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irásom gyakorlati rendeltetés ű : az alkotók felvonul-
tatását, a témakörök kijelölését, feltérképezését csak 
előzetes munkahipotézisnek kell tekinteni: használ-
hatóságát, megállapításait majd a kutatások fogják 
igazolni vagy megcáfolni. Vajdaság képz őművészeti 
életének természetesen számos más szempontú elem-
zése is lehetséges. Munkám folyamán els ősorban csak 
a művésztelepi mozgalomban résztvev ő  alkotók opu-
sainak körülírásával, elhelyezésével foglalkozhattam, 
és mindenféleképpen említést érdeml ő  művészeket 
(B. Szabó György, Vinkler Imre, Baranyi Károly, Ba-
lázs G. Arpád, Pechán Béla) kellett mell őznöm, azon 
egyszerű  oknál fogva, hogy csak elvétve akadtam ké-
peikre: ezek esetében tehát jobbára ismeretlen, hoz-
záférhetetlen opusokról van szó. 

Lépten-nyomon olyan stiláris elemekre bukkanha-
tunk, amelyek rokonítják a vajdasági művészetet a 
nyugat-európai képzőművészet „meghurcoltatott" XX. 
századi eredményeivel, vívmányaival, ugyanakkor a 
művésztelepeken felgyülemlett festmények, szobrok, 
grafikák stb. tömegében az epigonizmus csírái él ős-
ködnek. A művésztelepek tehát részben olyan me-
legágyait képezték képz őművészetünknek, amelyekbe 
felgyorsított „kitermeléssel", beloptuk, importáltuk a 
korszerű  képzőművészet kifejezésmódjait. 

A vajdasági képz őművészet lokalitását igyekszünk 
nem provincializmusnak tekinteni, hanem pozitív ér-
telemben felfogni: képz őművészetünk autentikus meg-
nyilatkozásait előtérbe helyez ő/hívó, halmozódó és 
polarizálódó energiák területeként. 

irásomban igyekeztem elkerülni a puszta információk 
szürkeségét vagy bombasztjait, és inkább kritikai dis-
tanciával' férkőztem a dolgok közelébe; persze tu-
dom, írásom épp ezért méltán válthat ki indignációt, 
és ha vitát is eredményezne, még mélyebbre hatoló 
elemzéseket, akkor bizonyos mértékben célt is ér-
hettünk. 

 
A képzőművészeti életnek a felszabadulás éveit kö-
vető  fellendülése — kezdeteiben — egyértelm űen a 
művésztelepek megjelenéséhez fűzhető. A művészte-
lepek fontos állomást jelentettek a képz őművészetnek 
kultúránk jelentős ágazatává való válásában. 

Több éves görcsök utáni mély lélegzetvétel a vász-
nakon, lezonitokon. A kusza, áttekinthetetlen vajda-
sági képzőművészet „nagyjai" által megalapozott ha-
gyomány (Nagyapáthy, Baranyi Károly, Bicskei Pé-
ter, Pechán József, Balázs G. Árpád, Tóth József, 
Husvéth Lajos, Farkas Béla, Oláh Sándor, Stevan Je-
novac) felerősítését, feltörését, ápolását kellett volna 
tudatosítaniuk, valamiféle értékmentést elvégezni. 
Lustaságunknál, kényelmességünknél fogva vagy épp 
néhány mentő  körülmény miatt ezt még a mai napig 
sem végeztük el. Pedig akkor megteremt ődtek az ele-
mentáris feltételek ahhoz a helyzethez/állapothoz, 
amelyben alkalom nyílt a munkára, a vajdasági kép-
zőművészet belső  rendjének definiálására. 

A második világháború el đtti művésztelep-létesítési 
kísérletekből (Nagybecskerek, Bácstopolya) 1952-ben 
valóság lett — nagy eredményekkel' és új problémák- 
kal. lppen mert friss, mert újkelet ű  volt — egyrészt 
még kevésbé áttekinthet đ, másrészt újdonság, mely 
folyamatos fejlődés, bejáródás perspektíváján alapul 

akarva-akaratlanul a maga apologetikus elvárá- 
sait érvényesítette. A m űvészettörténészek vagy kri- 
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tikusok alkalmi elfogult írásaikban méltatták is a 
jelenséget. Húsz év alatt a vajdasági napilapokban, 
folyóiratokban úgyszólván egyetlen érdemleges írás 
sem jelent meg, amely hozzászólt volna a m űvészte-
lepek munkaformájához. A m űvésztelepekről eddig 
tudomásunk szerint 5 monográfia jelent meg. Acs 
Józsefnek a zentai, Dévics Imrének és Ipacs József-
nek a bácstopolyai, Ljiljana Bukinacnak a becsei és 
Tihomir Saviénak az écskai művésztelepről írt mun-
kája. A művésztelepeken folyó munka értékelésére 
azonban egyik sem vállalkozik. Ezek a szerz ők kivé-
tel nélkül a művésztelepek körüli szervezésb ől, moz-
gásokból közvetlenül vették ki részüket. A monográ-
fiák inkább apologetikus naplók, mint tudományos-
egzakt felmérések. Művészettörténeti teoretikus és 
kritikus nem végezte el az új művészi „létforma" 
megítélését, pedig ismeit dolog, hogy a kritika lé-
nyegbevágóan fontos immanens és permanens szük-
séglete minden művészi alkotómunkának. A művészet 
új intézményének, szervezetének kibontakozásához, 
vadhajtásainak lenyeséséhez nagy szükség lett volna 
rá. A felhalmozódott, tárolásra (galériákra) váró m ű-
halom kirostálása megoldatlannak látszó dilemmák-
ba sodorhatja az amúgy is ingatag talajon álló mű-
vészettörténetet. 

A zsilipnyitással járó kezdeti izgalmak rengeteg fest-
mény, rajz, szobor, grafika s egyéb m űérték felhal-
mozódását eredményezték. A kvantitatív áradat csu-
pán minőségi értékszóródást hordozott és konszolidá-
lódást. A művésztelepek raktáraiban még ma is gyü-
lemlenek a sietősen összeszerkesztett kompozíciók, 
amelyeket legtöbb esetben csak az automatizmus tar-
ka véletlenszerű  játéka vagy a traumatikus vegetálás 
forraszt össze. E m űvek nem érik és nem is érhetik 
el azt a fokozatot, ahol m űalkotássá szervez ődnek. 
A festői termékek egyszerű  gépies utánérzéseken 
alapszanak és csak a bravúros ecsetkezelés de-
monstrálása észlelhet ő  rajtuk: nem hordoznak meg-
munkált és kiépített üzenetet. 

A felszabadulás utáni években a dogmatizmus, a szo-
cialista-realista formalizmus juttatta tévútra a kép-
zőművészetet, a kreatív kezdeményezéseket, a kés őb-
biekben viszont a spontaneitás korlátlan és kritikát-
lan érvényesülése volt a hígító hatóer ő, ami a sok 
lúdbőrző, kétes értékű  fércmű  megszületéséhez 
vezetett. 

A szervezett támogatást élvez ő  művésztelepek — új 
nevekkel, energiákkal telít ődő  — hullámveréseit a 
reprezentáló és apologetikus jelleg és az ezekb ől fa-
kadó egysíkúság jellemezte. Ez a reprezentáló-gale-
rista művészet lett képz őművészetünk törékeny ge-
rince, megoldva ezzel a г4 szabott feladatot, ti. kép-
zőművészetünk kulturális honfoglalását. De mint 
minden újnak, idővel a művésztelepek fenoménjének 
is megszűnt a varázsa. A bejáródás éveit követ ően 
a képzőművészet a nyugati polgári avantgarde ered-
ményei felé fordult és indult el a fejl ődés útján. 
A legtöbb alkotó azonban nagyon hamar ritmust vesz-
tett és inkább afféle mellékes, konszolidálódott ven-
dégként vett részt a táborozásokon. A többség eszmei 
inspirációi, „ ősi ösztönei" kiapadtak és nem tudtak 
előrenyomulni — egyenletes színvonalon — az igaz-
mondásnak és valóságfeltárásnak azzal az igényével, 
mellyel a művésztelepek indulásának éveiben tevé-
kenykedtek. Napjaink valóságát feltáró, életünkben 
mélyebben gyökerező  művészet — a művésztelepek 
elterjedettségével arányban — alig jött létre. A vaj-
dasági kisvárosok galériáinak anyaga igen heterogén, 
s ezéг't a továbbiakban nem is pásztáznék a művész-
telepi mozgalomban felsorakoztatott alkotók összké-
pén, melyben Zenta 63, Bácstopolya 140, Becse 85, 
)cska 220, Ruma 26, Kishegyes 20 meghívottal 
szerepel. 

A következőkben tehát azt a vonalat vázolnám, ami 
több mint 20 éve a vajdasági képz őművészetet, stílu-
sait, pólusait létrehozta, kiégette, átépítette. 

3. 

A művésztelepek indulásakor úgyszólván kivétel nél-
kül minden valamire való alkotás tájkép volt. E táj-
képfestészetet egyrészt mély humánus tartalmak ih-
lették: a közösséghez tartozás dacos és makacs vágya, 
szégyenlős és kérkedő  lamentáció a vajdasági tájért, 
gyermekkorért, emlékekért, emberekért: a táj töre-
dékeinek fullasztó halmaza torlódott/folyódott egy-
másba. A tiszta anyagi szenzualizmus mintapéldája 
ez a forrongó, szenvedélyes tájképfestészet. 

A képcímek híven árulkodnak a témákról: Baromfi-
piac, A zentai Damjanich utca, Szövetkezeti udvar, 
Uszály, Tisza-part Zentánál stb. Az egyszerű  való-
ságábrázolás mellett kardoskodók is elégedettek le-
hettek ezekkel a tájképekkel. A valóság „lemásolása" 
tobzódó indulatokban, koloritban bizonyos mértékben 
a vulgarista értelmez ők szája ízét is kielégítette. Mert 
akkor az 50-es évek elején az volt a fontos, hogy a 
mecánás ízlését, „esztétikai normáit" kielégítsék, s így 
a téma közérthet ő  ábrázolására tevődött a hangsúly. 
A korszak szellemiségében még éltek a sablonok és 
formák, a téma és tartalom íratlan követelményei, 
úgyhogy a megformálásban nem is kell keresnünk fi-
lozófiai hordóerej ű  patronokat, de még kísérletezést 
sem. Az ábrázolás expresszív „lírizálódásának" folya-
mata fellelhető  — mivel mégiscsak művészetről van 
szó — a Konjović  által diktált egzaltált színességben. 
Acs József, Milivoj Nikolajevi ć , Bosán György, Petrik 
Pál, Stevan Maksimovi ć , Boško Petrovi ć  képein ez 
a törekvés (talán) tudatos, de az értelmi következe-
tesség foka egyénenként változó. 

A tájképek második f ő  (rejtett) indítéka: a szellemi, 
anyagi lemaradottság tudata, a visszahúzó er ők pri-
mitivizmusa, amely fest őinknél az ellenkező  előjelű  
energiákat is aktivizálta; elfojtott sérelmeket, illúzió-
kat ömlesztenek a tájra, a vásznakra. E festészet 
inaktív ellentétekre épült. A táj korpuszkuláris ele-
meiben a nyugtalan spiritualizmus ficamai figyelhe-
tők meg. Az alföld jellegzetessége — „Aki a tiszai 
alföldünknek egy részét bejárta, vagy annak bármely 
táján csak pár napig tartózkodott: bátran mondhatja, 
hogy az egészet ismeri, mint bizonyos családok arcain, 
úgy itt, az egyes vidéknél, csak közelebbi ismeretség 
után vehetni észre egyes különbségeket, s az utas, 
kit síkjainkon kocsijában álom nyomott el, ha pár 
óra múlva fölébred, csak izzadó lovain s azon: hogy 
a nap alábbszállt, veszi észre haladását. A vidék ál-
talános jelleme, sőt egyes részletei éppoly kevéssé 
emlékeztetik őt erre, mint azt, ki a tenger közepén 
duzzadó vitorlákkal el őrehalad." (Eötvös József) — és 
a tájképek passzivitása oda vezetető, hogy a vajdasági 
művésztelepek tájképfestészetének tartalékai rövid id ő  
alatt kimerültek és felütötték fejüket a megújulást 
jelentő  absztrakt éra els ő  hírnökei (Miloš Bajié, Sáf-
rány Imre stb.). A tájképfestészet pedig lehorgonyzott 
a fáradtságot árasztó klasszicizálódásban. A táj azon-
ban továbbra is megmaradt a művészek egyik fő  
ihletőjének. A táj szerves szerepet kap Milan Konjo-
vić, Dragoslav Stojanović-Sip, Bogomil Karlavaris, 
Szilágyi Gábor képi világában. A vajdasági táj auten-
tikus kisülései még Benes József Tisza-sorozatában 
is jelen vannak. 

