, ennek ellenére
a dráma cseppet sem t űnik időszerűtlennek, éspedig azért nem, mert Wajda — Lyubimovhoz hasonlóan — felfedezte benne az örök emberit, az
időtlent: a világnézetb ől eredő ellentmondásokat, a
hatalom oszthatatlanságát. A dráma az egymással
szembekerül ő emberek — Danton és Robespierre
— között feszül. A bírósági döntés egyben etikai
pártoskodás is. Ehhez hívta tanúnak Wajda a nézőket.
A klasszika pódiumán léptek még fel a villeurbanne-iak (Franciaország) Marivaux filozófiai drámájával, a Vitával, a már említett moszkvai Taganka
színház a Tíz világrenget ő nap-pal, a barcelonai
Nuria Espert társulat az Isteni szavakkal stb., stb.
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Ellentétes véleményeket kiváltó, de teljes egészében — némi iróniával azt mondhatnánk, kimondottan bitefi — avantgarde darab volt viszont
Robert Wilson és Philip Glass Einstein a strandon
című operája. A maratoni, közel öt óra hossz ős
darab az id ő relativitására (olykor-olykor az volt
az érzésünk; értelmetlenségére) kívánja felhívni a

néző figyelmét. A számok b űvöletében zajlik az
elő adás. A kórus számokat „énekel", miközben az
idő múlását zenei ritmussal mérik. Ilyenkor a statikus színpadkép asemmi-sem-történik nyugalmát
sugallja, miközben csak az id ő múlik. Az efféle
nyugodt jeleneteket azután rendszerint egy dinamikusabb jelenet váltja fel; remek koreográfiával
színpadra állított tánc-mozgás. Ilyenkor az volt az
érzésünk, hogy matematikai — kibernetikai transzrelaciókat látunk. Az alakok egymáshoz való viszonyulása szinte matematikai képletek sémájára
történt. Az egy állandó és több változó viszonya
adta újabb állandó, és a jelenség folyamatos ismétlő dése keltette ezt a benyomást. Mert a tizenkét táncoló-mozgó személy közül egy mindig fix
pontot képezett, míg a többi kavargott, örvénylett
körülötte.

klasszikának, mint az avantgardenak — az értelemre apelláló jellegét tükrözi.
A színház akkor áll kötelességének és feladatának
magaslatán, ha szeizmológiai érzékenységgel reagál a való világ rezdüléseire, s tapasztalatait m űvészi módon tudja átadni közönségének. Miközben
a korszellem pártosságáról sem szabad megfeledkeznie. S a mai színház —err ől meggyőződhetünk
— tudatában van feladatának.
MEGJEGYzES:
1. Lásd Gerold László: Az eszményi képlet nyomán cím ű
frđsát. Í7j Symposion 126. száni, 1975. október.

Az egész el ő adás három dolog folytonos variálódásából állt: a mozdony, a bírósági tárgyalóterem
és az űrhajó vissza-vissza tér ő jelenetéb ől. E három
dolog mindig más-más formában t űnik fel, magukon hordozván ezáltal az id ő okozta változásokat
is. Szimbolikus jelentőséggel bírnak mind e dolgok, mert Einstein élete a mozdony— űrhajó közötti technikai fejl ődés szakaszára esik. A bírósági
terem pedig a józan ész színtere, amit, sajnos, értelmetlen rohanásával maga az id ő kérdőjelez meg.
Szenzációs jelenet volt az opera záróképe, a monumentális geometriai ábrákat felvillantó, számítógépre emlékeztet ő szerkezet. Az el őtte mozgó embereknek csak a sziluettje látszott az er ős fény
miatt, ami az emberben a kis еbbségi érzetet tudatosítja, utal az ember parányi voltára.
Az el ő adás rengeteg meghökkent ő en új dolgot produkált. Nagyszer ű színpadképei lehet ővé tették
ugyan a szabad asszociációkat, de ugyanakkor —
szinte észrevétlenül — a néz őt az emóciók világából a gondolkodásra kényszerít ő értelem világába vezette. Ami szintén meglep ő volt, az a néz őkkel történ ő kontaktus megteremtése, anélkül,
hogy igénybe vették volna az emberi kommunikáció alapját, a beszédet. Az emberi hangok megrekedtek az artikuláció szintjén (pl. számok sorolása, skandálás) amihez nagyszer űen kapcsolódott
a zenei kompozíció. A végén a néz ő önmagának
fogalmazza meg — kényszer űen — a konzekvenciát.
Wilson és Glass operáj.ában — a kifejezésforma
mellett — a mer őben újat az egzakt, a matematikai igazság m űvészi „igazsággá" történ ő átalakítása kepezte, s az átalakulás olyan magas fokon
történt, hogy hitelessége semmikílppen sem kérd őjelezhet ő meg.
Kifejezetten bitefi elő adás volt még Peter Brook
etnológiai — antropológiai drámája, az Ikek is.
A 10. Bitef — Nemzetek Színháza tanulságainak
összegezésekor mindenekel őtt ide kívánkozik
Andrzej Wajda újságíróknak adott nyilatkozata:
„Ma már nem tétezik az avantgarde és a tradíció
kett őssége. Napjainkban az értelmen van a hangsúly. Ennek alapján vannak értelmes és értelmet-

len dolgok." A látottak alapján valóban helytállónak tartjuk véleményét. A racionális revízió napjainkban mind evidensebbé válik. Az így létrejött színképeltolódás a m űvészetnek —úgy az új-
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A szín hátterében az egész falteret kitö'It ő , a kép
bő t kitutó fehér vászon. Akár mozivászon is lehetne, ha .méreteit, kortúráját egészében láthatnánk. Кétotdalt, az el ő térig, fekete függönyök.
Elöl fekete drapéria. A színpad hátsó badszárnyában egy kőszürke és sápadt , göcsörtös fa. Csontvágy cédrusa, lecsupaszítva. A bels ő ág, mint a
vízbe merül ő hattyú nyaka, lehajlik, mer ő legesen a földnek; a küls ő ág pumhább íve villaszer ű
két karomban végz ő dimk. A fehér vászon úgy váltja
fehérségét — ahogyan az id ő múlik. A drámai id ő
külső történéseit rögzít ő fény árnyjátéka hosszúhosszú ideig szinte észrevétlen marad, a vakító
fehérség s apiszkos-szürke árnyalatai feloldódnak a bels ő történésekben — a szí п észek mozgásában, a beszédben —, majd zöld-sötétté válva (miközben az okkeгsárga-zöid hold is fölkerül)
a zenei fortissimo harsányságával érvényesíti'k a
befejezés, a végkifejlet játék- és beszéd-szituációját (Wladimmír és Godot kisküldöttjének párbeszéde).
A fénynek ez az árnyjátéka a második felvonásban zenei-matematikai pantossággal ismétl ődik

meg.
Ezt az állóképet kesllett kimozdítani merevségéb ő l, apró cselekmkel, mint amilyen egy-egy kacsázó mozdulat, Wladimír vonaglásai, Estragon
csámpás-fürge ide-oda helyezkedése, vagy egyszer ű en a beszéddel, minek szerepe lényegideg
rokon az id őmúlást „játszó" fényforrással. Maga
is eszköz, pantomim kellék.
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Szabatosan, irodalmi tisztasággal hangsúlyozott,
feszes dikaiójú német szöveget hallunk. A kiejtés
tisztaságát, a szavak hangtestét el ő bb érzékeljük, mint értelmüket. Wladimír és Estragon replikáimban — itt: a színpadon — biztosan nem filozófiai ,nézetek ütetköznek. Kéct hang felelget egymásnak, hívják egymást, taszítják egymást. Eqyik
sem lehetne meg a másik nédikül; külön-külön
puszta zörejjé változnának. igy viszont még értelemhordozó beszéd az, amit hallunk: kommumnikáció, két zenei alaphangból kikerekül ő , feszülfséa еt tartalmazó emberi visszhanq.
Wtadimir és Estragon megtestesít ő i különböznek

Wigger (Wiadimír): Azt jelenti ez, hogy innen
szám ű zve van mindenféle naturalizmust
Beckett bemutatta: a térdére ereszkedett, s úgy
maradva, két kezét el ő bb fölemelte, majd a padlón csúszva, el őrenyújtotta.

Wigger : De hogyan valósítsuk meg ezt anélkül,
hogy közben meg ne fosszuk az emberi jellegtő l, hogy sterillé ne legyen.

Ez játék, ez az egész játék, mondta Beckett. Ha
majd mindannyian a padlón leszünk , onnan naturalista módra föl nem emelkedhetünk. Ezt m ű vészien kell cselekednünk, szépen, balettszer űen.
Másképp az egész egy utánzat, a való uf đ nzása.
Wigger: Bizonyos szárazsághoz kell tehát eljutnil
Beckett fölállt: világosnak

éѕ áttekinthet đ nek
kell lenni, nem pedig száraznak. Ez játék ugyan,
de olyan, amelyik életté válik.
‚

Pozzo Lucky próbája közben Beckett v đltoztatđst
eszközölt a fára vonatkozó szövegen: a fáról
beszélve a „fekete és hideg" helyett „sápadt és
hideg"-et kell mondani: hiszen a fa, mint a k đ,
csontszín ű .

Lucky nem csak magának mondja azt, amit elmond, ő nincs teljesen egyedül.
Herr (Lucky): De hiszen úgy kell bel őle mindent
kipréselni, nem kíván gondolkodni...
Lucky mulattatni akarja Pozzot, véli Beckett. Pozzo pedig meg akar t ő le szabadulni. Miközben
Lucky Pozzot vezeti, talán visszaakarja đt tartani
ebben. Lucky sikerre vágyik, elismerésre.

Herr: Lucky egyszer hosszan végignéz Estragonon. Mit jelent ez a hosszú rápillantás?
Ezt a pillantást nem lehet néhány szóban megmagyarázni. Sok minden van ebben a tekintetben. Lucky te гmészeteseп akarja a csontokat.
Estragon is. A két nyomorult ember egymásratalál itt.

Herr: ®lyasvalami гő l van itt szó, mint ami a szolidaritás?
Hát igen — sok minden megfordulhat a fejében:
rádöbben a másik helyzetére, ѕ ez itt nagyon
fontos. Amellett valami büszkeségfélét is érezhet, amiatt , hogy neki jogában áll lemondani a
csontokról, szemben Estvagonnal. Л m Lucky felejteni sem felejt. A rúgás, ha úgy akarjuk, Lucky
bosszúja, amiért Estragon elvette t ő le a csontokat.
‚

Beckett tovább magyarázta a darabot. Ezt egész

egyszer űen kell csinálni , minden hosszadalmaskodás nélkül . Alakot kell adni a konfúznak, vélte. Alakot adni az ismétlések álfal —, a téma ismétel đdése által. Az, ahogyan Estragon a kezdéskor a kövön alszik, az egy téma, mely mindegyre
visszatér. Rögzítf a várakozás helyét, ahol minden
hangtalan. A hallgatás az elnyeléssel fenyeget

itt mindent. S akkor ismét megindul a játék.
egymástól. Testalkatukban is, viselkedésükben is,
öltözékükben is. Azonnal fel sem t ű nhet hát:
Estragon passzent fekete nadrágja födött Wladimír csíkos zakója lötyög, $ a míg Wladimír csíkos
nadrágjával minden rendben van, addig hátán
majd szétreped Estragon fekete zakója. A második felvonásban bekövetkez ő ruhacsere döbbent

Wigger : Mindennek ellenére , ez egy egészen
derű s játék. Természetesen, felelte Beckett, de

szigorú pontossággal kell fölépítenünk . Wladimir
és Estragon egy ponton lesz megkülönböztethetővé: abban, hogy đk tulajdonképpen szét-

választhatatlanok.

rá bennünket erre: mikor is Estragonon Wladimír
csíkos nadrágja gy ű rő dik, s Estragon fekete nadrágja rövid, sz űk cs ő nadrággá vál#ozik Wladi-

miron.
Valami egészen hasanló történik egyéniségükkel
is, beszédük filozófikusságával ,is. A Godotra
vágyva h ő sei egyénítettek, de nem egyéniségek.
Egyénítettek, hogy beszéigethessenek, hogy viszonylatokba kerülhessenek egymással, hogy történhessék valami közöt#ük, s általában. Hogy játszani lehessen.
Az egy t ő rő l fakadó emberi nyomorúság, tehetetlenség, kiszolgáltatottság, s ugyanakkor a „bízva bízó" remélni tudás két arca — ez Wladimír
és Estragon. Egymás variációi, nem pedig ellenlábasai. Csak épp, ha ez így igaz, akkor ebb ő l
nehezen lehet drámát csinálni, ezt nem lehet eljátszani, így nem lehet várakozni és várakoztatni.
K ű lönböz ő ekké kellett tehát lenniök. Ha nem
másért, hát azért, hogy kimozdulhassanak az állóké р b ő l, kimozdíthassák azt a mozdulatlanságból, $ ezáltal láthatóvá tegyék: mozgó — beszél ő figurákká válva emberivé varázsolják a teret, konkrétizálják, jelenitsék a becketti látomást
a világról. Csetlésük-botlásuk így mint élet, mint
élés fogadható be, mégha ez az élés a tömörítés, s ű rítés, csupaszítás jel-absztrakcióin át, stilizált utalások formájában valósul is meg. A néz ő
mégsincs egészen megfosztva az érzéki-szellemi
kalandoktól: a történés várásától, a történést ő l
sem. Adott az azonosulás lehet ő sége is a magu-

Wigger: Mint a megfeszitett gumibot, úgy pattannak vissza egymáshoz. Az elv: hogy lépésr ő llépés гe összetalálkozzanak.

Estvagonról és Wladimí ггб l a következ đket mondta Beckett: Estragon legyen a földön, ő a k ő höz
tartozik. Wladimír legyen könnyed, az ég felé
tájékozódó. Mert ő a fához tartozik.
‚

Beckett, elég váratlanul, Lucky monológjáról kezdett el beszélni. Nem is olyan nehéz ez, mint
ahogy kinéz, mondta. Feloszthatjuk három részre, ahol a középs ő rész további két egységre
bontható. Az els ő részben az ég közönyér ő l van
szó, egy isteni fásultságról. (...J A második rész
az embe ггб l szól, aki apróvá lett — az összetöpö гödött emberr ő l. A hangsúly nemcsak a megfogyatkozáson van itt, hanem az ember kicsinységén is. Ezek a pontok képezik a második rész
alegységeinek a tartalmát . A harmadik rész témája „a föld a k б nek jó" gondolat.
Beckett magya гázataiban a világosságra tö гekedett, egyes gondolatait megismételte, s kezének
rövid mozdulatával hangsúlyozta ki, míg mi a
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szóban forgó részt kerestük, hogy megjelölhes-

sük a szövegben.
Herr tudni akarta, hogyan legyen a monológ
befejezése . Beckett megmagyarázta , hogy a különálló elemek, amelyek a monológ els ő három
részében hangzanak el, itt visszatérnek. Ezt ő a
zenei kádenciához hasonlitotta: ahol a szálak és
a témák ismét egyesülnek.

A monológ témája : apróvá lenni egy közömbös
ég alatt, ѕ egy lehetetlen föld felett.
Herr elkezdte olvasni szövegét. Beckett félbeszakította, változtatást eszközölt. A „von der
anthropopopopomerrischen Akakakakademié' he-

lyett „von der Akakakakademie der Anthropopopopometrie"-t mondjon. A cserére f®Itehet ő leg
hangzási okokból került sor. Herr igyekvően
megismételte a sort. Beckett a kifejezetten ritmikus olvasáson inszisztált, minden szótagot külön
olvasott , kézmozdulattal nyomatékosítva.

Pozzo hangja , szemben Luckyéval , éles és indulatos, miközben Wladimírral és Estragonnal szívélyesen elid őz. Beckett világossá lette számunkra, hogy Pozzót đ nem uraságnak képzelte el
(ahogyan azt értelmezni szokás] , mind a négy
figura hasonlít egymásra . Pozzo tulajdonképpen
egy Lumpenpozzo , aki az urat , a hatalmast, a fé-
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kat színpadi h ő ssé (egyénekké) stilizáló komédiásokkaL Beckefit színháza nem feledkezik meg
a néz ő rő l: meghagyja a kiskaput a .katartikus dekódolásra is. A néz ő n áll, érzéki-in#ellektuáfis fantáziáján, mi mindent ért meg a játékból, mi rrrindent ért bele a játekba.
A fehér — szürke — zötdsötét vászon el ő tt, ha
jelzésekre redukáltan is, mégiscsak ez a mi valós
világunk alakul, — hihetjük, és szurkolhatunk is:
Godotra várva.
Vagy inkább egy újkelet ű , el őttünk körvonalazódó, rendbeálló, láfihafióvá tett mítosz rítusai ezek,
s e rítusokat, a játék szuggesztiói п ak a hatása alá
kerülve, mint a világunk, létezésünk lényegét
érint ő , felsebz ő értelmez ő pantomimjeleket fogjuk fel, s katartikusan felkavar bennünkefi: a sfilizácfól
Beckett színháza: orpheuszi zenem ű az élet és
m űvészet lényegéhez való alászállásról — hangszerek és énekszó nélküli, pusztán beszéddel,
mozgással, színnel operáló.
Beckett színészei játszanak, de sohasem önfeledten. „Németesen." Távolságtartóan és távolságép"rt ő en. A beleélés és a bemutatás határán
egyenstilyozva. Komédiáznak, de nem bohóckodnak. Meg ő rziik színészi mél'tóságukat.
Beckett színháza: láttató, jelenífi ő színház, nem
pedig kérdez ő , válasz# keres ő . A szinpad lecsupaszí'tofit, ki ű rített terében világunk váza meredkedik: a tömörífiéssel, absztrahá'lással átláthatóvá
változtatva. Mífiosszá, történelemmé, s ugyanakkor m ű vészivé nemesednek esend ő emberségünk
s az eszmények utáni sóvárgásaink.
Beckett nem tagadja meg t ő lünk a hit lehet ő ségét, s ő t, a maga — rezignált/irónikus — módján,
szurkol is nekünk: fogalmazzuk újra látomását.
A Godotra várva talán éppen ezáltal — kihívó
jel'legénél fogva — váshatott az újkori drámairodalom egyik alapszövegévé.

lelmetest pusztán csak el еvigyázatosságból játsza meg. Igy az ő rövid kis monológját az égr đl
úgy kell elfognunk, mint egy magánszámot,
mellyel Estragon és Wladimír figyelmét magára
irányíthatta: nem akarja elveszíteni társaságukat.

(a forgatókönyv:]
A forgatókönyvet Beckett még miel őtt Berlinbe
érkezett volna, letiszt đzta. Ki kellett dolgoznia a
pontos tervet, hogy a darabot színrevihesse.
Meg kellett kísérelnie, hogy a darabot, amely
„rendetlennek" és „képileg kifejezhetetlennek"
tű nt, strukturálisan el őállítja. Ami megelepetést
okozott: a szöveg úgy hatott, mint az egzaktság
és a forma non-plusz-ultrája.
Miközben Beckett íróasztala mellett darabjának
a színrevitelezésével kísérletezett, természetesen
tudta, miért hagyja üresen a forgatókönyv baloldalait: tudta, a próbák közbeni színpadi gyakorlat — ha csak egészen kis mértékben is — fö ш lvizsgálja majd a látomásos elképzelést, s itt-ott

elkerülhetetlenné lesz a korrekció.
A tematikai tagolódás a struktúra színrevitelezését segíti itt el ő : az egyes feliratok alatt azoknak
a helyzeteknek a leírása következik, melyekben
a téma megjelenik, ám eközben nem törekedett
Beckett a puszta kivonatolásra. Hiszen — s ez
jól megfigyelhető — a színi elrendezésben és a
dialógus alakulásában az ismétl ődéseknek, variációknak , hasonlóságoknak, párhuzamosságoknak, a vissz ( a)hangzá ѕoknak éѕ utalásoknak
egész képzete teremt ődik meg, amiben a színrevitelezés konkrét formáját és struktúráját ismerhetjük fel: a forma akaratát, amely nem mond
le az élvezhet őségrđl.

a
szent

és
a
rögbijátékosok

a new york-i rabon mines

társulat el ő adása

fehér 16 cirkusz

A szent és a rögbi.
szentesített rögbi.
Rögbisített szent.

Amerika elszántan elemzi önmagát . Lenyesi önnön
dudorait , légüres térbe helyezi és figyeli lelassított,
kipreparált mozgását , annak jellegét , törvényeit.

peter schumann kenyér- és
bábuszínházának el őadása

Az előadás berreg ő dinamizmussal indul.

Cirkusz

Misztifikálni a motorzúgást , a motorosok virágalakú
kerengése , talányos szabályok szerinti vonzódása-taszítása által , ire, sikerűit . S hozzá egy csipetnyi fe-

Fiatalok, csinadratta , óгi"hangszerek , éktelen színek,
káprázatos , szedett-vedettre gyártott kosztümök: hemzsegő , apгó ötletek , jelenetek ; kikiáltó , komédiások,
bohóckodás , a bohóckodás karikatúrája , önirónia, a
naivitás életöröme , groteszkség , megrendültség , aktualitás ; feloldhatatlan , tragikus ellentmondások , pesszimizmus; ügyesség ; tűznyelés , tánc gólyalábakon, képmese a naiv emberr ől és a hatalomról , síp- és dobmuzsika , hegedű és klarinét , óriásbábuk , bábok, a vásári komédiázás gunyoros - humoros, szájtátató , gördü-

szültségforrásként ricsaj ozó szirénázás.
:

A motorosok kiszáguldanak , előlép a szent . Dallamosan hullámzik szét a hangja , de sportöltözéket visel.

Prédikációja után befut a rögbicsapat hófehérben. A
,

himnusz is visszájára fordul : visongásba csap

át.

A mérkőzés a ceremóniák vértelen sorozata. A négy
bírónő zölden foszforeszkáló csövekkel mértani alakzatokat , kristályszerkezeteket alakít ki : talán a konkrétumok elvonatkoztatását célozza , a játszma titkos,
de pontos szabályaira utal , amik szerint bolydul, el-

rendeződik s összecsap ez a furcsa fehér raj. Szinte
recsegnek a torz szögletesre kiképzett rögbi-egyenru,

ha vállak . A mozdulatok néha lelassítva úsznak a levegőben , olykor kificamodott , görcsös testtartást rögzít a kép — stilizált meccs ez, mégis következetesen
végigvezetett, m űalkotássá kinevezett. A rögbi Amerika zárt , öntörvényű nemzeti sportja , mely végletes-

ségében

,

erőszakra építettségében jellemezheti az
-

lékeny hatásvadászata

—

ragyogó kivitelezésben.

Fehér 16
Középkori műfaj : morális allegória , misztériumjáték.
Itt is bábufej ű szerepl ők , redukált, jelzésszer ű eszközök, redukált , jelzésszerű érzésmegnyilvánulások. Reszkető báLványimádat , megsemmisítő alázat , életet adó
hit, majd lázadás, a bálvány lerombolása , később
reszketeg bűnbánat, halál; a bálvány megdics őülése.
Puritán elemeivel ( csöndjével , vízcsobogásával ) tiszta
misztikájával üdít ez a színház.

egész társadalmat , amely megalkotta és él vele. Ezért

a rendező úgy gondolhatta hogy a valósághoz akkor
,

jut a legközelebb , ha a sport - aktus jellegét és törvényeit mutatja meg —jelre , vázra csupaszítva.
Az ötlet, a téma telitalálat , az előadás mégis rossz.
Kiszívta a sportjáték hevületét, izgalmait, hogy a közönség szájába rághassa halovány eszmei tartalmait.
Az ellaposodott klinikai gyógytorna végülis nem ítéli
el a rögbit , nem gúnyolja vagy kacagja ki az amerikai játék - brutalitást , csupán bárgyú utalásokkal kezdetleges - naivan e1játszik egy betanult , mesterséges
rögbi-produkciót , melyben a színjáték , szimbolikus és
„cselekményszer ű " elemei különválnak . Célravezet őbb

lett volna valódi rögbimérk őzést lejátszani egy frappáns kontraszt - keretben , s ezáltal dinamizmust, éles
szellemn konfrontációt biztosítani a játéknak. Egy
ilyen próbálkozás a „színdarab " mai fogalmát is új
dimenziókkal b ővítette volna.

Középkori é s modern.
A véletlen játéka, hogy a két el őadás, amelyet a
BITEF - en láthattam, a közönség sza'vazatai szerint a
két ;széls ő ,pólust jelenti : a rögbi - -produkció kapta a leg-

kevesebb a bábuszínház a legtöbb pontot Pedig kö,

.

zös vonásaik is vannak : egyik sem tekint bonyolult
emberi mélységekbe; arcjátékra , szövegre sem adnak
sokat; a látvány hatására építenek é s csak jeleznek
egy-két érzést , gondolatot.
A lényegbevágó különbség az, hogy az egyik szórakoztatóan , a másik pedig egyhangúlag valósította meg
saját célkitűzéseit . Az általános közönségmércék szerint tehát a m űalkotások léte a szórakoztatáson áll
vagy bukik.
cs б nyi erzsébet
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Lehet, hogy csak a jelzők változnak? Kézikönyvekből
tanultuk egykor, hagy a színház kollektív m űvészet.
Bs valósággal új korszak .kezd ődött, amikor a színház
felfedezte (gyakorlatilag fedezte fel), hogy minden más
művészetnél inkább a totálisban valósíthatja meg igazán önmagát. Az epika tárgyálagoss "agát a költészet
alanyisáigával egyesítheti, az id őbeliséget a téribeliséggel, a hallhatót a láthatával, a mozdulatlant a mozgással, és így tovább. tTm nem ez volt az igazi íujdonsá.g
(elvben-elméletben legalább 1s); inkább az az energia,
amelyet aszó egyeduralmát ugyan ¢Hegtör ő, de erejét
mеghatvá.nyozó, talán eklektikus, de rendkívül hasznos új esztébika a mindennapi színházi gyakorlatban
felszabadított, rnégpedmg egy színházi el őadás minden
lehetségestisszetev őjéből. Ezek az ös zetev ők egyre
több társművészetből származnak, de ismét nem ez a
lényeg; hanem a jelentés, amelyet fölvesznek és sokkal hat'ásosabban továbbítanak, mint eddig .bármikor.
A mai színház felt űn$en kedveli az er ős hatásokat de
nem :biztos, hogy az er ős hatás j•elen.téshordozó is. Biztosabb, hogy egy-egy előadáselemnek a maga helyén
kell mondania valamit a néz őnek, s hogy a jelentés
csak a sokféle tényez ő egymásrahatásában valósulhat
meg. Régi és legujabb kompozíciós szaibályo.k értelmében.
.

Amíg ilyen nagyszerű szabályok vannak, addig könynyű a dolga a kritikusnak. A lehető legegyszerűbben
vezetheti le bel őlük még olyan válaghvrű elő adások
erényeit és naipfogyatkozásáit is, amilyeneket a 10.
BITEF és a Nemzetek Színháza együttes világtalálkozóján láthatott az idén Belgrádban. Bár nem biztos,
hogy teljes egyetértéáben a nemzetközi zs űri döntesével. Miért titkolnám példáuul, hogy a Brook-el őadas,
Az ikek nagydij.át túlzásnak tartom, és inkább a tekintélyely alapján látom indokolhatónak. Persze, az
elő adásnak megvan a maga jelent ősége már a forma
szenipontjdól is, de ez nem más és nem újabb, mint
a párizsi Kís.érleti Központ eddigi iráni és afrikai kísérleteinek eredménye; távoli népek, szokatlan, másképpen kifejez ő gesztus- és hangrendszeréb ől merít.
(Egyébként megtette ezt a huszadik század szinte valamennyd jelentős színházi újítója.) Ezenkívül az el őadás megrázó dokumentum, „színházi riport" egy afrikai törzsr ől, amelyet a hirtelen és er őszakos áttérés
egyik civilizációs fokról a másikra (a gy űjtögetésről
a földművelésre) úgyszólvá.n megsemmisátett, ha fdzikailag még nem is, társadal:тг i-erkölcsi létfonnájában
mindenképpen. A baj az, hagy az el őadás egész mai
világunkra érvényes metaforaként kínálja magot, ám
ilyen jelentést végül is képtelen magára venni. Az
előadáa kialakítása közben az ehhez szükséges dramaturgiai munka 1 5 elmaradt, de az is bizonyosnak
látszil., hagy a kiragadott valósagmodell alkalmatlan
az általánosításra, mert túl egyszer ű, :mondhatni sematikus következtetésekre vezet. Vagy nem is következtetésekre, csak párhuzamokra, .mert „retrogradálni" nem lehet, és nem is kívánná senki komolyan.
Az eredmény mégis az lett, amire Peter Brook talán
nem is gondolt: az el ő adás a civilizáció elő tti „természetes állapot" bizonyos (de f őleg ma már) naiv idealizálásaként hatott.
.