Milan Konjovi ćot nagy festőként tartja számon a 
nyilvánosság. Színes explozív világának fejl ődésében 
egyre végletesebb irányt vett. A vajdasági táj variá-
lódik nála szuggesztív színorgiákban. Látomásmódjá-
ban periodikusan sorvad el a táj konkrét tárgyi vi-
lága, s a természet távoli fenségét már csak díszként 
csavarozza kompozícióira. Konjovi ć  víziói az ezerfé-
leképpen érthető/érzékelhet ő  természet mozaikkövei-
ből épülnek. A látás asszociatív körének tág a sza-
badsága, asszociációi azonban logikai struktúrákkal 
telítetlenek, ezért festészete olykor a „logikai" auto-
matizmus határait demonstrálja. Konjovi ćot nem in- 2  
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tellektuális képépítési szándék vezérli, hanem öszt đnđs 
lelki mechanizmusa. 

A művészi látleletek a táj, a valóság megközelítése-
kor ugyancsak széls őséges álláspontokat, stílusokat és 
pólusokat eredményeztek, mivel a művészet szellemi 
megalapozottsága a divergencia, a kontrasztok lehe-
tőségeit rejti magában. A táj-variálók másik pólusán 
Dragoszlav Stojanović-Sip konstruktív-dekoratív vi-
lága áll. Falusi házainak tablóképén a látott világ 
ambivalenciája megy át féldisszonáns színjátékba. 
A léttel, a közösséggel kapcsolatos ember nosztalgikus 
kérdései az egyéni sorsok, élmények általános prob-
lémákká való kiszélesítését irányozzák el ő . Részvétét 
a minden fényrezdülést ellen őrző  figyelem és logika 
fegyelmezi; az érzelmi és a logikai feszültség kett ő-
ségében fogantatik filozofikus-metafizikus képvilága. 

Bogomil Karlavaris a tájképfestészet tisztes, ha nem 
is kiemelkedő  képességű  mestere. Hűvös, merev tája 
a vásznon is megtartja a táj rendjét és ezzel egye-
temben keményebb, harsányabb harmóniát szólaltat 
meg. szilágyi Gábornál sejtelmes, szétmosódó, tépett 
foszlányokban tárulkozik fel a táj. Szilágyi költ őien 
és játékosan bánik foszlányaival, melyek inkább mély 
interpretációt feltételeznek, mint konzekvens virtuóz 
ismétlést. 

Négy tájkép-variáló művészünk közös jellemzője, 
hogy megvalósításaikat védtelenül alávetik a pilla-
nat kényének, az ihlet jóindulatának. A szerencsés 
pillanat bűvkörében fogant fénytörések és elvont, 
rejtett tartalmú üzeneteik esetlegesek, elhomályosu-
lók. A vajdasági táj véges, dermedt, de démonain 
nem úr a gravitáció, ezért a táj-ihlet m űvészeinek 
küzdelme keserves, monomániás lamentáció a min-
denütt jelenlevő , kozmosszá nőtt sorssal, amely a je-
lenségekbe, a tájra veti jegyeit, elemeit. A képeken 
a lét színgazdagsága, az élet, a fiktív valóság szín-
spektrumai áradnak, nem mindig egyenletes szín-
vonalon, mert az ihlet ki van szolgáltatva az érzelmi 
élet kortól függđ  változásainak: búvópatakszer ű  le-
bukásoknak és új feltöréseknek, csörgedezđ  hűs for-
rásoknak. Benes József művészetében az újrakezdett 
Tisza-képek, úgy hisszük, a legszebb példái ennek. 

4. 
A vajdasági művésztelepeken végigsodró absztrakció 
hulláma a külföldöt, fđleg Párizst megjárt művészek 
— Miloš Bajić, Sáfrány Imre, Zoran Petrovi ć , Lazar 
Vozarević, Acs József — munkásságában bontakozik 
ki. Az 1952-54-es objektív tájképfestészetet felváltó 
hullám képzőművészetünk élmény- és kifejezésvilá-
gát korszerűsítette. A képi világ megszabadul a szem-
léleti valóság rögzítését đl, és lehetővé válik az „iz-
musok" átmentése, melyek a küls đ  logikát/tájat a 
kép belső  immanens esztétikai mozgásával helyete-
sítik. A „modern művészeték világfolyamatának" fel-
szippantásával néhány eredeti m űvészegyéniség pro-
filja kezd stabilizálódni: Milan Konjovi ć , Dragoslav 
Stojanović-Sip, Acs József, Sáfrány Imre, Wanyek 
Tivadar, Benes József, Aleksa Сelebonović, Miloš 
Bajić, Aleksandar Luković , Kalmár Ferenc stb. A mo-
dern művészet próbált megtelepedni, miközben jófor-
mán semmi sem stabilizálódott, semmi sem állandósáp; 
majdnem minden pillanatnyit, véletlenszer űt az ese-
mények, az élmények diszponáltsága helyez megvi б-
gításba, vagy Balázs Béla precizebb fogalmazása sze-
rint: „ ..egész jelentőségét a pillanat nagy jelentősé-
gét81 kapja, attól a modern élethangulattól, hogy egy 
pillanat felvillanthat valamit, ami egész életem értelmét 
és boldogságát rejti és azután örökre elvész. A pillanat 
érvényében érzem ¢ sorsom legerősebben...". A gon-
dolatok, az élmények tagolatlanul végighömpölyögtek 

a vajdasági képzőművészetben, egyetlen komolyabb, 
számottevőbb kritikai szó, rendszerez đ  teória nélkül. 
Elmaradt a rendnek a sok esetleges és átlagos kép-
zőművészeti műtermék fölötti körvonalazása, amivel 
talán átmenthették volna a maradandóbb érték ű  al-
kotásokat, ígéretesebb alkotókat a pillanat érvényén. 
A művészek hangulataikat, ösztönös ráérzésüket kö-
vetve az „izmusok" sikeresebb és sikertelenebb ered-
ményeit is munkájukba olvasztották, mindenesetre 
Igy is kialakult egy automatikus standard, mely el-
végezte a szükséges „szelektálást" a m űvésztelepi 
meghívásokat illetően. Az „elmosódottság standard-
jában" megszűnt a szilárdság a tények, a határok, 
a kritériumok között és ebben a fonák helyzetben 
a művésztelepi mozgalom látszólagos, fordulatos ér-
tékrendszerén hatalmas repedések keletkeztek. A nyu-
gati avantgarde eredményeinek átvételekor a m ű-
vészek szubjektív világába minden belefért, nem volt 
semmi, ami ellenpólusa cáfolatát, kizárását készítette 
volna elő. Az összekoccanások esztétikai-m űvészi sí-
kon nemigen tükröz đdnek, még a csurgói művészte-
lep fiataljai is aránylag hamar elnémulnak, egzisz-
tenciális problémáikat TJLUS, ULUPUS tagsággal si-
mítják el: tudomásul veszi őket a köztudat. 

Az absztrakt mezőkkel, a modern művészetekkel új 
kategória érkezett, tudniillik amely szerint az új vi-
láglátás módját, a formát — az értékelés, a különb-
ségtevés és rendszerezés princípiumát — csak a fris-
seség, a hatás foka menti meg sokszor. Az ilyen „ér-
ték" megvalósulásának pillanata után rövid id őn be-
lül megsemmisül, mert hasonlatosságai, ismétl ődései 
révén megkopik újdonsága és kevésbé hat már szen-
zációként a végtelenül varilálható árnyalatok végte-
len sorában. A jelentđsebb, egyéni profillal rendel-
kező  (nagyobb) művészek mellett a többiek modoros-
sággá, monoton, szegényes és sekényes kompozíciók 
sorozatává degradálták az absztrakció kínálta korlát-
lan lehetőségeket, vagy még talán jobbik esetben 
szenzációs katarzis-vadászatot csináltak belülük. Míg 
az absztrakció felé sodródó úttör đk az egyéni ötle-
tektől eljutottak a dolgok lényegi elemeinek felisme-
réséhez, addig legtöbben „visszaúton" igyekeztek sie-
tősen megszerkeszteni hozzájárulásukat az izmusok 
problémaköréhez. Az ötlet felé vezet ő  úton legtöbben 
megakadtak és csak kétes értékű  művecskéket tud-
tak felmutatni. 

Sáfránynál, Konjovi ćnál, Stojanović-Sipnél, Acsnál, 
Wanyeknál, Benesnél, Čelebonovićnál és még néhány 
jelentđsebb művésznél a megfontoltság már kell ő  
arányban vegyült a lelkesedéssel, és a pallérozott 
szemek mozgásának logikáját hol intuíció, hol der ű , 
hol szarkazmus segíti át az emelked đn. Sokszínű, szi-
porkázó szellemű, igazságkeresđ  szenvedélyű  képzđ-
művészetet hoztak létre. Művésztelepi életünk struk-
túrájának min đsítésekor legésszerűbb ezeknek az al-
kotói opusoknak kiemelése; ezzel a közöttük meg-
levđ/fellépő  viszony által hordozott objektív min őség 
is kialakulna, mert az egyes alkotói világok közötti 
reflexív ellentétek feltételezik egymást és bennük fo-
galmazódik meg a vajdasági művésztelepi művészet 
igen termékenyít đ  koherenciája és szekepszise. Az 
előbb említett „tájképesek" (Konjovi ć , Stojanović, és 
a tőlük fiatalabb Karlavaris és Szilágyi) képezik a 
művésztelepi mozgalom egyik pólusát. Az ezen belüli 
konfrontációkra már az el đbbiekben utaltam. 

Mžloš Baji ć  és Zoran Petrovžć  képviselhetné a prímér 
elemek analizálására vagy szintetizálására irányuló 
törekvéseket, ha az idSpontok nem rejtegetnék az 
epigonizmus és eklekticizmus veszélyét esetükben. 
Műveik a konvenciókon túljutva szuggesztív hatás 
kiváltására is képesek, de legtöbbször olyan tanul-
ságokat kínálnak, amelyeket már mások — igaz, hogy 
máshol, de hasznosítottak a század els ő  felében. 

Sáfrány Imre opusa nemigen skatulyázható egyszerű  
deskriptív meghatározásokba. A m űvészetbđl sugárzó 
nyugtalanul vibráló mozgásból, állandó cél és irány 



nélküli dinamikából a maga totalitásában a tiszta ál-
lapotszerűség benyomását keltő  statikus teljesség jö-
het létre. 

Eics József művészete igen jelent ős tartópillére a 
művésztelepi mozgalom szárnyaló új életérzésének és 
új társadalmi státus elé sietni akaró szellemének. 
Képi világa fejlődésének periódusai — kisebb-na-
gyobb fáziseltolódásokkal — a művésztelepi mozga-
lom periódusaival esnek egybe: 

1952-es tájképfestészet — Acs tájképei 

1956/57-es absztrakció — Orfeusz (1957), a zentai 
múzeum tulajdona 

C)  stabilizálódás — Szélmalom (1960), a szabadkai 
múzeum tulajdona (ezt a képet a Tolnai Ottó 
által jelölt „nagy egek" elđfutárának is tekint-
hetjük) 

d) 1969. A zentai EK-csoport — ennek Acs a kez-
deményezője 

Acs József művészetének korrelatív volta egyben a 
művésztelepekkel foglalkozó művészettörténetnek is 
támpontokat nyújthatna. 

Acsnál világosan követhető  az intellektuális művész 
életérzéseinek alakulása, mélyülése, a mind több és 
több tapasztalatra támaszkodó képvilág tudatosítása 
és az érvényüket egyre tágabb életigazságokra, je-
lenségekre kiterjeszt đ  modellek felismerése. Acsot 
nem esztétikai indítékok vezérlik alkotás közben, 
mindig is a puszta üzenetet tartja els ődlegesnek, sok-
szor az esztétikai megformálás kárára. Alkotói opusá-
ban igen sokféle kísérleti sorozatot figyelhetünk 
meg: a „nagy egek" geometrikus, konstruktív ví-
zióit, az autó-motívumot, a mez đgazdasági problémá-
kat, a Dávid és Góliát-motívumot stb. Ezek a soro-
zatok — a mester bevallása szerint — sokszor fél-
beszakadtak, nem teljesedtek ki.  Acs  stílusának „da-
rabossága" és életművének töredezettsége — azt hi-
szem — egyenes következménye annak, hogy Acsot 
nem a „szép bűvölete" teszi képzőművésszé. Nem a 
„szép" falraakasztható galerista m űvészet igénye fűti. 
Opusának fő  princípiuma az eleven, konkrét, mozgó 
jelenhez fűződött/fűződik, amiből aztán művészetének 
elvitathatatlan értékei, de kétes végletei is származ-
tathatók. 

Benes József a Tisza-képektől csavaros-huzalos ké-
pein át jutott el a jugoszláv grafika eminens darab-
jaihoz, a pántosљugyros emberfigura szimbólumához. 
Ezek a grafikák egyetlen kérdésre keresik a választ: 
Hol a romlásnak fizikumot deformáló szerve az em-
berben? E gondolat jelképé tömörítésének legszebb 
példáit követve haladhatunk Benes grafikai ciklu-
sán. Az emberi testiség túlméretezettségének groteszk 
látványa kapott formai fegyelmet a megszerkesztett-
ség által. Ezt követően Benes igen labilis irányba 
zökkent a pántosљugyros emberfigurával tett kaland 
— a londoni kiállítás — után mindenfelé jelképiséget, 
valódiságot megkérdőjelezve irritáló, tisztázatlan fes-
tékfelületekkel újrakezdi a Tisza-ciklust. A képek 
disszonanciája a motívum szándékos elmosásával, tu-
datos fellazításával, álomszerű  felbomlasztásával éri 
el hőfokát. A Tisza-ciklus színszemcsékben burjánzó 
foltfelületek sora; örök modifikációja a Tiszának, 
partjának, egy tájnak. 

Wanзјek Tivadar architektonikus elemekb ől felépített 
táját, város/falurészleteit és enteriőrjeit metafizikus 
fegyelem irányítja. Felületeinek sűrűsége és közegel-
lenállása van; mozdulatlan, statikus energiákkal telí-
tettek. Az ő  torlódó urbanizált síkjai, boltívei, hom-
lokzatai, tárgyai ellentétei a Vámos Rousseau-féle 
őserdőnek, mert Wanyek képei már civilizáltabb vál-
tozatú őserdőnek felelnek meg. Csak felületek, meta-
fizikus vetületek, esetleg intelmek. 

Nagyjából ezek a művészek képezik munkásságuk-
kal a művésztelepi képz őművészet fő  vonulatát. Per-
sze ebből a sorból még jelentősebb művészek is ki-
maradtak (pl. Сelebonović), annál az egyszerű  oknál 
fogva, mivel opusaikba nemigen nagy betekintéssel 
rendelkezem. Amint az rövid reflexióimból kit űnhet 
különböző  életpályák, elképzelések, divergáló ered-
mények jelzik produkciójukat. A m űvésztelepeken 
résztvevő  többi alkotónak majd nagy árat kell fizet-
ni, hisz legtöbbjükre az id ő  fog rácáfolni. 

Ha vizsgálódásunkat egy kicsit szociológiai aspektus-
ból is megvilágítanánk, olyan következtetésekre jut-
hatnánk, hogy a reprezentáló, galerista m űvészeti 
opusok szerzőinek nagyobb része nem küzd semmi 
másért, „csak a mindennapi kenyérért" és a m űvész-
telepi szervez ők/illetékesek kegyééx't, s nem valódi 
alkotói programok, célok megvalósításán fáradozik. 

A 60-as évek végén és a hetvenes évek elején Acs 
József intencióira új, angazsált művésztelepi mun-
kaforma/művészet eszméi fogalmazódtak meg, de a 
művésztelepi szervez ők továbbra sem mertek „ujjat 
húzni" az önmagukat ismételget ő  konszolidálódott 
művészek hadával, pedig éppenséggel nem ártott vol-
na egy kis mellőzés. Az EK-csoport tevékenysége 
nem hódíthatott nagyobb teret, izolálódott és kudar-
cot vallott. A művésztelepek funkcionalitása a húsz-
éves jubileumra (1952-1972) jóformán teljesen meg-
szűnt, mert már ekkorra a szenzáció tartalékai is 
alaposan kiapadtak. A legtöbb művész és művész-
kedő  alkotása az eklektikus művészeti hagyományok 
és árnyalatok között disztingváló területre sorakoz-
tatható (Bajić, Petrović , Nikolajević, Petrik Pál, 
Gyurkovics Hunor, Šebekovi ć, Oprešnik, Kerac, Sipos 
stb.). A modern  képzőművészet nemzetközi mez őnyé-
re visszaható műveket nem is találhatunk a „hagyo-
mányos" szemléletű  művészet institucionált rezervá-
tumain. A művésztelepek a modern m űvészet áram-
köréből ki voltak kapcsolva, és másutt, más viszo-
nyok között jóval előbb lejátszódott folyamatok ered-
ményeit variálgatták. Ha képz őművészetünket korsze-
rűnek akarjuk tudni, akkor elkerülhetetlen, hogy az 
érintkező  felületeket, metszéspontokat feldolgozzuk. 
Tudományban, technikában, irodalomban, zenében, 
divatban már mindez természetessé vált. A kultúránk 
gyanakvó fekélyei, a vajdasági rónaság fest őtelepei 
nyújtotta kényelmes biztonság „minden orgardzmus-
nak káros, különben ereje helyett zsírját gyaгapitja". 
Az önfegyelem, az alkotás szellemi energiapályái el-
csökevényesedhetnek. 

5. 
A művésztelepek munkaformájában 1969-ben ínno-
válódási kísérlet történt. Ebben az évben fogalmazó-
dott meg Acsnál a művészet és a vajdasági mez đ-
gazdaság problémájának összekapcsolása. 1971-ben 
kap konkrétabb formát a mozgalom, amikor Acs, 
Benes, Csernik, Markulíik, Petrik Pál és a csurgói 
művésztelep tagjai: Bíró Miklós, Kerekes Sándor, 
Torok Sándor, Török István és Zsáki István, vala-
mint a szabadkai Bosch+Bosch csoport (Matkovi ć , 
Szombathy, Szalma, Kerekes László) közrem űködésé-
vel egy a mezőgazdaság problémáinak feldolgozására 
irányuló program összeállításával próbálkoznak. Ez 
a program látszólag jobban és racionálisabban funk-
cionáló művésztelepi munkát ígért volna, ha széle-
sebb visszhangra és támogatásra talál. 
E szervezettebb munkaforma kezdeményezése két ok-
nál fogva nem sikerült: 

1. Legtöbbjük jóhiszeműen alkotott a kitűzött feladat-
kör témájára, ám túl egyszer űen képzelték el a meg-
oldást. Az alkotások nem tanúskodnak a túlságosan 
naiv világszemlélettel és az aggasztóan felületes mű- 4 



vészi kifejezéssel való leszámolásról . A Bosch±Bosch 
csoportnak erre a témára készült munkáit (ha egyál-
talán voltak ilyenek) nem volt alkalmam látni, ezek-
ről tehát nem ítélhetek. 

2. A művésztelepek szervezési teend őit végző  káde-
rek korlátolt esztétikai és művészeti képessége, me-
revsége , ügyetlensége és provincializmusa vagy talán 
anyagi problémák miatt. 

A művészet és mezőgazdaság „integrációjának" sík-
ján legtovább Acs jutott. A művésztelepi mozgalom 
válságait/fokozatait végigszenvedve eljutott a követ-
keztetések levonásához: tisztázta m űvészi feladatát, 
helyét a jelen Vajdaság művészetében és így vágott 
neki világunk modernebb kifejezésének. Felszámolta 
a minden gondolati keménységtől és drámai megráz-
kódtatástól visszahúzódó, befelé forduló m űvésztelepi 
hagyományokat. 

Ezzel eljutottunk napjaink művészeti orientációihoz! 

I. Elcs József újabbkeletű  kísérletein nyomatékosan 
előtérbe kerül a dolgozó rétegek, a vajdasági gazda-
ság valóságos problémáinak elemzése társadalmi hely-
zetünk, jelenünk viszonyaiban, hiányosságaiban, le-
hetőségeiben. Utilitarista/konstruktív/racionális mű-
vészete (nem öncélú erőfeszítés) a vajdasági valóság 
adekvát modelljének felállítása: környezetünk „racio-
nálisabb" kialakításához ad mércéket, normákat, be-
hatolva a különböző  iparágak és a mezőgazdaság szfé-
rájába. Acsnál a művészi tevékenység mobilitássá vá-
lik, a társadalmi és gazdasági viszonyok korrelációi-
ba lépő  művész aktivitását hirdeti. „Ma világviszony-
latban egyre többet foglalkoznak a művészet társa-
dalmasításának gondolatával. A mi m űvésztelepeinken 
viszont ma is javarészt semleges alkotások születnek, 
amelyek társadalmi szempontból nem ártanak ugyan, 
de nem is használnak senkinek" (Részlet a Képes 
Ifjúság munkatársának adott interjúból). Júliusi mű-
teremlátogatásunkkor megtekintett legújabb rajzváz-
latain még egy érdekes, izgalmas kísérletet figyelhet-
tünk meg: a Benes József groteszk emberfiguráival 
felvetett kérdéskör alaposabb, bonyolultabb és kö-
rültekintőbb elemzésérđl adhatunk számot. Acs prob-
léma-hámozása természetesen nem kell hogy egyenes 
következménye legyen Benes szimbólumának, de min-
denféleképpen érdemes odafigyelni a „romlásnak" az 
ember fizikumát és szellemét, egyetemesebb létét 
„deformáló", alakító, meghatározó szerve körüli mű-
veletekre, projektumokra. 

II. Maurits Ferenc, Dobó Tihamér, Milan Stanojev, 
Bíró Miklós, Cvetan Dimovski, Torok Sándor mun-
kásságát az egyénenként más-más esztétikai -művészi 
sajátosság vagy a kivételes erej ű  művészi szubjektum 
dokumentumáért kell kiemelnünk és kritikai vizsgá-
lat alá vetnünk. Az emberi psziché mélységeinek ré-
tegeit feltérképező  intellektuális jellegük mellett a 
vágyak, az affektív tendenciák is igen dönt ően de-
terminálják ezeket a még alakulóban lev ő  opusokat. 
Еlményük a sokoldalú lét teljességében, a megisme гđ  
szubjektum individuális prizmáin keresztül az adott 
valóság látott tartalmainak reprodukálását meghalad-
va válik sajátságosan értelmezhet ő  látomásokká. Az 
élmények zavaró feszültsége transzponálja a művészi 
kifejezés erejének színezetét/árnyalatát. 

a) A mozgásokról, a történtekről, a megélt élmények-
ről, IYraian valló diffúz, szinciális vonalak, formák, 
alakzatok világa diszharmonikus világképbe rendez đ-
dik Mauritsnál. Vonalai, disszimiláló felületei egy 
olyan kivételes feszültségű  testhelyzetnek az észlelé-
sei és rándulásai, melyek egyszerre csupaszítják és 
gazdagítják művészetének remineszcenciáját. Defor-
mált alakjainak mozgásterét társadalmi-történelmi 
körülmények határozzák meg, és ezért rajzai mint 
esztétikai képződmények az emberi nem lényegéhez 
több-kevesebb mélyebbre viv đ  szálTai kapcsolódnak. 

5 	Leképzett tárgyai, figurái, mind formálisan, mind 

tartalmilag diffúz és szinciális gyökerek képz đdmé-
nyeí. Bíró Miklósnak, a fiatalon elhunyt szabadkai 
művésznek gesztenyét sütöget ő, kerékpározó figurái 
đszinteséggel és emberi melegséggel átszđtt, lendüle-
tes erejű  rajzkészségrđl tanúskodó alkotások. Mun-
kái e tekintetben jónéhány — a művésztelepeken is 
csellengő  hivatásos művészkedő  alkotásait is túl-
szárnyalják. 

A szegmentált kör és a centralizált félkörös felü-
letek a vajdasági anűvészetben Acs „nagy egein" 
bontakoznak ki, majd Torok Sándor kozmikusnak ne-
vezhető  imaginárius látomásaiban variálódnak tovább, 
s lényegülnek át. A körök, a félkörök és a többi pro-
duktív felületi szegmentum időtlen, nyers, kidolgo-
zatlan festékrétegbe , faktúrába merevedik, Torok 
Sándor — a remanens csurgói művésztelep megalapí-
tója, amelynek sajnos csak az volt a funkciója, hogy 
a csoport tagjait affirmálja — eljutott önálló képvi-
lágához, melynek katartikus vívódásai korunk egyik 
Tehetséges releváns élményét szuggerálják. A csur-
góiak annak idején nagy ígéretei voltak m űvészetünk-
nek, pályájuk azonban torzóban maradt. 

Dobó Tihaméг  szinpatikus fehér-fekete ritmusai 
elég közel állnak B. Szabó György formáihoz. Fáinak, 
tájainak, formáinak növekedésével, csomósodásával 
megrendítő  és mélyreható pszichológiai atmoszférát 
teremt. Lélektani — vidéki — táj ez: eseményekben, 
de színtelenségben. Körülhatárolt papírtérre zárkózik 
szorongásai démonaival , a táj és önmaga lelki ször-
nyeivel. 

Cvetan Dimovski és Milan Stanojev grafikáinak 
visszafogott szín- és formavilágában puritán képz đ-
művészeti megoldások dominálnak, metafizika felé 
hajló tartalmakkal. Monokromatikus lapjaik speci-
fikus manírjában ott bujkál a groteszk helyzetek, 
körülmények fikciója. 

Véleményem szerint a művésztelepi mozgalomhoz 
több-kevesebb meghívással kötődő  fiatal művészgene-
rációt illetően ez aminőség szerinti vázlatos kiemelés 
és csoportosítás (az a, b , c. d nem rangsorolás) lenne 
a legésszerűbb. 