Ha már ellenvéleményeknél tartunk: nehezebb megmagyarázni azt az általános hideg fogadtatást, mondhatni értetlenséget, amely Patrice Chéreau Marivauxrendezését (La dispute) fogadta. Talán a sokféle (franciás műveltséget is feltételez ő) hatáselem tobzódásában kell keresni ezeket? Magyarán szólva, több esélye
van egy színházi el őadáGna.k, ha egyszeruen, világosan
áttekinthető, ha jelzései és utalásai kevésbé tudós természetűek, ,;muveltek"? Lehet. De elég nehéz nem
észrevenni, hogy a Marivaux-szövegekb ől összeállított keretjátékban például Chéreau szántszándékkal
borzolja a mai antisznob .néz ő érzékenységét. A Ma-
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rivaux-nál is szeraplđ „felvilágosult herceg" és barátnője vitáját arról, hogy nő vagy férfi volt-e az, aki
az első hűtlenséget elkövette, ezt a tökéletes marivaudage-t enyhén szavalva adják el ő a színészek, miköyben az előszínpadon ravaszul elhelyezett homorú
tükrök verik vissza a vetítőkamrákból •kilövelt sugárvékonyságú kék fényt, amely a szerepl őket is, a nézőket is többször végigpásztázza, s egy •kis asztalon
rejtélyesen, kisebb-nagyobb rézgömbök forognak.
Megannyi mikrokozmosz? Utalás egy korabeli tudós
műhelyére? Ez is, az is. S hogy milyen tökéletes bevezető volt ez a kis játék a tükrökkel és rézgömbökkel, az akkor derül ki, amikor megkezd ődik a tulajdonképpeni előadás, a vita demonstrációja. De ez már
nem gáláns vetélkedő, hanem marivaudage: Chéreau
minden emberi állhatatlanság okára keresi a valaszt,
a lélek legmélyén, önző, hiú, narcisztikus ösztöneinkben és reakcióinkban: •a ások=sok emberi külbnvilágban.

Robert Wilson „operáiról" sokan es sokszor leírták
már, hogy sem lineáris, seren utólag összeilleszthet ő
színpadi cselekményük nincsen.. Bár korábbd produkcióit csak be ѕzámolákból demerem, az Einstein a strandon minden jel szerint sokmindenben. különbözik
ezektől. A „szürrealista" jelző, amellyel a Wilsonapeтakat illették eddig, már nem látsDik olyan indokoltnak, bár kétségtelen, hogy els ődleges élményünk
a nézőtéren nem racionális természetű a zene, a mozgás, ritkábban hang-, azaz beszédtöredékek kombdnációjából kialakított tizenöt-ihúsz perces jelenetek, színpadi etűdök тnásképpen jelentésesek, Mindannyiunk
valahol mélyen elmaktározott érzeteit és képzeteit
hívják el ő, amelyek modern életünk forgatagában, 1letve egyhangúságában vagy tudatosodnak bennünk
vagy nem, s ezeket dllesztik sebesség és •mozdulatlanság találkozási •pontján kiegyenlítő és rendkívül megnyugtató rendszerbe. De ez már nem „álomterápia".
A roppant lassúsággal betolató vonatnak s a színészek felgyorsított és gépies, a pillanat, illetve a m űvelet tört részeiré bontott mozdulatainak, a mutatónélküli óráknak (amelyek a relatív id őt „jelzik") és
a táncosok szédítő keringésének nem álarcjelentési k
van, hanem a relativitásról beszélnek. A relativitásról
és relativista karunk гбL A cím sem önkényes, az sem,
hogy a szemünk elő tt számtalan viszonyítási rendszerre hullott világ új Kolumbusza, Einstein mindéhhez fáradhatatlanul hegedül nekünk a színpadon.
Nem v'igaszul teszi: Wilson-operája a különböz ő viszonуításd rendsžerek „békés egymás mellett éléséb ől",
abból tehát, ami világunkban adva van, kétségtelenül
harmóniát teremt. A művészet ezt is megteheti.
,

.

Jurij Ljubimav Hamletjét csak hosszú oldalakon lehet
elmesélni, jobban mondva elemezni. A gitáros-énekes
Hamlet, Viszockij (aki zömök, elszánt, indulatos és
szeles kevéssé nminta egy szoborhoz s a hangját is
rekedtre •kiabálta) miért lép be Borisz Paszternák
Hamlet dalálval s a darab végén miért nem jelenik
meg Fortinbras, hogy a h ősi halottat pajzsra emelje?
Miért kezdődik az előadás a sírásók jelenétével, s a
nyitott sír miért marad ott végig a színpad el đte,

,

-

",

,

rében, a követkežő koporsók hosszú sorára várva?
Mёѕr ez a •néhány kérdés is érzékeltet egyet-mást az
előadás rendkívül gazdag (és eredeti) jelentésrendszeгéből. De amiről külön kell beszélni, az egy díszletelem, a nevezetes függöny. Beszéltek is róla eleget,
karhoztatták, hogy minden egyebet háttérbe szorít az
előadásban. Ezt nem hiszem; a függöny inkább mindennek más értelmet ad. Claudius hatalmának és
Hamlet óselekvésképtelenségének. Valami meghatározhatatlan, súlyos és nyomasztó ellenállásba ütközik
Helsingőrben minden egyenes, nyílt, bátor tett vagy
gondolat. Ez a fenyegető, megnevezhetetlen valami a
szürkés-barna, hatalmas méret ű függöny. Ha elindul
(elo"bb jobbról .balra, keresztben a színpadon, de for-

dítva és átlósan is), mindent és mindenkit elsöpör útjában, a szerepl ők küzdenek vele (mint álmunkban •a
nehéz sámral), belegabalyodnak, elmerülnek •benne. De
még sokféle szerepet játszik a függöny: lehet a trón
kárpitja, amely karosszékké öblösödik, ha mögötte valaki vagy többen. jól odatartják a hátukat, lehet közönséges fal, amelynek füle van, s amikor a király
és Polonius mögötte hallgatázi•k, hirtelen kifordul és
leleplezi őket, a „Lenni vagy •nem lenni" monológnál
ketté osztja a šzínpadot, s a másik oldalán a fülel đ
Claudius úgy vкssahangozza az örökkévalósághoz intézett kérdést, mint a hatalom pillanatnyi alternatívágát („vagy te, vagy én"), az egérfogó-jelenetben a
színészek súgója Innen figyeli az alkalomra rögtönzött udvari színpadot, és így towább, lehetetlen elmondani, mi mindent tud a függöny. Talán túl sokat is?
Azt hiszem, semmivel sem többet annál•, amit Hamlet
sorsából a figyelmes fül kihallhat.
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O'Neill „A korai nó dráma" cím ű tanulmányában
kifejti, hogy a nó drámaírás kezdete nem köt ődik
semmilyen történelmi eseményhez. A fokozatos
fejlő dés meghatározott formához vezetett, amely
azután külön nevet kapott, úgy, mint a m űvészet más eseteiben is. A nó drámának mint kész
ténynek a szempontjából visszatekintve különböző áramlatokat észlelhetünk, amelyek hozzájárultak kialakulásához, mivel a nó csak Zeami
idejében nyerte el a maga szilárd, pontos formáját.
„A nó", írja O'Neill, „legjobban úgy írható le,
mint komoly szórakozás, amely három f ő elemből
áll — mimikriből, énekb ől és táncból". Az elemek
ilyen kiegyenlítése rámutat a nó drámának, mint
előadott darabnak és írott szövegnek a különbségére. Hosszú id őn keresztül az írott szöveg jelentette számunkra az egyedüli lehet őséget ennek az
összetett jelenségnek a megértésére. A mimikri
(vagy utánzás) eleinte külön elemet képezett; a nó
akkor jött létre, amikor — a benne rejl ő drámai
incidenssel együtt — az énekkel és a tánccal
egyesült.
A nó drámák, melyeket Kanami fejlesztett ki és
Zeami tökéletesített, öt kategóriába sorolhatók:
isteni, harcos, női, tébolyult és démonikus. Minden nó előadás magába foglalja mind az öt kategóriát, ugyanabban a sorrendben, amely megfelel a jo, ha, kju, illetve a bevezetés, kifejlés és
befejezés esztétikai szabályának. A bevezet đ drámának egyszer űnek, formálisnak, s őt egyhangúnak
kell lennie. A következő három darab, mely a kifejléshez tartozik, elegáns, graciózus, alig valamivel összetettebb a bevezet őtől, és a negyedik részen keresztül fokozatosan el őkészíti az ötödik,
démonikus darab gyorsított ritmusát. Ugyanakkor
a jo, ha, kju szabályt a három darabból álló, középső részben is alkalmazzák, és minden darab
struktúrájában és emócióiban is jelen van.
Függetlenül attól, hogy a nó darabok az els ő, második vagy harmadik kategóriába tartoznak, egymás között hasonlóak és azonos felépítés űek; minden darabban ugyanazok az alakok szerepelnek,
melyek kevésbé alakok, inkább színészek, akik az
alakokat megformálják. Csak egy igazi színész
(elő adó) van az el őadásban, a site, aki a fő személyt testesíti meg. A vaki, vagy másodlagos színész valójában csak az események katalizátora és
passzív megfigyel ője. Az esemény rendkívül ritkán
olyan cselekmény, amely valódi történethez kapcsolódik, ehelyett egy korábbi esemény felidézése,
melyet az ének és tánc elevenít fel. René Sieffert
professzor így határozza meg a nót: „A nó a h ős
életéb ől kiragadott, privilegizált pillanat költ ői
kikristályosodása, melyet a darab kiragad a maga
spaciotemporális kontextusából, és az álmok univerzumába vetít ki, melyet a vaki, illetve a tanú
idéz meg és tár elénk.
Miután a két dobosból és furulyásokból álló zenekar, majd a kis énekkar elfoglalja helyét a színen, a darab azzal kezd ődik, hogy a vaki megjelenik a hidon, amely hátulról vezet a színre. Bemutatkozik, legfeljebb néhány szót szól az élet
mulandóságáról, majd közli, hogy éppen egy híres
templom vagy falu felé indult. Ezután következik
a micsijuki, vagy az út éneke, amelyben elmondja
utazását, melyet néhány koreografált lépéssel szimbolikusan ábrázol. Amint megérkezik oda, ahova
elindult, leül a vaki oszlopa mellé, amely a szín
elején a bal oldalon áll. Ez a bevezet ő ún. jo része,
amelyre mindenekel őtt az egyszer űség jellemző.
A második rész, a kifejlés, vagy ha, három sza-

kaszból áll, melyek ugyancsak tükrözik a jo, ha,
kju struktúrát. Els ő : a site jön be és elénekli a
darab témáját,' "majd az saját életét, foglalkozását
és munkáját ismerteti. Második: a vaki a sitevel
beszélgetésbe kezd és kéri hogy mesélje el, miért
nevezetes a hely, ahol tartózkodnak. Harmadik: a
site röviden elmondja a történetet, miközben felfedi, hogy ő is résztvev ője az eseményeknek. Ennek a felfedésnek a pillanata felel meg legjobban
a történet táncának, az ún. kuse-mainak.
A kiogen nevű komikus közjáték után, amelyben
a komikus hő s kevésbé választékos stílusban mondja el ugyanezt a történetet, következik a befejez ő
rész, vagy kju. Ez sokkal gyorsabb ritmusú: a
site, aki közben elhagyta a színt, újra els ő szerepében jelenik meg, mint a legendáris h ős szelleme, akit már el őzőleg leírt. A szellem egy lassú,
előkelő , evokatív tánccal, a kar kíséretében feleleveníti a fájdalom vagy harc dönt ő pillanatát,
mely egyben az el őadás tet őpontját is jelenti.
Ha a Pekingi színház vagy a Kabuki kelet nagy
operáit jelentik, a nó a kamarazenéjét. Vagy a nó
inkább Bach koncertje két heged űre, amely valamely szimfóniával összehasonlítva csenevésznek
és meztelennek t űnik. És amíg nem lesz lehet őségünk arra, hogy nó előadásokon neveledjünk, az
igazi megközelítést nem annyira maguk a nó szövegek, mint a nóról és el őadásáról írt írások kell
jelentsék, és ezek között els ősorban a Zeamitól
származók.
Zeami és művelt követ ői két autentikus elvet
emelnek ki, mint a nó művészetének alapját: a
monománet és a jugent. Az első, amelyet „imitációnak", „igazságnak", „realizmusnak" (de nem az
európai XIX. századi értelemben) nevezhetnénk,
megkísérli megragadni a dolgok küls ő formáját,
míg a második, jugen, vagy „az, ami a felszín
alatt van", megpróbálja megpuhítani a dolgokat,
stilizálni azokat és megtalálni rejtett lényegüket.
A két elv hatásának ki kell egészítenie egymást,
miközben dinamikus egyensúlyt és összhangot kell
megvalósítaniuk. Zeami így figyelmezteti követ őit:
„Vigyázzatok, hogy ne váljatok ördöggé, de arra
is, hogy kővé se váljatok tánc közben", vagyis:
egyrészt kerüljék el az er ős realizmus túlzásait,
másrészt a túlzott esztéticizmust.
Zeami számára a küls őségek imitációja a h ős
érzelmeinek megértéséhez vezet. A túlzott utánzás viszont a rúthoz és közönségeshez, melyet maga Zeami nem tekintett modernnek. Az utánzást
ki kell egészíteni a szépséggel és eleganciával, és
így lehetővé tenni az érdekesség „virágának" létrejöttét. Ez alatt Zeami stilizációt ért. Stilizációértelmezését a legplasztikusabban az öreg szerepek
eljátszásához adott tanácsaiban fejti ki. A színésznek, ahelyett, hogy az id őseket utánozná, csak le
kell lassítania a mozdulatait, úgyhogy minden
mozdulat kissé a „gong" után következzen. Zeami
rájött arra, hogy az öreg ember szeretne fiatal
lenni, és mozdulataival a fiatalság hatását akarja
kelteni. Ezért a színész mozdulatai fiatalosak kell
legyenek. De mivel a h ős idős, már nem lehet
olyan fiatalosan gyors, és az ilyen lágy szinkopálással is fel kell fednie az öregséget.
A másik mozzanat, amely a nót megvédi a vulgáris realizmus betörését ől, a nó-színész kifejezéstelen arca. Mivel a vaki csak az események katalizátora, arcának nem kell kifejeznie semmilyen
érzelmet. A site viszont tartásával és mozdulataival kell kifejezze a személyiség jellemét és érzelmeit, mivel az ő arca is kifejezéstelen, s őt legtöbbször maszk fedi azt.

A jugent nehéz lefordítani, mert több kül őnbözđ

értelmezést adott már maga Zeami is a harminchat évig vezetett jegyzeteiben. A jugent szuggerálja a maszk stilizált szépsége és szellemi realitása, amihez köt ődik is. Elsődleges jelentése
„okult", vagy mint Waley írja, „az, ami a felszín
alatt rejlik". Más fordítások, amelyek a terminus
komplexitását tudatosítják az olvasóban, így hangzanak: transzcendentális látomás, megformálhatatlan érzés, transzcendentális betekintés, elegancia,
graciozitás, szubtilitás, megjelölés. Sieffert a
„szubtilis charme" kifejezést ajánlja. Maga Zeami
metaforikusan magyarázza, mint „fehér madár virággal a cs őrében". A jugen szó kétségkívül olyasmit próbál leírni, amit csak szuggerálhat. De ha
lényege meghatározhatatlan, akkor azok, akiknek
megvan a kellő szenzibilitásuk és felkészültségük,
átélhetik. A szépség különböz ő formái eredményezik a jugent: fizikai bájosság, elegancia, tartózkodás, nyugalom.
Az előadás, amely jugent is tartalmaz, szuggesztív
hatású, melynek a néz ő is részévé válik, mivel
neki kell végül is megvalósítania azt, amit a színész csak szuggerált .Ezért a színész mozdulatának soha sem kell elérnie az ideális mozdulatot.
Zeami ezt így tanácsolja a színésznek: „Mozdítsd
meg szellemedet tíz tizeddel, de a testedet csak
hét tizeddel." Ez a szinte grafikus formula rámutat a testnek a szellem általi szigorú ellen őrzésére.
A mozdulatokat a szellem vezeti és ezáltal mindig
többet nyújthat, mint amit azok önmagukban
nyújtanának, úgyhogy a néz ő a szellemet követve
maga is kiegészítheti a mozdulatot. Ilyen technikával megvalósítható az els ő világ, amely különös
és érdekes.
A színész, aki eléri a virág kinyílását, következetesen tiszteli a normákat, de ugyanakkor többletet,
ső t önmagát is beleviszi a játékba. Ez csak hosszú
fegyelem és előkészület után engedhet ő meg.
Zeami ebben az esetben csak olyan színészr ől beszél, aki már elérte a legmagasabb fokú m űvészetet, azt, amely a szavakon túl van, s akinek a
szerep egyid őben szellemi is és drámai is. Az ilyen
színész elérte az egyenl őséget, az ideális formát,
modellt, amelyet a szellem szuggerál, és már a
technika hatáskörén túl van. Éppen ez a metafizikus cél a nó művészetének végs ő célja, és az
a kapcsolat, amelyet a formák szépsége, a ritmus
és a zene között létrehoz, magyarázza azt a leny űgöző hatást, amelyet a nó gyakorolt és gyakorol a
nyugatiakra.
Samuel Beckett írta: „Nem ismerem eléggé a nó
drámát, sem a keleti színházat általában és nem
kíséreltem meg az ő technikáik alkalmazását darabjaimban." Viszont nagyon jól ismeri William
W. Yeats darabjait, és bizonyosan Fenoloza és
Pound művét, a „Nó vagy a betöltés" cím űt is.
Függetlenül attól, hogy van-e közvetlen vagy közvetett keleti hatás Beckett darabjaiban, elképesztő, hogy ezek a darabok milyen nagy mértékben
testesítik meg a nó színház bizonyos elemeit. Csakugyan, a nó társulat fogadtatása a Théatre des
Nations alkalmával, nem sokban különbözik a
Beckett darabok valamivel korábbi fogadtatásától.
Robert Camp (Le Monde, 1957. június 27.) unatkozott a japán el őadáson és az előadás lassúságáról és tompaságáról, majd a téma jelentéktelenségéről beszélt. Könny ű lenne elképzelni, hogy
Ugyanigy kommentálná a Beckett darabokat is.
Elszántabb és perceptívebb kritikus Marcel Ginglarais, aki ugyanebb ől az alkalomból ezt írta:
„Nem lesz egyáltalán paradoxális, ha majd egy

napon egy nyugati író a nóról mint ultramodern
színházi technikáról kezd el beszélni." Ginglarais
tudatában volt a régi és az új, a klasszikus és a
kísérleti érintkezési pontjainak. „Az avantgarde"
— mondta Ionesco — „nemcsak az újabb színházi formák keresését jelenti, hanem ugyanúgy
próbálkozik a primitív (de nem elementáris) színházhoz való visszatéréssel is. Beckett m űve, a nó
kontextusában, jó példa erre a visszatérésre. A
tény, hogy Beckett korunk egyik legjelent ősebb
drámaírója, azt bizonyítja, hogy egy ilyen egzotikus forma, amilyen a n ő, nem is oly megközelíthetetlen, mint az az els ő pillantásra tűnik.
A legimpresszívebb hasonlóság Beckett darabjai és
a nó dráma között a s űrítésben és a tömörítésben
rejlik, mely a „Hagoromo"-ra és „ Sotoba Komacsi"-ra éppúgy jellemz ő, mint „A játszma végé"-re
és az „Utolsó tekercs"-re. Olyan benyomást keltenek ezek a drámák, mint amikor a test az izmok,
szövetek és háj nélküli, csontvázszer ű arányaira
van redukálva. Azt, amit Ionesco nem tanult meg
Zeamit olvasva (legalábbis utolsó darabjából, az
„Éhség és szomjúság"-ból ítélve), azt Beckett megtanulta olvasás nélkül.
A nó dráma cselekménye annyira le van csökkentve, hogy Claudel szerint míg a nyugati drámában
történik valami, a nóban történik valaki (quelque
chause arrive/quelqu'un arrive). Lehet, hogy túlzás lenne azt állítani, hogy Beckett darabjaiban
„valaki történik", de az annyira „statikus" darabokban, mint pl. „A játszma végé"-ben, felismerhetjük a nóéhoz hasonló struktúrát. „A játszma
vége" minden bizonnyal nem nó-imitáció, felépítésében valamivel összetettebb, de alapvet ő kontúrjai elképeszt ően hasonlóak.
A darab elején az olyan másodlagos h ős, mint
Clow, rituális utazást tesz a maga kis univerzumán belül, szemetesládákat nyit fel, felfedezi
Hammot, kikukucskál az ablakon. Ezután skandálva mondja ki a darab témáját: „Vége, vége
van, közeledik a vég, esetleg vége lesz." Végül
meghatározza utazásának célját: „Megyek a konyhába.", és elmegy. Ezután az egyszer ű, de beszédes bevezetés (jo) után, mely ismétl ődő mozdulatokkal hangsúlyozza a monotóniát, jelen vagyunk
a főhős, Hamm ébredésénél. Hamm néhány hatásos szóval úrként mutatkozik be, ecseteli nyomorát és magányát, majd a darab f ő témájához fordul, a világról kezd beszélni, amelynek vége közeledik, s ezzel a „vége van" alapjelentését a
valóság és illúzió másodlagos témájával gazdagítja.
A kifejlés (ha) legnagyobb részét Hamm és Clow
kegyetlen párbeszéde képezi, amelyben újra átélik a múltat, s azt, ami korábban történt Nagg
és Nell szakítja meg komikus, patetikus el őbukkanásukkal a hamuval telt kannákból. Hamm úgy
adja elő történetét a néz őknek, mint a site a Vakinak.
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Rabbi Kohn „A játszma végét" mint a „családi
összetartásnak, fiúi odaadásnak, a családi és házastársi szeretetnek, istenben való hitnek, empirikus megismerésnek és alkotásnak, tehát a nyugati
civilizáció alapvet ő támaszainak halálát" mutatja
be. Ha elfogadjuk ezt az elemzést, akkor világos,
hogy a drámában az a pillanat, amelyben Hamm
teljességgel önmagára redukálva az emberekkel,
ső t a dolgokkal való minden értelmes viszonytól
elszakad, a legborzalmasabb felfedezés. Clow elhagyta, ő legalábbis úgy gondolja, és a befejezésben (kju) Hamm el őadja a búcsútáncnak nevez-

hető jelenetet: újra átéli az életét képez ő triviális
állapotokat, de most kizárólag önmagának és
rendkívül gyors ütemben. A nótól eltér ően „A
játszma vége" nem hozza meg a lehet ő megszabadulás vagy a szerencse más megvalósított vagy
megvalósítható formáinak szuggesztióját.
Ha Beckett h ősei — „A játszma végében" inkább,
mint a „Godot-ra várva" cím űben, s őt a későbbi
darabokban még inkább, mint „A játszma végé"ben — a múlt felé fordulnak, újra és újra átélve
életük elmúlt eseményeit, akkor az arra vall, hogy
ők is, mint a buddhista szellemek a nóból, az élet
kerekéhez vannak kötve, képtelenek kitérni a
múlt következményei elől, és kiszabadulni az értelmetlen ismétl ődések köréb ől. Egyedül az a fajta
hit, amilyen a régi japán papoknak és szellemeknek a sajátja, és amely oly tragikusan hiányzik
Beckett világaból, vethetne véget patetikus h ősei
szenvedésének.
Artur Waley a nó cselekményér ől mint olyan cselekményről ír, amely „óvatosan kuszik tárgya
mellett". Mivel ezt a cselekményt úgy ábrázolja,
mint a már régen halott személyt felidéz ő emlékezést, „nincs lehet őség a nyers realitásra; az élet
víziója jelen van, de ki van színezve az emlékek,
vágyak és a megbánások színeivel". Ez a jellemzés megfelel „Az utolsó tekercs"-nek és a „Zsarátnok"-nak, ahol a részt vev ők szellemek és a cselekmény felidézett, mert már sokkal el őbb lejátszódott. Igazság szerint nehéz megtalálni a bizonyítékot ahhoz, hogy „nincs lehet őség a nyers valóságra", de Beckett mégis az „emlékek, vágyak
és megbánások" színeivel fest, s a kép sokszor
kellemetlen és visszataszító. Beckett „naturalisztikus" jelenségeket is bevezet drámáiba és ez tulajdonképpen közel áll a .színház kezdetleges formáihoz, amelyekb ől a nó kifejlődött. Az első sarugaku •előadás, amelyet a XII. században jegyeztek fel, tartalmazott egy részt, amelyben a színész
rongyokban jelent meg, felemelte ingét és a hidegtől vacogva tízszer körülszaladta az udvarban rakott tüzet és ezt kiabálta: „Ereszkedik az éj és én
majd megfagyok. Meg kell melegednem a t űznél."
Zeami a monomane ( imitáció) és jugen („szubtilis
charme") közötti összhangot hirdette, amelyet még
kb. tíz különböző módon fordítanak. Beckett drámáinak összhangja a monomane és jugen között
biztosan megdöbbentené Zeamit, az udvari költ őt.
Lehet, hogy minden közönség annyi jugent lát,
amennyit képes látni. Puritán beállítottságunk túl
érzékenyekké tesz bennünket Beckett drámáinak
visszátaszító elemei iránt, de materialista hajlamaink ugyanakkor teljesen érzékenyekké szellemi
mélységük iránt.
A jugen iránti érzéketlenségünk miatt nem kizárólag mi vagyunk a hibásak. Tudományos és szellemi forradalmaink eltérítették drámánkat valódi
szellemi gyökereit ől. A nó dráma szilárdan áll és
meghatározott tradícióban gyökerezik, és lehet
hogy túl er ősen kötődik ehhez, míg Beckett darabja a korszer ű színház bármely más darabjától inkább, eltávolodott a hagyományos színháztól.
Beckettnek azzal, hogy felhasználja a meghatározott rituális ritmusokat, gesztusokat, szóformákat,
képeket, sikerült megvalósítania egy rendkívül dinamikus, noha tudatalatti kapcso)atot a nyugati
vallásos hagyománnyal. A szertartásban benne
rejlik a szimbólumnak, mint fizikai manifesztációnak — gesztusnak, hangnak, tárgynak — a fogal-

ma, mely egy mélyebb, lehet hogy univerzálisabb

(és azért kevésbé érthet ő) valóságra utal. Ezért
Beckett színésze is és a nó-színész is el kell sajátítson egy bizonyos fokú stilizációt, hisz minden
mozdulat mögöttes tartalmakat is ki kell fejezzen.
Hamm utazása a szobában is valamivel több, mint

egy utazás a szobában, mint ahogy szemetes kannái sem csak szemetes kannák, és a kutyája sem
csak kutya. A mozdulatoknak és tárgyaknak ilyen
szimbolikus alkalmazásánál felfedezhetjük ugyanazt a sűrítést és koncentrációt, amelyet Beckett az
alakok és a cselekvés megfestésénél alkalmaz. Érthető , hogy mivel Beckett egy er ős színházi hagyományon kívül alkot, nem támaszkodhat az általánosan elfogadott jelrendszerre, mint ahogy azt
Zeami tehette. Ennek ellenére a nyugati írónak
megdöbbent ő ügyességgel és imitációval mégis sikerült olyan tárgyakkal és mozdulatokkal kitöltenie írásait, amelyek a modern ember számára
éppolyan gazdag jelentés űek, mint amilyen a n ő-

günket és elmélyítettük érdekl ődésünket. Beckett
megtanított bennünket arra, hogy a dráma els ő

pillantásra különösnek, egzotikusnak, nehézkesnek,
sőt drámaiatlannak t űnhet, de kés őbb, miután
jobban megismerjük azt, felfedezhetjük benne teljes érték ű hozzájárulását esztétikai és emberi tapasztalataink gazdagításához.
гésztet a szerz ő „theater east and west"
cím ű m ű véb ő l.
fordította thomkn ágnes

színészek legyez ője és ágacskája a japánok számára. Beckett nem biztosíthatja a színészek mozgásának és beszédének oly er ős stilizáltságát. A
mi színházunk oly mértékben eltávolodott annak
az írónak a fogalmától, aki egyid őben színész is
és rendez ő is, hogy ma a színész szinte kötelez ő en
megsértődik az író megjegyzésein. Beckettet,
amennyire ismeretes, nagyon érdekli darabjainak
színrevitele, és amikor jelen van a próbákon, közli
is saját elképzeléseit. Szcenáriói ebb ől a szempont-

ból példaszerűek, és dramaturgiájának fejl ődésével
mind inkább azzá válnak. A „Godot-ra várva"
színpadi utasításai kétségtelenül gazdagabbak az
utolsó darab, a „Play" utasításainál. Mivel a színész és a hagyomány között minden olyan kapcsolat megszakadt, amely lehet ővé tenné számára,

hogy pontosan tudja, hogyan hangsúlyozza a szöveget és miként mozogjon, Beckett ezt a hiányt
szemmel láthatóan megpróbálta a részletes színi
utasításokkal pótolni.
Beckett szövegei, amint láttuk lehet ővé teszik a
párhuzamot a nó drámák szövegeivel. A nó drámákat kétségtelenül a költ ői szépség jellemzi, valamint számos idézet a kínai és korai japán költészetb ől, sok sajátos tréfa és nyelvi játék, amelyeket csak a japán .nyelv tesz lehet ővé. Beckett

szövegeire ugyanakkor egy szétsugárzó szuggesztív költészet jellemz ő , amely át van sz őve indulatos szójátékokkal (legalábbis néhány darabjában),
és gyakori idézetekkel: ennek a legjobb példája a
„Szerencsés napok". Szövegei sokszor jobban hatnak ránk a maguk szuggesztivitásával és zeneiségével, mint a jelentésükkel. A „Play" cím ű darabban, noha .nincs zene, a párbeszédek olyan gyorsan
folynak, hogy a néz ők meg sem érthetik jelentésüket. Amint a nó, úgy Beckett is a színház nem
verbális elemeire támaszkodik.
Ennek a szövegnek nem célja, hogy feltárja a hatásokat ott ahol nem léteznek, hanem hogy megmutassa, hogy Beckett drámái, úgy, mint még néhány író műve is, fogékonyakká tettek bennünket
olyan színházi formák iránt is, amelyek 15-20
évvel ezel őtt lassúaknak, jelentés nélkülieknek és
unalmasaknak t űntek — ahogyan azt Robert Camp
állította. 1953-ban a „Godot-ra várva" statikus darabnak tűnt, mert az akció, amelyet megtestesített különbözött minden más törekvést ől, amit
addig a színen láthattunk. Ezt a különösen jelent ős
premiert követ ő években megtanultuk, hogy mást
is keressünk a színházban; kiszélesítettük drámai
horizontjainkat, kiszélesítettük befogadóképessé-
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szabad

gyakorlatok
Érzékeny, varangye тeze čű,
áttetsz ő, de kemény edény.
Minden rejtett rajta.
Kétrét görnyeszt
hosszas tűnődés után.
Nézem ahogyan ellenáll.