III. A hatvanas és a hetvenes években a jugoszláv 
gazdaság és urbanizáció intenzív fejl ődési ütemének 
egyik konzekvenciája a „formalista és tradicionális" 
értékű  és típusú szellemi képz ődmények sorozatos 
megingása. A szelemi kifejezésmódok radikális átér-
tékelése a korszerű  technikai civilizáció kulturális 
modelljét hívta életre. A minden fejlett kultúrkör-
nyezetben jelentkezett általános stiláris modellnek 
természetesen országonként lokális és egyénenként 
individuális interpretációról lehet szó. Jugoszláv vi-
szonylatokban az időbeli prioritás a ljubljanai III-
csoport (1966-1972) körül tevékenyked őket illeti 
(Iztok Geister Plamen, Marko Pogačnik, Tomaž Ša-
lamun, Franci Zagoтičnik, Milenko Matanovi ć, Matjaž 
Hanžek, And гaž Šalamun, David Nex). A hatvanas 
évek második felétől kezdve aztán egy olyan inten-
zív operatív jellegű  folyamat indult el, amely ma már 
sok fiatal alkotó, kritikus munkájával dokumentál-
ható. E művészeti törekvés f őbb vonásai: 

a tradicionális értelemben lefixált esztétikai été-
kek, kritériumok elutasítása; 

permanens művészeti aktivitás „egyszerű" nyelve-
zettel és korszerű  eszközökkel; 

3, a művészetek szocializálódásáért, széles kör ű  de-
mokratizálódásáért szállnak síkra; 

4. a tárlatlátogató közönségnek nem definitív eszté-
tikai objektumokat akarnak „tárolni", hanem olyan 
katartikus szituációknak a változatait keresik, ame-
lyekben megteremtődnek az aktív participáció fel-
tételei. 



Ezeknek a fiataloknak a médiummal és az anyaggal, 
a közönséggel és a művészeti tevékenységgel való 
kontaktusa a létez đ  kultúrmechanizmusok institucio-
nális formáitól' függetlenül zajlott, csupán néhány 
kiállításterem, múzeum, folyóirat támogatta anyagi-
lag és szellemileg a törekvés képvisel őit. A művész-
telepekre az „új" művészet esszenciájának híre bi-
zonyára eljutott, ha képvisel ői nem is. E mozgalom 
a művésztelepeken felsorakozó m űvészek között szé-
lesebb áramlatot nem indukált. Csupán Csernik Attila 
és Markulik József munkáin fedezhet ők fel hatásje-
gyek. 

Vajdasági képzőművészeti életünk (amelyet ez az írás 
igyekszik vázolni) e két művészen kívül azonban mar-
kánsabb alkotókkal is rendelkezik ilyen szempontból. 
A Bosch+Bosch csoport jelentkezése és tevékenysége 
mutat koincidenciát ezekkel az irányzatokkal (process 
art, land art, ante povera, body art, konceptualizmus 
stb.). A csoport jelentősebb alkotói: Slavko Matkovi ć, 
Szombathy Bálint, Ladik Katalin, Szalma László, Ke-
rekes László és Csernik Attila, aki a művésztelepek 
munkájához is kötődik néhány meghívással. A cso-
port leginkább egy-egy közös kiállításra szervez ődik 
újjá, így a csoporttagok intim és szubjektív szellemi 
preokkupációkkal definiálják a Bosch±Bosch pro-
filját. 1976-ban az újvidéki Ifjúsági Tribünön meg-
rendezett kiállításukon az alkotások konstituálásában 
többé nem vizuális és plasztikai krittériumok, fakto-
rok hordozták a művészi tevékenység motivációját, 
hanem mentális relációk kommunikációs lehet őségei 
(legkifejezőbben Szombathy projektumán). 

Amikor ma a művészi tevékenység és médiumok „ki-
bővítésének" és egyben átértékelésének is tanúi va-
gyunk, és éppen a médiumok „korlátlan„ biológiai 
és technológiai karakterű  növekedésének köszönhe-
tđen, a kifejezésmódok és kifejezési eszközök konstel-
lációja — attól függetlenül, hogy ma még mennyire 
„művészi" vagy „nem művészi" segédeszközökr ől van 
szó —biztosítja a szerz ők ideáinak a számtalan kü-
lönböző  „alapot", matériát, antimatériát, amelyek 
ezért lényegesen meghatározzák a m űvészi „kihordás" 
fizionómiáját; akkor a Bosch±Bosch konvergáló mű-
ködése igen jelent ős orientációt képvisel a vajdasági 
képzőművészetben, és nemcsak a művészi kifejezés-
módok keresésében, hanem az ezeknek megfelel ő  és 
ezekhez hasonló szenzibilitás és mentalitás megterem- 
tđdésében. 

6. 

Néhány szó erejéig kitérhetnénk Vajdaság képz őmű-
vészeti életének kritikájára is, amely mindezidáig 
úgyszólván csak Acs József aktívan publikált szö-
vegein tengődött. Sáfrány Imre prominens alkotóm ű-
vészünktől is olvashattunk esszéket, képz őművészeti 
naplót, de mindkét esetben els ősorban is művésszel 
van dolgunk, aki ír is, de nem rendszeres műkritikai 
és elméleti tevékenységet kifejt ő  kritikusi alkat. Ma 
már szegényes „hagyományú" kritikánk különböz ő  
innovátorai sejlenek fel, és esztétikai igénnyel készül ő  
írások sem hiányoznak, hanem egy képz őművészeti 
lap már annál inkább. Az irodalomra specializálódott 
folyóiratok Híd, i'Iј  Symposion, Üzenet), valamint a 
Kitátó és a Képes Ifjúság rovatai nem elégíthetik ki 
a képz őművészetnek és kritikájának igényeit, mert leg-
többször esetleges, véletlenszerű, a képzőművészeti 
alkotások és írások minőségi és tárgyi megválogatása. 
Azt hiszem, hogy az aktívabban publikálók (Acs, Tol-
nai, Szombathy, Juhász Erzsébet, Sziveri stb.) képesek 
lennének kiérleltebb ítéleteket hozni, ha módjukban 
állna véleményüket a háttérbe szorítás veszélye nél-
kül leközölni. 

A kritikában többféle szemlélet szükséges, de a kri-
tikusnak nem szabad vaknak lennie olyan értékekkel 
szemben, amelyeket nem a „szívéhez" közel álló al-
kotókör képvisel, mert „csak szűk, korlátolt, fana-
tikus, medd đ, dogmatikus szekták zárják ki egymást" 
(Fülep Lajos). V vulgarista és retrográd éxtemezések 
ellen mindenesetre mindig hadjáratot kell indítani. 

Azon elgondolkozhatunk, hogy két festőművészünkön 
kívül a többi miért nem merte vállalni a gondolko-
dás, a kritika, a műinterpretáció izgalmas kalandját. 
A többiek talán abban a hitben élnek, hogy ha a 
művész sokat gondolkodik és tud, az károsan befo-
lyásolja aremekmű-alkotás szigorúan kötött „zseniá-
lis" menetrendjét. Fest őink nagyobb része tehát 
jobbára megtagadta a műveltséggel, a gondolkodással 
járó „morfondírozásokat" és az esetleges nyílt kon-
frontációkat a nyilvánosság színe el őtt. Senki sem 
igényelte a kritikát, annak szerepét és létezését. Bá-
nyai János szerint „aki körülményeink között a kri-
tika létezését tagadja, az a kritikának hatványozot-
tabb szerepét követeli meg." A kritika tagadásával 
a művész „lényegesen más szerepet szab ki számára, 
mint amilyent a kritika ma vállalni mer vagy tud" 
Aki viszont a kritika szerepét tagadja, annál „a pusz-
ta szeszélyességet láthatjuk, a kritika érzelmi megve-
tését." 

A vajdasági képzőművészeti kritika nem volt folya-
matos és átépít ő  jellegű . Nem kérte számon senki, 
nem is létezett. Még olyan jelent ős képződmények 
sem tudtak bajvívó-szószólókat toborozni maguk kö-
ré, mint a művésztelepek, amelyek épp ezért el-el 
süppedeznek a modern művészet ingoványos és já-
ratlan területein. A művésztelepek — társadalmi el-
terjedtségük arányai alapján és az ott foglalkoztatott 
művészek számát illet ően — kétségkívül impozáns, 
„szemfényveszt ő" eredményekkel, bombasztokkal ren-
delkeznek, de mindez részeredmények fullasztó hal-
maza csak, amelyek gyakran tévútra, lapályra kalau-
zolhatják az interpretátort. 

Ha pedig már fest őink mindent megtesznek, hogy 
lelki vajúdásaik, bizakodásuk, tusáik jegyeti ne hord-
ják arcukon és még kevésbé leírt szavakban, esszék-
ben, a gondolat-szövevényekben való eligazodások 
tolmácsolásában, mert t őlük távol állnak a leírt nyelv 
eszközei — akkor feltételezzük, hogy azok annál hi-
telesebb formában vannak jelen képi világukban. Ami 
bizonyos szempontból, mivel még vizuális és plaszti-
kai faktorokról van szó, mégiscsak a legfontosabb. 

6 



Közhely rimavár raz a vicc, me1ylben a l=sé гdéѕгe: „Miit 
olvas i1 előgzör (kedvenc napl гlaрgában?" a megkérde-
zett így váLaszol: „a Kacsa Palit" (esetleg a Rip Kirbyt 
és a F1lash Gordont). Megállapíthatjuk ndnden d гбвL--
tól mentesen —, hogy van ms vaaami !Igazság a szelle-
meskedés e 'kils elasépel,t remeiamíúvében, Aláitámaezt-
ják ezt az Ameгtkában, a (képregény hazájában vég-
zétt ґњdоатsбвуоѕ  és kevé5bé tudományos ankétok 
egyaránt ahol a tölmegkultúra Ikiz Кmányolhatáságá-
nalk felderiltésére mráavywltit (törekvések még tudományos 
sđ tre e kedtek (p1. a etatsztilka). Az amerikai 
folyбimatok, magazinok, napi- é бs hetillapok megállás 
nélkül !közlilk végtelenbe nyíuló folytatásos k>épmegé-
nyeilket, mert a Gallup és tá гsalá a kiаdálk „ftiiébe 
súgták azt, 'aanit már előzőleg il tö!bb ¢nint isejItettek, 
hagy az a]vaеók Poöanegénck nnindennapos szoгakozátsa 
a képregényallvasás, s egy-egy jól sllkerült sorozat 
nagymёіг tékben növelü a (lap ultáná (keresletet. (Renge-
teg képregény egy-egy lapban jelentkezik el ősz&, 
majd, ha sákeгt gyért el, (kintön füzetecslkék a(lakjálban 
önбll бsuL) Namánmast, ha arra gondolunk, mékkara 
a kereslet nálunk бs a papulláu~i,s „sтJtrvpek" dránt — a 
Gornji Milanovac-i, képregénygyár," Forum stb. szü-
net ‚néllkül, egyaránt ontja is anűfaj kelendőit és áru-
feleslegét —, s (lelkes olva!sbtá'bara a tánsadalmá réte-
gek milyen széles köréből tdboгzódik, joggal borzad-
hatunk el, nvennylre flegmán és szűlklátkörűen kв-
zd1l k korunk egyik méreteiben ennyire markáns ká-
sérőjét,, egy olyan itömеgje(lenséget, minit a képregény. 
(Strip — deveta wmetnost? oimen jelent meg a btg-
rádi Kultúra 28/'75-ös tematikus száma, amely figyel-
mét teljes egészében a képregény-fenoménnek szenteli. 
A kérdést, melyre tőbbek között a szám választ igyek-
szik adni, ágy fogalma¢ták meg: „Miképp lehet az, 
hogy majd nyolcvan éves létezése és kulturális funk-
ciójának végzése után a loépregény értékei b zonyí-
tásra szorulnak, vagyis a mwfiajnvak muég mindig elis-
merésért kell küzкlenie?". Ml1ro Nemanjlčna!k, a mi-
niatűr tamx(anány ееzeгzáјк  sek válasza részben r бmu-
talt az Igazságra: „...még mindig az е laadémiai és az 
egyetemi rkultúra Jutása alatt élünk. Еb!ből kifolyólag 
a !képregény is, akárcsak a filmi és a feliыхtб  küz-
deni kenysze гül kwbtunlis legiti»nitásáért. (...) Eb`b ől 
ered az is, Barmit Horn »inte!llektuális perverzió«-mnak 
nevez — a képregény lebecsülése a művészet és az 
irodalom nevében." 

A іklépregény műfaja látszólag egyenrangú, szétválaaszt-
hatauan ‚szinté ~ise a kápzáтnűvészeltnelk (ezen belü,'i a 
grafikának) rés a2 lirпdaдnni lefejezésmádnak.. Küiön-
kiilöál miлdkettđ  már vég megszerezte s el іЈsanerés 
babérkoszorúját, (kiharcolta as őt meglllétő  !helyet a 
társadaloanbany szerves részévé vált a  krápikai  gin-
dolkodásnak stb., a képregényben egyesülve azonban 
nilndkettő  veszít s'tátusából: az elit- Іhh а  (a  high-
brow)  amolyan házasságon kúvüll gyereknek tekinti, a 
kispolgári álkulturált sznobság b űnnek, amit kurta-
fi ugyan nem, de szégyellni rés agyonhallgatf, valamint 
becsmérelni lehet (sokan saját f đbenjáró búneák mellé 
odasorolják azt Is, hagy valamelyik gyenge p(i(llana-
tukban elolvastak egy-egy képregényt, vagy netalán 
titokban megrggzdtt !képregényolrvasók), mert mint ká-
derönt, nagy veszi azoknak, akik legelvakultabban II-
madijálk az miben i kifejezésmód ezen fajtáját, dilet-
tánsok a képzőmííwvél zеtben, valamint — sok eset-
ben — az áradalomlbn rizs. A képrеgény :kiiértéke77,ése 
nehéz feladat, széles láltóköтlt igényel,, a megköѕelárüés 
lshetőségei; számtalanék (szoeiollóg(lai, piszi&чΡ lógiа i, 
képzőművészeti, pedagágiađ  stb.), ami egyb ől (kјivиІбg-
]i iaz .eligtt, aki• elődtéletdktől mentesen kőzéledШk a 
pгablбmáhorz, s idegenkedik az aprnoiii á%aull Jtmondás-
tál, melyre nagyon ijs hajlamos .az egyén, tudván azt, 
hogy a t egkultúva egyik jellegzetes 'termékér ől van 
szó. (Mindennek tudatában voltak a Kultura említett 
számánalk szenkesz'tőá is, mildőn szerényen és лségíal-
kább jázanul megjegyeátélk a legterjedelmesebb ta-
nulhnánysбІ , Ranko Muniutić  ,)ldme гítő" munkájárd], 
hogy „száz oldalon — nem szükséges magyarázrui —
nehéz, még nagy vonalakban is, egy olyan fejlett és 
kiterjedt mъédium lényegéhez férk őzni, mint a :kép- 

? 	regény.") 

balázs 
attila 

a 
képregény 

„ . ., bármely konkrét  irodalmi  forma értéke egy- 
részt azon képességгben  rejlik,  amellyel  meg-
teremti  konzisztens szereplő it — hősei•t és hős-  
nő it —, akik »típusaivá«, szimbó бumává, arohe- 
tí,puso5 megtestesít őjévé válnak egy meghat 'aro- 
гott kornak, ki;kristályosodott premisszáivá (...) 
a kor szeldemiségének, a társadalmi  tudatnak  
és a tud!atalattiságnak. 6b:b ő 1: a szemponfibál, 
rövid mú'Itja е llenére, a képregény a kaland, 
a humor  és a  fantasztikum  terül•etén Фétrehívott 
u,niverzális »típus k« egёsz galériájával dicse- 
kedhet, tehát  mint a mítikus kivetítődések és 
megtestesülések valáságos keltet őgépв  jelent-
kezik. (...) C=s ha a hivatalos, »felszentelt« iro-
dalom elhanyagolja  a kor szimbálumaiпak és 
prototípusainak al!kotói kive•títését, kö:1•t ő i 1ер  "ar-
1•ását, akkor ezek megteste5í,tő i е  társadalmilag 
elismert  іtігЁІіtіП  kívül lépnek sz[nre: az újság, 
a film, a televízió és a гképregény a társadalum 
közvetlen mitoiógia-kahójává válik." 

(Kultu ra) 
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A képregény, mai farmájában, jеТlegzetesen huszad&k 
századd tеrnnék — nxi,tsem va!toztat ezen a tény, hogy 
Richard Fenton Outcaull!t The Yellow Kidje, az elsđ  
mai ér!teJlemben vett képregény, 1895-ben látott nap-
világat —, melynek fejiirodése a nagy példányszánnú 
nyon1taitványak elterjedésévél esik egybe — e körü1-
mény anentlh~JteYјleniil rányomta bélyegéit a „!képmesé-
re": megszabta fejl ődиi imányát, kiailákíhafata jеllegét, 
s nem utolsósorban, széles fogpaszJtái köztt b і tosítotit 
az egyre jobban elharapózó médú пшnnak. Relatíve nem 
sok idő  kеЈІle6t ahhoz, hogy a .képrag ёny elazyerje tö 
meglkan nikációis státusát. (1890-ben már két mam-
muYváШlalat k0zd az amerikai képregény-piac mono-
polizálásáért; 1905-ben lép színre McCay Little Nemója, 
mely a műfaj első  Igazi remekműve — a maga nemé-
ben milnd a maii napig egyedül ССІб  —, melynek zѕе-
вііиis rajztechnikával párasuió groteazk ötletei rrovid 
Idő  állatit mugnyenrilk 'a közönség Itetszését (megje,lenn еk 
tehát az első  vаilбdi képmegényhőlsök!). Fejlődése út-
ján, a њöanegkom uажlikáeió фbrv nyel révén formálva, 
az új médiumnak okva!dleniiil ki• kellett fejlesztenfle elvi- 
tath'atatlanul egyéni kifejemesnnбdját, sajáftos nyeжvfoг-
mávt Qkommunikácmóskódeкét), tematikáját, tipológiиját 
ésnшitoШógiápát,va1аminvt nem utolsósorbaл, közöв séget 
kellett bi~tosítaaшΡ I fеm taгtása érdekében. Hogy mi-
lyen sikeresen oldotta meg ezeket a problénnákát a 
képregény — lgaіlábbis a tömegesség után ítélve —, 
bizonyapa a műfaj jelenlegi helyzete is. A félsorodtak 
külön pontokat képeznek, külön megfigyelési szem-
pontokat, külön tanulmányokat igényelnek, hiszen egy 
olyan nagy kiterjedésű  ismeretlen területr ől van szó, 
melynek nem lenne szabad feltáratlanul maradnia! 
„Az emibeг  đsidák óta szirti szervi szükségletet énez 
a hősök iránt!" — hangoztatpák a képregény teoreti-
kusai, s 9кnyegében Igazuk van: a képregény egy na-
gyon régi tradticiót folytatva felkarolta az đsrégi ha-
gyományokah, s új¢aélesđtette akt, aпnlпleik továblb-
vitélére az irodalom képtehernek bizonyunt, a mitoló-
giát, megteremtve ezzel a XX. század mitolágiáját. 
Három évtizedébe került a műfajnak, hogy „megkomo-
lyodjon", lerázza et!nizáitn  kаM katualsztĐkus vonásait, 
a komédia, a burleszk hatat, és megteremtve ra „kc p-
negénу-е-еа  znwst" (de ne essünk tévedésbe, egy (kép-
regény sohasem reális aszó hagyományos ertelznében.!) 
elindulpon a rtлégaláthata ~tlan kalandok útján (Alieх  
Raymoвd, Richard Calkinvs, Burne Hogamth rajzai) — új 
mwfajt teremtve a műfiajon belnil, a szószerintii kép-
regényt (képregény- гegїéтiy), aki lömroáliva a humax'tál, a 
karikatúrát, furcsa ötvözetvidagot teremtve, mely-
ben történelem keverediak a tgme гészeb!b sci-Mivel, 
múIt_jelien—jövő  időtílen!sége rés végtelensége a míto- 
szók hánykоk dó batárján, s itt a csapongó képzelet 
újabb és újabb kalandokba sadtródó sebezhetetilen 
Ach!illese fis, alkinek életéért retteg az olvasóközönség, 
habár tudja, hogy a hős úgysem hat meg (legađábbis 
míg kommerciális sikere van!). Az Edgar Rice 
Buпroug is egények nyamán Raymond fanntázájából 
kipattant Flash Gordon,  a világűхti melodгáznak fđ-
htise, 1934 ó'ta járja a. jövő  Odiisszeuszaként ezer ve-
sméllyel fenyeigető  útjait .a  tér nélküli, iidátlen kozmosz 
tengerén, nneztt — ahogyan Babdtts. mondotta Odüssze-
uszról: „A ;kaland élet és egészség. De étetveszély is, 
a halál leskel tkör іilötte. S ahogy a halott Achilles 
szelleme ,mondja 0dysevsnlk: jobb rabsorsban élni, 
robotban ,és utolsóként a Földón, min •az alvilág min-
den halottja fölött ur'alkodni. E torka és fwresa me-
sének hőse s folyton gaz altvilág ,és halál partján jár. 
De legveszedelmesebb ellenségei mégsem a tajtékozó 
örvények és groteszk, f élszer ű  szörnyetegek, aJkik ha-
lá Іlal fenyegetik. Nem  is  a szirének, vagy Kirke, a 
félelmes Asszony, aki disználaká változtatja az embe-
reket. Az igazi ellenség 'benne magában van. () maga, 
lelke legmélyében titkos szövetségese a terrmészet vad, 
rejtett, és bomlasztó erőinek, arnelye ~k ellen honcol. 
Igaz, ellenáll Kirrke durva varázsánalk. S mikor a szi-
гén-,ugart mellett fut hajója: odaköbteti'ovagát az ár-
bochoz. De fülét nem tömi viasszal, mint a többi ha-
jós. ó hallani akarja a szirén-dalt ... >s örökre hall- 8 



ja." Szintén a osapongó antázía szülötteü Jean-Claude 
Forest  és Guido Crepax eananci!pá1t đősnđü, Ваarbarelđa 
és Vаleavtina, aki!k a képregény kezdeti p цri,tánságát 
legyőzve, a famPoasžtikuanat az erdGi đnurinal párosítva 
dеnцsztifi'kálják a зzexuállis tabuka4, ;meliyekrđl e mé-
dinan olyan sokáig haldigatott. (Az erotikum az under-
ground-(képregényekben ku1nт  жп  ád, mint p1. a Saga de 
Xam.) A 1оvával „öss7 nőtt" cowlboy alakjában (Mu-
sіd ić  'tamw]Imányábam a miteбg ad kenhaurra asszocüál) 
a kevéslbé di,csđ  történelmi mn il t nyer mdtikus kivetí-
tődést, aníg a szinitén Bursoughs-regény дФapрján ké-
sziilt Tarzan a vadonfban felnő tlt, emiberfeletti erej ű  
majom-ember hatalmas teeti erejét és romlatlan er-
kölcsiségét példázza (valami гousseauias roman4јka-
féleség!). A képregény h őseitt a rajzoló alkotja meg — 
egy-egy alak néha olyan hoeszú élétű, hogy több raj-
zolót  is  vált —, de a közönség fo і,nálja olyanná, ami-
lyen : a közönség mítoszformáló ereje . Ebbđl a szem-
pontból a• műfaј  osakwgyan ki van téve azon szub-
kultúra kénye1kedvéneJk, mely ilényegében magáénak 
is érzi, .s biztositja számára a vásárlóközönséget; így 
taa+talmát, alakjainak јеlliвmг  ndszerét, nyelvét slfb. 
illetően a regényszerű  képregény, a fér kámak kö- 
szönve, !túlnyoanárés ггt a v gablkig giccses és stereoti-
pizállt. Ne írjunk azonban mlinden rosszat a hömegízlks 
rovására! Mint látnü fogjuk a képregény egyes, iro-
dafani sze szögb ő ~l vett gyengeségei másbál  is  ered-
nek. - 
A képregény alapeleme a  képkodka — a iklassaikus 
képregényekben szabályos, keretes négyzetlap —, 
amely magában véve öná]!lló, s!tatikus kampozí ćlб, a 
nmatív egész egy rögzített pillanata, melynek id ő-
tartama az általa tartailmazdtt informlácóók mennydsé-
génak és minőségének fciggvénye: rögzftheh a kép egy 
bizonyos állapotát vagy cselekvést, tö ф  nés~t — tú•1-
nyomárészt 'az utóbb esetr đl van szó, mert a kép-
regény elengedhetetlen szükséglete az akció, külölnben 
a képek „önáІ lásulnak", megszakad közötte k az a di-
nanidkus összefüggés, amely a képsoroz аtot jellemzi és 
teszi a kép'regény+t képregénnyé —, a történés ismét 
:különböző  tax+ta¢nú és taaitaimní ishet s1tb., tehát egy 
Ilyen ikis négyzeftlap egységnyű, viuá Јs „tájékoztató" 
a képregénybeli csele+kvés jeldegérđl, frázisáról és gyor-
saságárál, di még nem képregény. Képregénnyé akkor 
válfik, ha +több ilyen kis négyzetlap-rajz egymásutánja 
a narráoiбt vagy a naaігáoió híján bizonyos ok-okozati 
összafi ggésit követve, egy osele Іkmény (tö пΡ#knés vagy 
esemény) benyomásán kelti. Mondottuk, hogy mdnderi 
egyes lkép egy fázat јеюІ, pIL az utcán egy kőben el-
batló embert a képregény rendszerunt a• következ ő-
képpen illlusztrál: 

az ember elgondolkodnom halad az úton; 	- 
megbotlik a kelben; 
embercink zaszck a ievegőben; 
földet éir (Lehetőleg Ikanošít, miközben csillagok, 

bolygók keringenek a feje dсöг(ж, vagy .netalán egy 
egész fészelkalpa madár csdripel ugyanott, köszönve ezt 
a képregény saját kommunikációs kódexének.) 