Ahogyan megfesziil a szél.
Innen is. Onnan is.
Röppen a maradék. Játszom a röggel.
Morzsái szürke fagymagok tenyerem

repedő felületén.

— De minek is.
Anyagom egyetlen metaforám.
Sehol egy megfelel ő zug, egy biztos rejtekhely,
ahová elmozdíthatnám.
Egy óvatlan pillanatban

tárgyaim után kutatok. — Igy, elheveredve,
milyen egyszer ű is minden bonyolult.

Iv.
Ezek a horizontálisok és vertikálisok.
és harántvonalak. Szorító párhuzamosok, egyenesek
és alaktalanok. Magába roskadó,
boldog vagy boldogtalan kezek formálta tér.
Mozgó és mozdulatlan mozgó mozdulatlanok.

szabad

gyakorlatok
Dagadunk a hófehér levegőben.
Szemgolyók, megannyi hajszálgyökér.
Minden mi emberi és embertelen
e néhány perc alatt. — Kiiktatom
az utolsó cseppnyi épet.
„Mi is érdekelhet bennünket mindebb ől
még egyáltalán? Bár tudunk, látunk-e?"
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Ha megmérettetünk, súlyunk súlytalan.
Csak dagadunk a fémszürke televényben,
mint hasonló és hasonlított: elégedetten elégedetlen.

sziveri
јПos
szabad
gyakorlatok

szabad
gyakorlatok
Es végül, már idáig jutottunk.
Valamennyien egyazon útveszt ő ben. Valahányan
ugyanabból a közösségb ől és ugyanabban a közösségben.

Szerte a lehet ő legtisztább tájban,
a lehető legtisztábban. De, mint mindenütt, itt is
csak termékeny és terméketlen pillanatok.
A boly, ami magába zár, ha kiválunk,
többé vissza nem fogad. De szorítása értelmetlen!
(Talán azért e megkülönböztetett figyelem?)
Akkor felt űnik, ki (mi) majd hol igéz,
hol meg VISSZAJAR.
— Milyen érzékeny felületek: síkok és borzadások;
csak a technika különböz ősége: ott toll, itt kréta.
„Soká tart, amíg azt, amit az egyén elért,

az egész közösség érvényesíteni tudja..."
Еs végiil: már idáig jutottunk.

emberi

hang
Arnyalt részek, fárisztó egészek.
Semmirevalóin simák,
de egyre több ÍIJRAEGYSZERÜ.

(đskori négyzetet rajzolok
a papírra: elmozdul
ha elmozdulok,
megsz űnik ha megmarad.)
A szerénytelen ISTENEK mindannyian,
még az emberiség gyermekkorában.
Érzé'kenységem: a lebegés iróniája.
— Vajon — de ez mit jelent —
hallom-e (értem-e)
az ELS đ hangokat, hozzájuk
tapadó magamat? A mármár idétlen „vértanú halált".
Nem riadok. Kimondom. (Ízes kis emberke.)
— Ha riadok, nem mondom ki. (0 annyiszor.)
VOX HUMANA. A hallgatott
és soha meg nem hallott
(az olvasott, de el nem olvasott).
Csupán semmitmondó mondatok: semmitmondatok.
— Emberi hangot (az emberiség gyermekkorában).
!;s íme a hang.
Va'tával bélelt szemüreg. Vajon
ki verte be ablakod, nyitott üvegfejed,
ki csapta össze ily konokul anatómiádat?
— Én már más világból való vagyok.
Már más világba való vagyok.
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szabad
gyakorlatok
Ideg nélkül egy ősi nyomaték.
„Szarvasagancsból csontlemez burkolat
a markolaton és a hornyolással felerősített
keményfa végeken"
A jelenbe rejtett, bár időben mind távolabbi.
Kecses vonása, rugalmas famagva:
súlya van a múltnak. — Mit juttat
embernek, állatnak a természet?
Megtanít szorongani a gondolatért;
vad-metszetéért az akaratnak.
Minden hajtásért a forma kivénhedt törzsén.
— Tlgyelünk már a menedékre. Am veszni hagyjuk a TÉTELT.
Rég lendült őseink kezében az íj,
sajtolt, rugalmas szarvasín-kötegek az idegek.

szabad
gyakorlatok
szerelvények
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Egyikb ől a másikba, majd innen
a következ őbe. Ott sincs
maradás! Egy-egy feszít ővasat
rugalmas nyakunk alá.
— Megemelni! —Semmi.
Megemelni: semmi. De mindkett őt soha.
Egyikb ől a másikba, a másikb ől —így a végtelenségig
— a következ őbe. Nehéz kivárni, és kimondani is.

A költészet elvész, felszívódik, távolodik, helyet-

tesíthet ő nek t űnik, néha olybá tetszik, mintha
csak dokumentum és tanúvallomás volna, az elmélet anyaga, a történelem útitársa, a nyelvi
bővülés és változás jelöl ője. De a költészet át
is alakulhat, minden lehet, még!is megmarad
önmagának, mint a gondolkodás- és életmád
sajátos formája. A költészet életszemlélet, a kivételesség beiktatása, a mindennapok megmentése. Lehet konkrét és angazsált, dogmatikus,
avangarde, de imagináris kell hogy legyen, a
felfedezés játékossága, invenció, bonyodalom,
téralkotás, a nyelv, a társadalom kihívása, tükör,
mely fellelkesít és kiábrándít.

miodrag
pavlović
az

UJ

..

s zub j ektum

A költészet mindabban, amit tesz, az emberi
szubjektum meglétét posztulálja. Nem vezethet ő

le a szöveg tárgyiasságára. Sem pedig a szubjektumnak valamiféle tárgyiasodására. A költészet osztozik a szubjektum bizonytalanságában,
megfoghatatlan jelenlétében. Játékosságból
megtagadhatja a szubjektumot, ahogyan a szubjektum is, prótheuszian saját képességeiben,
elképzelheti önmagát mint objektumot, az ob-

jektivitás id ő leges mimikrijével játszva. Ám a
választás sžabadságában, az invenciójában, ha
nem is magában az alkotásban, de abban, ami
az alkotáshoz hasonlít, a költészet magán viseli

~

jegyzet

a
mai
költészetrő l

a szubjektum kitörölhetetlen pecsétjét s maga

is szubjektummá válik.
A szubjektumban együtt van mind az új, mind
a régi, az emlékezés lehet ősége és a felújítás
képessége. Benne rejlik a biztosíték kompli-

kált keresése s az azonosság megpróbáltatásai
is: innen a kimondás szükségérzete, vagyis az
új szubjektum megalkotásának szükségérzete:

a m űvészi játék. Kérdés, hogy az objektív világ
is mennyire — objektív. Ebben a gandolatkörben, els ő megközelítésre, mindenképpen az. Az

objektív világban mi is objektívek vagyunk. A
m űvészi alkotás, ebben a látókörben, dokumentummá válik. A dokumentum pedig diadalrajutott objektivitásnak látszik. Holott az igény a
dokumentumra nem objektív. Az igény az objek-

tivitásra — szubjektív.
Az egyén szubjektuma nem mindenható, s nem
is m;indentalkotó. Nincsen minden potenciálisan
megadva minden egyes szubjektumnak. Nincse-

nek eleve megadva az összes archetípusok katalógusai, sem beépítve valamilyen, a szubjektummal veleszületett komputerekbe. A világ
minden bölcsessége nem hever elszenderült

ő rként, mint elrejtett ajándék az agyi szubsztancia és a pszichikai energia összetalálkozási helyén. Egyes felismerésekre ritkán derül fény, s

közvetíteni/továbbítani kell őket, hogy másokhoz eljuthassanak. Az ember sem megy keresztül életében személyi és szellemi fejl ődésének

minden lehető stádiumán, sem pedig a nemzetek saját kulturális fejl ő désükben minden lehető
ismereten és felfedezésen. Itt-ott fennforog a

sajátosság. Sok mindent át kell venni, meg kell
érteni, fel keli újból eleveníteni. A 'kultúra d,if-

fúziója saját valóságos életének kulcsa.
(gy a versírási készséget, akárcsak a költészet
megértésének sokszoros mélységét közvetíteni,
továbbítani kell. A történelem bizonyos területeken olykor teljesen kitörölt felületeket teremt,

vagy pedig az egyes emberek tagadják meg
mások ismereteit. Az empirikus kezdetb ő l indul-

nak ki. A kezdetr ő l való tudat más, mint a puszta kezdet szituációjának kísérleti létrehozása.
Az elképzelt, puszta kezdet sokáig önmaga sze-
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fokú tevékenységei közül egy sem imperativusi,

lamely ő srégi vonását, eredetének és tartamának valami leny ű göző jelét. Ugyanakkor új játékot is fel kell kínálnia, szójátékot, a szemlélés
és beszélés játékát. Meg kell mutatnia, hogy
nemcsak játék, hanem eltitkolt szenvedés is, a
vallomás villanásnyi feltétl еnsége, hatalom a

egy sem b!oióg!ai feltétlenség ű . Az invenciónak
is megvannak a saját modelljei, melyek szerint
kifejti m ű ködését. Az invenció m о delljének ritka

Kereshetjük és megkövetelhetjük a költészetet,
amely minden árnyalatban körülirja aktuái,is

relmese maradhat. Az empirikus kezdethez való
visszatérés minden kulturális tevékenység meg-

tagadása.
A versalkotás m űvészetét meg lehet tanulni és
el lehet felejteni. Az emberi szellem magasabb

i і ve п ci ćja is van. A költészet felt ű nésének,

szocológi аЭΡ, társadaim ЭΡ és psz ЭΡ chológiai tapasz-

aká гcsak esetleges elhalásának nincs törvényessége. Embere válogatja: ki szereti a költészetet, ki pedig elhanyagolja vagy elveti. Ez az
egyének, a szubjektumok tömegének el ő re!áthatatlan elhatározásán múlik. A költészet sok
ember el ő re nem látható kezében van, olyanokéban, ak:k önmaguknak is el ő reláthatatlanok.
A költ ő felel őssége a társadalomban kétségbevonhatatlan: ez egy szubjektum felel őssége más

talatainkat. Felaján+hatjuk a költészetet, amely
begyakorolja és alkalmazza majd az összes új

szubjektumok el ő tt. M ЭΡ nél mélyebb a szubjekti-

ismereteket a különböz ő nyelvek struktúrájáról,

s általában a nyelv generatív alapjairól. De ha
megszá!I benniinket a versolvasás szükségességének eme privilegizált pillanata, akkor a legjobbat követeljük t ő le, még ha ez nehéz volna
is. Azok költészetét követeljük, akik a leginkább
hittek a költészetben, s a legtöbbet adták..

vitás, annál nagyobb a felel ősség, annál teljesebb az objektivitás percepciója. A költ ő mai
feladata nemcsak a jó és a modern vers megirása. A modern költészettel igény támasztható
a modern szubjektivitás def ЭΡ níciójára. Már
amennyiben ez a definíció a modern id ő ben iehetséges. A válasz nincs el ő re megadva, a választ készít ЭΡ k, megírják, kiötl!'k. A válasz arra a
kérdésre: hogyan fest a modern alkotóelme,

Az irracionális valójában nem alakul át racionáI!ssá. S ez így marad, nem a nyelv nehézkessége, sem pedig a mi pszicho!ógiai elégte!enségünk miatt. Mi több, el kell vetni a feltevést,
hogy maga a felosztas téves. Az egyik nem alakul át a másikká; a költészet ezt bizonyítja.
Nincs az a terápia, amely mindent racionalizáihatna, nincs az az analízis, amely a költészetet
magából kigyógyítaná. Maga a költészet kigyógyíthatatlan. Ez egyike alapvet ő jellegzetessé-

nem egyöntet ű . Különféle helyeken különfélének kell lennie. Néhol meg sem lehet határozni.

geinek.
Létezik nagy költészet és léteznek nagy költ ő i

A kérdés nemcsak a költ ő höz szól, hanem a társadalomhoz is. S a politika elválaszthatatlan
a színt valló és cselekv ő szubjektumtól. A kiala-

tartalmak. Paradoxon azt mondani: van nagy költészet, melyet éppen csak meg kell alkotni. Hol

kuló modern tudat nemkülönben egy kozmikus
játék része, új elemek rétegez ő dése a lelki de-

rű ben.
Könny ű azt mondani, hogy a modern tudat
mindennek a szintézise lehetne. De ez enciklo-

pédia volna, nem tudat. A tudatnak vezérelvei
kell hogy legyenek, még akkor is, ha fennáll az
ellentétes meghatározások lehet ősége. S ha
megvan tagadásának lehet ő sége, vagy hogy teljesen az objektív világ ruházatát öltse magára.
Igy t ű n!k, a költ ő k közül a legjobbak, azokban
az országokban, ahol jó verset ínnak, valamit a
magasba igyekeznek emelni. A versm ű vészet
méltóságát szeretnék visszaállítani, hogy akkor

írjanak verset, amikor valóban van ok a versalkotásra. A versnek sem unalmasnak, sem hazugul ünnepélyesnek nem szabad lenni, még ha
valamilyen ünnepélyességet tartalmaznia kell is:
a humor ünnepélyességét, az új képek feltárásának, a költ őЭΡ megismerésne'k az ünnepé!yességét. A túlságosan is bet ű szerinti alászállás a
tárgyak világába, az olyan problémák közönséges közlésének nyelvére való süllyedés, melyekrő l jól értesülhetünk a hírlapokból, nem kelti fel

bennünk a költészet iránti ragaszkodásunkat,
ha már egyszer szükségét érezzük az ilyen m űvészetnek.
Nem kell, hogy minden alkalomkor kívánjunk

verset olvasni. De ha ez a vágy jelentkezik, akkor azt akarjuk, hogy az legyen költészet, modern költészet: az ismert fluidum, mely új bor-

zongásként fut át rajtunk. Sóvárgunk a költészet
után, melynek van korszer ű illata, tudata a történelmei légk őrrő l, melyben létrejön. De ki va-

gyunk ábrándulva, ha a költészet nem nyit valamilyen ablakot a sz ű k értelmi feltételességeken
isi

nyelv fölött, megsejtése annak, ami jön.

kívül. A költészetnek, ha a legkisebb mértékben
is , hordoznia kell saját m ű vész Э lényegének va-

van? Honnan kell jelentkeznie? A nyelvben
van-e? Bel őle kell-e fakadnia? A költészetet
beszélik, a költészet beszéd, de nem a beszéd-

bő l következik, nem maga a kifejezés. A költészet nemcsak nyelv, sem pedig a nyelv tökéletesítése, kultúrája. A költészet az el ő nyelvb ő l

fakad, az el őértelemb ő l.
Azt jelenti-e ez, hogy a költészetr ő l valójában
nem lehet beszélgetni?

Azt gondolom, a költ ő hall valamit a füle mögött. Hiszi, hogy mások is halljak ezt, amikor
szavakkal emlékezteti rá ő ket. Az, amit hall,
olykor ő srégien cseng, olykor teljesen újonnan,

olykor kimondhatatlanul. Mondhatnánk, a költ ő
azért van jelen, hogy a nyelv mélyén gy ű rűző
mozgásokat kövesse, vagy hogy újból az ősnyelvet hallja, feledésbe merült friss еségében.

Az „ ősnyelv" szó, gondolom, csak annak a
szimbóluma, amit a költő keres; ennek a keresésnek nincs pontos neve.

A költő inkább azért van jelen, hogy hallgasson,
mintsem hogy beszéljen. 6 a süketség ellen

van, a beszédesség ellen, a vastagb ő rű ség és a
talányosság ellen. Magától értet ő dik, hogy a
költő a hazugság, a mélyebb hazugság ellen
van itt. A boldogtalan, neki még az igazság sem
elégséges.
1476. augusztus—szeptember

(a szerkesztő ség felkérésére)
veszteg ferenc tardítása

A századunk amerikai költészetének ötvenes
éveit betölt ő beatnik „üvöltés" — gondoljunk Allen Ginsberg, a beat költészet legmarkánsabb képviselőjének korszakalkotó jelent őségű költeményére! —immár a múlté. Irodalomtörténet. A mozgalom — amennyiben nevezhet ő ezen a néven a beat
költ ők tevékenysége — számunkra legismertebb
képvisel ői: Ginsberg és Kerouac közül az utóbbi
már nem tartozik az él ő k sorába, az el őz őről pedig
egyre kevesebbet hallunk; a két név azonban megmaradt egy korszak, mégpedig egy igen viharos
korszak fémjelz őjének, s kissé talán igazságtalanul
szorítja háttérbe kor- és •kenyértársait: Ferlinghettit, Kaufmant és nem utóvégre azt, akir ől szólni
kívánunk, Gregory Corsót.
Corsó, a „keményfickó", a költ ővé „magasztosult"
börtöntöltelék, az ötvenen évek elején sodródott az
élethabzsoló, magukat BEATNIKEKnek nevez ő
fiatal írók és költ ők társaságába, miután megjárta
a ,,,poklot és a mennyországot", a menhelyek és a
börtönök purgatóriumát, s ett ől a pillanattól kezdve indult el nyaktör ő sebességgel költ ői fejlődésének útján, ami rendkívül rövid id ő alat az amerikai költők élvonalába vezette, hogy nemsokára —
legalábbis Kerouac véleménye szerint — „az Egyesült Allamok legjobb költőjévé" váljon. Az olasz
származású Corso költ ői pályafutása legendás hír ű
földijének, a sokszor emlegetett Joe DiMaggiónak
baseball-karrierjére emlékeztet: Corso a „porból"
emelkedett villámgyorsan a „Parnasszusra".

balázs
attila
egy
beatnik
költő

.в ~тввs

gregory corso:

az utolsó
gengszter

európa,
budapest, 1976

Az E. E. Cummings „el ő-nem-a-dás"-ain nevelked ő
Beat Generation magába szívta a nagy el ődök (Byron, Poe, Yeats és Keats, Withman stb.) költészetét
— a harvardi egyetemen ott volt Corso is —, hogy
megszeretvén azt, meg is gy űlölje, s hatásától sza-

badulni igyekezvén, bálványdönget ő és döntögető
nekifutással (a cool jazzel karöltve), Amerika meghódítására, valamint az egész világ „megváltására"
induljon. Corso szájából is felharsant a csatakiáltás: Shelley, Rimbaud, Chatterton „ifjúságom
nyamvadt hadovája" ... GY ŰLÖLÖM A VÉN
POÉTÁKAT!
Hogy csitítgatná szavam az aggkor
rokkantjait: — Barátotok vagyok
s azzá lesztek általam ismét
akik voltatok egykor —
Majd éjjel otthonuk meghitt melegében
menteget ődz ő nyelvüket kitépném
s ellopnám verseiket.
Az Ave Mariét zeng ő Corso, „az angyali" — ezzel
a jelz ővel barátai látták el —, elkeseredett .dühvel
ostorozott minden hagyományt (még dacosabban,
mint Cummings tette!), s az elhunytakat sem hagyta nyugodni. Dal c, verse (Kodolányi szerint Poe
Lee Annácskája nyomán íródott) kit űnő gúnydal,
mely a „régi" költ ők légies, kifinomult szerelemábrázolását pellengérezi ki. Az „Elvettem a disznó
lányáí" refrén azt a 'bizonyos ezoterikus hangulatot
hivatott ocsmányságával mintegy meggyalázni (a
vers egészében is groteszk!):
Találkoztunk az este
a holdon az ég közepén!
Megcsókolt engem este
s óljában lett ,az enyém!
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Jaj! Ó, jaj! Én szegény!
Elvettem a disznó lányát!
Elvettem a disznó lányát!
Miért? Bár érteném!
Az a „páncélruha nyiladékán bedobott kézigránát
humor" alapvet ő en derűs hangulatúvá varázsolja
a költ ő legdrasztikusabb hangvétel ű versét is. A
tragédiával párosuló humor Corso költeményeinek
egyik legszembetűnőbb jellemzője, melyet a hobo
poeta doctus erő s kezekkel, mintegy anyaga fölé
emelkedve irányít, egy csipetnyit szórva ebből is,
abból is, a józan ész felügyelete alatt. A gondolati
egység következetesen érvényesül rövidebb lélegzet ű verseiben — azt mondják, a beatnik költ ők
között Corso az egyetlen, aki képes volt néminem ű
tömörítésre míg a ginsbergi mintára íródott
nagyméret ű költemények (pl. a Bomba c. vers) lazább szerkezeti egység ű ek: az olvasó egyre árvábban érzi magát a hatalmas szóáradatban, s seholegyszalmaszál/amibemegkapaszkodjak]-érzése mindaddig fokozódik, míg rá nem jön, hogy már nem
érti azt, amit olvas, s vissza kell futnia egy pár
soron. Hatalom c. oldalakra kiterjedő versét Corso
Ginsbergnek dedikálta — valószín űleg az L)völtés
ihlette meg a költ ő t verset írni a végeláthatatlan
ginsbergi hadova mintájára mely a beatnik
„szóbeli üzenetek" (oral messages) szabályai (?)
szerint készült. (A beat költemények nagy része
íródott szavalásra, orális elő adásra. 1956-ban harsogta el szószékér ő l iјvöltését teátrálisan a „próféta" Ginsberg, s Corso is az efféle el ő adásmódot
szem el őtt tartva szerkesztette hosszabb verseit.)
A Hatalom annyiban különbözik az Üvöltés -től,
hogy sorai rövidebbek, némileg gördülékenyebbek,
nem egylélegzet ű, hanem strófákra osztott, melyeknek a refrénszer űen ismétl ő dő , sokhelyütt otromba rímkánt ható hatalom szó a jazz szakadatlan lüktetés ű alapritmusát (BEAT) kölcsönzi:
Hatalom
Mi itt ma Hatalom
Egy sipka Hatalom
A világ Hatalom
Félni Hatalom
Mi a költészet ha nincs Hatalom
A költészetnek nincs hatalma ha nincs Hatalom
Az utcasarkon senkire várni Hatalom
Az angyal nem olyan hatalmas mint nézni majd
[nem nézni tovább
Aljassá és feledhetetlenné tesz-e a Hatalom engem?
A Hatalom hatalomszegény
A Hatalom ami történik éppen
A Hatalom testetlen szellemtelen
A Hatalom sajnálatosan alapvető
A Hatalom a Gyöngeségé lesz
A Hatalomra a Diesel nem magyarázat
Nincs rombolás a Hatalomban
A Hatalmat repcsi nem pottyanthatja le
A Hatalomszomj szomjas homok
Nem akarom dalolni a Hatalmat
Nem akarom álmodni a Hatalmat
Nem akarok versenykocsi-Hatalmat
De akarom akarom a Hatalmat!
Amit Serge Fauchereau mond az Üvöltésr ő l, a Hatalomra is érvényes: „A költemény
bizonyára
megragadta hallgatóit; a dikció fokozatosan emelkedik, mint egy ihletett prédikációban: a költ đ is(...)
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métel, csökönyösen ismétli, sulykolja az igazságokat, melyek mondandóját alkotják. S ez határozott
hasonlatosságot mutat egyes lelkipásztorok prédikációjával, melynek elején a szónok nyugodt hangon felolvassa a bibliai sorokat, majd hangja fokozatosan emelkedik, beszéde felgyorsul, harsog,
végül süvölt a szent őrjöngésbe esett hallgatóság
felett, mely tapsolva követi a szent szöveg ritmusát, és litánia módjára kántálja a refrénszerű szavakat és mondatokat. Itt is, ahogy emelkedik a
költ ő hangereje, úgy ragadja el szavai ritmusa;
torkaszakadtából süvölt, és nem válogatja meg kif ejezéseit."
A tipikus „hosszú távú" beat költemények szoros
kapcsolatban állnak a jazz zenével. A gondosan
megmunkált, csiszolt, könnyedén perdül ő költeményekhez szokottak kifinomult hallását bántja az
érdes, diszharmonikus sorok végnélküli torlódása,
mely a zene terminusaként használt BEAT bels ő
lüktetésével rendelkezik; a Hatalom c. vers VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA,
mely a jazz improvizációk, az átváltozások és rögtönzések technikájára
emlékeztet. (Vachel Lindsay után Kerouac és Ferlinghetti kísérletezet komolyabban a költészet és a
zene összekapcsolásával. Az elő z ő kimondottan erre acélra írt haikukat, melyeket Al Cohnnal és
Zoot Simsszel együttm űködve lemezre is felvett,
azonban a remélt siker elmaradt. E kísérleti költemények irodalmi értékére vonatkozólag Ferlinghetti meg is állapítja, hogy „a speciálisan jazz
spontánul elhangkíséretére írt költemények
zott szóbeli üzeneteknek tekintend ők inkább, mintsem nyomtatott könyvoldalra szánt költeménynek".)
(...)