A fent eml3tatt példa  persze nagyon durván és sema-
tikusan dltusztnáltja a képeik egymásbaf űződését az egy-
más után követkenő  csclekmlény-fázisok révén. A kép-
regény áriá ѕк  dilemmája — ,hiszem a cselekmény (be-
szélјcink itt az egysz егGség kedvéért csupan cselek-
mményrđl) fázisaírt nem rögzítheti olyan egymásutánban, 
mint a fiikn;  hogy az a vevő  pегcepcdája falyltáв  egy-
fajta optikai csadódásmak, vagy űnkább az éгzékszerv 
tökéletlјеnségének ,köszönve, az élethű  mozgás érzetéh 
keltse! —, hogy az akció melyük plillana+taft elevenítse 
meg, hogy ne álljon 'be „szakadás", tehát a legfonto-
sabb pontokat ragadja ki a cselekmény lefolyásából, 
melyek, akár a narráovó megiéte nélkiil (szöveg nél-
kiiQ)  is  zökkenőmentesen, lehetőségeükhez mérten 
„пriegéпtetilk" a anegérendđty  art, azt jelenti, hogy a 
képek közt megvan a kapcsolat, a közlendő  zölkkenő-
mentesen tevődik ált fiáтлarál fázisra, (A marráció fo-
galmához csak annyit, hogy szekundáris erte];emben 
érthe еtjiik alatta .a '•képek cselelmiénytováblbv шvő  képes-
ségét ds szöveg kísérete né1kdL) Az egybeolvasás ideje 

9 	egуénenkéвјt válttozik, már ami a képek kőzöitti iinter- 
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vallumolk r1eküzdését, a képеk fdđ- és ек!td] nnъelf fe1- 
fagá5áit ylletd. A eegéлyszeeű  képтegénynéQ а  kepek 
иáltakozása a g-miaхrádidt Ikdиetd, nviik•öziben a 
kettő  közt  szoros kapcsolat ац1 fenn: mfandke4tő  a  cse- 
lekmény szt vпsrdi еlоее , ппégpedИg szimkrónbaл, 'kü- 
lönben az sTtdQódás agyonosapná a „beszéllő  képek" kf- 
fejezё 1vészségét — avercn értenénik a képгegéл$! Te- 
hát a kép és a szöveg sziikgegtszerűen fedi egynnást, 
eg3fk sarn тедгиткгапж  ra та ai'klhoz képe5t. Minidelbből 
köve,tlkezi+k, hogy  a •képnegé'ny szövege nem rendelllcez- 
het az  irodalom mércéf szerint mért ётtérkRllakel — ezt 
kii77вinben a képmegény-,raj гaцΡák ixagyon  gyorsan ё nгe- 
vettérk —, тепč  nines ]ehetőség (IlegabáMxis a kép- 
regény тап  foгmájábaл) gazdag nyelvi bravúгdl ігa, 
mélyebb 1е]ekábrázoiцásma, bszánl't cselakmény fultta- 
tására tb., hiszen а  száveg — ha van egyátibatlán — 
másodflagas szerepet játsziilk, a¢nolyan kisegít đ  élет  — 
fabula (a lkép allatt vagy feLeltt, еѕе ttigg ikii цΡöm kis ha- 
sáb a kép vailamelytik saгrkában),  illetve konveгzáció 
(a ,saövag-+braillomakban) —, amely has Іёlaiрреіn, л int 
a Srпsztuјs ikeгesmtrefeszĐtését nnegömökítő  frreskó- vagy 
minfatűr-sarozatak esetében, a Ikép kffejezési• !lehet ő- 
ségeiai kіvпil aperál, rcm ~iimrtegy kgegészítvéл  aztt — így 
a lképregény  nin' veszélyezte ~ti ébbő1 a szeщpontbál! az 
irodalkn•at. A képгegény егlнеlкед  — mert vlita9íhatatlla- 
nu1 aгéteznvdk — rcnás Itéren keeesexцlők. 
Fmlékszern egy vlіфára, melybem diihöd>t vitapar ьneтem 
a képregёnylt ócsáeolsGa, én pedig védeпi бgyékeцte¢n, 
bedjsmerem, némi hom іlyosan megfogalmazott érvІk- 
ke1. Amikoe ellentfelarn таг  csaknem letard]$t hatalmas 
nekivesalkedésében, egyes гajza.lók allkatói zseл iaUiitá- 
sára prcábálltann hIvatkozni,  mire 6  visszahđkölč  meg- 
Іеpetésében, saiпvte атиlа'tba esett лaivságamon. Ma 
is eaniцΡéikszenn szavadra: „Nincsenek ott majzdlólC! Ott 
a gép úgy nyamja óket, úgy . .. szériálban!" 
A képregгény az  ari: ,áaióval (snianácд;ós fiiQnтшnel), szé- 
lesebb éпte7,enrdben a vlizuáцΡis nnűvészitеkkel  rokon, 
]lényegv1eg a gradika klfejezesmódján аlариüо  tömeg- 
koлиnumliikáciás eadköz, mely — kissé módosí ~tva és 
szelektálva ugyan — alkalmazza a festészet kifejezési 
eszkezejut ( iKomipozfcxió, nézđlpont, perspekitIva, kieme- 
lés, аг•nуékolичs, ritmus, arány, 1ki.il1önlböző  optikat fo-
gások tb.), és amely i  dеіве lеtt eész7ben az ieott 
szöveg adta цehetőaégaket is felhaszтnánva sajátos ri гt-
mussarl és moпntámsteohnбikávaц  rendelkezve 8гökftf  meg  
az áкtdt. A  klasszikus  Iképт+egény-amnmátorolk sajlt xnű- 
veiifk fonga~tákönyvirói is  voltak — р4. RayInaoxld, Ho- 
garith, Fositer ós McCa,y —, iвégsem íтáskésrгségiik tette 
halhat,atlanvná neviiket, hanem il: ЭitvлΡe гajzteclзлјі kájuk, 
mellyel  megaШkotitálk е  'műfaj е]sđ  remelveit. Főleg 
McCay rajzai emelkednek ki vli¢+buozitásшlзЭkall — 
МсСау  Little Nern.ója majd egy eиtffzedлyi fldőszakban 
(1905-4t61 kezdve)  vendszeresen megjelent  +a New Уомк  
Herald lapjain —, .melyben szenvi"ojülk a zsem is 
toonist" , a lads  Nemi kalandjait i,lluszИmált,a az  Almok  
országában (Stvrmberlanid), művészh színvonalra  emel-
ve  rajzailt. Миnб:tićot idézve: „А  fim,-де-swéele szecesz- 
sziós grafe!cafi oriieme'irtwn'uinak és labi-rintus-Jcolor pa- 
rádéjámalk utódja МсСау , a  mester,  aki  а  vonal vir- 
tuóz rtökéletességében гotoléri i4eardsleyt,  a színek тга - 
¢г7kus %ntenzitástúban pedig Odillon Red mwnai  vetek-
szik.  McCay talán a legmo тvument шlisabb тrarjzoló és 
kolorista, akivel a lоергеуеэгу  valaha  is  dictireke гDhet." 
McCay már 1908-нал  a megcsontosodott formá'k ellen 
küzdött, sejtetve valamicsleIt ia jávaii kés đbb léitrejövő  
„antf-képregény"-bő1. A szerzđ  egyik művében meg- 
nyílllk .a k&plcsiiet ацво  része, s a sгeeeplđk  kipottyan-
nak  a számukra ki(јкдоШč  térből; egy másl!k агеего , Pat 
Sullfvan Félixe a feje felett ane$jerlenő  kéгdőjelIlel (a 
képregény ki murtilikáкriós кадехеbел  a ,kérdđjel a sze- 
replő  taлácstalanságát jelenti) halat  fog —, mellyel a 
képeeglény 1az  új formálk бs lehetőségek játtékos rkeee- 
séséneik útjára iépeJtt. Mana.pság az  amerikai  „Mad"- 
ik  és „Peanuts"-ok, valamint az umdergrotund kép- 

 

regény képvtiselli Фöbbek közt a műfaj tedhsiikadlag 
progresszi'v irinyzatlt, az t'tj fon цnákkal és kffejemés- 
móddal kísérletezőit, melyek az abszurditás határát 
súealó groteszk ötdetenkkel w  utat  és távlatot nyitnak 
a képregéniy számára. 
Dmlitertrtük, hogy a regényszerű  kepгegény a karika-  10 
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túróbál fejlődiö+tt km — mеІЯбzzUk mo+st az egyiptomi 
piramisok feste+tt domborműveire es a hasonlókra való 
asszociálást, melyre sztiksé sze гűen sor keriilne, 
amennyilben a képregény ősének (a~chetápusának) fel-
kwtа tására induLnámk! —, majd kaa+ilka+turisztikus jel-
legéből kivetkőzve, maly!tő+l МV сay rajzol seren mente-
sek, шΡixlult el гeallnsvittikus іltjám •(Fasch Gordon, Tar-
zan, Supe гnnan, Buck Rogers stb,), amely (fo гmájaban) 
az irodalomhoz (közeledve, f őleg a töіф  neknd-, a ka-
lamdгegérny éѕ  a scd-fі  (E. R. Buгroulghs, H. G. Wells, 
Gustave le Rouge, Verme stb.)+te тüiletén ibkeitődve sa-
ját szi.ilkségléteihez és ,képességeihez iidomitva dogoz-
ta fel, izlése szerint gyúrta, foannlálta a fdltáa+t nyers-
anyagot, megteremtve ezzel az irodalom és a kép-
regény talán nem is olyan egyoldalú sz!¢nbiózhsaként 
a képregény-regényt. Egyes regények sminte kínálják 
magukat az ilШΡusztґáSásra (a kepregény szinte jelen-
fiéktelen drodaknli műveket fedezett fel —tarán nem 
is véletlenszerűm — és emelt ki az anonimitásból), 
melyeik közül a mái !többször emlkett Burroughs-féle 
Tartan-гegények tipikus példaként emikhetđk. zol'-
gákjon az i Ј1asztrálha+táság masgas fokának szem д , јјte-
tésére a Tarzan v!sszatér című  regény egy részlete: 
„Negyedórai keтes iés utan egy hejárásгa találtak. 
Keskeny, mintegy húsz arasznyi nytlás vitt ott, és a 
durva kőlépcsők egy keskenyjárat hi¢abelen fordu бј--
hoz vezettek. Ebbe a keokeny sfik'átorba nyomult be  
Tarzan, alda. ' st fordítмa áгdási vá111ai+t, mögötte fe-
kete harcosai. A fordulómál megsz űnték a Lépcsők, s 
az út szerpentlin módjára kamyarodntt,  mlg  bértelen., 
éles szög 'alatt beletorkoiott egy keskeny zsákutcába. 
Azon tíal, egy belső  fal emelkedett, ugyanolyan magas-
ságú, ndВ t a  kiilső. Ennek a belső  falnalk a tetején 
kicsi, kerek tornyok és hegyes monolitok váltakoztak. 
Helyen кјјént ezek is le voltak omolva, s a fali megrom-
lott, de azért sokĐkal jobb á ➢lapotьan volt, minit a 
kűlsđ." 
Az esem&nyek zö!ldkenőmentesen peregnek, akció ak-
cdóra fűzoбdilk, mékуebb je]kemzési Ikísésleitek néllkdж  (a 
,képregény képteher a lélek belső  zegzugos tájalt ki-
fürkészni , nem is célja), a cselekmény egyszálú —
legalábbis a regény nagy részében —, a szint jelem-
téktel+en melléksz вreplő-+gárda nихъdvégvg megmarad a 
fehős maгká~ts alakjáлa(k árnyékóbam, az egzotikus 
környezet és •nem túl részl!bes áb гázoláѕ  szabadkezet 
ad a rajzolók fantáziájának — tökéletes képregény-
„forgatdkönyv"! Minden a Ik+épregény-regényt éltet ő  
akniánalk van alárendelve. Él itt lehetetlen. nem gon-
dolni Jókaira . Ha Burroughs magyar megfelel đjét ke-
resnénk egy magyar írót, all ilyen rémélcben fellcsi-
gázná egy képregény-rajzoló fantáziáját, csakis őrá 
szavamhátnánik. 