Mi sem jellemz őbb a beat költészetre, mint a hatalom szimbóluma mögött rejl ő államgépezet ellen
való fordulás, de ugyanakkor elbizonytalanító a
tanácstalanság: mi lenne, ha nem lenne hatalom?
És „Mi a költészet, ha nincs Hatalom?" Ez a kett ősség vonul végig Corso fent említett vers "eben —
nem jó ahogy van, de nem tudom miként legyen
—, hogy végül is a hatalomra (annak nemcsak államgépezeti formájára) szavazzon: „De akarom,
akarom a Hatalmat!" (A költeményb ől egyébként
nehezen vehet ő ki, hogy mit is értett pontosan
Corso a Hatalmon. A magas fokú militarizálódás
kora'ban élő Corso a pacifista és a nacionalista furcsa keveréke. Nacionalizmus kett ő s: képes volt lesújtani —ököllel is, ha kellett — arra, aki kétségbe vonta olaszságát, s ugyanazt cselekedni, ha valaki megbántotta amerikai önérzetében:
Ó ahányszor amerikai nagykövetség mellett
[haladok el, nem tudom, mit érezzek!
Olykor be akarok rontani sikoltva: „Amerikai
[vagyok!"
de ehelyett néhány lépéssel odébb megyek az
[amerikai bárhoz,
berúgok és ezt üvöltöm: „Nem vagyok amerikai!"
A beat nemzedék is addig volt a legforradalmibb,
mí.g legjelesebb képvisel ői elismertté nem váltak,
aztán a komformizmus útján feltartóztathatatlanul
„biztonságos révbe futott"; egyesek, mint Kerouac
például, misztikus vallásokba feledkeztek, mások
megbékéltek a fennálló viszonyokkal (Ginsberg kijelentette: „Én lázadó vagyok, nem pedig forradalmár!"). A köztük kimagasló helyet elfoglaló Corso

költészete őrizte meg legtovább kritikai élét és lendületes frisseségét.
Visszakanyarodva, a Hatalom c. versr ől még csak
annyit, hogy egyes „költ ői képe" a szokatlan corsói
kepalkotás tipikus példánya, melyen jól megfigyelhet ő a groteszkre való törekvés (mint pl. az ifijúkori ,nyápic fiúk, akik „Pompás profanitásaikat
pumpálva lombok hosszú /csövein át / Magasan
gubbasztanak látom az Isten polcain/ S a felkínált
hemiszférát mint morzsát felcsippentik").
A beatnikek az ötvenes évek politikai machinációinak forgatagában szeretetért esdekeltek a késóbbi virágparádék el őzményeként. Meg kell váltani Amerikát! Ki kell gyomlálni a fels őbb rétegek,
az establishment mindennapjaiból a sz űklátókör ű
nyavalyát! A kispolgáriságot! Meg kell adni mindenkinek az egyenl ő érvényesüléslehet őségét! Utat
a szeretetnek! Corso eszméi kevésbé falrenget ő ek,
pedig ő volt a legkölt őibb beatnik. A pátosszal sokkal mérsékeltebben élt, mint költ őtársai; Corso az
éleslátó, mindenre reagáló költ ő típust testesíti meg,
kinek igen éles szatírája az ellen az Amerikai ellen irányul, amely a gyors iparosodás következmények'nt garmadával termelte ki a faulkneri dege
nerált, lelkileg elferdült ,,h ősöket" (mint a rágógumit), a Compsonokat és társaikat, és azokat, akik
ama bizonyos „szemtágító szerekkel' igyekeztek
valami értelmet találni létüknek. „Ez Amerika s
én is része vagyok a heccnek" —írja Corso talán
legsikerültebb versében, az Ez Amerika c. -ben:
Ez Amerika és még sokkal több itt
a hecc
meg az őrült
sok ember éneke kutyagumit sem ér
soké meg ér egy kutyagumit
de ki kutyálkodik itt
Én
Corso hadat üzent annak az Amerikának, amely
mint a korlátlan lehet ő ségek hazája tükröz ődik
Kerouac, a nagy szellemi atya m űveib ől (Elégikus
amerikai érzések; Jack Kerouac drága emlékének):
„ ... az idegen amerikai Amerikában keserű csonk;
és még ennek az elégiának is, drága Jack, lesz feldarab ut fája, zúzalékká tört fája (...) Látomásos
Amerikádat nem lehetett látomástalanítani (...(
Tudd meg, hogy amerikaiak mžlliói keresik ma
Amerikát (...) tudd meg, hogy még mindazokkal
a szemtágító szerekkel is többnyire csak azt látják,
ami nincs jelen (...) Szépnek láttad, szépnek is
hallottad-e hideg villamos kékségben azt az Amerikát, mely teliokádta és bebüdösítette otthonodat,
jó agyadat, azt a valótlan talmi Amerikát, azt a
karikatúra-Amerikát, azt a konnektoros Amerikát
(...) napi négy liter whiskydbe került, hogy ennek
az Amerikának testét ől megfosztott szemébe nézz
(...) Amikor mentél az úton Amerikát keresve,
csak azt találtad meg, amit te raktál ide és az
aranykereső az egyetlen megtalálható Amerikát
találja meg; és befektetése és a költ ő befektetése
egyre megy, ha beköszönt a cs őd, és mi cs ődbe jutottunk, de az ablakok jól zárnak, nem kiugrásra
valók, a pokolból még senki nem esett ki (...)
Beat-Krisztus-fiú (...) a dolgok kedves kerekségét
cipelve ragaszkodtál ahhoz, hogy kerek és nem
négyszögletes a lélek" ... 1969 -ben, North Beachben születtek ezek a kerouaci álmokat, a beat
American Dream-et megsemmisít ő, gyengéd, szere-
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tettől sugárzó verssorok. Corso tisztelte és becsülte
Kerouacot, ez viszont nem gátolta meg abban, hogy
ő szintén bírálja „bajtársát", véleményének kimondásával azonban megkésett: Kerouac már nem

hallhatta a némiképp tanítványának is nevezhet ő
ifjabb költ ő t ..., mert ha igen, valószín űleg felhívta volna Corso figyelmét az Írton c. regényének
egyes passzusaira, vagy a Vision of Cody-ra (ez
Ugyanis egyik legélesebb Amerika-bíráló m űve).
Corso Kerouac Úton c. regényének Dean Moriartyjaként éli versei abszurd világát; a Tegnap éjszaka
kocsit vezettem c. költeményében, majd ugyanennek kés őbbi változatában, a ledgeville-ben, a sebesség istenének hódolva szimbolikus gumibabákat öklel fel, arra figyelve, miként „sírnak" azok
a „tömör" kerekek alatt, hogy aztán átmásszon a
hátsó ülésre, s új élete izgalmában elaludjon. Corsót valószín űleg Kerouac fent említett regénye ins-

pirálta a két vers megírására.
Corso, a beatnik fiú nonkomformizmusával példaképe lehetett társainak, ahogyan a kényelmes élet
minden kellékét kihajigálva az ablakon — „ ... nekem nem kell a jóság (...) rohantam, rátörtem az
ajtót, és meggyaláztam!" — vérbeli hobó módjára
csavarogta be Dél-Amerikát, Afrikát, Európában is
járt (Görög témákra), ahonnan, mint egyik versében megvallja, különösebb tapasztalatok nélkül
tért vissza, egyetlenegy szép emlékkel, „a világ
leghosszabb görögjével" történt ivászat emlékével
(Phaesztosz falu — 25 család), amelynek befejezé-

seképpen
a világ legcsillagosabb ege alatt
valamennyien csodásan pipiltünk
Corso látni vélte Eisenhower elnököt egy helikopterben az Akropolisz fölé repülni, ahonnan úgy nézett le az ógörög •kultúra maradványaira, „ahogy
csak Zeusz tudott", s ott volt a „gúnyos angol" is,
aki megjegyezte: „ ..szerencsés, hogy nem úgy
szállt fölötte mint Ikarusz".
Corso a beatnikek utolsó gengsztere, aki „Chicago
halott szeszcsempészeibe burkolt lábbal (...) biztonságban végre (...) golyóbiztos ablaknál" áll
„várva" (hogy valamit történjen!), a Lacrimae-k
Amerikáját Harpo Marx* hárfáján pengetve (míg
anyja Corellit játszik), s a lágy zenét ől életre kelnek a hullaházban kiterített gengszterek — az Al
Capone-id ők nosztalgiája —, a Brattle utcai sz űzi
hölgy „gyerektől részegen" megindul hajnali sétá,jára, Greenwch Village-ben egy n ő elvégzi utolsó ugrását, a „Nagy lágy langy lassú gyors macska" tovább unatkozik chapultepeci fogságában ...;
egy vidámpark-tükör-Amerika tárul elénk — Joe
DiMaggio és Nixon elnök, négerek és fehér proletárok —, melynek .elnökjelöltjéhez „üvöltve" rohan
oda Corso és Ginsberg: „Mikor szabadítod meg a
költ őket padlásszobáiktól!".
„Szerintem Gregory Corso és Allen Ginsberg a két
legjobb amerikai költő, és nem lehet őket összehasonlítani egymással. Gregory szívós fiatal srác a
Lower East Side-ról, aki angyalként emelkedett a
háztetők fölé és oly édes itáliai dalokat énekelt,
mint Caruso és Sinatra, de szavakban. ,Еdes milánói dombok' kelnek ki reneszánsz lelkéb ől, a dombokra leszáll az este. Elképeszt ő és gyönyör ű Gregory Corso, az egyes-egyedüli Gregory, a Hírnök."
(Kerouac).
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+ Harpo Marx —a filmkomikus Marx testvérek egyike, aki
csodálatos, groteszk hárfajátékairól ismert.

A m űvel* szembekerül ő olvasó legalábbis
megle, p ő dik azon, amit benne talál, el fog cso
dál к ozni, ha nem kiábrándulni e könyv láttán,
amey regény ürügyén adatott számára. Mivel
a múlt század nagy klasszikus regényein neve'
кedett, azok elbeszélésmódjához és -fajához

jovica
aćin

szokott — amennyiben eléggé elszánt, hogy ne

álljon odébb már az els ő oldalaknál —el őször
hirtelen megrázkódtatás fogja érni, hogy kés ő bb
— mindű nkább megértve, hogy e válság nemcsak hogy nem végzetes, hanem egy új és isme-

retien életer ő forrása — a sajátságos kifejezésmódtól elragadtatva mindjobban megkedvelje
Tolnai kivétв les elbeszél ő játékát.
Amennyiben igaz az, amit sokszor hallani, hogy
„a regény gyermekei" vagyunk, akkor ma — ha
figyelmesebben követtük ennek az irodalmi m ű -

fajnak az id ő szer ű alakulását — kétségtelen( і i
olyan helyzetbe jutottunk, amelyben választafunk kell saját származasrendünk megváltoztatása és ennek az apai, romaneszk m űvészetnek
az útjaira való újbóli rákérdezés között, melynek rokoni védelme alatt a közelmúltig felesle-

a
regent'
mint
pókháló

vagy
tolnai
Otto

rovarháza

ges és keiletmetien kérdések nélkül oly gondtalanul élhettünk. A regény id ő szer ű útjait fir-

tatva sokan többé-kevésbé kárörvend ő n állítják,
hogy a regény válságban van.
Azonban, ha valóban alkalom adódik arra szerencsés alkalom, lévén, hogy mégis túiságasan
ritka), mint most, mikor Talpai Rovarházát láthatjuk, hogy autentikus modern regényt vehes-

sünk kezükbe — a legközvetlenebb tanúivá
lehetünk a sejtésnek, hogy amit a vá ► sáq jeleként akarnak elhitetni velünk, az inkább újjászü+etését jelezheti, és jelzi is annak a regény-

nek, amely lépéskövet ője napjaink emberi világa mindenképpen radikális átalakulásainak;
újjászületést, amelynek gyümölcsei talán már
holnap beérnek, hogy termékenységük b őségével árasszanak el bennünket.

Nyilvánvaló, hogy e regényr ő l minden szokvá-

nyos irodalmi el ő ítéletet és megállapodott normát elvetve keli beszélnünk. Tény azonban, amit
véleményem szerint nem kellene figyelmen kí-

vül hagyni, hogy a szerz ő alapvet ő irodalmi vokációja elsősorban — ha nem is kízárólagosan
— kőltői. Sőt, attól függetlenül, hogy tudunk-e

errő l vagy sem (szerbhorvát fordításban Tolnainak egyebek között eddig két verseskötete je-

lent meg), bárki, akinek a költ ői beszédhez valamelyest fejlettebb érzéke van, könnyen és két-

kedés nélkül megállapíthatja annak hatékony
jelenlétét a regény pulzáló szövetében, szöve-

gének „gerilla"-stratégiájában** és valamiféle
természetes hevességében. Világos, hogy a költóiség ilyenfajta jelenlétét nem szó szerint kell
érterci. A Rovarház nem afféle „költ ő i próza"

olyan értelemben, ahogyan a narratív és a költ ő i
kifejezés között álló hibrid szövegeket szokták
önkényesen nevezni. Mi több, itt valami sokkal

lényegesebbrő l van szó. Olyasvalamir ő l, ami
szinte lényegtelenné teszi a tényt, hogy Tolnai
bizonyos versesköteteknek a szerz ője.

A mai világ, mint ahogyan azt valamely ember
látja: koncert, legalábbis mindinkább azzá vá* Tolnai Ottó: Иu ć a insekata, ford. Vickó Arpád, „Narodna
knjiga", Belgrád, 1976. (nyomtatásban).
•• Tolnai egyik lefordított verseskötete éppen a Gerilla-dalok
címet viseli.
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lik. A legkülönböz ő bb információk hangverse-

nye: utcai, üzleti, tudományos és miegymás beszélgetéseké , aztán el ő adásoké, újságoké,
könyveké : a környezet koncertje, amely a v!lágot az ember elé tárja és artikulálja számára.
Így ha az elbeszélés elemeinek összességét egy
újabb !nformác ! ónak állapítanánk meg, ezen
elemek egybetömörítésének minden valóban új

módozata — valamely eddig még nem hallott
és nem látott narratív transzformáció —részére
kénytel а nek lennénk megfelel ő helyet találni
világunkba'n . E hely keresése azonban szüntele-

nül bizonyos ellentmondással terhes, mivel az
elbeszélés sohasem nyújthatja közvetlenül a világot. A történet által közvetített vllág csak félig
igaz, csak részben valóságos . Igy hát nemhiába
mondják a történetre , hogy fikció. A valóságos
és a fiktív között ! határ sohasem megállapodott,
hanem ingadozó , cikk-cakk vonalú mozgást végez. Ami apáink vagy nagyapáink számára —
például Balzac regényeiben — valóságos volt,
számunkra !maginár ! s; és fordítva . A tiszta igazságot , az egyszer s mindenkorra változatlant
lehetetlen kimondani. Feltételezve, hogy a valóságról csak a fiktív útján lehetséges beszélnl.

A regény elbeszélésének síkján ez magával a
világgal való fáradhatatlan összetevését jelenti
annak , amit „információiként " kapunk. Éppen
ezzel a szembeállítással foglalkozik az új regény, így a Rovarház is, megkísérelve, hogy a
mind kifinomultabb összevetésen keresztül új
nyelvként valósuljon meg, az információk „leolvasásának " és kapcsolásának új módjaként.
Közelítve ehhez az új nyelvhez , beiktatva az új

nyelvet, t е hát kinyilvánítva a különbséget a saját nyelvünk és a bennünket állandóan o'stromló,

az egymás közti érintkezés puszta technikájává
alakult mindennapi nyelv között — a regény
költészetnek t ű nik fő !.

Másfel ő l Rovarházával Tolnai , ha az ideológiai
hovatartozás tekintetében nem is, de magával a
romaneszk gyakorlattal kétségtelenül csatlakozik a regénym űvészet azon kutató vállalkozásaihoz, amelyek mintegy tizenöt éve nyertek „pol-

gárjogot" az irodalom és az olvasóközönség
világában . Az ún . „ új új regényrő l " van itt szó,
amely Franciaországban született meg, valamint az amerikai regény új útkereséseir ő l (Barro'ughs , Kerouac).
Fejl ő dése során a regény tétován mindvégig (a
narratív irodalom formái közül leginkább ) kísérletezett, hogy azon belül, amit Platón lexisnek
nevezett ( szemben a logosszal ; azaz a kifejezésmód szemben a kimondottat ), elfogadható

be ;ironikus és bens ő séges hangot adván ilyetén
indiszkréciójának , az olvasóval való, többé-kevésbé álcázott dialógusának . Ismeretesek abból

az id ő bő l olyan regények is, melyekben a f őszerepl ő kapta az író funkcióját : elbeszéli és
ugyanakkor kommentálja Is a történetet . Ismert
az önéletrajz fiktív alakjának esete , a Ievélregény példája , és így tovább . Ezt 'a kett ő sséget
az újabb id ő kben újonnan fölfedezett technikákkal érték el. Joyce-nél és Faulknernél a történet
alakulását a m ű vek fő egyéniségeinek bels ő
diszkurzív monológja kíséri.

Éppen azon a ponton, melyet a regény fejl ő désében Joyce vállalkozása képez, fedezhetjük
föl, leaglábbis részben Tolnai kísérletének kii пdulópontját . Ezzel azonban még nem merül ki

teljesen. A történet hemingwayi tisztaságára való törekvést , a diszkurzusnak azon redukcióját,
melyet Sartre Camus Idegenében mutatott ki,

de leginkább az író mindenféle jelenlétének az
„új regény"-ben és Robbe-Grillet-nál megfigyelhető szinte démoni elt ű nését rendkívül er ő s re-

akció követi, mely nini sokáig váratott magára.
Jean - Rierre Fay , Jean Thibaudeau és Philip
Sollers regényeinek megj е lenése „tiszta tudatot" biztosított a történetnek a szerz ő írás közbeni d !szkurzusába való egyfajta hálószer ű beszövése , szinte teljes abszorbeálása részére;

abba a diszkurzusba, amelyet Michael Foucauld
„az írás tettéhez f űző dő, annak kifejlő déséve!
egyidejű és beléje zárt diszkurzus"-nak neve-

zett. Ugyanez a „tiszta tudat" érezhet ő Tolnai
regényében is. A kérdésre , amely a maga vllágosságában a Rovarház elolvasása után felmerül bennünk , igenl ő választ adhatunk. Ha a
regény ma nem is a múlté, mint ahogyan azt
Hegel a m űvészetrő l vélte — kalandja — a szövеgrő l az írásra utalva, arra mint a beszéddel
szembeni különbséget képez ő artikulációra,
mint térbeli és vizuális eltávolodásra támaszkodva (am i rő l bennünket a Rovarház grafikai mutatványai, rajzokkal és képekkel való kombinációja , egyszóval sajátságos grafematikus gyakorlata gy ő z meg) — vajon nem vezeti-e ki
klasszikus humanista látókörünkb ő l, el őző leg
е rőteljes еn megingatva , majd szétzúzva azt?
Ebben a regényben még az írás sem ismeri el
a beszédet „képvisel ő " sz е repét. A „képviselés"
gyakorlatában — joggal — a nyugati metafizika

uralmát sejtve a regény most gyökeresen leszámol azzal és új utakra tér , valamelyest párhuzamosakra a költészetével , amely ugyanezekt ő l a
béklyóktól már el ő bb megszabadult.

módon megszervezze a viszonyokat maga a
történet, egyszer ű bben szólva, az események
bemutatása és aközött , ami példaképpen ama
esemény kommentárjaként a többé-kevésbé jelenlevő és személytelen szerz ő hangját jelenti.

Habár egy id ő ben az elbeszél ő nek a meggyőző bb objektivitás elérése érdekében alkalmazott
teljes távolléte volt az ideál ( az események
mintegy önmagukat beszélték el, az elbeszél ő
egyesszámban történ ő mindennem ű -intervencióját mell ő zve: minden idegen elem betörése a

történetb е a narratív váz végzetes megrázkódtatását jelentette ) — a regény sohasem hagyta
el ezt a kett ősséget a történet, történelem és a
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között, amit — kölcsönvéve a modern nyelvészet kifejezését — diszkurzusnak nevezhetnénk.
A klasszikus id ő szakban, például Cervantesnél,
a szerz ő - elbeszél ő még igen gyakran szólt köz-

Végül, hogyan is álluk az írással és a szöveggel ebben a regényben?
Ha megkísérelnénk leírni a regényt, többek kö-

zött ezt a néhány lényegesebb adatot összegezhetnénk. Ha figyelmen kívül hagyjuk a szerz ő-

nek a regény megírására fordított idejét, megállapíthatjuk , hogy a m ű b е n két id ő keresztez ődik
és rétegez ő dik egymásra: f ő szerepl őjének, a regény els ő személyének ideje és azoké az eseményeké, amelyeket e h ő s „elbeszél" és kom-

mentál. Az els ő id ő 13 nap id ő közét fogja át
(1968. augusztus 1-t ő l 13-áig ), a második viszont
lényegesen huzamosabb , el ő re és vissza nyúlik,
id ő rő l id ő re el őtör az els ő b ő l, majd újra belé

torkollóik. Létezik egy harmadik id ő is: a fogalmi

idő, az az id ő, ami a regényben megnevezést
nyer — kommentált tárgy-ideje ez a Iegkülönböző bb jelieg ű gondolatoknak, melyek cs вΡ mópontja kétségtelenül szimbolikus. Az órák és az
alkotás ideje, a Nap ideje. A harmadik id ő rő l
való értekezés, (miként a könyvbeli reprodukciók is )metaforikusan szólva a romaneszk partitúra „violinkulcsának" szerepét viseli. Kódja
ez az els ő és második id őnek egyaránt, azok
szemantikai kulcsa. A politikai és ide о lógiai
konnotációkat egy sajátos történelemkoncepcióba általánosítja. Ez általánosítás cselekedetei egy sajátos színpad megalk'otásának
szolgálatában áilnak, melyen minden pontosan
meghatározott szerepet kap: a szerelem és a
közösülések, képek és álláspontok, a személyek
bibliai elnevezései, a b ű nügyi regény parodizálásának szekvenciái stb. Azt mondhatnánk, hogy
ez az id ő regénye, pontosabban egy bizonyos
id ő regénye. Azé az id ő é, melyben minden kérdésessé vált, amikor mindenki keresett valamit
— nem tudván mit, de azt a valamit azonnal
meg akarta szerezni.
Másrészt azonban az írás és a szöveg ideje,
tehát a regény valós ideje éppen a f ő h ősé,
az „én"-ként beszél ő első személyé. Ez az „én"
elbeszélésével és kommentárjával leír, s míg
leír: elbeszél és kommentál. Alanya tisztán leíró alkatú. Ezért tehát nyugodtan állítható, hogy
a regény alanya maga az íras. Az írás regénye
nem zárja ki — mint ahogyan gondolhatnánk
— az id ő regényét; magában a regényben sem:
a Ie гró naptárra jegyez, feliratkozik a dátumokba, a kalendáriumi, pornográf és turisztikai képekbe, a naptárba beleszövi eseményeinek leírását, ugyanakkor a naptárt is beleszövi az eseményеk leírásába. Szimbólum szimbolvmot, metafora metaforát követ egy összetett romaneszk
gealógiában. Valóságos gépezet, romaneszk
szerkezet, keresztbefont és becsavart nyelv, vib-

ráló szöveg, amely játékszabályait váltakozva
állandóan terjed — mindez kivételes összhang-

ban fuпkcionál az egyedüli, de elegend ő tevékenységtő l szavatolva: a Ie[rástól — annak láthatatlan, távollétében jelenlev ő, nem 1!ineáris,
antikronologikus idejét ő l, amely semmilyen

klasszikus narratív logikát nem tisztel. A leírás
idejének logikája a bomlásnak azon heterogén
logikája, amelyre Theodor V. Adorno, a filozófus utal. A világ ű r kozmogóniai Io'gikája, amelyre nem vonatkozik az el őbb és utóbb, amelyben az események közötti ok-okozati viszony

megsz űnt. Éppen e megfejthetetlen logika a
Rovarház logikája, amely a regényben a f ő hős
által említett „misztikus és titokzatos szövegeket" is irányítja. A logika, amelyet csak a test

érezhet meg, áll odébb ugyanazon az oldalon.
Szövegének ezen logikájával szavatoltan az
egész Rovarház, ha netán azt csillagképek különleges rendszere urainá, csillagrendszernek

lenne olvasható, galaktikának, melynek topológiája a valószín űség törvényeihez igazodik. A
m ű saját nyelvet képez, amelyben minden elem
képes a másikat felváltani, s csak a halál állíthatná meg ezt az óriási végnélküü mondatot, ezt
a szósugarat.
Innen ered a kihívás az olvasáshoz is. A regény
olvasása éppen a látszatra minden narratív
funkciót helyén mutató elrendezése miatt ütkö-

zik ellenállásokba, látszólagosan felfogható
felületi kronológiai logikája miatt, míg valójában
minden másképpen áll: a funkciók a nyelv köl-

tő i gyakorlata által legyengítettek, a naptári id ő
alatt pedig egy mobilis id ő ritmus székel. A regény és az olvasó közötti viszony így nem lehet

többé analóg, mint a klasszikus regényeknél,
hanem homológ.
Azonban mégis létezik egy állandó, noha fantomszer ű gyújtópontja e galaktikának. Egy csillag, mely fényével minden más csillagot bevi-

lágít. Egy alapvet ő metafora, mely a többit a
hálórendszerbe kapcsolja. És mivel magában a
címben szerepel, könnyítsünk a lelkünkön s

mondjuk ki, hogy e könyv ennek a m еtaforának
szenteltetett.

A közös nevez ő tehát: a rovar. Mint skarabeusz
az id ő szimbóluma, imádkozó sáskaként a szerelemé és a halálé, adatként — hogy a rovarház
létezik-e vagy sem az állatkertben — a történet
összeköt ő motívuma, vízibolhakint... s így to-

vább. Pókként: írógép, amely egyáltalan nem
sugarasan terjeszkedik; tehát a textuális csllagképrendszer végrehajtó szerve. Röviden a rovar

az egyedüli, ami „kibogozza" a Rovarház galaktikus szövegét. Sokoldalúsága Tolnai romaneszk

vállalkozásának sokold:alúságát éli.
A rovarház középp вΡ njából, ebb ől az inszektoid
gyújtópontból nézve, amikor végre az egész re-

gényen végigfutottunk, nem állhatjuk meg a kérdés nélkül: mi is valójában ez a regény? Azonban ezt egy ennél is lényegesebb kérdés el őzi
meg: milyen eme homológ olvasásunk igazi ter-

mészete, és ki olvasta és olvassa valójában ezt
a könyvet?
El őttem fekszik Charles Bonnet genfi természettudós egy eddig még megjelentetlen szövegé-

nek Jean Starobinski, a kivételes kritikus által
idézett részlete:
„Azt állitják: a pók hálót sz ő, hogy legyeket
fogjon. Mondják inkább: a pók azért fog legyeket, mert hálót feszit ki. Vajon rendelkezik-e a
pók valamilyen bels ő képzettel a légyről? Tudja-e, hogy a légy csapdába fog esni? Ismeretes-e a pók számára a hálószövés és a légyizmok ereje k őzötti ősszefüggés? A pók hálót
fon, hogy kielégitsen egy szükségletet, hogy kiszabadítsa a beleit teszeget ő selyemszerű anyagot. A szükségletet kétségtelen űl megelégedettség kisén: a természet mindig megelégedettséget kapcsol a szükséglethez. A szövés alakzata
és struktúrája a -rovar szükségszer ű szervezettségének eredménye. Szervezete a szövő szék,
amely a munkát végzi: de a lélek érzi a szöv őszék mozgásait és élvezi őket. Az értelem,
amely a pókmechanikát lényegében megérti,
meg fogja látni abban a pókháló terének és
sokszög űségének okát. Így, kielégítve a kiválasztás szü.kség/etét, a pók önnön létfenntartásáról gondoskodik anélkül, hogy arra egyáltalán
gondolna."

Nyilvánvaló, hogy Bonnet hajlamos volt a szavak kihangsúlyozására. Azonban, min ő véletlen,
hogy e szavak éppen: a szükséglet, a megelégedettség, az alakzat, a struktúra, a szervezettség, a szöv ő szék ... Engedjünk egy pillanatra
a csábító és messzireható allegória kísértésének: ha a háló megfelel a szövegnek (amire,
mint szövésre a szó latin eredete is 'utal) nem
egyenl ő- e akkor a légy az alvasóval?
kerekes lászi б fordítása
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a
haza
gyönyöre
hommage

a

toron i
Ez a táj: ez már az örök testiség;
Fallikus-nagy'ј; végtelen ódák öröme.
Lehullott zemére gy űrűz ő köre,
A mindig új és újuló nemzés; vég
Nélküli, égbe er ő fallosz! Ez hát
Az állandó, s örök teremtés. De
Ez a táj — e haza! — ha eljutott ide,
Gyötrődve is újjáteremti önmagát.
Mondhatták: hadd ússzon a barát!
A zavaros folyóban, hínárban, benne
Legyen nyakig! Tudta, hogy a gát
Leomlik. Mert a haza: nemzés. Igen.
Neme — ha lett volna — n őnem ű lenne,
Akárcsak a ringyó históriáé: idegen.

terra
incognita
Mint a sz űzlány, kinek ágyékát
Most illeti férfitag: az elemek
Ílgy dobálják, sikongva, meredek
És ferde síkban az árnyékát
Vesztett, fenékre induló hajót,
Tengermélyi moszatot, veszti
Tudatában az utast, a messze
Vidéken, ki tudja már: jót
Remélni kényszerült. Ls nincs
Már csordulva bomló pomagránát,
Énekes kabóca, szóra válasz, kincs
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Az iszapban nyugvó római gályán;
Csak a szikár olajfák gránát
Véste völgyben, s kései szivárvány.

jung
károly
öt
szonett

dombó
II.
A püspök — hallgat e tájban,
Mert azt a ködl ő mitológiát
Földrésznyi méretekben, meg hát
E dombhajlaton is, mint fában
A féreg, nyüszítve szenvedte.
(Beszorulván egy nemtelen lét
Falai közé.) De akik istenítették
Mégis az idetartozást: a tette
Volt a bátorítás. A héroszok
Túlélik az id őt, akár a konok
Kövületek, r_ férgek a fában,
Makacsul bezáródó csigák. S túl
A szó, szertartás, úgyis hígul;
Mint mindig — a seregek nyomában.

a
szonett

rejtélye
L
Hogy mért szánlak, kedves professzorom?
Pre: épül a szonetted, a szabott čéma
Görgeti előre: ige, nomen plusz morféma
Lesi, nem a szemantika: a nyelv csupa rom;
Bárhogy csavarintod — tudom. A halmaz,
Mely nem tudomány itt, csak puszta szó —
Ismert kétszer négy, meg tercínák fakó
Elegye — már függetlenülten fogalmaz
Egy süket pályaudvaron, ahová a vonat
Végleg befutott már, s megállt. Legyint
Az utas rád — ez maradt már! S tollad

Hiába kaparászod — az már csupa korom. .
De tán van még valaki, aki utánad int:
Nagy kár, szánlak, kedves professzorom!

a
szonett
гejtélye
H.
Úrügyet, akárha vélt ürügyet
Kutatva névszónak, szikrát vet
Egy gondolat — akár a jégen a lék —,
Tátongva leselkedik rá a toldalék,
Elnyelni mindent, ami még ige,
Ami mozdul, vagy mozgást takar,
Ami már ugrásra kész. Mert a kar
Is mozdulatlan; száraz venyige;
Egymásba kulcsolva akár szép
Emléket is idézhet: az ifjúkort,
Mely egyre távolabb; s a jelkép,
Mely váratlanul, simuló szó lett
A táguló egészben — menti a sort.
De meddig feszíthet ő még a szonett?
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A szélmalmok mint síkságunk egykori malom-

iparanak épületei ma is kitartóan dacolnak az
id ővel. Magukra hagyatva gubbasztanak a dombokon, vitorláikat nem dagasztja munkálkodó
szél, garatjaikon nem peregnek aranyló kukoricaszemek. Az a néhány, amely ittmaradt hirdetni
az alföldi táj egykori arculatát, még ma is áll
Kisbajmokon, Topolyán, Gunarason, Oromon és
Melenein. Csonka vitorlájukkad, éhes garatjukkal, id ő s molnáraikkal rég feladták az egyend őtlen harcot. Az egyetlen, amely még ma is tömi
a zsákokat, és vitorlái ma is megkeresik a legtöbb energ+iát adó széljárásokat — a csúrogi —
öreg molnárával a szélmadom-világ utolsó él ő

harkai
imre

a
topolyai
szélmalom

emlékeként maradt itt.

Ezek az épületek mint a vajdasági építészettörténet feldolgozatlan témái, megkülönböztetett
figyelmet érdemelnek. Markáns, dombon feszít ő

alakjaik valaha elmaradhatatlan tartozékai voltak az alföldi tájak.
Az egyik legrégibb tornyos szélmalom rövid is-

mertetőjével szeretnénk behatolni a falaik között megbúvó csendes félhomályba.

élet
a malomban
Topolya város építészeti arculatában több uralkodó tömeg található, ezeknek egyike a szélmalom, amelynek elhelyezése megfelelt a követel-

ményeknek. A hely kiválasztása meghatarozta
a malom m űködésének eredményességét. Épületek vagy magas fák közelében nem épültek
malmok, mert azok akadályozták volna a szél
teljes kihasználását, így a malom teljesít ő képessége csökkent volna.

A topolyai szélmalom a települést ő l távol es ő
magas dombra épült (3. kép), és m űködésére

sohasem volt panasz. Ennek ell е nkez ője volt
tapasztalható a kishegyesi szélmalom esetében,
amelynek építését 1878-ban egy emelked ő n fejezték be, nem messze a településhez. Kés őbb

a falu terjeszkedésével a szélmalom környékét
beépítették, és 1940-ben le is bantották a Purucki József-féle malmot, mert nem tudta ki-

használni a szél erejét.
Az energiakihasználás szempontjából legei őnyösebb szél keletr ő l fújt. A nyugati szél is

használható volt, viszont a keleti volt a leger ősebb, az „hajtott, mint a gép". Többször megtörtént, hogy hetekig nappal keletr ő l, éjszaka

viszont nyugatról fújt a szél. Ilyenkor a szél
irányába kellet forgatni a szárnyvitorl "akit. Vétek volt kihasználatlanul hagyni az éjszakai szelet. S ha fújt, őrölt a malom. Volt, amikor több
napig is megáldás nélkül dolgoztak.
Ebben a malomban kukoricát és árpát ő röltek,
kivételesen búzát

is,

ha egyenl ő értéke volt a

kukoricáéval. Az ő rlésért darában fizették a
vámot. Pénzért sohasem

ő röltek. 1941-ig 6 0/0

volt a vám, kés ő bb 1963-ig, a malom leállásáig
8°/o vámért ő röltek.
Az ő rlési idény ő sz felé kezd ő dött, mikor az új

árpa, kés ő bb pedig a kukorica ő rlésre már alkalrnas volt. A malom télen is m ű ködött. Tavasz
végén és nyáron volt a legrosszabb a kereseti
lehet ő ség. A tárolókból kifogyott az el őz ő évi

3n

tartalék és ilyenkor mindenki az új termést várta. A péntek, piaci nap lévén, a legforgalmasabbnak számított. Ilyenkor hordták be a szállási efnberek őrlésre szánt gabonájukat. Ilyen-

A szélmalam a hatvanas években...

kor esett szó id őjárásról, termésr ő l, árakról: a

sorukra várva ilyenkor cserélték ki a legfrissebb
híreket. Az ünnepek el őtti napok is forgalmasak
voltak. Reggelente korán kellett kelnie a molnárnak (ha egyáltalán lefeküdt), mert térid ő ben is
már 6 óra el őtt felverték az érkez ő gazdák. Volt
úgy, hogy négy-öt megrakott kocsi állt a malom
el őtt.
A széFinalmok m ű ködése veszélyt rejtett a hoz-

zá nem ért ő knek. Megtörtént, hogy a vigyázatlan szemlél őt a padlásrészben található nagy
kerék összezúzta vagy elkapta a vitorla. A topolyai malom m ű ködése alatt nem történt ilyen
eset.

A molnár tudása apáról fiúra szállt. Voltak híres
molnárcsaládok. Ilyen a topolyai malom utolsó
tulajdonosának, Győ ri Dömötörnek a családja,
akinek apja, nagybátyja, de még a dédöregapja
is molnár volt. Az őnálló molnárok mellett voltak, akik bérelték a malmokat és a haszonbért
gabonában fizették. Így bérelték az ismert kishegyesi Pece-féle (1877-1920) szélmalmot is. A

földdel rendelkez ő mohárok az ő rlés mellett
földm ű veléssei is foglalkoztak.
A topolyai malom földszintjének egy részét Lakható szoba foglalja el. Itt Lakott a molnár, f őképp téleл , amikor a legtöbbet dolgozott. Ide
ugrott be id ő nként megmelegedni a hideg és

huzatos malamrésziegb ő l. Ha a molnárnak nem
volt pénze házépítésre, ebben a szobában lakott
a családjával. A szoba konyha és kamra is volt
egyben. A helyiség alkalmas volt f őzésre, mert

a füst a vastag falban felemelkedhetett egészen
a harmadik szintig, ahol egy nyíláson keresztül
a tet ő alá ömlött, onnan pedig elfújta a szél. A

... ез

ma (szintfelosztással)

topolyai malom mellé 1933 el őtt épült egy ki-

sebb épület, ahol a molnár és családja lakott.
A molnárélet cseppet sem volt könny ű . A mol-

nárnak sokat keltett álmatlankodnia vagy az
ebédtő l elszaladnia az ő rléshez. Állandóan készenlétben kellett állnia. Figyelnie kellett az id ő-

és a széljárást. Éjszaka is felkelt, s ha a szél
elég erő s volt, megindította a malmot. Tartania
kellett a viharoktól, nehogy keresztbetörjék a

vitorlaszárnyakat. A topolyai molnár sokszor
nézhette az el őtte elterül ő alvó várost, amikor

éjjelente kiállt a malom ajtajába, hogy a szél
ki ű zze szeméb ő l az álmot.
A várostól való távolság ellenére sem érezte az
egyedüllétet a molnár és családja. Sok ismer ős
ment fel hozzájuk, ha látták, hogy dolgozik a
malom. A malombels ő a társasélet színhelye
is volt. Itt beszélték meg mindennapjaik eseményeit.
Régebben a molnárok szépen megéltek évi jövedelmükb ő l. A topolyai malom 1933-ban 30

vagon gabonát ő rölt meg, amiért 170-180 métermázsa volt az évi jövedelem. Ugyanebben az
évben cserélt utoljára gazdát a malom. Tekintettel arra, hogy ismertebb szélmalomnak számított, árát 35 000 dinárban állapították meg. Ezt
az értéket részben pénzben (20 000 dinár), rész-

ben gabonában (250 métermázsa) fizette ki a
malom jelenlegi tulajdonosa. (Összehasonlításképpen: 20 000 dinárért egy szép Fakóházat lehetett venni.)

Ahogyan szaporodtak késő bb a darálók és g őzmalmok, úgy csökkent a szélmalom munkája. A
molnarmesterség nem volt elegend ő a megélhetésre, el keltett menni mezei munkát is végezni.

Ez azokban az években történt, amikor ő rlésre
alig hoztak összesen évi 500 métermázsát.

A malom város fel őli bejárain
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a
malom
és
részei
A szélmalmok építése malommesterek felügyelete alatt történt. K ő m ű vesek végezték az építési részt, az ácsok pedig a bels ő berendezés

munkálatait. A topolyai szélmalomban a bels ő
berendezés még ma is üzemképes, habár 1800.
december 14-én fejezték be építését.

Voltak kisebb szélmalmok, ahol a bels ő tér padlósz.intje két-három lépcs őfokkal lejjebb volt a
föld tényleges szintjénél. Ilyen földbe mélyített

szélmalom volt Kiss Sándoré a zentai határban.
A földszinti rész padlózata döngölt föld volt

(mint a topolyaié) vagy deszkázott (ritkán). A
széФmalmokban végzett munkafolyamat szükségszer ű en szintekre tagolta a malmot. A topolyai szélmalom négyszintes. Merevítés céljából a szinteket elválasztó mennyezetek geren-

A vitorlák ,fordításához szükséges szerkezet részei
~

R

dáit egymásra mer ő legesen és az egyes szinteken található ablaknyílások tengelyével párhuzamosan helyezték el.

Az épület alaprajza kör, amit a tet ő nek a széljárástól függ ő fordíthatösága tesz szükségszer ű vé. A falak téglabál és vályogból készültek. A
belső vályogrétegre kívülr ő l id őtállóbb téglaré-

teget raktak. A fial a földszinten 90 cm vastag,
majd a magasság növekedésével arányosan vékonyodik.
Mint említettük az épület négyszintes (2. és 4.
kép).
— Els ő szint (földszinti rész).

Egy válaszfal két részre bontja a teret: a ma
lom- és a szobarészre. A malomrészbe kívülr ő l
két ajtó nyílik. (3. kép). Hogy mikor melyiket

használták, a vitorla állásától függött. Mindig a
vitorlával ellentétes bejáratot használták a sze-

1

3

5

vitorla lehúzásához szükséges csáklya
és 3. malomk ő megvágásához szükséges kalapá-

csok(karanakalapács)
javításhoz használatos fáró
keresztvas
vallás vas

rencsétlenségek elkerülése végett, mivel a vitor-

laszár majdnem a földet súrolta forgás közben.
A szint magassága 2,60 méter, átmér ője 9,00
méter. Innen lépcs ő vezet a — második szintre.

Itt található két garat, ahová a felhozott gabonát
a kövek közé öntötték. E szint magassága 2,15
méter, átmér ője 7,20 méter. Két kis ablakon
(75 x 100) sz űrő dik be a napfény. Az ablakok
kis méretei miatt a malomban állandóan félhomály uralkodik. Err ő l a szintrő l egykarú falépcs ő
segítségével juthatunk fel a
— harmadik szintre.

Ebben részben található a tutókerék és a hozzá

A felmérés alapján készített alaprajzok

tartozó két orsó. A szerkezet szilfából készült,

amely durvának, szívósnak, keménynek és nehezen hasadónak számít a faanyagok között,
így alkalmas ilyen célokra. E szint magassága
2,30 méter, átmér ője 6,20 méter. Az utolsó rész

a

— negyedik vagy padlás-szint.

A fal 1,45 méter magas, rajta csúszók helyezkednek el és a rámára er ősített zsindellyel fedett tet ő szerkezet a vitorlaállásnak megfelel ő en
foroghat. Itt helyezkedik el a hatalmas szélkerék

a nagydobbal és a féktogóval.

a malom
m ű ködése
A malom munkája kizárólag a szél irányától és
373

annak erejét ő l függött. A több szint 13 méter
hosszú vitorlaszárból, arra er ő sített rácsból és

6

A szélmalom a lenyesett dombbal

kifeszített s ű rű sárga vászonból álló vitorlák
szél feié fordítására külön szerkezet szolgált (6.
kép). A forgatható tet ő részb ői két mikli-gerenda
és a forgókerék rúdja állt ki. A mikli-gerendákhoz vannak er ő sítve a szárnyafák, melyek egy
pontban forrnak össze a targerendával. Az öszszeeresztés pontja a fordítókocsin helyezkedik
el, ,amely keréken gurult és megkönnyítette a

gerendák mozgatását. A fordítókocsi mozdítása
magával vonta a csúszókon forduló tet őszerkezetet, amelynek szerves részei a vitorlák, tehát
azok tetszés szerint a széljárás felé irányíthatók.
A malom körül egymástól 3 ölnyi távolságra
karók voltak leverve: ezekhez kötötték a fordí-

a forgókerék rúdjához van er ő sítve, a rúd Viszont összeköttetésben van a szélkerék körül
elhelyezked ő forgókerékkel, amely egy körgy ű -

rű höz hasonlít és kell ő távolságra van a szélkеrékt ő l, azt mozgásában nem zavarja. A megállítás a következ ő képpen történik: a kötéllel
erőteljesen lefelé húzzuk a forgókerék rúdját,
ami belső végével m ű ködésbe hozza a forgóke-

reket, és az, mint egy kapocs, rátapad a szélkerékre.

tókocsit.

A szél irányának helyes meghatározására szolgál a tet ő csúcsán Levő szélirány-mutató. Ezt a
molnárok nemigen használták, imkább dísze volt
a malomnak. Ha a molnár a fordítófa mellé állt,
megérezte, merre kell fordítania a vitorlákat.
A leghamarabb tönkremen ő rész a vitorlaszár,
amely femyőfából készült. Ha a szélviharok nem
törték derékba, akkor egy vitorlaszár hét-nyolc
évig volt használható. A malom sokáig négy Vitoriávat dolgozott. Kés ő bb, amikor a gyorsan
elhasználódó és drága vitorlaszárak megfizethetetlenek voltak, a négy vitorlát kett ő váltotta
fel, amelyekkel a malom 1949-t ő l egészen leállásáig, 1963-dig dolgozott.

A vitorlák a nagytengelyre vannak erősítve,
amely a szé/ke,rék közepén halad keresztül. A
vitorlák forgásával párhuzamosan elindul a szélkerék (ferdém álló, kb. 2 méter átmér őj ű kerék),
fogai a nagydob bemélyedéseibe kapaszkodnak.
A nagydob vízszintes helyzet ű és forgásával

megindul a közepén áthaladó bálvány (f(і gg őleges helyzet ű fagerenda 40 x 40 cm-es keresztmetszettel), amely a negyedik szintrő l lenyúlik

a harmadik szintre, ahol a rá mer ő legei futókereket forgatja (az áttétel mindig olyan, hogy
a futókerék forgása nagyobb, mint a negyedik
szinten említett szélkeréké). Két ellenkező ol-

dalán találhatók az orsók, az ezek közepén áthaladó vellás vasak (7. kép 6) a második szinten

már a malomköveket fargatják.
A malomkövek úm. kéregben helyezkednek el,

amelyem megtalálható a garat (ezen lefutva a
kő lyukon át kerül a kövek közé a gabona) és a
szemereget ő (ezzel szabályozták a gabonaömlés mennyiségét). A kéreg megakadályozta a dara szétszóródását (8. kép).
A malomkő átmér ője 42 coll. Közepén helyez-

A második szint berendezése (távlat és felülnézet)

kedik el a timsóoldattal k ő be öntött keresztvas

(7. kép 5), amelyhez csatlakozik a vellás vas.
Ennek segítségével indul meg a k ő forgása. A

kövek „megvágására", vagyis élesítésére különféle kalapácsokat (7. kép 2 és 3) használtak. A
köveket emberi er ővel nem tudták megemelni,

így a két kéreg közepén, t őlük egyforma távolságra, a k ő felemelésére szolgáló szerkezet áll.
A malomkő be zárt keresztvas összeköttetésben
van az els ő szintre lenyúló daráskő tengelyével,
amely a vashídra támaszkodik (9. kép). A vashid
emelésével vagy eresztésével a malomkövek
egymástól való távolságát lehetett szabályozni
(attó függ ő en, hogy finomabb vagy „ gorom-

bább" darát készítettek-e). Itt nyúlik le a csatorna, amelyen a kövek közül el ő kerül ő dara a
ládákba, majd kés ő bb a zsákokba ömlött.
Mint minden mozgó szerkezetnek, a malomnak
is megvan a leállítási módja. A fargerenda mellett kötél ereszkedik egészen a fordítókocsiig, s

Az első szinten található szabályozó
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Kislányok kínálnak m űanyag zsákból szilvával az
iskola előtt; az egyik románul szól, a másik magyarul: markoljak bátran, j.ó szívvel adják. Hátuk
mögött, az összesz űkülő utca fazsindelyei felett
ott kéklenek-magaslanak a Kovásznai hegyek.
Szól az iskolacseng ő, az almafa alá kirajzanak a

duclas
karoly

kérdezősködő tekintetű gyerekek. Nem sokkal lehetett idősebb Csoma Sándor, amikor a hegy alól
botot nyesett magának, támaszkodót, amellyel aztán nekivágott a világnak. Százlépésre ide, ahol a
műút elkanyarodik Zágon felé, ott a szobra, mö- a
götte a málló vakolatú, belakatolt ajtaijú emlékszoba.
Csomakörös. Innen indult el hát az utazó. Félezer f
lakosú „tündérfalu". Öregasszonyok ülnek az őszeleji napon, hátuk mögött ott szürkélik a deszkapalánk. Remegő térdük között átlátszó nejlon-

utban

l ámakolostor

ele

zsákban hosszú szálú, fehér testű faforgács, kalapot fonnak bel őle.
— Hol tanulták? — kérdezem t őlük.
Széles arcú, fejkend ős öregasszony válaszol. Debreczi Katalin.
SzékelyfÖldl
— A nyomorúság vett rá bennünket. Vagyishát a jegyzet
szülőktől örököltük. Еrti a módját minden aszszony, megtanulja már karonül ő korában. Szegént' a falu, a határ gyenge. Azért kell, hogy csipeszkedj.en a nép a kenyeréért. Gyenge a mi talajunk. Megterem benne kevés pityóka, len meg
'búza. Eljárogatunk a termel őszövetkezetbe pityókát kapálni: csak a kalapfonásból és az emberek
keresetéb ől nem élnénk meg.
Egy kalap ára öt lej, nem sok, de egy óra alatt
tizet is megcsinálok. Járom a piacokat, eljutok
még a tengerpartra is. Oda nem vihetek fehér
háncskalapot: színes, cifra darabokért kapkod az
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ottani nép.

Beljebb tessékel az udvarába, aztán az almaszagúgyaлtaszagú lentgerendás szobába. Körtével kínál.
Körösi Csoma Sándorról kérdezem.
— Hát hiszen róla mindenki tud valamicskét a
faluban. A gyerekek is. Tudjuk, milyen nagy utat
tett meg, tudjuk, hogy az el ődeinket indult neki
keresni. Azt már én nem tudom, megtalálta-é
ő ket. Innen a Nyír alól vágta volt a pálcáját, aztán elment. Deákkorában ment el. Elment a nagyvilágnak, ide nem jött vissza. Csak a híre.
A sarokban, az almáriumtet őn márványtábla a
falnak d őlve, rajta aranybet űs felirat:
Debreюzi Imre
Sz. 1911-1971

és neje
Debreczi Katalin
Sz.

1914-19.. .

Béke poraikra
— Meddig marad még az a hely üresen?
— Két évig.
Miért nem tovább?
— Isten mentsen. Annyit kell dolgoznom, de anynyit.
Bogár mászik a szoba földjén, csíkos hátú kolorádóbogár, belegabalyodik egy forgácsba, csörgeti,
mozgatja, mintha rágná.
— Enne engemet, hogy már ne is lennék.

•

.

Mégis szóra bírom a bizalmatlan tanítót: hivatalosan, szűkszavúan válaszolgat.
- Hány lelket számlál a falu?
— Négyszázat, négyszázötvenet. Mindig csökkenőben. Beköltöznek a városba.
— Mivel foglalkoznak az emberek?
— Főfoglalkozás a földm űvelés. Gyengén term ő a
föld, ezért különböz ő háziipari ágak alakultak ki.
A századfordulóig szitamesterségér ől volt híres
Csomakörös. Most faforgácsból készült kalapjairól. Csinálja mindenki, még a gyermek is. Velükszületett mesterség.
— Van elég gyerek az iskolában?
—Évről-évre kevesebb. A város, az egyke. Jelenleg harminchatan járnak a négy osztályba, a fel-

sősök beutaznak Kovásznára:
— Milyen emberek a csomakörösiek?
— Nézze, tizennyolc éve vagyok közöttük, mit
mondjak. Milyen emberek: szorgalmas, dolgos székely emberek. Mindenhez értenek. Kitartóak.
— Ilyen lehetett Csoma Sándor is?
— Nézze, ezt kérdezze mástól, én nem tudnám
megmondani.
.

A tanító bajuszos, fekete ember, Knott Lászlónak
hívják. Bizalmatlanság telepedik borzas szemöldökére, amikor bekopogok az osztályába, a faluról, az emberekr ől, Csoma. Sándorról kérdezem.
Az emlékszobát azt kinyittatja, mert a kulcs nála
van, de minek itt kérdezgetni, jegyezgetni, mi
hasznunk származhat ebb ől.
Az üres emlékszoba falán fényképek, térkép,
amely jelzi, milyen lélegzetállítóan nagy utat tett
meg az utazó, pár újságkivágás, a sarki szekrényben régi könyvek — szerény emlékeztet ő k a világ
egyik legnagyabb utazójára, Kelet-kutatójára.
Lejegyezek néhány mondatot, képaláírást a falról.
„1819 novemberében, könny ű szerrel, mintha csak
mez őre indulna, nekivágott nagy útjának."
„A Himalája alatt Terai dzsungelaiban halálos kór
támadta meg."
„A lhasi lámakolostor könyvtárában szándékozott
kutatni a magyar nép egykori kapcsolatainak, rokonságának írásos emlékei után."
„Csoma sírja a dardzsilingi angol temet őben."

A sarki szekrénykében a könyvek enyhelyében
ott egy levelez őlap, Dardzsilingb ől érkezett. A
kézdivásárhelyi Jakabos Ödön értesíti Csomakörös
lakóit, hogy eleget tett vállalt kötelességének: a
szül őföld egy marékját odaszórta Körösi Csoma
Sándor sírjára.
— Arra a makacs elszántságra ügyeljen, amelylyel végigment rettenetesen hosszú útján — szólal
meg mellettem egy öregember. Reszket a keze, a
hangja. Dancs Zsigmondnak hívják, nyugalmazott

tanító.

szoba. Diófáját — még most is term ő diófáját —
nem jelöli tábla. Ki visel gondot minderre, ha én
meghalok?

đ

járt utána — hosszú, makacs utánjárás

volt — hogy meglegyen az emlékszoba, s el őtte
végre a szobor. — Ahogy mindig újratanult reménykedni. Halálos kórral a vérében is elindult a
távoli lámakolostor felé.
Milyen nagy dolgokat művelt, milyen nagyon megfeledkeztünk róla. Ha én nem kilincselek, nem

szaladgálok, nincs ez a szobor, nincs ez az emlék-

A Csoma-ház helyén deszkakerítéssel elhatárolt
füves térség. A kerítés mögött a diófák. A vé
alakban égnek ágazó fa: Körösi Csoma Sándor
diófája. A szomszédos ház a posta épülete.
— Sokan jönnek nyáron, tekingetnek, kérdez ősködnek, nagyon sajnos, hogy a kert falára nem kerül emléktábla. Ha már a ház összeomlott, legalabb a diófa törzsén lenne ott rovásírással: itt
született Csoma Sándor — mondja a postamester.
— A legtöbbször én igazítom el az ideérkez őt.
0 1 az ágya szélén, vállára terítve kifakult kabát.
Béna ujjai között vessz ő, azzal tolja följebb orrára
csúszó szemüvegét. Meg-megcsillan a fény borostás arca felett. Ősz haja a homlokába borul, betakarja.
— Mikoláj Aron a nevem, valaki egyszer — valami errejáró tudósember — azt mondta, az én
ősöm volt a legels ő bevándorló román, kiengedett
ingű román. Ötven esztend ős vagyok, 1926-ban
születtem. Sok éri az embert ennyi id őn keresztül.
Hat éve ülök az ágyon: se kezem, se lábam. Le
vagyok bénulva. Tudja: hat éve rajtam nadrág
nem járt, Nagy hidegek voltak, kih űltem Oroszországban,
Mint fiatal legényt negyvennégyben vittek el a
háborúba. A 72-es székely hadosztályba vonultattak be, aztán áttettek egy német alakulathoz.
Majdnem gyermek voltam, mit értettem én a háborúból. Megtanultam, hogy a háború az országot
kiéli, az embert meggyötri. Gyalog indultam el innen, gyalog értem el Németországba. Tudja: kaptam én sok bombázást. Háromszáznegyvenen voltunk, úgy megbombáztak bennünket, alig maradtunk páran. Szétszórtak bennünket. Negyvenöt
május elsején virradóra estem fogságba. Elgyalogoltattak Fehéroroszországba. Megvolt az jó párezer kilométer. Nem méregettem, csak gyalogoltam. Itthon édesapámnál kitanultam a kovácsipart,
kovács voltam Fehéroroszországban is. Bent vol-
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tál a műhelyben, nem fújt úgy az a büdös szél.
De sokat voltunk kint az erd őben is. Kihűltem.
Negyvenhét május huszonnyolcadikán ültem
Oroszországban vonatra, július tizennegyedikén
értem haza. Törökbúza kapáláskor. Elmentem, voltam nyolcvanöt kiló, megjöttem, voltam negyvenkettő. Másnap már mentem kapálni. Pedig gyenge
voltam. Felépültem megint nyolcvan kilósra. Dolgoztam idehaza a gazdaságban, aztán hatvankettőtől a kollektívában, kés őbb postás lettem: Hetvenegyben nyugdíjaztak, szép nyugdíjam van.
Most hetvenhatot írunk. Hogy aztán még mennyi
van 'hátra, azt nem lehet tudni. Az orvosok kezelnének, de nincs ellenállása a testnek. Akkor meg
minden hiába. Tudja: nagyon kihűltem.
Elhallgat, percekig hallgat, a pálcával szürke bajuszát piszkálgaüja.
— Öregapám ezt mondta: ha én meghalok, legyen
mivel előállnotok, hogyha valaki megkérdezi. Еs
magyarázott, sokat magyarázott Csoma Sándorról.
Magyarázta a diófát, hogy hogyan hozta: mentek
szitakérget faragni a Kalabucsi havasokba gyalogszánnal. Öregapám magyarázta: az egyiket már
itt értem, láttam teremni, a másikat ő hozta hátizsákban. Az, amelyikben öregapám már látott teremni, úgy mondják, legalább háromszázötven
éves. Terem még, de most már csökken őben.
Tizenegyben vagy tizenkett őben még megvolt a
Csoma-ház is, aztán verte az es ő, megrokkant, senki sem gondozta. A húszas évekre már szántóterület volt. Tudja: öregapám megvette volna a házat, de nem tudta kifizetni a nagy kótyát. Ha megveszi, biztosan megmaradott volna.
Csoma Sándor már hétéves korában készítette a
csontjait a nagy útra —öregapám magyarázta —
a tornácon hált, még csergével sem takarózott.
Már akkor gyanút ütött az apja —így mondom
székelyesen — hogy valamire hivatott ez a gyerek. Elvitte szekérvel, hogy megtalálja el ő deinket.
Ha el is éri célját, fölleli el ődeinket, ide vissza
nem jött volna. Ebbe a semmi kis faluba? Vagy
mégis visszajött volna?
— Milyen forma ember lehetett Körösi Csoma

Sándor?
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— Olyan emléket hagyott maga után, hogy még
az öt éves gyermek is tud róla.. Volt itt egyszer
Fazekas elvtárs, megkérdezte az óvón őt: tanít-é
a gyermekeknek Csoma Sándorról. Az óvón ő ezt
válaszolta: minden gyermek tudja, merre járt, mi
mindent csinált, s el tudja vezetni az ideérkez őt
a diófákhoz.
Készült a nagy útra, úgy megedzette volt a csontjait, a húsát, hogy még a kés se járta volna át.
Aztán megfogta a kór, olyan gyenge lett, mint
kicsi gyermek. Nagy kínban halt meg, de nem
engedte magát beoltani. Ezzel sem akart id őt veszíteni: sietett a lámakolostor felé. Sokszor gondoltam már rá: oda alakultam én is, mint Csoma.
Negyvennégyt ől negyvenhétig csak deszkán feküdtem, vagonokban, padlón. A bokám, a térdem
olyan fekete volt, mint a fekete posztó. A testem
meg volt edzve.
A felesége, mosolytalan, fiatalos asszony régi fényképeket rak férje merev térdére.
— Nézze, milyen hatalmas, egészséges ember voltam — mazur ember — most már mit tudjak csinálni. Rossz postás voltam: én csendben nem tudtam bemenni sehova, felvertem az egész házat.
Vagy énekeltem, vagy fütyültem. Azóta meg már
ötször voltam a túlvilágon. Elestem, sokáig nem
tudtam magamról. Valahogy felsúroltak. Jönnek

az éjszakai rohamok. Megráz az asszony, mindig
csak megvirradok. Az orvosok kezelnének, nincs
ellenállása a testnek. Nagy a fekély, néha napokig nem eszem, mi következhet be, csak a halál.
Van egy nyolcadikos fiam, nem dicsérem, dicsérje
más. Annakidején, míg mozdulni tudtam, úgy terveztem, legalább három gyermekünk legyen.
0геgapámnak tizenhárom volt. Mindenki csipeszkedik valahogyan a földi élethez.
.