A képregénynek köszönhet ően Tarzan napjaink mi-
tológi~jának Dávidjává vált. 
A képregény fej:lod+ése széles .kört írt le — Mc Сaytől 
Hogarthon (keresztül az underground képregényig és 
Cтepaaеlg —, 'hagy végül ils megre edjen, önnön négy-
szögletes keretei közé szoruljon — a monumentális, 
formabontó underground tablókna& nem sok követ ője 
akadt —, igy induk!t meg az a folyamat, amely a for-
mává osontosult vívmányok fokozatos leépítéseként 
létгéhozta az „anti-képregény"-t: Charles Schulz mun-
kádban (Peanuts) a rajzok raddiká] јLsan leegyszerűsöd-
nek, egys і ktívá válna+k, az aav іігapomoa f alfféták lhelyé-
be pár vonássa4 megrajzodit !ka гfkatuгт+sztikus alakok, 
a kalandok láncolata helyébe •a pszichológia síkjáról 
meglközel tett a+btszыгd, groteszk, meglepetésszer ű  szi-
tuációk képnek, melyekben rnimdurtala•n önmagun at 
ismerjiilk fel a ariimdMlnaipi élet egy-egy гΡkaтiklroгott 
pdИanatában. Megjelentik snoopy, az élet talá] гnámyain 
elmеren;gő  „filozálilkus" ha!jillamú, szimpatikus kis 
kutyahős, aki vég+teleni l örül annak, hogy mindig azt 
mondjuk, „kutyák és mас5К  k", nem pedig „fmacsikák 
és kniltyák", s akiről Georges Perec megjegyzi: 
„Snoapyraak igaza van (Snoopynaak mindig igaza van)." 
Az Astxrix-szel és társai уal, pedtig a lépregény-pika-
reszk lép színre: a +kaland a furcsa szituációk egymás-
raii 'sére szolgál, maközben teljes mértékben kifeje-
zésre jut a grodteszk humor és a s ~átíra. S ha már Itt 
tartunk, hívjuk fel a figyelmet a MAD-ok egyik szer- 

zőjének, Don Martinnak (Mad's Maddest Antist) a ka-
rikatúra iгdimnу  an kifejlesztett, szinte utolérhetetlen 
tеkéOtességű  rajzaira, melyek !kifinomultsága való-
színűleg de+kadenssé teszi rövidesen ezt az đгáвyza-
tot is. 
Rit a képregény története +lezár иl — PlaSh Gordon, 
Tarzan, Supenтvan, Budk Rogers stb. „megaiakdtották" 
a képregény-niјtalá+giia elit gárdáját (mert a :mltos г , 
minit azt Baahelard mondotta, el őtérbe helyezi „a 
képzelét koépігobbamtó erejét"), s közéj űik bekerült 
Snoopy is (mert, Gera Györgyöt К  'zve: „Nyilvón,való, 
a mítosz csak okkor többheti be többrгendbeli kettős 
fuavkcióját, ha vibonmelyilk közösség felismeгi magát 
benne ") —, a többe a jövő  feladata: valászímű4еg el-
jön az az idő, nи  nit ahogyan azt a MAD-ok jelzik for-
mabomitó társadakni utalósakkal' a képregény meg 
fogja érmi a kњyegbehaftо{k bb ábrázolásmódot lehe-
tővé tevő  metamorfózisót. 
tdtsunkbaui nem a képregény tö гtémеbét s¢áлdékoz-
tun& myúj'tani, •nem egy reprezentativ +ksresztmehsze-
tet igyekeztü ik felvásolml•, mindI ssze megpróbáltunk 
— egyes erényeit és hdbáit érintve — komolyan •köze-
ledлd a képregény műfajához, néni betekintést lehe-
tővé téve a képregény +boszomkánykonyhápába azok 
számára, akiket érdekel a probléma, és ha érdekk ődé-
sUiket sBikerü]lt felkeltenünk, elértik célunkat. 

. 

Megjegyzés. A Dnevnik Lapkiadó Vállalat gonozáѕá-
ban jelenik meg napjainkban a,  Pan 3titг ip, amely iro-
dalnLi klassztusok műveit jelendti meg képregény 
akákjában. Mottó: 
— a •képregény nem eredeti irodalmi mű ; 
— a képregény nem megfilmesiteút irodalmi m ű; 
— a képregény nem 'lerajzolt Irodalmi mű; 
— a képregény csak dllusztrált fabulája egy Irodalmi 
műnek, melynek pozitív értelen тben vett hatása van 
arra, aki kezóbе  veszi: a képі ageny је lkeltenгΡi 'igyek-
szik az o4vnrsó érdeklődését az eredeti m ű  iránit. 

Nem óhajtunk viltába szállni a fenti pomtokkadi, ellen-
ben megjegyezzük, hogy e sorozat oéija nemes, mert 
báгnnennyvгe szerényem is, de hozzájárul a már enrB Ű-
tett kultúra: nívók iköz4ti vé іikemimgés fellfnissátéséhez. 

Sradalom: 
Strip — fleveta линnеtnost? Keltura,  Reograd. 23/'75. 
Irók a nwzvbaai. Magvefiđ , Вwdapeslt, b97г . 



Sinkó Ervin költészetéről a nagyközönség igen ke-
veset tud. A költő  Sinkó kétségtelenül árnyékában 
marad a regényíró, vagy akár az esszéíró Sinkónak. 
S mindemellett azt is elmondhatjuk, hogy a versek 
tanulmányozása közben gyakran nem is az esztéti-
kai élték kérdése az izgalmas, hanem a hatások ke-
reséséé. Nem nagy költészet Sinkó költészete, de át-
íveli az egész változatos életpályát, és nagyrészt ki-
egészíti azt. Tematikájában nem tapasztalható sem-
milyen komolyabb változás —tehát az élethelyzetek 
belső  átélése, kiemelt felhangjaival élete végéig meg-
marad —, annál több formai (és természetesen tar-
talmi) átalakulás jelezhet ő, már ami a tapasztalatok 
útján megszerzett tudás alakulását illeti. 

Dolgozatunk a Sinkó életében kiadott három vers-
kötetre alapoz. Ezeken a verseken kívül többhelyütt 
jelentetett meg elvétve vagy ciklusokban verseket, 
de e három kötet anyaga tartalmazza mindazokat 
a problémákat, amelyekkel foglalkozni kívánunk. 

Költői munkásságának első  dokumentuma az 1916-
ban megjelent Ejszakák és hajnalok . 1  Költészete jel-
legzetesen a kamasz hangulat-lírája és emellett Ady-
epigonizmus. 

Prológus 

Ki vagyok én? Bohóc, kötéltáncos 
csörgősipkás, tarka komédiás; 
táncos a szívem, szédelg ő, pártos, 
fáj minden, mert fa... és én a Dryász. 

Halk, enyhe szó énfelém ne szálljon, 
se gőgös tekintet, vad és kemény; 
... 0, ülni szeretnék patak-árkon 
merengeni szőke leány kék szemén. 

Szeretnék hinni, szeretnék várni .. . 
De-j¢jj-átkok, orkánok ragadnak. 
Kötéltáncos (— ó, hazátlan királyfi —) 
vallj , vallj lelkem: idegen vagy, rab vagy. 

Az Ady-hatás és utánzási szándék azonnal kiütkđ-
zik — és nemcsak a jelzők, jelzős szerkezetek halmo-
zása (Ady legközismertebb eljárása) teszi ezt a hatást 
szembetűnővé, hanem egy egész sor technikai meg-
oldás: akár a jelzők szerkezetekbe tömörítésének 
meghatározott módját, akár az alanyoknak többes 
számmal való kiemelését és gyakran szimbólummá 
válását tekintjük, Adyra kell asszociálnunk. „Ady 
költészetében aszó visszatér a földre, đ  a mai költő, 
a paradox költő : nem akar meséket, nem akar meg-
szépített valóságot, csak mindenáron — valóságot" 
— mondja az ifjú Sinkó. Mégis: azt is el kell mon-
danunk, hogy ez a hatás csak stiláris-formai, és ép-
pen arra képtelen, hogy az adys kívülállást elfogadja 
és az igazságot a költészet fölé emelje. Ehhez termé-
szetesen az is erđteljesen hozzájárul, hogy Sinkó ti-
zenhat-tizennyolc éves korában már széles kör ű  isme-
retre tett szert, s mind a századeleji viharos törté-
nelmi fordulatok, mint külvilág, mind pedig a belső-
leg megélt olvasmányok rányomják bélyegüket köl-
tészetére. Az $jszakák és hajnalok — mint Sinkónál 
szinte minden esetben — nemcsak a költ ői kifeje-
zésforma keresése, hanem az ember útkeresése is. 

A Prológus első  sorai még invokálják a kívülállást, 
de a bels đ  erők csakhamar szétpattintják ezt a kört 
és előtérbe hozzák az Еn öncsodálatából képződő  vá-
gyakozó, majd mérhetetlenül szkeptikus hangot. Еs 
ahogy az első  két strófában a jambikus és trocheikus 
sorok váltakozva egészítik ki egymást —úgy a két-
ségbeesés (amely itt éppúgy szerep, mint Sinkó más 
verseiben a túlhangsúlyozott más bels ő  élmény —
mondjuk az öröm mértéktelensége vagy a halál-vá-
rakozás) a harmadik strófát lemondóan trocheikussá 

t Ejszakálp ев  hajnalok. Hungárla К8- és Könyvлyoгndaí 
Iпtézet, Szabaddca, 1 916. 

keszég 
károly 

sinkó 
Irvin 
költészetérő l 

12 



13 

teszi. Itt már azt a játékot sem engedi meg, ami az 
első  két versszakot ritmikusságában pozitívan élteti 
— a harmadik strófa a megadott program megadott 
végkifejlete, s ebben a helyzetében a költ ő  láthatóan 
elégedett. 

Gyakran találkozunk ennek az „elégedettségnek" 
olyan megnyilvánulásaival, melyek végeredményben 
a probléma megkerülését, illetve a probléma költ ői 
megfogalmazásának nemtudását mutatják meg, mint 
például a hárompontos: „szeretnék hinni, szeretnék 
látni...", vagy „fáj minden, mert fa... és és a 
Dryász.", stb. — és ilyenkor legtöbbször belép a nagy, 
de üresnek ható igazság: „idegen vagy, rab vagy" 
(lelkem). E kamasz-kísérleteknek ha van talajuk, az 
a belső, — hogy a szerepjátszásnál maradjunk — a 
„rejtett-én", melyet a végletekig misztifikál, s e köd-
fátyolon át többnyire azt látjuk, hogy a kor nagy 
meghatározói az olvasmányokon vagy saját tapasz-
talatokon keresztül felszívódnak és a versekbe transz-
ponálódnak. Mert hát végeredményben egész jól meg-
fér egymás mellett e költészetben Ady igazság-baj-
noki méltósága Sinkó ortodox zsidóságával, s France 
epikureus szkepticizmusából fakadó kert-járó opti-
mizmusa, MaeterHnck esztétikai és Tolsztoj vallási 
optimizmusa, Tagore buddhizmusa és Nietzsche kö-
vetkezetes antikrisztusi, minden szenvedést tagadó 
filozófiája éppúgy megfér a dionüszoszi öröm-átita-
tásban és a „magányos hely" szerep-otthontalansá-
gában. 

Egyszóval: éretlen költő  éretlen költészete az E°jsza-
kák és hajnalok. Еs ha tematikáját nézzük, a kérdés 
mindig az, vállalni-e a tevékenységet, azaz az életet, 
avagy a szűk belső  énbe való fordulás legyen a vég-
ső  cél. Mindenesetre ezt a gondolati helyzetet vajmi 
kevéssé tudja költőileg hitelesíteni. Rá vonatkozik 
elsősorban az, amit a Testvértelen testvérekben ír: 

Kivetve mind a végtelen ÍÍrbe, 
lázasan kereng, hörögve kutat; 
gyötrődőn hullva száz pokol-bűnbe, 
egyet vágynak; keresik az utat. 

A kötetzáró versben ugyancsak dionüszoszi hang szó-
lal meg, de ez a vers magát a kötetet is misztifikálja 
és valami keresett naivitással fordul az „ ősi", a „naiv" 
és az ismeretlen felé — szinte igéz đ  boszorkány-be-
széddel: 

Ejféltájban vízszem ű  gnóm 
dobverő  dob a kezébe; 
ölébe fekete, gászba vont dob 
és dobol, dobol —rémek éje. 

Zsivány, kerítő , megállj, némulj! 
— Haha, haha! csak sár, hamu, por! 
Megöllek undok... jajj ... megölsz! 
— Haha! haha! félsz bűszke kujon?! 

A fájdalmas Isten problematikája egészen más mint 
az Lejszakák és hajnaloké. Sinkó kétségtelenüT elő-
relépett költészetében és néhány igazán jó verssel 
jelentkezik. Ebben a több részre tagolt kötetben 
azonban a központi problematika magában a költ ői 
világlátásban mutatkozik meg — ti. hogy Sinkó itt 
szociáldemokrata-tanácsköztársasági múltja és zsidó-
sága ellenére e korszak jelent ős krisztiánus verseit 
írja meg. Ez a probléma egyébként — kiteljesedve —
egész életén végigkíséri Sinkót, úgyhogy a harmincas 
években Iszák Babel fanyar humorral meg is jegyzi: 
„Magyarnak lenni már magában is szerencsétlenség, 
de az még valahogy megjárja. Magyarnak és zsidó-
nak lenni, ez azonban már egy kicsit több a soknál. 
Magyarnak és zsidónak és kommunista magyar író-
nak lenni, ez valósággal perverzitás. De ma magyar-
nak, zsidónak, kommunista magyar írónak és hozzá 
jugoszláv állampolgárnak lenni — emellett a megbol- 

' A fájdalmas Isten. Verlag Julius Fischer, Wien 1923. 

dogult Sacher Masoch fantáziája egyszerűen ártatlan 
kis pincsikutya!" 

De térjünk vissza A fájdalmas Istenhez. Bosnyák 
István ezt írja: „[Sinkó] ... A fájdalmas Istenben 
megjelentetett verseivel megalapozott egy krisztiánus 
esztétizmust, egy spekulatív és spirituális, ,az ég felé 
való teljes fordulást', a ,szellemként átélt szellemet', 
az ,ezotérikus vallásosságot' képvisel ő  költészetet." 
Mindez igaz, de megítélésem szerint e megalapozás 
teljes sikerében kételkednünk kell, több októl is. Az 
első  és legfontosabb, hogy Sinkó ebben a kötetében 
sem találja meg a forma és tartalom teljes összhang-
ját, és egymásba torkolló külön-külön szerkezet ű  
versei szilárd kötőszövet nélküliek, ha találkozunk 
is egy-egy frappáns megoldással, az egész mégis szét-
folyik, és a titkokat — amelyeket a Kimondhatatlan 
énekek ciklusa tartalmazza alfejezeteiben (A talál-
kozás titkai, Az elválás titkai, A megújhodott talál-
kozás titkai) — valamint a beszélgetéseket (Az Isten 
számvev ő  szeme alatt) gyakran nem f űzi össze más 
a költői akaráson kívül. Végeredményben a sok mon-
danivaló — és annak számtalan megoldásárnyalata 
— bár kihord egy állandóan vibráló spiritualizmust, 
ennek lényegét képtelen egységes egésszé szervezni 
és legtöbbször megtorpan az akaratnál, hogy spekula-
tív módon jusson el egy elképzelt istenhez, és a vágy-
nál, mely általában ennek az istennek a megértésére 
irányul. 