A patak ott csorog el a diófa közelében, gyerekek
futnak át a pall бján. Ugyanitt futkározhatott Csoma Sándor. A faluban úgy tudják: édesanyja,
hogy ne zavarja örökké a víz zsuborgása, betemettette a kanyart, eltérítette kicsit a patakot.
Az eltérített vízparton fejkend ős asszony hajladozik, lepedőt sulykol.
— Nincs itt sok lejegyezni való — egyenesedik
föl, amikor észreveszi, hogy kinyitottam a noteszomat. —Élünk, mint a többi falu népe. A férfiak kinn vannak a földeken, másokat béhúzott a
városba a gyár, a fiatalok iskolában vannak. A

gyerekek hancúroznak, az asszonyok kalapot fonnak vagy ruhát sulykolnak.
Odébbmegyek a diófához, nézem a vé alakban
szétágazót. Megnyíló begy ű termés rajta. A postamester szavai idaig kísértek, a szigorú deszkapalánkig. „A diófát háromszor kell ültetni, ha ültetője termést ,akar. Olyan fát, amely hosszan terem.
Ha inem porondos a talaj, nagy követ kell alá ten-

ni, hogy a gyökere szerte menjen, kapaszkodjon."
1976. október

1. bevezető
sorok
és
a
fenomenológiai
érték ű
deskripció
Írásunkat szeretnénk azzal kezdeni, hogy megpróbáljuk, legel őször is önmagunk számára, reálisan
lemérni az elénk állított feladat súlyát, megállapítani helyét az adott valós közegben, ugyanakkor a
tér és id ő koordinátarendszerében stabil er őteret
biztosítani az interpretáció (és interpretátor) szubjektív lehetőségei számára; ez utóbbit azonban
már nem a bevezet őnek, hanem az írás egészenek
kell megteremtenie.
Mindenekel őtt állapítsuk meg: kett ős feladat el őtt
állunk. Egyik oldalról kísérletet szeretnénk tenni
egy olyan műinterpretációs modell felállítására,
melynek segítségével fényt tudnánk deríteni az
értelmezend ő képzőművészeti alkotás kijelölt aspektusaira. Célunk azonban nem egy kizárólagosan
új elemző rendszer „kitalálása", hanem az adottságoknak megfelel ően az eddigi kísérleteknek (a
nem kizárólag képz őművészeti jelleg ű kísérleteknek is) bizonyos értelm ű szintézis-vázlatát adván,
szeretnénk összeállítani (és részben egy más m űvészeti közeg: az irodalom területér ől átvenni) egy
számunkra megfelel ő és célunkat a lehet ő legjobban kielégít ő modellt. A másik oldalról pedig,
ugyanezt a modellt szeretnénk próbára tenni,
funkcionáló-képességét a konkrét m űalkotáson kipróbálni, hogy megbizonyosodjunk az adott modell
nyújtotta leíró és értelmez ő lehet őségekről. Az
elemzésre kiválasztott „kísérleti alany" ez esetben
Tari István Szitanyomat 3/3 című grafikája. A
szemléletesség növelése céljából összehasonlítást
fogunk végezni a Szitanyomat 3/27, a Szitanyomat
6/6 és a Szitanyomat 19/28 alkotások között is.
Ezek a grafikák mind ugyanabban az alkotói fázisban, az 1976-os évben születtek. Írásunk szerkezeti képletét nem fogjuk tovább vázolgatni, a fejezeteímek ugyanis megbízható tájékoztatásul szolgálhatnak ezt illet ően.
A képz őművészeti kritikának és elemzésnek a képzőművészeti élet szerves tartozékává kell válnia,
mert csak így adódhatnak lehet őségek az értékek
kiválogatódására, a selejt és a min őségileg gyenge alkotások elburjánzásának megakadályozására,
és csak így lesz igazolt úgy az el őbbiek affirmálása, mint az utóbbiak elmarasztalása. Vajdaságban
ez az együttélés ezidáig nem jöhetett létre, de nem
az egyik vagy a másik terület nem megfelel ő volta
miatt, hanem kizárólag azért, mert itt egyszer ű en
nem is létezett a képz őművészeti alkotások módszeres elemzésére irányuló törekvés és képz őművészeti kritika is csak egy-két ember tollából volt
olvasható. Ennek a sajnálatosan adott helyzetnek
(a közegnek és a lehet ő ségeknek) ismeretében és
ennek megfelel ően szeretné írásunk némileg el őremozdítani vagy legalábbis egy pillanatra „gro
planba" hozni a képzóm űvészeti elemzést. Németh
Lajos, a kérdés jeles magyarországi szakembere
minden interpretáció els ő lépésének a fenomenológiai értelmű deskrpciót jelöli ki. Tehát a jelenség
szintjén felfogott és értelmezett formaanalízist te-

sziveri
jános
mű
és
műinterpretáció

„Amíg a klasszikus korok és életm űvek
elemzésére többé-kevésbé kialakult és
általánosan elfogadott módszerek
állnak rendelkezésre, ugyanezt a
modern m űvészetről vajmi kevéssé
mondhatjuk el."
(mezei Ottó)
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szi meg a műértelmezés kezd ő fázisának. A „külső" és „belső" forma egymásbajátszódása küls ő,
tehát kizárólag vizuálisan érzékelhet ő megnyilvánulásának leírásában látja az interpretációs folyamatot elindító tevékenységet. Ha ezt elfogadjuk, akkor Tari István szóban forgó grafikájának kompozíciós megoldását és a képorganizmus megszervez đdését lehet ővé tevő (és gátló) feltételeket kell bevezet őül kifejtenünk.
A mű kompozíciós struktúráját a produktív és inproduktív felületek egymásba játszása, de legnagyobbrészt mégis az er őteljes fekete vonalak és a
függőlegesen megnyújtott fekete foltok határozzák
meg, melyek egyben a m ű egyensúlyhelyzetének
meghatározói is. A kép egyik alaptulajdonsága a
zsibogás. Ahol ez a zsibogas lüktetéssé fokozódik,
ott tapintható ki a kép produktív felülete, mely
leginkább az irodalmi hasonlathoz fogható, amely
Balázs Béla szavai szerint annál produktívabb, minél nagyobb az asszociációtávolság hasonló és hasonlított között. Esetünkben egy felület annál produktívabb, minél nagyobb a feszültség az aktív
(mozgast érzékeltet ő) és a passzív (statikus) egységek között. Természetesen az inproduktív felületeken is megvan a különböz ő előjelű egységek közötti feszültség, csak itt az lényegesen kisebb.
A négy felsorolt kép közül a Szitanyomat 3/27, a
Szžtanyomat 3/3-nak, a Szitanyomat 19/28 pedig a
Szitanyomat 6/6-nak a kés őbbi változata és színkülönbségeken kívül a Szitanyomat 19/28 még abban is eltér a többit ől, hogy a Szitanyomat 6/6-nak
a negatív megfelel ője. Mindegyik képen azonos
szerkesztési elv uralkodik, azzal, hogy a Szitanyomat 19/28-on minden meg van fordítva, tehát ha
itt a súlypont alul van, akkor amott felül lesz és
Igy tovább. Ezt a szerkesztésmódot, ahol a kep alsó
része a tömör, a fels ő pedig tiszta, szell ő s — klaszszikus szerkesztésmódnak is nevezhetjük. A Szitanyomat 3/3-as és a Szitanyomat 3/27-es képen egy
felnagyított levél anatómiai vázát látjuk, a Szžtanyomat 6/6-os és a Szitanyomat 19/28-as képen pedig egy pók kontúrjait, helyesebben sziluettjét. A
pók hosszú, tömött vonalú lábainak ugyanaz a fajsúlymeghatározó (lazító) szerepe van, mint a levél
fekete fővonalainak. A színegységek kiegyensúlyozottak. Egy képen legtöbb három színt alkalmaz
alkotójuk (a négy képen egyébként a fekete, a fehér, a piros és az ezüst színek találhatók meg).
Azokon a munkákon, ahol a fehéren és a feketén
kívül még egy szín van, rendkívül érdekes és
„rendhagyó" módon szervez ő dik egységes organizmussá a kép, éspedig azért mert a harmadik szín
eltolódásával olyan aktív felületek jönnek létre,
melyek rendkívüli hatóer ővel rendelkeznek és így
egységesebbé képesek tenni a m űvet. Ugyanakkor
azonban gátló jelenségnek számít, hogy ezek a felületek kivétel nélkül mindenütt jelen vannak,
noha egyes helyeken (mint a kép alsó felén a nagy
fekete foltoknál) lerontják a kép hatóerejét, egyszólamúvá teszik a grafikát.

379

Tari István grafikáinak stílusáról elmondhatjuk,
hogy a mikrorealizmus alkotómódszerét alkalmazza, mivel a tárgyi (él ő és holt) világ egyes kiragadott motívumát nagyítja fel és így próbálkozik
vizuálisan jellegzetes felületek létrehozásával. „A
természeti világ a realista műben soha nem önmagáért, hanem az ember és a természet viszonyának

rögzítéséért vagy emberi érzelmek szimbólumaként nyer ábrázolást." Ezekr ől azonban majd a következ ő fejezetben szólunk.

2. kísérlet
egy
m ű interpretációs
modell
felállítására
A fenomenológiai deskripció alatt ezidáig sem csak
a jelenségek puszta és egyoldalú leírását akartuk
adni, ezután sincs szándékunkban kizárólag a „jelenségnél" maradni. A fenomenológiai szemléletmódot azonban szeretnénk a továbbiakban is hasznosítani, de a fenomenológiai m űelemzés módszeres elvei közül csak a számunkra elfogadhatókat
fogjuk igénybe venni, hogy azokat a marxista m űértelmezés gyakorlatával kiegészítve konkretizáljuk. Azzal is tisztában vagyunk, hogy Husserl fenomenológiája a világot nem osztja fel jelenségre
és lényegre, hanem együtt vizsgálja a szubjektív
tudomásulvételt és ennek tárgyát, a tudomásul vett
dolgot. S őt tisztában vagyunk e szemléletmód legnagyobb fogyatékosságával is, amikor a m űalkotás
önállóságát túlhangsúlyozva „elfelejti", vagy inkább szándékosan kizárja a valósággal fennálló
mindennem ű kapcsolatának lehet ő ségét. És, hogy
mégis hasznosítani szeretnénk eredményeit, az
azért van, mert az irodalmi szöveg és a képz őművészeti alkotás (esetünkben konkrétan a grafika)
struktúrája között lényegbevágó analógiát véltünk
felfedezni. És azt állapítottuk meg, hogy Ingardennek, a fenomenológia kiemelked ő irodalomtudósának az irodalmi műre vonatkoztatott rétegelt
struktúra-modelljét, némi módosítással és kiegészítéssel természetesen, sikeresen lehet alkalmazni
a képz őművészeti alkotások elemzésénél is. Az említett struktúra-modell „átértelmezett" változata a
következ őképpen néz ki:
a sematizált szemléletességek rétege,
a megjelenített tárgyiasságok rétege,
a jelentésegységek rétege,
a vizuális alapegységek rétege.
Ezt természetesen, ha elemzésünkkel a teljesség felé akarunk haladni, meg kell el őznie egy formaanalízisnek, amely szintén különböz ő fázisokból
áll, és követnie kell egy a valóság-összefüggéseket
vizsgáló szempontnak is.
A sematizált szemléletességek rétege: a szelektív
tevékenység alatt kiválasztott jelenségeknek a m űvész csak viszonylagosan h ű mását tudja visszaadni. Ez a valóság-másolat vagy több vagy kevesebb,
mint a valóságszférából kiragadott szituáció vagy
motívum. A mi esetünkben ez a „tartalmi réteg" és
nem a második pontban álló, mint Ingardennél, ez
hordozza az eszmét, illetve a gondolat itt válik érzékletessé, itt jelenít ő dik meg a maga teljességében. Mivel a képz őművészetben a látásnak van
uralkodó szerepe, ezért elmondhatjuk azt is, hogy
ez a réteg tartalmazza a legtöbb elvontságot és
sokhelyütt olyan metafizikai min őségekkel rendelkezik, amelyek nemcsak az esztétikai, de az eszmei
mondanivalónak is adekvát kifejez őivé válhatnak.

A megjelenített tárgyiasságok rétege a legszembetűnőbb: Tari grafikáján ez maga a j.elenség, amit
azután különböz ő jelentésegységekre bonthatunk,
amelyek szintén felbomlanak és olyan alapegységeket kapunk, mint a szín, a vonal, a felület stb. A

jelentésegységek tehát az alapegységek vagy mikrostruktúrák egymással való kapcsolódásából tevődnek össze, vagyis akkor képz ődnek, ha ezek
szervesen termékenyítik egymást, mint a Szitanyomat 3/3-on az eltolódott piros, ahogyan már említettük, olyan aktív fehér felületeket hozott létre,
amelyek növelték a grafika potenciális energiáját,
felgyorsították vibraciós ritmusát. Az emutett rétegeknek esetenként és helyzetenként változik a
kifejező és a funkcionáló képességük. Az еmlített
szitanyomaton pl. a sematizált szemlé7etességek rétegének jutott a legjelentéktelenebb feladat. Az
öncélú szépségkifejezésen és a szerény asszociatív
képességen kívül mással alig van terhelve a struktúrának ez a rétege. Ellenben a második rétegnek,
a megjelenített tárgyiasságok rétegének rendhagyó
szerep jutott, ugyanis az egész kép egy stilizált
természeti tárgy (maga a jelenség egy falevél), és
ezen belül érvényesül a másik két réteg, amelyek
szintén intenzív kifejez ői a kép esztétikai kvalitásainak. Talán ezért is nevezhetjük Tari szóban forgó grafikáját mikrorealista alkotásnak, mert itt
nem szimbólumok sorával, füzérével vagy akár
csoportjával, hanem csak egyetlenegy. „nagy" szimbólummal állunk szemben, amely a maga össze-

gésre": szílárd alapot, statikus „fundamentális teret" képezve, ahová a kép lerögzít ődik. Ugyanezt
a fixálást szolgálják a: funkcionális-térb ől kifutó
vonalak is, melyeket csak a fekete keret zár le és
amelyek át- meg átszelik a grafikát, er őteles barázdákat szántva a papírlapra.
A kép tulajdonképpen vízszintes, függ őleges és átlós vonalakból épült fel, feltéve ha a fekete foltokat is, amelyek horizontálisan megvannak •nyújtva,
vonalaknak vesszük: vastag vagy telített vonalaknak. Ilyen értelemben az alkotás „gyújtópontj.a"
vagy funkcionális er őtere a kép közepét ől valamivel lejjebb kerül, mégpedig oda, ahol a legvastagabb harántvonal a „telített vertikális vonalakkal"
érintkezik, ebben az esetben (de máskor is) a képnek ez a legaktívabb és legproduktívabb felülete.
A hatásfelület így meglehet ősen nagy területen
mozog, ami kétségkívül a kép értékei közé tarto-

zik.

3. egyéb

intellektuális

tettségében szerves ugyan, de ez aminősége kizá-

és

rólag vizuális, grafikai, és nem intelektuális, értelmi szinten valósul meg. A természeti világ egy kiragadott részegységét (falevél) emeli a szimbólum
minőségi fokára azzal, hogy kinagyított formában
a papírra vetíti és szín-, felület- és más vizuális
metaforákkal kiegészítve a valóságszféra általánosságába intermediálja. A szimbólum „megfetjtésére", megnevezésére " azért kell vállalkoznunk,
hogy elősegítsük a rétegek egymástól való könynyebb elkülönítését, ugyanis a második és harmadik réteg, de közvetve az els ő réteg is, szorosan
kötő dik egymáshoz. A grafikán kizárólag egyetlen
tárgyiasság van megjelenítve, így csak ez képezheti egyedül a megjelenített tárgyiasságok rétegét,
de amennyiben mint szimbólumot, tehát jelentésegységet vizsgáljuk, már (jelentésével) az els ő réteget gazdagítja.

emocionális

A falevél a természeti világ szimbóluma, amelyet
a szelektáló szubjektum emelt ki reális környezetéről és öltбztétte újra formába e „transzcendens
közegben", amiért, önmagunknak ugyan ellentmondva, meg is kérdőjelezhetnénk a kép „realizmusát", ha az általánosban nem fedezhetnénk föl
a mű kirajzolódó vetületét. Tari ugyanis ezzel az
alkotásával (tudatosan vagy tudattalanul?) az ember természethez való negatív viszonyulásának kritikáját adja. A.kép alsó részéb ől feltö гŐ és mind
feljebb nyomuló „fekete" lángok felemésztik a növényzetet. Intenzív képzettársításunknak itt funkcionális pozíciója van, úgyszintén a kép kínálta
asszociatív lehet őségeknek is: amikor a falevél
erezetében fölrepedezett term őföldeket vélünk felfedezni. A csonka ágakat magához rántotta a
és ezzel felgyorsította a kép ritmusát. A kép legalján húzódó viszonylag tiszta felület elszakítja a
fekete felületet a kép alsó részét ől, így az bizonytalanná teszi az egyensúlyi helyzetet, azonban a

fekete felületek szorosan beleépülnek a keret oldalába, nem adván šemmilyen lehet őséget a „lebe-

összefüggések

A szorosan vett képz őművészeti alkotás grafikai,
vizuális jelek, valamint kifejezések ezekkel kapcsolatos jelentés-sémáinak sajátos, horizontális
(egyidejű) rendszere és csak az interpretátor tudja
időben elhatárolt szférákra, síkokra és rétegekre
bontani. Az interpretátor elemeire bontja a képet,
a síkok egymástól való logikus elkülönülése csak
így válik érezhetővé. Ilyformán azonban meglehetősen nehéz helyzetbe kerül a képelemz ő, ugyanis
a műalkotás annyiszor hangoztatott autonóm jellegével találja magát szemben. Ebb ől az autonomitásból kiindulva azonban végül is 'ismét csak
arra a pontra kell eljutnia, melyr ől már jól belátható a mű helyzete a „létezésben". A m űalkotás
zárt egész ugyan, de nyúlványai túlmutatnak ezen
a zártságon és kivetítik térfogatukat a valóságszféra területére is. A m űalkotásnak tehát vetületei vannak, ezeknek a vetületeknek egyik lehetséges iránya a befogadó felé mutat. A m űalkotás tehát csak objektíve önálló réteg, megvalósulási formájában már túlmutat ezen a feltételezésen. Ez
azt jelenti, hogy ahány szubjektum, annyi interpretációs lehet őség. A befogadó automatikusan újraszelektálja az immár szelektált anyagot: a hozzá
irányított jelek közül azoknak tulajdonít nagyobb

fontosságot, melyek az ő „látó-képességének" leginkább megfelelnek. Éppen úgy, mint ahogyan objektív alkotómódszer sem létezik, nem létezik objektív interpretáció sem: a szelektív tevékenység
megköveteli a szubjektum jelenlétét, függetlenül
attól, hogy vannak olyan normák, esztétikai és mas
intellektuális és nem intellektuális mércék, amelyeknek alapján a m ű minősége megbízhatóan lemérhető. Bevezet őnkben már említettük: a m űértelmezőnek mindenekelőtt azokat a szempontokat
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kell meghatároznia, amelyek a munkafolyamatot
irányítják, de már ennél az els ő pontál is felel ősségteljes szerepe van a szubljektumnak: meghatározni, hogy a teljességre vagy csak egyes részek alapos vizsgálatára akarja-e korlátozni az elemzést.
E. Panofsky m űinterpretációs modelljének felállításakor három szintet különböztetett meg:
a jelenség,
a jelentés és
a lényeg
szintjét. Ez a modell világszerte alkalmazást nyert
és sok hasonlóságot mutat az általunk használatos
modellel. Az Esztétikai Kislexikont segítségül híva
megpróbálnánk az egyes szinteket b ővebben kifejteni. A jelenség
valóság külső oldalához tartozó,
ellentétben a lényeggel, amely a valóság bels ő oldalához tartozik. A jelenség a lényeg megnyilvánulási formája, tehát a kett ő szétválaszthatatlan
egymástól, de a jelenség a lényeget, a törvényszerűt véletlenszer ű elemekkel együtt tartalmazza. A
jelentés alatt valamely jel tartalmát, értelmét értjük. A mű jelentése a m űalkotáson belüli és egymáshoz való viszonyulásaikban funkcionáló jélek
jelentéseinek összességéb ől jön létre. Hozzátehetjük még, hogy a művészet nemcsak logikai-intellektuális, hanem érzéki-hangulati síkon is közvetít információt. A lényeg a jelenségek mögött rejl ő
általánosabb, törvényszer ű összefüggés, amely a
dolgokat tulajdonképpen meghatározza. A lényeg
nem mindig és nem közvetlenül ismerhet ő fel a
jelenségben. Az általunk megkonstruált elemzésmodell csak munkaformájában külörlibözik a Panofsy-féle modellt ől, a tartalmi hasonlóságok azonban elkerülhetetlenek voltak:

a

I. Leíró formaanalízis
II. A struktúra rétegez ődése
a sematizált szemléletességek rétege
a megjelenített tárgyiasságok rétege
a jelentésegységek rétege
a vizuális alapegységek rétege
III. Valóság-összefüggések.
Tari István grafikáján az ábrázolt „jelenségek" s űrített formában jelennek meg és igyekeznek a lényegre összpontosítani, tehát alá vannak rendelve
a „tudatos" alkotói koncepció irányításának. Így
kifejezőkészségük vagyis lényegábrázolási funkciójuk egyértelművé válik. A művészi alkotófolyamat
megteremti a lényeg és a jelenség új egységét. Tari
szitanyomatainál els ődlegesen a tisztaságra, a „romantikus" szépség-eszményre kell odafigyelnünk.
Egyfajta elvágyódás, valamiféle ősi harmónia utáni szenvedélyes vágyakozás bomlik ki szemünk
előtt. A túlzott egyszer űség, a minden bonyolult
képzettársítás kerülése azonban az egyoldalúság,
már-már a szimplaság veszélyeivel fenyeget, ami
sorozatának más munkáin már határozottan kivehetővé is válik. A Szitanyomat 3/3-nak tehát mindenékelőtt felületi értékeit kell kiemelnünk, a kép
faktúrája az, ami érdekl ődésünket lekötötte és
olyan emocionális többlettel telítette az alkotást,
amely mindenkor kész több lenni a puszta öncélúságnál.
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A teljesség igényével összeállított modellt, sajnos,
nem tudtuk a gyakorlatban kell őképpen prezentálni, de erre nem is vállalkozhattunk, mert — is-

mét csak Németh Lajost parafrazáljuk — magától
a műalkotástól függ, hogy a m űmegközelítési módszerek melyik változatát (vagy az illet ő módszer
melyik részét) alkalmazhatjuk az interpretáció alkalmával.

A karikaturista fe]ltehet őlsg köztünk é 1, kbztünk mo-

léphaft
pái

jegyzetek
rajztollal

a
karlkatúra
terrnészetéről

zog, tá'jékozádik 'és megfigyel. (Fe4tedlet ődeg, mert az
ellenkezője, az elefántcsonttorony'bó1 rajzolgatb „mesterek" is eliőfo.rdullfiíalk, sőt . . .) Megfigyelé.séгlek közpoпtjábasl — hogy csak a lényegeset emdítsük — az
ember а11,, az em ~ lber viszonya embertársaihoz, láörnyezetkhez ks öлmagáboz. (A megfiigyelés táгgyáarak a kiје]löfése nem jelenti a meg nem nevezett је'lелвеаеk
kizárását.) A imegfvgyelés eredménye: a aQó, a
tarzulásdk léhet őségénеk feQfedezése a je0lerrségékben,
a természetben, melyet a гајжодо — a тат lejátszódott
és bárálandó v4sszásságokkal• együtt, vagy .külön-kü lön — fdјјtáг elГőtt+iink, persze sajátos módon és sapátos eszkpzökkeil.

0.
(is
A karikatwrával, nem tudni m1Іiёmt, talán inгtenned&
volta rés megközеlítédének ebbđl eredő nehézségéi mar
att, aránylag kevés arás fogiialkozik. (Go ~ dolvлk itt a
magyar nyellven hozzáférhet ő írásokra.) Kamikatúraelmélettel foglalkozó publfkácdó még feliefbet đ, ellenben• koв krét (karikatúraelemzés csak ritkán vagy egyáltalán nem. Hánya többdétleképpen miagyarázható, aká гcsak annak következményei is. De e гrő1 talán máskor. frásunkba.n ez esetben (áttekintés formájában) a
kkvnikatílra természetér őd szeretnénk szóld — H.
13eхgsoп1 és V. Mоvin2 vrásadгa támaszkodva.

A teljesébb rnegisrmerés. Számtalanszo г tapasztaФbuk,
hogy a megfsmerés2 vágy szüлtelenül hajtja аг embert
az iлformйciágyűjtésre, az 5nformáonót hordozó rejtjelek dékódolására, megfejtésére. A mindennapi éd+etben ennek a megdsmerési vágyínak megdsmétlődő és
mégis mindig új •tгmája az ember.

Az embernek, mintavalóság részének megiemeréséhez többeеk között szavadalalk megértése is hozzájár+ud,
ellenben szavadnak és gesztusainak egyilttese még több
ínforntáкΡiót rejt. Ezek an dnformáoiók, iévén hogy formát öltöfttek, anyagiaskodta'k, méghozzá szá вdékoian
kitervelt módon, nem ta гtabmazzák azokat 'az árnyaltialbb — szintén. a•,lnegismеrést, sőt a telijesebb megismerést szollgáló — jeleket, melyek a¢ ei nem követett szándékolkban, a, cenzurázatlan gesztusokban rejlenek. Ezeknek, a megvaiásudás sfkja• ad'aüt megrekedt
gesztusoknak, szándékoknak, fintoroknak nydt életteret, öntörvény ű arlikrovilágot a ka гLКmt ra, a •humoros vagy ,эΡfllresa" rajz (ahogy V. Morfin neved. őket) 9,
mely „a farmák felülejti harmoniájа oJlatt felfedezi az
anyag mély lázongását."4 és ezzel is teljesebibé teszi a
megismerést szolgáló dmformáció'.k sorát.

Az б brázolás sajátős módja és sajátos eszközei. Vitaithatat1aanul az ábrázolás 'az, mely еldiöatii, +hogy műalkotás lesz-e a meg tásbdl, megérzesb ől vagy csak
ötlet. Éippen fezért az á'b гázolás együk kbviteЖménye a
szolid grafikai 1dvftegezés, méghózzá a sajátosan kaг ikatúгai kivitelle Jés. Mert lehet valalkiIt ek kiváló rajztudása az még nem jelenti azt, hogy kard Кatúrát is
fog rés főleg tud majd rajzolni. Persze sokkal közelebib
ád1 majd hozzá, flint a r'ajzhsdással nem rende Фkezđ.
A 'sajátosan kaгikat гad ábrázolás tUlzásokbam, sarkításokkad fejezi ki magát, de még vél еtdenül sem célja
a ;túlzás, 'hanem esmközz, mellyel feibriagyitja az áb гázaLandó jelenségekeit vagy fi.nrtart, die nem változtatja
meg azt. H. Bergson mondja „...rvannak az arcképeknél is hasotnlatosabb kaгiluatúrák, olyanok amelyeken
a túlzás alig érzékelhet đ és mвΡásrrészt еédletesen lehet
túlozni, anélkül, hagy a .kép igaz І karikatúraként hatma"e

A sajátosan kaekatíl гai tudzás aernnészete alkotónként
variálódik, máis-anás stílluiaban öltve testet. Halbár a stílus nemi lehet ёгtékmérő, az mégis vornzóibbá, szórakotitatóbbá teheiti a rajzot, az elmondott történett đl
függetlenön. (Gondoljunk csak Mordíllo gö г љöcös típusaira ,,)

Szöveggel vagy szöveg nélkül? Ahhoz, hogy mиllatságos hatást hetisen, a rajznak érthet őnek, •világosnak
kell lennie, és azt amilt elér, lehét őQeg •grafikusan kell
eléennie. Ment a kasűkatúiгa iakkor közelíti rag a tökéletességet, amikor önerejével a hedyésea megragadott
pillanat, részlet, megfelel ően eltúlzotit, vddágos és tetszetős rögziítesévei), vlagyds csupán a rajz nyáj totta
vizuális lehetőségeddked éri e2 a• megfedеlđ hatáзt. Ennek ellenére 'a rajznak a szöveg 4s segíthet az értdíetőiség elérésében•. A azóbeli gazdaétásra szerintuink

három lehetőség van:
Mi a karikatúra? A •gesztiss: a megvaQósvdt szándék, a
szándék áitadumk megengedett tcstetöltése. A karrđkatúra, humoros vagy furcsa rajz: a szándék áltanunk —
vSselkedési érték endszertink által — nem megengedett, hanem „lehetséges" megvalósui'ás na'k grafikus
rögzítése. Azéítt a ,)lehetséges" megv аІІásulásárál beszélüпnk, mert így ajkkor reagálnánk, ha egy bels ő iditék
a jó viselkedés nevében — meg s-iem gátolna
bennünket H. Bergson szavaival élve, a kamfkaturistra
—

„olyan fintorra rajzol modelljei arcára, .ahogy fintorognánaJk, ha •megengednék m гagukneJk, hogy finutorogjanak'

Mit tesz a karikmturista? (Az alábbiakban Qeegyѕzeríísítve felvázoljuk a karikatúra-alkotás folyamatát,
amely esetenkénit más is lehet.)
' Henri Beitgaon: A .nevetés. Gondolat, B шd'aеst, 1968.
e Violette Morin: A humoros rajz . A jel tudománya , Gondolat,
Budapest, 11975.
• V. M.: n. m. 513. 1.
‚ H. B.: i. n. 51. 1.
'u. o. 51. 1.

Az első típusnál a söveg jtöbbnyire mwnda гΡ tértékn szavak formíájában szerepel és utalásrcnak szolgáL Ez a
típus közel áll az előzđleg es-nlitett szöveg nélküli rajzokhoz, melyelkrrél a szöveg elmaradását az ábrázolt
személy, esemény vagy tárgy és a hozzájuk f űződő
k zismertLsége teszi lehetővé.
táгisítások к
A szöveggel segített rajzok második t7pusához ál'talában a több szöveget; mosnolágttst vagy dialógust
tartalmazó rajzok tartoznak. Ezeknél a legnagyobb az
éntélcbrngadozás. Sokszor a •rajz csak illusztrációja az
a(tája irt szövegnek.
A harmadik típus olyan rajzokat foglal magába, melyakіai alul vagy föliillírt szöveget nem is Qáthainmk.
Az ilyen rajzok valamely cikk vagy beszámoló közegébe vannak is2illQyesztve, s — mondhatnánk — azok
taгtalmát exponálják sajátos módszeriikkel. Néha
szorosan kötődnek a szbveghez, de né'h'a önálló életet
is élhetnek. Az ilyen kaгdkatúrák is iiformáoióértékűek, s nem ité'lhetđk ei., már csak azért sem, ment
expresszvitásukkal saklead el őbb jutnak el a tudatig,
mhnt a két-három hasábos szöveg.
с U. 0. 51. 1.
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milivoj

slaviček
versei

túl komoly költemény
Mi álitalában kommolyan vesszük valamennyien a szervezetünket
Sőt túl kamoilyan (ami normális is)
„Le kell fogynom, vvgyáznam kell a іtйрlйІКіzйѕоmга, túl (keveset imozgok,
(nem szabad innom"
Rendben van.
.
Mi álltalábon •komolyan vesszük v ы amenny'ien a külbinböző
Ideiglenes kormányokat is. S őt túl komolyan
(ami érthet ő is)
„Vigyázz, mit csinállsz, azok nem bг•éf lnak, ott nem babira megy, a hatalohn
(az hatalom, ki tudja, mi lesz
Rendben van.
Mi általában komolyam vesszüük valamennyien a saját személyünket.
S őt .túl komolyan (ami érthet ő is)
„Mit gondod az rálann, majd megmutatom én neki, hagy 'ki vagyok,
Engem nem fog az orrdmnál fogva vezetni, én állom a szavamat"
Rendben van.
Mi áJltalában komolyan vesszük vlallamennyien a Viliágat (is).
S őt đúl komolyan.
.
(„Holott az •élet a komoly dolog")
De akkor honnan ez a sok bolond, érthetetd'en, felfoghatatlan és .komolytalan dotiog?
S egyszersmind az a sok hiábavalóság mint teszem azt ez a költemény is.

a szakáll lázadása
Egyszercsak berzenkedni kedlzett a szakáblamг
(semmii •különös marnapság az ilyesmi):

nem amiatt, hogy unja már a helyét a száj és egyebek alatt
hanem mintegy mágnes után a szálai eredtek el
Sajátkez űleg kel'lett lecsillapítanom őket
(és nyom гban feljeigyeznem mindent)
Ment lehetséges, hogy nem táplálom ókat kell őlképpen
vagy túl irövidre nyírnom
vagy ginem ápolom őket, még időnként sem,
vagy talán jegyszerűen megelégelték azt a sok
joghurtot és morzsát, noha .a szalkálldivast múlófél'b еn van már
Csakhogy az én szakállam (apámnéval egy ugyan
szálai persze tulajdon tulajdonom) tele van ellentmondással
azonkívül —úgy látszik — nem tudják a szólati
hagy úgy viseltetem irántuk, :rniirot ,veleim hasoniszőrűeldked

a vízállás- és id őј&аá јelentésből
A vízállás- és id őjárásjelentésb ől
nyugalom, illat és a ;tájak örökkévalósága árad
Bargesb ől viszont .a mindennapi és a történelmi varázslata éѕ rejtebme
Varsó épületeib đl és utcáiból pedig ösztönző eréjű s kissé tagolatlan
(izgalmasság

Miisthogy ki Fagyunk téve mind a földalatti vizek árammásainak
mind az őstávolság .hajdani sugárzósahnak
(az ősjövendőbelieknek nemkiilönben) —
gуі5gу$thaііа tlајn betegségek költöztetnek át benniinket
még akkor is mesébe és feledésbe, hogyha közvetlen
közeli és különösen szarakoztató gonoszságtól
vagy egészen egyszer űen az ún. történelemt ől érünk is véget.
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dud6s kб lmб n forditbsal

Kiss Anna (1939) harmadák kötete, a Kísertendk öszszetett anyagot tár élénk. A népi szih геаalzmіrs jegyébenvródotit Nyírfaseprű című epikus versét, epikus
jekіlegű írásait — nevemhetjük őket prózaverseknek —
(IUletlendk, Kalapok), a n+épkö1tészethez szorosan (talán a 1•egszorosabban) simuló lá гai verseit (Јalemések,
l;gjáró) és kiét groteszk dráhnát (A Kék (kör, A vár).
Ennek az anyagnak a közö[s meve тőjét talán az említett epikus versben (a:mely egyébként a ,kötet legértékesebb aLkotasa) és a kiét fejezetbe osztot4t (liletlenek,
Kapok) prózaversékben. lehet felilelhii. Ezekben s7k1te egymást ellensúlyozva jelennék meg a szürrealista
és •a népies jegyek, ugyanakkor er ővel hajlanak az
aivaavtgarde eml гiеtt formájia és a népköltészet, a népi mitblógia, hitvilág felé.
„A szi теЫіznъuѕ bámyájla a itudattáDan, fejtőkшlapacsa
az önхrnйkódő írás, és caillléje a іkép." (Bajomi Lázár E.)
„Az irodalmri szürreаi л us (...) ігга törekszik,
hagy (...) hdblucimd сi6k, víziók,
tudatta'lanbó'l felbukkanó asszoeiáciák •és álom8képek segítségevel egy,
a valódinál valodibb világképet nyújtson." (Esztétikad
kisliexiikon)

Ilyen rendeltetés űek a keltet most ieanzésre kerül đ
darabjai a vkh, k („A malomban a tollszagban Rókus
igein boldog, ott van, de .nincs ott, mint нz öreg snolnár, á, á."), ódonképek („A •levegőégen volt is mit
sepregetni.. / Viasrmadartk jólttek erriil lneg errvil, aztán k~ gyulUadt nаimd, hiába röpködött, hiába •ijjogott
köztük, csaik megint olyan fekete lett, mint az üszök."),
a tudattalanból való asѕ ociádбК („Hol vettem a
maсskaprémkalapot? Fejemre szállt. Egyenesen a ház-

tetőről!").
„A tudattalanból a szürrealizmus нDlcotó technikája úgy
próbálja еlővarázsolni a tarbabtirnakat, hogy a pszichoanalízis gyógymódját, a félébe г képzettársítást teszi
mйvéгхi snódsz еrré; ily anódom a művék zöme -groteszk képzuhatagokból áll.” (Esztétikai kislexikon).

vacs

éva

a népi

szürrealizmus
kiss

anna
kmsértenek
cšmű
kötetében
Szép ?rodvlm•i, Budapest, 1976.

és mindenütt a maws encián
lelik bőséggel írott kővelket
kék encián k őst kékebb szél zuhog
kísértenek az állócsillagok

szívek szívek piros fája az ősznek
roml ik a kő a víz háta erősebb

szinte az egész kötétben sorról sorra hallucinációk,
álomlképek sodródnak, egymáshoz tapadnak, a „tudatunk alафti tudót” logikája szerilnt varxüáládnak, s
kavargásuk eredménye: immár niesékörnyezetet, egy
misztikus vd1ágot sejtető s egyebem körvonalazó — gro-

teszk képzuhatag-sorok:
„Rókus meg tánealit a szü, ti bálon, hej, •réjja., .réjja,
гéjja ... ! Aztam belenézett a ékútba, gondolt,, jobb
lesz ott n&d." (Nyјrfaseprű)
„Kinek тíogást gondoltak homlokára, elárasztották
vonva kezeit, csontfésűt vesz ki a hájából, arcot mos,
szárítja кΡa holdmál, felnu tat: az a te csillagod! .. .
Szöszös zќlcipőkb'en járó fekete іКќКtјгіѕіn, repkedő
ártХalány!vaj, heilawi hаЈlvamy csillagok forgását .. ”

stb.
Egy ilyen ónadás rendkíviil bőséges scóklésu1еtet igénye] hiszen' az eg'ész kép цuhatag tudagdonkеppen: szózuhatag. Kiss Anna sorait szinte elöntik az ágék és
fSnevek. Ezek nagy része a szikár paraszti életbe vezet visszla, másrészt a költ őnő tallá ~ból kinđ~tt új syóhadtások a1lkotják. Mert:
„А szi'irreiaiцizиnus köDtóг. ii,gyes száléDemuényekkel és
meghökJkent ő klrpdkkel teli szabadverseket és prózaverseket ávrbak..:' (F7sцtétákad kisbexikon)
A [költőnő ,;leleményed" közé sorolhatók az olyan szavak, melyéket a nlépi köznapi életb ől halászott ki s
hozott fel az irodalmi nyelv régi,ói[ba, és a mesterien
megrajzolt képek, melyek nyelvi egyszer űségwk ellenére is hlhetetlon erővel tudják megállit авd egy ponton a vers áradását (pk „Esik, fényesen, zölden az
alma .. "), az olyan [képsorok, mint: „Oгsalya felbotorkál a veres-függöny kaputyúkhoz, azok csak sodorjdk a vize(t, sodorják, ,gyöngyöztetik .. " vagy „Hullak a bacsгkor фkornva, hé! Füstös a klepetus!", valamint az „üvegalma", „Rabinyee-kupec", „aszaltsz и, vaRabvnyec", „Zöld Frici" stb. elbeszélések.
Mivel ezeknek az epiiсus jellegű verseknek a közös
vonását a szürrealista és a népies elemek egyensí> Іya
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adja .meg, medd ő törekvés lenne a sztirrealizmus đ a
népi jelleg kizárásával magyasáznt ebben az es еQben;
іггealdzvagyis: csók óziíхrealizInuaról besaéln népi
mnls helyett.
Akár a Nфrjlaseprű eimű epikus költeményt, akár az
IlLеtleinek vagy ra Kolapdk prózavers-darabjait vizsgáljuk, egy bonyolult, de mégis sajátosan törvfényszerű szerkezetet figyelhetank meg.
A kifejezőeszközök három rétegét kell meg лΡevezni:
:népi megnyuT,atkozás, m'žrrъdennapi kifejezés - stílus;
elvont, ősszetett szóképékben való гmegnyalatkozás;
hunvar — tutimat .a megnyilatkozás egy módja.
Dlnel1U ~ tt meg kell állapdtani, hogy a k оmpozíciók két
világba ágyazódik, melyek +köiirsönđsen váltják egymást, át-átcsapnak egymásba:
valós vlldg és
misztikus vrol'ág.
E két tényein — a művek nyeze és vfilágа — hozza
létre a kompozíciót — lega'lábbis ez a ket leghatásosabb létrehozópa. A m űveik világának és kdfejezésmódј ának kölcsönös jelenléte Kiss Anna említett аa kotásai estében a Ikövetkezóképpen alakul:
1. NEPI MEGNYILATKOZAS, MINDENNAPI KIFEJEZES-sТPLUS:
Fő szerepe a valós világ eil őterembése, de
egyes esetekben misztikus-mesei világot is teremthet.

đsSZETETT sZ0KÉPEKBEN VALI

2. ELVONT

MEGNYILATKOZAS:
Elsősorban a mesei-misztikus világ megjeleniltésének eszköze,

ritkábbam a való világot jelöli.
3. A HUMOR — MINT A MEGYILATKOZAS EGY
MODJA:
Ugyanolyan szerepe van a valós világ megjelenítésében, mint a mesei- nniisztvkuséban. Egyes esetekben
társadalmi élű. Népi, szívós őszinteséggei összenőtt
humor ez.
Ugyaníи gy, sninit ahogy a mesei és valós világ állandóan egybefonódik, a háromféle megnу2lratkozás sem
választható el egymástól mechanikusan. Az el őbbi
megállapításdkait (a kоmpozició vázát) így lehetne
grafikusan ábrázalnd:

гázzsal tartják fogva 'az divasót s tdktatjik-cstisztat.
ј йk czünteleniil is mesеből a valóságba, a valóságból
a misztikusiba. Ezek a szinte észrevétlen. átcsúszások
talán legjobban a Nyrúrfaseprűuben követhetők, Pl.:
(2) „Az öregmalomra az van kiírva: MUEMLEK.
Bori befészkeili magát egy denevér meg egy tokos bagoly közé, veszkódnёk, mocorognak, markoLjdk a gerenda élit, *(4) , a hold felakadt szeгмm.el átltibeg a
ma.lnwn. ~.(1) Nagy a tollszag."

Az iлdulás: miлΡdens aaр , egyszerű kifejezés=stálussal
a misztikus világ megjelentése- (2 —lásd az ábrán);
utána ugyanez a vlilag elvont, összetett szóképpel (4),
majd egyszer ű megnyll'atkozás, de valós világ megteremtése (1). Ez az egyszer ű mondat: „Nagy a tollszag." — hitelességet ad az el őbbieknek, megszünteti
a kételkedést. Más, kisebb szövegrészeket is egy-egy
ilyen valóság-kép láncol a valóság talajához. Lene mé.g
néhány péllda a Nyvrfaseprűbőii:
(1) „A kel ő hold tesz igazságot *(4) Bori a zivatarban elszáll egy délvitán, patyolatát f ehiredik, az ördög miagva is kikotródik 'bel őle, feliit a szivárványra,
h: т tálta'tj,a magát, kebélé+b ől zöldhéjú almákat dobál
az aratoknak. -* (2) Bort! Bori! Jó odafenn? l Csak itt
a jó! l Es hintáltatja urnagát a szžváuiidnyon, a-(1) kalimupálnak a bocsko'rai... "

1 -*4*2 -* 1
„Bagolyék megsokasodtak, denevérek csapatostól
iбgatják lefelé a fejüket, -* (2) Bari 'tüsszög az őszi
tisztálkódás után., de viganója patyolat, bocs'kira, siprűje tündököl. -*(1) Jön. a nagy vigalom, a tél!"
1 -~ -2 -- 1
Ugyanezt a- szerkezetet megtalálhatj.uk a prózaveTSékben is. P1:
„Sétál ötven évet a virágos kenderben, másik ötvenet meg a magos kenderben, meglátja magát az ablakban, sír megint. l Jól vagy te ágy féhéren is, mondja a l'ev'iatán, sétálj még ötven-ötven évet, s magad is
megnyugszol bele. -*(i) Elmaradtál, mondja Biz anyja,
csigabigás fés űd is elvesztetted, hogy hogy igy еLnъaradtál? / Fésüld meg azt a veres-szép hajad, csupa

leendermag, kendervirág, hogy .hogy így elmaradtál."
(Keriderszžget)

2*1
MESEI-MISZTIKUS YuAG

VALбB ‚'nAG

Nem mindig játsz бdík .le végig In Jnden folyamat —
pontosabban: a kép- és gondolatkavargás nem köt

meg mindig a• valóság talaján. Egyes esetekben meg marad a titokzatosban, valóságfölöttiben 'lebegve:
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NEPI MEGNYILATKOZAS
MINDENNAPI KIFEJEZÉS-

1

1

-

I

STYLUS

~
1

1

ELVONT, OSSZETETT sZOKÉPEKBEN VALó MEGNYILATKOZAs

1
1

(1)„Az, hogy a halt árok teli ,hwlldtt levéllel. -*(2) Bari
odarepül a nyírfaseprűn, nagy, fehér Іliliomszálaзt kít
ferdén kiállan ottan. -*(1) Húzkodja, nem jön. Fogja valanni. --{2) Elkotorja a levél nagyját, fehhér keepdesinsélymet takar ki, s 'egy annál is fehéreb đ arcot... / Ez a halott fogja a ltiliomszálalt. l Ez a halott ottan Borž-széplány.” (Nzycrfasepr ű)

1 *2-*1-*2

1

I

A szerkezete belilbbi vibrálás mint f ő hatásimpulzus
mellett éгd еmes még egy hatásimpulzust kisváltó jelen-

1

ségről szó]nđ. Különösen a prózavemsеkse jellennzö,
RUMOR — MINT A MEGNYILATKOZAs

EGY MODJA

hogy a hangulat, érzelem a boakozmoszban v ёgbemenő változasokon ekeresztül kerül felszínre. Lehet-e
szuggesztfivebben megjeleníteni egy érzést, hangulatot,

mint a következő példákban:
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A most körülárt verskellékekr ől és ezek egybefanáda.sáról azért kellett szólni, mert ezek segítségével követhető a vіersvilág váltásának könnyedsége, klferrottsága, ami ezen alkotások értékeit jelzi: ezzel a va-

„Fehérkeblű békecs.ét az asszony rdtériti, csókolja
homldkй t, fejét szorítja 'kebléhez, arany búzával telik
vasfazék, megürüil, megtelik... Annyi panasz, síró

horkanások, leszúrt zöld pálcát felrúgó édes, jovizű

forrás; no kecbves, no, fi ршпа'szkodjá'l." (Möggypéj ló)
„Jí,haj! Hijjog az asszony, akaratában lekushad a fű,
nehezül a '16 fej, đába:lc оФтгиа., vér sápadása, јај !"
„Néz •egymásra '16 'és Iloгras. V•Ulá.g vi.lága nпrcndвgyik,
mrint а scá~ kámy is, атга v íz, mилгt а kököresin, árva•lányháj, 0. f ácántáUl, mert ki:hulli.k, aláUibeg, nl.int alkik
vanuna'k, $ nincsenek, örökkön örökké."

aj, aki tanyшzik
bánat fаvnkasávzi ..." (A vár)

— valamint liraá іьеtёteКьбІ (melyek egyébként Kiss
Anna költő voltának „árunó" jegyei):
„hajnalfté korog w vasfazék / az asztalom ... ” (A Kék
Оkór)
„Fúja +bánat,
rwt a világ.
Köљ e csak .köі be,

körbe-körbe.

.

A итai jеUlegű К!öLteпn sm еКben tеi т
n kenyí`tabbeл van
jelen a népköltészet •táptalaja, a népdalos áramlat, de
itt-ott elöbukkannak ssUrrealista jegyek is.
A népdal műfajában gyakori tеn ёѕzеtі kép — mint
vershelyzet — („ej, homálya van a szélnek / bujdosik nagyon az ének") a g'oaidoihtritmus („koroaјö denn
a lattonn /. kovaegem fölöttem") a 3-as, 7-es farmulák
(„harmadik nagy magosban / vikigmélyđ en kút van ...
hetedik nagy mago ѕđ an / a fényess•éges nap van...”)
mellett olyan szürrealista sorokat is találhatunk, mint
pl. ;,sebes folyókat sírok", ,;csöndes lehеUletektđl / szakadozik a bánat" stb.
Tehát Kiss Anna ,hi mikor is nyúl a néphagyományhoz, nem áll meg, miután meglév ő értékedіbđl ki.all іаázott valamit. Nála a népköltészet nyelve újjászületik;
mindenféle IКLfejezésmódaa képes, a modern kifejezésre is, a szürrealizmus ái!mokban járó •logikáját is átvehetii.
'

Eget nézek
a jégtükörbe." (A vár).
A másodlagos inrfonmáсi бгéteg úgy jőn itt hétre, hogy
a népies, lírai jelleg, is humor, a fantázia egybevéve
groteszk szatí гát iad. Igy .lesz a két dráma fő üzenete
egy-egy társadalmi jelenség vagy réteg kigúnyolása
(mindez јб!tékos-humoros kömnyedséggal).
A Kék Č)kör című drámában 'az iróniának kitett f ő
jelenség az amerikanizmus. Az Amerikaból megjött
Mennyus nevezetű nerepІ(őt így ,fogadják:
„Gwdbáj Menyus!
Talán ,'már
nem is emlékszik
a Kék đ'körrв!”
A megjptt +amerikaiban pedig így honosodtak meg a
távoli világ ízei::
„Jesz, barábatmn,
.
végre
oltár etié

állok
A kötet filét drámájának (A K•ék ()kör, A vár) világa
is hasonló az eddig bemutatott m űvelkéhez. Egyes
esetekben a legegyszer űbb színhely, cselekménysor,
beszédmód, díszlet stb. tárul elénk, másikor viszont
teljesen elvonatkoztaitdtt mindez. Amikor a második
dráma — A Гvár — két utalsó mondatát elolvassuk:
„A kotmédiümsokat lien gеdіК a zsirnóгрwdĐ ásтбl. Meghajolnak." — az egész dráma visszájára fordul. Mintha az oiy hűen 'bemutatott jelmez, cselekménysor,
eredetien felépített szerepl ők egyszerre erre a zsinórra akadtak vonna fal, hogy a megérdemelt eldsme гé®t
báibuként kapják meg. Vagy 'az árón fantáziája anynyira• •leleményes, végletesen találékony, a legapróbb
részletekbeв is, hogy. a szereplők ,bábuvoltára nem is
gondoltunk ...?
A humor mindkét drámában jelen van, az indítástól
a befejezésig. Kezdve a szereposztástól (KERUBINA,
aki a barkababát hömbölygeti, VERES LUCA, akAnik
nincsen felfogása ntb. — A K'ék Č Кбг; v. DOKTOR
SOKK — A vár c. drámában) a cselekvésleírásig („ Еs
borkörös a keeškelábúasztal / megimbolyog a súly alatt
a lóca / Veres Lucából a reszel ős nóta l kitör ...” — A
Kék đkö т). P; humor sok esetben szorosan Кöбdik a Pantáziához, azzal keveredve, ötvözve kerül felszínre (T(УKRöS KATI szép disznopásztorlány, szívén
tükör, hóna vUmtt b őrduda; CSARAB hébl еUkű szakácsné, csattogó papucsokban stb..— A vár c. drámában).
A drámának mn g két közei vanán бt kill megeninteni:
a népdest és a limait. Végeredményben ez a két tuilajdоnság igazolja A Kék )kö г és A vár c. drámáknak
a kötetben való szeгepléset, Erre a• két m űre is kiterjed
a népies-sámándsztІіkus, mesei-misztikus varázs lehelete, s ha nem a groteszk szatíra adná meg igazi irodalmi értéküket, akár megkésett alakoskodasnak,
népi szlnjátéknak k& іyvlhetnénk el mindkettőt. A
drámák elsődleges dmformáci б-rétege gaz .ilyen' népies
nвegnydlatkozásokból (A Kék đkörben pl.: „Férhe kell
menni ...", „Mondom neki: / •édesapám / •ezt meg
ezt l álmodtam, l jön a t űzözbn ..."), sámániaztikus
részletekből tevődik össze:
„Aj, aki tan.yázik,
bám,at f arkasával,
~

kukajsza virágot
tépjen a szívére.
Csudarfa-levélb ő-1
vékony dohányé vágjon

Oké?"
A vár eimű drámában az uralkodó — a• prine el đtti
meghajlás a szatíra-téma, de ezzel egyenrangú szerepe van az orvostudomány kifiigurázás бвak is. Más az
előző d бmában is egy bizonyos dr. Valódit nevez
meg a költőnő. Itt viszont Doktor Sdkk és Doktor
Priznic szerepel, ,]tudós ddktordk, háгommszöglet ű kalapban", akik közül az egyd'k „uvegbiliben vizeletet
tart a fény jelé", és megáliapítja, hogy „Hühn.
Hüm / Ófelségénak / gasztronommiája van", s ilyen
problémák közt verg ődnek: „Ls ha közben / a .. .
szusz / elillan? ...! ... (Igy van! / A szusz / Görög

A szürrealizmus ,) Кö tői ügyes szбlelemém.yеk'keg és
meghökkent ő képekkel teli szabadл~ erseket és prózaverseket írtak, kritikusaik azonban joggal jegyzik
meg, hogy egyes .képeik, soraik hiába, jók, _ a_. versek
egésze álitalában fárasztб, twlzsúfalt, ёUaktalan."
(ESztétikagi (kislexikon)
Kiss Anna átlépte a szünrealizmusnak ezt a buktatóját. Akár epikus versér ől — a Nyírfaseprűrő l —, akár
prózaverseüről, lírai daaabjaiхбl vagy dхámáiról van
szó, minden műfajban megkíméli az olvasót a fárasztótál, a túl јzsúfolttól•. Művei fonroingással, dinamikával
teltek, mindenbe fi лmszerűséget tud Anni, még ha ezt
kevésbé igénylő műfajгól is van szó: epikus költeményről •(pá.: „Pat(ty! Patty! Tűzhasú békák ug гálrmak a
mákban, világos mákvirágok esnek a f öbdгe ... " —
Nyírfaseprű) vagy prózaversrđl (p1.: Sutty, sutty, széllel jönnek gyalogosan, papucs csosszan, slafrok sutytyan, kiterül." — Okos bagoly). Ѕ mindezt a szöveg.
frisseségéért •
Kiss Anna munkásságéit nem sorolhatjuk a szürrealizmus íuttóгđinek lázas és sok esetben medd ő kí^éгletei
közé. Népi szürrealizmusa nem röviidlátó kísérlet, hanem kitapasztalt út, melyen haladva egy m ű a lehetđ
legtöbbet szívhatja magába: a mesei-misztikusit, a
valóságat, s egyszerre lehet a népi hagyomány kanzerválája s a társadalmi élet, a mal• társadalmi jelenségek megjeдleлdtője. Mert Kiss Anna ,allkatása đ nem
képzвletünk cérna ѕzб'1adn lebegnek mese-emlékeink
hétfej ű sárkányaként a valóság fölött. Szívósan köt ődnek társadalmi életünkhöz. Jelen van bennük a t бrsadalom jelenségeinek szívdo,bogása, феly hol a valóság, hol a misztikus talaján, hol a tiszta költ đi, hol a
népi, szót szóval való ikifejezés révén valósul meg.
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egyete m es
bo!d®gtalans'g

М eša Selimovi ć : Ketten a szigeten. Európa,
Budapest, 1976.

terüléteket barangalltat be vele, melyeiken — többnyire
passzív tanúiként, kevésbé 'aktív részvev ő klénit — egy éгtelműen bebizonyosodik eldtte, hogy az emberi élet
értelmetlen és céltadan, éppen..a• két f ő egyensúlytartó
veszetit ki bel őle: a jás.ág és az igazságosság. Az írói
szándék ezzel minden bјizannyaіl beteljesedett: sikeritbt
moggyđznie bemnünkat egy életsors belső és Ikűlső
szükségszer űségéről. Hogy Mari ć Ivanna!k a társad а mi
vadósághoz valló iszonya лneюnyire jellemz ő a társadalomra és a korra, már 'az ü'odalomszocialágda egy űk
ágának 'kérdése, Qegfeijebb annyiiban esztétikai, hogy
5elimović regénye tartalmilag sem nagyregény, ami
persze egyébkárút is nyilfvánvaló.
A Ketten a szigeten, melyet el őször Ostrvo omen a
belgrádi Savrenъeni К közfölt fal уtatásoldban, meghepetést váltott ki a jugoszláv Ilsrilkában. A m ű újdonsága
A dervis és a lualállhoz vaiatn nt Az erőd foglyához, a
szerz ő koráb! i (magyarul is olv'asható) regényeihez
képest a iféma korszer űsítése mellett a. váratlan szerkeze ~ ti mzegoilldás: az iró ezúttal nem a d( гбmai (k onflli'ktusokhan IbSvelkedS cseleIdт )'nybonydlításlt választja, hanem a 1lamább, novoliisatikus epizódokból épül ő
kompozíciót. Hőbe emútltad csak srreanliélőlként részese a
tőirténésekmek. Az ő igazi történései az if ј úlmgga]
egyiytt tűntek el; öтeglkora azzal váhĐk drámaivá, hogy
az ekkor már nommáLÜsnak mondlható rezi,gnáeió, az
élet lassan távolodó fiényei, eseményei, fájdanmafl 'kiegyensúlyozott szemlél!ésének nem nyújt támaszt a
tapasztalat biztonsága. Ez ugyanis csak hiányokat őrzq ~t meg, melyek sz űnhetetlenné teszik a bels ő házadást. Már a rcegény első fejezetét ils 'a fesziiiltség terheli: az örök Férfiit 'is megtes7tosit ő Ivan Мarić nem

kevésbé boldogtalan, de a mindennapi élethez köny-
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A mai pessaimista művek árad'altában is felt űni'k Se•
limoиić új regénye, mely oly sok mai írói eljárással
ellеntétben nem eleve adott lelkiá4llapotbál, fellebbezhetetlen világtdogenségböl származtatja b огúi á,tó ёletélményét, nem egy összeálilíthatatlan vi1agkép mozaikcserepeit tördel ј ґtоv Іљ még apróbb szidánkdlská; hanem iorditva: az em be r és a vdlág fokozatos szesnbesitésével jut ei odá'ig, hogy a kezdetben még bizonyos
геnényt igёгб mediterrán színek teljesen e!lsötétsdjenek művében. Ma.gáitól értet ődik, hogy főhose sorsának fokozatos megkeseredése mögött végtére is az
író élsttapasztalata áll, ő az, aki nidnd sz űkebbre vonja hőse életlehet őségének körét; csakh дgy ezt két feltételt kielégítve teszi meg.
Az első az, hagy központi fvgu тája kisember, 'akisnek
sahaі em vont elég lelkiereje, hogy szembenézzen sajét képességével, legbels őbb 'igényével; a másik pedig,
hogy ennek ellenére, ,paradox mádon, Iküli nböz ő 'élet-

nyebben alkalanamkodó feleségét — az örök Asszonyt —
vádolja öregkoruk tartalmatlanságáért, anyagi és erköllasd szegénységéért. Tehet-e valamiit az ember? —
teszi fel a kérdést Ivan Marv ć hangsúlyosabban és
nyugitalasYabbuli nnirnt b бгmбkar korábban. A következ ő
fejezeteknek gyakran önmagában is megálló cseileknnénye az e kérdésre adható pozitív válaszok egy-egy
reménysugarát oltja .ki — sokszor itragikomikus csa!itanó formájában.
Első csalódását az embernek a természeti er ő kkel
szembeni teheteltlensége okozza: képtelen segiteni az
ismeretlenen, aki vihar idején a, nyilt tengeren rekedt.
Később az önnnagáért való, az emberek el őtt ismeretLбül és méltányosság né.Ikü4 maradó erkötosi tett
bűvöli eL, 'amikor az apáca org•onaját бkában gyönyörködk az üres templomban. Ez tenm јészetesen. az idő
fájó kérdésének megoldását is I Кіnálja: „számár¢ a régi és új ina van, mindig ugy еnúgy", anti a. jelen szemponitjábál sem lenne közdnvbös, hiszen Mariénak
(Selimoviénak is!) megvető vélenvénye van az új'abb
kar szellleméről. A fiának és a menyének az esette
ugyanis azt sugaIhlja, hogy csilk kozátoltan becsületes
szakbarbárok és cinikusan гanob értelmiségiеk vannak; Illetve, mint a másik dia és menye sorsa bizonyítja, is szerelem is lehétséges — igaz, csak az egyik
élettárs halála után, !beteges lelkinsmeretfinrdalástként.
A regénymdő jeд.enében 'a Marié házaspár már magányosan él egy szigeten, ahol Legalább a tisztaság és
érintetllenség illúziója adatott meg számukra. Ez sem
tart !sok.áig, mert rövddiesen kiderül, hogy a гtermészete5ségükb еn csodált vadlovaikat még csak nem 4s cirkuszi porondra, hanem a községi költségvetés hiányainak pótlásaként szaiá в Agyár számára vadásszák.
Neon (kisebb csalódást okoz Luonotair Ve ta-sz űzzé növekedett alakja esem, akir ől Maг16 a végén itudja meg,
hogy csalk a matrózvendégek szezonjának fáradallanait
piheni ki a szigeten. De a Németországbaa készül ő munkásak -is rejitélyeselonek bizonyulnak el őtte, mivel a
hallgatásuk és látszólagos közönytik .nem Lzánoklatra,
hanem indulatok felgyülemtiéséne várt: tisztvisel ő-léte
tudajdomiképpen a közöttük (lev ő 'távolság eddigi fel
nem ismerésében domborodik ki. A .ternnészet ártatlannak túrn ő mozzanataiban szintén nem olldádhat fel,
mert a delimnek jatбka valójában egy véres vadászat
bevezetője, ami már rcousseau- zmusábál zökkenti ki.
Mi máryt tehet ekkor, mint hogy dacrét visszamenekül
a nagy, ko.rolkoin túlmutató emberi tett sóvárgásához.

01ya ~anmae vágyók, nvint Andhü ć nevezetes v гzhrje, aki
egy hasznos, századakat +tú1élb m űalkotásban rótta le
háláját szü1őfWidjének. Azoailban ftt sem jubhat ;túil! a
töргcngésen, merct éts¢ülkségleiterak fedemésére is alig

van pénzük, Ez pedig újabb kérdést lök fehszínre:
azonos-e a boldogsággall a gazdagság. A szomszédljáék,
Ružić gyágysze>résmék tanúsága szerilrut nem. De talán rig ennél is fontaзaibb a t'amal1Іság, hogy. mivel
Ružićék osailádj•ában nem elehet eldönite вra, ki az álgará
áldozat: ;a szobafogságra kánho7јtaitoфΡt fiatalaslseony-e
vagy pedig a külsoség еknck élő férj, igazságrál sem
lehet besz'élnri•, hanem csatt tgarzságokról vllatvea!észigaeuságakróL S itt, e fillozofikus végz ődésű fejezet
vitán, mintegy a megadott végszóra dép szímme Dragan
Mikrać, „egy szakállas, meglehet ősen lompos kübsej ű,
közveteen modomú fiatabemlb.aг", Se4i¢nović MikLn
hercege, hogy nzagaкröptű еі köUісѕi fejbegetéѕѕel kápráatassa el a műveletllen önegeket. Еsszémonológja elárulja, hogy ő az utópmkvs vlilágnézet ű, ianarohüsztikus tndh ~laltú új éгtelmliségi iípulsay akinek mégis vannak e]fiogadható nézétei, mikor példáuli az erkölcs helyett a hatakna.t hlyd е)tő de Sad.e márkival és
Nietzšohével szenilben az a eriietat szentnek valLló
Balzacot és Đo evszkijt Іkеveti. Nem ¢nondh'ató
eredetinek a szavak elkopottsága miatti kétségbe-

az

emberközpontúságról
(Czövek Erna: Emberközpontú zenetanítás,
Zenem ű kiadó, Bp. 1975.)

esése sem: „Hát haszгmábhatjuk-e még az olyan sza-

vekat, mint: testn. éгiség, déke, szolidaritás, bol'do•gság,

egyeгulőség, szeretet, saabadság! Elragadták tőlünk,
másik táborba ro tték, az erőszak jebképetvé lettek ebben a bennünket пЈ1еtő egydtl аn világban, mert mdsv'nk nincs. Más szavakat 1kell kitalálnunk, de nem
tudjuk hogyan, és nem tudjuk gnilyenelcet." Végkövetkeztetése egy me lіаpitiаb me]ty szerinit a mali kor
embere nem éhet radeodágiai hovatartozás .né]Iki ЇІЈ s a
cél szentesi ti számára gaz esziküzöket. .
A +két breg •közbe mindinkább szűkül a kör s az erkölcsi éѕ szellemi veneségekét a t Ја tli +kín is !betézi: az
asszony Búilyes tлiidőgyu1ladásalkor az ember a bellálfiielem szárongxával msme ~kedá1k meg, majd a felépi5bé ~ t követően egy öreg és beteg kutya Ikiarnu fisában = jbvendő sorsukkal. S miskor araár a férfi szorongása, belső kettősségбnek, meghasoavlattságának
harca személyraslég+hasadái гsá fokozidilk, egy &reg parasnteanber Tép a megényfbe, az ő Itvpusának az ellentéte (aki arra is bizonyi1ték, hagy Sellmovli ć szarué
leti nem tellbesien azonos az Ivanévtai , ment az övénél
primdtivebb valóságiban is atltihon éri magát. Neon
mondhatja, hogy szereti a fö іІdjéit és a sorsát, nvent
egyszerííen azonos vele. A regényinek az allkató alapgondoilа ta szennpantj "abál kuapsfonto зságú mondatóit e
névtelen pa гasztenvber fogailmazza meg a maga
egywgyű bölcselssiégében: Kínszenvedés lenne reményvesztebten élni, AZT AZ OLDALT IS LATNI
KELL,
AMELYIK NEM AZ EMBER ELLEN VAN."
(Siiennelés V. G.) Természetesen e tanács már nem jeenге-jének
lenthatі azt Ivan számáru', amit Tolsztoj P е
Platon Karatajev életereje. Néki sohasem silk егtii
eggyé forrnia környezetével s áBtalában a vliilággal, s
mivel kdбs •koriban az egykor nvegvállaszoLalian.:kérdéseik kísértetekként toLalkodtak el ő, Ivan nvá г csak
az őritleitben taLáLћatótb )kiteljesedésit. Az á гб közel ill
hozzá, de hogy a kétségbeeaé гt csak fбháse perspektiváj'ából sugallja szükségszeríinek, a magányos ismeretlen hicai tanús tja.
¢nuгsa talán ánkáibb azáлtal fejeSalianović pes
zđdilk ki, hogy a viildggal valló azonosságot csak egészen :prisnraltáv fokon tartja vadászim űnek. A nadvitis
nála nem lehet újratememtett, csak eleve adoltt. A kélt
hősndk a mű szerkeaebében elfoglalt helye tiiáv гözi
legtisztábban az író válágnézétеt. Az életben valló ottthontaLanság Ivan és élebtánsa révén annyira kitölti
a regényteret, hogy hamarabb jwbtatja eszünkbe a Kelet emlberfеreg-élnsén уét, mint Schiller .tipológiáját a
naivról és a szenitknentáhisról. Az í гó műve eruiek elllenére (vagy éppen ezért?) jeient ős műve az újabb
jugosakv regényi гodalomaiak.
vajda g б bor

Czövek Erna Emberközpontú zenetanátás c, könyvében a sokéves pedagógusi. gyakorlatban • ki-kristályosodott nézeteit, tapasztalatait гögzíti.
A könyv jellegét és jelentőségét a szerző sablonokat
felbontó, határozott alkotó egyénisége, elkötelezett
művészeten •belülisége, s ebb ől eredő pedagógwsi er őtöbblete adja meg. A zeneközpontú zenetanítás mellett .áll ki, mely szerint a zene lényegét az anyag forináltsá.ga határozza meg, s a zene humánuma abban rejlik, hogy ezt a formáltságot az ember hangzásigénye,
harmpnia-vágya, logikája hangulatara irányítják. Zenetanítása tehát emberközpontú is, mert szerinte a zene
funkciója — mint minden művészeté — az élet tartalmainak humanizálása, s azért is, mert nem öncélú
zenét proklamál, nem technikát, virtuóz osúcsteijesítményeket, hanem átélt, megszenvedett s meggy ő-

ződésből hirdetett zenét.
S valahol itt шneg kel állnunk. Mert a m űvészeteket
nemigen lehet lélektelenül, meggy őződés, elkötelezettség, a létért való harc nélkül m űvelni, s ezért is élesebben• kirajzolódnak a tárgy és az ember kбzti kapcsolat összeköt đ szálai, és önmegsemmisítő, ha valaki
még ezt is mechanikusan és rutinosan gyakorolja. A
művészet •minden egyes megvalósulása megújulás, az
alkotó, a¢ ember megújulása is. Az összekgt ő szálak
itt tehát nagyon szorosak, a tárgy funkciója az ember
lényeggének kifejezése. De hogyan juthatunk el odáig,
hogy valamit, valamilyen tevékenységet ennyire a
magunkévá tegyünk, ahogy Czövek Erna írja, benne
éljünk? Hogyan lépjünk lényegbevágó viszonyba a vii "aggal?
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Neveltetésünk, oktatásunk, a társadalmi létezés konvenció.ira való szoktatásunk már kora gyermekkorunkban kezdetét veszi. Az •iskola naponta megszabja intellektuál
t követelményeit: ismereteket teiijeszt, munk~
ara

szoktat.

Az egyén szubjektív kérdéseir ől, kételyeiről, kapcsolatairól eközben nem sok szó esik. Pedig nem oly
magától értetődő dolog az élet adott fommáinak elfogadása, igenlése, semhogy hallgatólagosan át lehetne
felette siklanunk,
A tárgyi tudnivalбk sulyos kazlálban csekély és csak
utal'ásszeгű az olyan információk száma, amelyek az
emberhez, mint egyénhez, szólnak, s a pedagógus magatartása által hitelesít ődnek. Mintha maguk az emberek sem gondolkodnának alaposan és eleget önmagukról. Valószínű, hagy a kiіѕdiák•ok még nem foglalkoznak megfelelő formában •az önmegismeréssel, a
késoдbbi várakozások kielégítetlensége pedig fásulttá
teszi őket. Természetessé válik a tananyag elidegenez
dettsége, mert nem tudja megmutatni az egyénhez
való közét. Holt és ideiglenes anyag marad, mely felhaszná.latlannzl kallódik el, esetleg kisebbségi érzést
kelt, mindenesetre nem válik a valóságban aktív értékké, mozgatóerővé. Az iskolai tanítás nem emberközpontú, •az osztályozható sablonokra fivgyel, s magára
hagyja az egyént. Ezért figyelemreméltó Czövek Erna
könyvének címe, s az a kijelentése, hogy a pedagógus
feladata irányítani és önképzésre szoktatni!
Egyedül az ilyen tanítás elevenedhet meg és fejl ődhet tovább. Ehhez persze gondolkodó és kételkedni
tudó pedagógusokra van szükség, akik meggy őződéseiket, eszményeiket munkájában kifejezésre juttatják. Segítségükkel tdbben érkez т 'én,ak el a vállalt, elkötelezett hivatástudatig, a képességekre épít ő, azokat
fogmába öntő alkotó tevékenységig, az értékteremt ő
munkáig.
csб nyi erzsébet

három
tanulmányról
Hankiss Elemér: V б ltozб sok a társadalom értéktudat бban (Kultúra és KözSsség, 1974,4).
Vitб nyi Iván: Az etikai vil б gkép szerkezete és
az etikai mag'atart бs szociológiája (Valósб g,
1976/7).
Hankiss Elemér — Manchin Gy đzđ : Szempontok
az élet „min đségének" szociol б giai vizsg бlatбhoz (Valós б g, 1976/6).
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Ismertet őnkben három tematikailag viszonylag szorosan öGszefi.iggő tanulmánnyal foglialkozunk. Ameny-.
ny+lben az élet „minőségének" fogalmát tágaib+ba¢i егtelmeđietjük, е•lгnondható, ahogy llényegében mindhárom írás tmna.tikája ehhez a komplex іkérdésk6rhöz
kapcso•lódбk, — te бѕzіtеѕеn más-¢nás a+speaktusiból és
m'as-¢nás pxean'isszák alapj.án !közd Іtnлe rneg +tárgyuka,t.

Különölsen érdekes össze иetéselkre nyújt . а'1kailmat Han khls > iilletve Vit"anyi, dollgozaita, snivel mlшvdlketten alaposan foglal!kozriak az é rt é'k kategáriájával, rni+nt
olyan m+eglha+tárrozá+ssal, .amelynek érvényességeí köré•t
nem lehet +leszűkгtицvi (mliként :az eddigi tudomá лyos
gyaikomliaaban oly szJenibelt űnő volt) ,pus.ztán a Iközgamdas'agtanra •és az azzal közvetlen IkaRжч ~ olatiban 6116 diszoiplímá!kra.
Míg Vitányi elsősorban az etikai érték sтilibenlétét kutatja, Hankiss áStalában foglalkozik +az értékkel, • mint
olyannal, megköz•elítési módja en ‚fogva leíró jelleg ű.
„Lehetsé!ges-e az, hogy onnLt ma asúnyámák Jdtwn4c, azt
szépnek látjuk majd 2000-ben?" — teszi fel a .kérdést
Hankiss, mintegy szuggerálva az •értékék nelatívitását.
A kés őbb+i•ekben .azon!ban arra is fény dini, hogy bár
az érték korántsem konstans fogalma . a társadalmú tudatnak, változása, fejil ődése mégsem .tbrténik véletlenszerűen.

Kiinduláponbként a tanulmány megkdilönböztet.i az objelkbiv +és 'a szubjektív érbé,k ikaltegáriáját, az ells őn azokat a va.lóságos javakat Іёгtvе, amelyek egy adott rendszer, társadalom, közösség, ember létezés гhez sziыkségesek, másodi+kon pedig az olyan javakat (nem csupán ariyaglakat), amelyéket egy adott rendszer stb.
sziikségesnék vél. Тl и
v dé.s volna azt hinni nk hogy a
szubjektív érték m ll b u z ó г i,k a +érték, am!bár +az illuzórtiіkus (hamis?) értékek is ebbe a 'kategóriába sorolhatdk. Az viszont bizonyos, hogy +a szubjektív és
objektív +értékrendszerek nem fedik egymást teljesen.
Az okjektív és a Szubjektív értéikrend ugyanis nem
egyoldalúan kaрсx obádiik egymáshoz, annak ellenére,
hogy az objektív értékrend a primáris. Csakhogy a
társadalmi tudat sohasem veszi figyelembe az oibjektív
értékeiket a maguk tewes kom+pbexitásában, egy+részt
arcért, ment ezen a szinten і érvényesiil Hadkiss szen at a keresilet-IkSnábat tö гvénye (bizonyős javakat,
amelyek objelktíve értékek, csak akkor érflékelilnk,
amikor kiderill róluk, hogy nem eleve, egyszer s
mendenkorra adottak, hanem el ás veszíthet ők), másrészt, mivel .a társadalmai fejl ődést nem a vasszi kségszerűség irányítja, hanem inkább :tendenciái vannak,
amely tendenciák köziíl elvileg egy-egy esetben több
is megvatásí4ha+tó, az adott táігsadaжв1i tudat a saját
szubjektív értékrendje, „célértéke" a+l+apján maga dönti
el, mit vese figyelembe az objektív értékek +közül.
Nem tudatos „hamisítás гбl", +az értékek Ikörénг eJk szándé+kos leszűkјtésér ől van irt szó. Egyszer űen — s ezt a
szerzđ sem hangsúlyozza eléggé — az adott társadalom (rendszer stb.) behet őséggeđ nek vagy még nnkabb
képességeinek titl ігében bizonyos értékek így és csakis
így válnak megfoghatóvá, ta+pasztalbatává, más étékek viszont •teljesen Ikivül maxadnak a látókörön Vannak viszont olyian objektiv értélkek ús, am+elyek гіl
ugyan a társadallmi tudat tudomást gesz, de mivel az
adott idő és tér koordúnátái között ell rhetetlenek (vagy
elеrheteltleneknek véltek), szándélkosan devallváL ј•a azok
értékét. A továbbiakban +az értékek világát Hankiss
két csoportra osztja: (a) alapvetd (létfenntartó) — és
(b) inagasrend ű (létkitelpesјtő) értékeikre; az els őn a
lét- és fajfeлnta гbáshoz nélkülözhetetlen javaikat értve, a másodikon pedig az ezeken kíviil es ő, .az ember
tarsadalmi létével kapcsolatos értékeket. A társadalmi
tudatban bekövetkez ő változások lényegében ezen a
koordim•á'tarenddszeren belül reg űsztrálhatók, aszerint,
hogy egy-egy közössбg milyen (és mennyi) létfenntartó értéiknek van b'irtakában, s hogyan használja fel
azokat, vagyis hogy mennyiben tudja az a+bapvető értékeket ]kttkíteljesít đ értékekké transzformálni. Ezen
az alapon Hankiss há:r•om ёгtбkrend-tn1pшst kiilönböztet
meg:
a/. restriktív-astattikus értékrend (amikor 'a létfenntartó
értékek minб análiđs mennyiségben állina+k rendellkezésre, s válaszképp erre +a létkitebjesíb ő értékek — mítosz,
vallás, muvészet, erkölcs stb. — t lkompenzáltak);
b/. akvizitív-dinamrokus értékrend (a Hétfenntartó értékek látszólag korlátlan• mennyisége és fel!halmozádása
jellemzi, mikor is visszahatásként fellép a létkItelbesitő értékek degradálása — lásd: burzsoá társadalmak);

c. Іteljességelvű dinamrikius erték ге d (a¢ alapvdtő értékeik optimális szintje jellemzi, ez azonbaxi nem végćél, hanem lehetőség a 11édtkitеаpesítő értéJkrand elvérme
alapo•zó eгΡnlbei-társadalmi praxis számára),
A barom értékrend viL gmé гetű egymásme иett-é1ésének, sőt szakadatlan egymásrahatásának s eközben a
kiilönböző tendenciáknak vagyunk ma tanúi:
a/. .a kapftsllsta társadalmak létfennba ~rtó érték-kultíu5za bomlásnyak indult. b/. a „ha гΡцΡnadik világ" társadalmai ,szánkára most válik —legalábbis elwben — elémhetővé az anyagi іь&ёgеn alapuló létfenntartó é гtékrendű táгЭаdalоm, amely ;azonban (¢mint megvalósítandó modell) tdbb negatív mozzanatot .tartai]maz (felbomlasztja a res.tгYktív-statikus értékrendet, de nin'
pótдΡlja azt emberi tartalmakkal), c/. ,a szocialista re гΡndszerű táгsadalmak ebiben az enybeг mnden9rányú kiteljesedését tűziik ј] ј délin, azonban ezáltal nem sz űnik
meg egyosapásra minden elleтntпnondás: a. cél é6 az
eszköz a gyakorlatiban helyet cserélhetnek, s ennek
következtében h!átbéajbe iszoruls rfielpsssége'l пгű értékrend
(amikor .a társadalmi (tudat asmütkségb đl serényt adnál:).
Tanuim.nya hátralev ő részdben Hainkias az anyagi • értékek lés is szеmélyiség- illetve köz кsségértékеk bonyolult viszonyát tárgya.lja. E két é гtéikrend fokozatos
helycseг&јІének lehettülrnk t аnіУі az elmúlt évtѓz•edekber~ . A hatvanas évek hippianozgalmának neorouJsseauizmusa lényében egy új értékrendi válság s đimptámáj.a, Az •anyagi értékek Ikulltu зzát iéрésгđl llép%é гe szorítja• ki a létkiteljesít ő értékrend. (Kár, hogy ezzel a
prablematiikával nem foglalkozik гészletes•ebben a
szerző ; szélesebb pempektívából nézve alighanem felsejlenének az értékrendi válság mélynév rejl ő demiurgoszi •erők, amelyekr đl Marcuse eképp vélekedett:
„hozzá kell szoknunk egy Olyan forradalom •elképeszt ő
gondolatínhoz, amely nem a nyomorból, hanem a •b őségb ől szület%k.") A viszonylagos jólét és szaibadvdó
növekédésével egyre inkább növekszik •a szen іélgјséggazdagító értékek pánti óhaij, s ezzel •összefüggésiben
az olyan ialkotó szellem ű közösségek iiгáгвti igény,
amelyek képesek hisznek felváltani a hagyományos értiékrenden alaipuló i 11 ú z ó r ik u s közönséget,
Vitányi Iván kiindulópantj•a Marx értékelmélete,
amelynek lényeges meghatározásait a „szellemi terme,;azzal a
~ és" világára próbálja alkaknsznd, mint irja,
céldal, hogy elrrnéllettн fagádzákat tanuljunk фг etikai magatartás marxista szelllemben történ ő szociológiai vizs,lálatánа nnegala~pozásához."
уbbđl 'követke±.ik — sztitkségsz е űen — az első elvi
рmobiéma, mármint az, hogy •vajon le£o гdítható-e Marx
közgazdaságtani nyelve az etika tudományának nyelvére, s ha igen, milyen keгetdk között a І kaЖxnazhatók
ezek a fogalmak sz emkölesi magait аstások vizsgálaténál, A szerz ő megyőzően bizonyítja, hogy a marxi értékelanélеt 'kiteгj еszthető a szillemli termékek világára
is. Hogy egy-egy erkőlcsii gesztus mikor ikégvisel használait - és mikor csereértéket, az mindiig az adott társadalmi-teгΡ*nelésü viszonyok kontexlburеában világítható
meg.
Az újrkari tét еШes etikák is — érthet đen — az egyes indirvídvn nbбl indulnak 'ki, sz egyéntői, aki a, javak megszerzésében elégül! ki, ennélfogva erkölcsiségét a hasznosság rugói moagatј ák. •A filozófLa minderre két módon reagálhatott: vagy elfogadta a hasznósság elvét,
mint döntđ princiрiumot, s igy gaz etika kiindulópontjait is niegké гdőjelezte, hriszen te]jer гen szulbeplktivüzálr
ta .azokat, vagy pedig más élvekre figyelve p гábálta
megmagyarázt іі (közösség és egyén eme viszonyát. A legkövetkezetesebben ebben Kant (és Hegel) volt. Kant etikájában már szó esik sz ember ,nembeliségér ől (társadalпniságáгбl), igaz, hogy a konkrét, húsvér embert és
pгaхudt egy aibsztгa;kció, a kategorikus i'nipi'rativusz
váltja fel, amely azután csak mege гđsítd a kanti (s általában a polgári) etikai vilagkép ereda гndđen antinomikus szerkezetét. Vitányi arra is rámutat, hogy a
Kantot követő filozófiák sem jutotitalk tini ezen az ellentanondsioгΡm. A legradikálisabb szakítás a mennyigégi-etika világképével Marx munkásságában következik be: Kant kategorikus imperatíivuszának absztrakt
eszményét a mindenkori konkrét közösség váltja fel,
„amely azonban nem jelenti , nem jelentheti a ko•rskrét

közösségbe való beleragadást setm." Vitányi гΡnеgpгбbálja konikiretimálmi a marxi n e m b e fl i s é g fogalmát
is, s arcra a megállapításra jut, hogy ennek a; marxizmus klasszi 'kusaiak гunkásságában hágom , egymással összеfiggő értelme volt, abból az egyszer ű ókból
kifolyólag., hogy az emberi szwbsztanciá гs nem mint
egyszer s mindenkorra adottra tekintenek; 'hanem az
ember táгsadalmiságáгΡiak tiilkrében vizsgálták azt.
1'Jgy tűnik, •ily mádon elk еriilhetđek a félreértések
Marx kategóriái körül y _s talán megnyílihat az út „az
etikai gдΡndolkodáѕ és magatartás szociológiájának"
módszertani megallapozásához. Miként a tanu]m.ány
zárósorai mondják: „Mivel ugyanezt a módszert kell
alkalmaznunk az ismeret és az ízlés szociológiája еsetében is, ezen az úton olyan általános eljáráshoz juthatunk, •amely a tudat általános szociológiájává fejleszthető."

A Hankilsis- ~Mamјбыlin szегхбрár tаnыuІ mѓ.nуаі hámom
kémdé_2e kvséиel meg válа sи Ρ,t adná, mégpedig: miit kell
értenünk •az életminőség fogalmán, milyen okok vezettek az élеtmiđség tudományának ki.alakuilás wz,
valamint hol a. helye az új tudományos diszciplinának
a rokon tudományágak között. Szánunkra legtöbb tanцdsággal a problematika eln ő része szolgálhat, ahol
tömténetn fejl ődésében kásérhetjiik nyomon az életminöség váltоzásait. Az életm'i:nős$gnek csak a lter гΡninusa. újkeletű, rage a fogalom azonban nem. Az élet
minóšége alatt téves vonna élétszínvonalat.értemi, annak ellenére, hogy •a ke4tő összefiigg. Az éleN х
z nvоnal
bizonyos éгtelemben гΡ еghatározza. ugyan az élet min őségét, de aligha гinőѕí'theti ezt, Az éQet авinőség terminusa alatt élsösoгbaгΡі éppen bizonyos fajta nem
anyagi javakat kell érteniinik, azoikalt a sz еЛlénni, 'kultúгáиis, .erkölcsi értékeket, amelyek védelu лet, tecti-lellki
biztonságot nyújtanak az embernek, legalább részben
biztosítják a „boldog és emberhez méltó" életet stb.
Mindezt a történellem somón legteljesebben a homogén
közössé.gek tudnák biatosítan . A kapitali mus elme=
törése .teггΡnészetszer űteg sžétroв csolba a zárt közösségeket, de nem helyettesítette azokat valóságos közössági léttel; hanem csak kiilöniféle közösségi pó.tlékdkkal,
mint amilyen maga a nemхеtállam illuzórikus közössége is. Ezeken s kereteken belül a társadalom nagyobb
részének életгnianőségű szintje meglehetősen alacsony
volt, egészen a XX. század els ő évtizedéig, amikor viszonylagos fejlődés indul meg ezen a téren, s ez, a
folyamat a t őkés országok esetében minden bizonnyal
az •elkövetkező évtizedekben éri majd el kulminációs
pontjárt. Mimdeddig a lkérdések kérdése igy hangzott:
„mibđl éljiink?", ma ;viszont egyre inkább választ kell
találni arra is; hogy , ~ hagyan éljürvk", A társadalom
létfenntartó értékrendje egyre inkább helyet lát az új,
létkiteljesitő értékrendnek.
Mtben különbözik az élelminđség-kutatás a •többi гokon-dilszoiplínától? Sze гzóink igy válaszolnak: „Az
élet ninőség-kutatás ... miközben igyekszik egy adott
társadalmi helyzetben Yműködő gazdasági, szociológiai,
szodiálpsziahalágiaii, kbrnyezeti, kultuiiiufs, ant гopalógiai és más tényez ők тinél szélésebb ѕ káhját figyelembe venni, közve+tilenül és .kizárólag arra
a kérdésre keres választ, hogy mind e tényez ők гgyüttese hogyan befolyásolja a vizsgált embercsoport jóiétét és jól-létét " A .többi tánsadallomtudománym diszciplínától nem a vimsgá Іandó tárgy különidј el sz életminőség=kutatást, hanem az, hogy más szempontok
ara ј án s más cél érdekében veszi anyagát .gáros ő alá.
csorba bála
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