Еjjeli lepke száll a kezedre. 
Hulltam erőtlen át az öledre. 
Sötét űz engem. 

Jöttem a fénybe, künn nesze sincsen. 
Ore a csendnek, állj fel e szívben. 
Te vagy a lelkem. 

Künn halál les éji falat állva. 
Reszketek árnytól védtelen árva. 
Tart öled engem? 

Hó esett a nyáron, 
fekete virágon 
fehér pillék ültek. 

Es tűntek és tűntek, 
szívembe merültek, 
nagyon megijedtem. 

Sírni is dermedtem. 
Reszkető  kezedben 
szívem nem találtam. 

Nem tudom hol álltam, 
idegenben jártam; 
hó esett a nyáron. 

A fehér hóra szemed ránehezüljön, 
lábaim sápadtan vánszorognak 
s bárányként, kihez csak ködlő  híre ért távol akolnak 
s kihez jó pásztor nem jött s el sose jön, 
bégetek árván elbitangolva, külön 
holnapi jég tegnap fagyán jajjaj jal lakoltat 
s farkasokkal falatnőm sötét szívemet, 
de a végtelen kitaszított s nincs t űz, hol lelkem 

[milegüljön 
s a végtelen fehérben fehérre mosódnom nem lehet. 

(A találkozás titkai) 

Ez a zsoltáros, Krisztusért epeked ő  hang Sinkó köl-
tészetének kedvező  irányú formaváltozását is mutat-
ja (az Éjszakák és hajnalok formai-szerkezeti meg-
oldásaival szemben). Pozitívumként hat már az a 
tény is, hogy nagymértékben használja a népies ver- 



selés szótagszámszerkezeteit (a magyaros tizenkette-
seket, hatosokat, kilenceseket stb.). Ezt vegyfti kötet-
len szótagszámú szabad verseléssel (mint a fenti idé-
zetben), vagy másik népies szerkezettel, mint p1.: 
Lesz-e még fény halott szemekbe? 
Lesz-e zengés csuklott ütembe? 

Ez a formaváltás adja meg azt a vibrálást, mely e 
„titkoknak" velejárója. Minden egységes szervezés ű  
rész (azonos szótagszám, rímelés) külön-külön vers-
ként is megállja a helyét, de így egy egységben a 
mondanivaló szándékosan többsíkú megköze гYtését 
húzza alá. Más kérdés, hogy ezt a szerkesztési elvet 
— főképp sematizmusa miait — nem tudja maradék-
talanul kiteljesíteni. Például a már idézett „16 esett 
a nyáron ... " nagyszerűen eltalált ritmikai és tar-
talmi egyszerűsége egy naiv és mesterkélt strófában 
folytaiódik: 

És tűntek és tűntek, 
szívembe merültek, 
nagyon megijedtem. 

Persze ennek a naivitásnak is megvan a maga sze-
repe és végeredményben jogosult is: a spekuláció 
ezen a naivitáson — és a népies verselésen — ke-
resztül érvényesül, paradox mбdon. Csakhogy az 
arány és ennek kérdése nincs megoldva. 

Mindemellett éppen spekulációja teszi lehetetlenné a 
tisztánlátást: ez a spekuláció a maga természeti 
(anyagi) alapját ritkán találja meg, de végeredmény-
ben a vallásit sem, mert ezen a krisztianizmuson 
át- meg áthat a zsidó prófétizmus, s emellé szeg ődik 
még az Éjszakák és hajnalokban már tárgyalt énköz-
pontúság (legkirívóbb vonásaként az önsajnálattal), 
mely ellentmond a kereszténységnek. 

Nem véletlen az Éjszakák és hajnalokkal való rezo-
nálás, mert itt is megjelenik az „örök magányos, 
örök otthontalan" és a „testvértelen testvér" szere-
pe. Igaz, ez a szerep itt átértékel ődik. 

Ami sokszor csak jelzésszer űen van meg, és arra 
utal, hogy ha e költészet „spekulatív spiritizmusához" 
földi módon közelítünk, megtaláljuk anyagi alapját is 
a (Tanácsköztársaság bukása, a humanista eszmék 
meggyalázása) — az Sinkó egy másik versében ailegó-
rikusan és sokkal nagyobb köliői tökéllyel valósul 
meg: 

Jaj itt de nagy készül! 
Lángban áll a pajta, 
világnak hét sarka. 

B őgtünk, döftünk, dđltünk, 
b£ztunk a kuvaszba, 
vacog most a farka. 

No most hires kuvasz! 
Seholse a gazda 
s von£thatsz a napra. 

Szép eszed kicsi lett! 
nincs, csak tűz hatalma 
s minden űzött vajda. 

Széles az oгszágút, 
ki erre, ki arra, 
Í7risten sok barma! 

(A gazdátlan világ) 

Nagyszerű  összefoglalója ez a vers egy egész nemzedék 
elveszett harcának: a forradalom bukásának. Sinkó 
ezzel a letisztított, csak a legf őbb kimondására törek-
vő  versbeszéddel igazán nagy költ ői magaslatokat ért 
el. Utasi Csaba mutat rá, hogy a vers második sora 
milyen ismerős ritmusú: „Lángban áll a pajta ..." —
„Fölszállott a páva ..." Az Ady-verssor felismerése 
a forradalmat idézi meg, de a jelen id đ  azonnali, már 

a második strófában való megszüntetése és a múlt 
idő  megjelenése fájdalmas felismeréssé torzul: a gaz-
dátlan világ kuvasza, a forradalmár forradalom nél-
külisége az újbóli jelenidejűségben kapja meg vég-
sđ , tragikus kicsengéséi. És egyben rámutat e vers 
arra is, miért kellett egy egész költ ő-nemzedéknek 
Krisztushoz fordulnia, hogy szenvedéséb ől és tiszta-
ságából erđt merítsen s megírja hív ő  vagy útkeresđ  
költeményeit. 

A Čudesni izletnžk 3  válogatás Sinkó horvát nyelvű  
költeményeiből, minek anyagát (három vers kivéie-
iével) később Jó beszélgetés címen a Hídban is meg-
jelenteti. Egy érett költ ő  verseivel állunk itt szem-
ben, s azzal a ténnyel, hogy Sinkónak, bár alap-
hangját (az önmagába való fordulást) itt sem hagyja 
el, költői témavilága mégis megváltozik, jobban 
mondva: kiszélesedik — hiszen a rá oly jellemz ő  pró-
féпkus, mindent átfogni akaró és vágyó hangnál sok-
kal kihangsúlyozottabbá lesz itt az emlékezés hang-
vétele, amely telis-teli van t űzdelve személyes él-
ményanyaggal. Főleg ezekben a prózaversekben dom-
borodik ki az a nyelvében letisztított, sallangmentes 
és jelentésgazdag hang is, amely A gazdátlan világ 
mellett elég kevés Sinkó-versre vonatkoztatható. 

Én nem vagyok, hatan lakoznak bennem. A bátyám, 
az öcsém, a húgom — a halottak. És apám és anyám, 
kiket megöltek. 
Száz vagyok. Száz, száznál is többen vannak azok, 
akiknek arcába néztem, kezét fogtam s akik neve-
men szólítottak, ki-ki a saját hangján. 
Ma nincs arcuk, kezük, s hangjuk sem szólít többé. 
És nevüket is már csak én tudom. 
Szavaikat haltatom, helyettük beszélek. 
Az igaz, szót szeretem, meg kell találnom az igaz sza-
vakat, hogy el ne veszítsem magamat és azokat, akik 
velem együtt vesznek." 

(Hatan vagyok) 

Lírai önvallomások ezek a versek és ugyanakkor 
összefoglaló igényűek: alakot ölt bennük Sinkónak 
a költészetről alkotott képzete is, melyet nagyvona-
lakban Bori Imre helyesen fogalmazott meg: „Sinkó 
(...) nem a művészeti irányok váltakozását figyeli, 
hanem a ,költőnek', mint m űvészi ,lényegnek' a vál-
tozásaira reagál" — vagy mint ahogy maga Sinkó 
mondja: [a költészet] „Emberi magatartás az élet és 
halál ellenében, a pillanatnyi emberié, a pžllanaté, 
mely diadalmaskodni akar az időn ..." Ennek a 
programnak legszebb köliői megvalósulását találjuk 
az Ott kezdődik a költő  akadozva induló, hasonlatok-
kal teletűzdelt, de a végén himnikusan felszabaduló 
és szárnyaló versében, melyet az utolsó sor újból 
visszazökkent a már ismert és verskezd ő  sinkói 
szkepticizmusba. 

Ott kezd ődik a költő, amikor elcsuklik a hang. 
Ott kezd ődik a költő, ahol meztelen az ember, 
ott, ahol az ember ajkán, mint a sikoly, csupaszul 

(meztelen aszó. 

' Cцdesni tzbetnik. Zágráb. 1955. 14 
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1. 
a 
lelkiismeret 

(Móra Armin levele Gorondi Bélának) 

Igen tisztelt Uram! 

Csak hosszas tépelődés után szántam rá magam, hogy 
lelkiismeretem szavára hallgatva megírom ezt a leve-
let. De azt sem tudom, hogy tulajdonképpen kinek 
írok, mert nem tudom mit képvisel đn. A biztonsá-
got? A hatalmat? A mi gyönge és törékeny sorsunk 
irányítását? A saját gyengeségünke't? A félelmünket? 
Nem tudom tehát, hogy mit képvisel, de azt tudom, 
hogy nincs egyedül. Am lássa be végre,  ml  sem va-
gyunk egyedül. Emlékeztetni szeretném arra, hogy én 
is — akárcsak a toronyház többi lakója — ki tudja 
hány évvel ezel őtt szerződést kötöttem đnnel, mely 
szerint  On  — meghatározott összegű  önkéntes ado-
mány ellenében — nagy befolyásával, tekintélyével 
segít kisebb vagy nagyobb gondjaim megoldásában. 
Vakon megbíztam tehát đnben. S ennyi év után 
mondhatom, hogy soha semmiben nem segített, s őt 
ez nem is volt szándékában. Ugyanakkor szüntelenül 
bizonygatta, hogy nekünk végzetesen szükségünk van 
đnre. đnnek az az előnye, hogy tudatában van félel-
münknek, bizonytalanságunknak. Mi megszoktuk ezt 
a félelmet és —úgy tűnik — szükségünk van rá. 
Ebben jól számított. 

On  azonban nem tudja felfogni, hogy az ember  ml  
mindenre képes! 

On  a függőséget jelenti, de err ől is le lehet mondani. 
Еn ezennel lemondok róla. Ne keressen többet. A ma-
gam részéről mindent megteszek annak érdekében, 
hogy a többieknek is segítsek, hogy meggy őzzem őket. 
ik is boldogabbak lesznek  On  nélkül. Sokszor gon-
dolkodtam üres óráimban azon, hogy mit is jelent  On  
nékünk. Csak gondot, aggódást és ké'nyszert éreztem. 

Tisztelettel: 
Móra Armin 

1. 
az 
irónia 

(Gorondi Béla levele Móra Arminnak) 

Tisztelt Uram! 

Levelén nagyot mulattam. đrvendetes, hogy segíteni 
akar embertársain. Eszközei azonban nagyon szeré- 
nyek. Szándékát viszont feltétlenül megértem, hisz 
azt tenné, amit én teszek. Sejtem, hogy  On  egyszerűen 
főbe lőnne engem, mert nem tudja megérteni, 
miért van rám szükségük az embereknek. Azt hiszi, 
akkor megszűnne a varázslat? Mert  On  csak a va-
rázslatot látja, nem az él ő  valóságot. Figyelmeztetni 
szeretném azonban arra, hogy ilyen „revolverdörre-
nés" csak a regényekben hangzik el. A bizonytalan-
ság, az aggodalom, a félelem konkrétabb valami, 
mint a háztet ők és a gyárkémények, melyeket szobája 
ablakából lát. Emlékeztetni szeretném még arra is, 
hogy az emberek a történelem folyamán nagyon ra-
gaszkodtak isteneikhez. Milliók és ru ~ бk vérrel pe-
csételték meg ezt. Gondolkodott đn e ragaszkodás 
okáról? Hiszi, hogy a szeretet, a boldogság volt az 
alapja? Mielőtt döntene, gondoljon arra is, hogy đn 
kivételezett ember szeretne lenni és embertársai 
szemében ez sem mindig szimpatikus jelenség. Bí-
zom benne, hogy rövid időn belül visszatér. Addig 
is éljen szabadságával. 

Nagyrabecsüléssel: 
Gorondi Béla 

végel 
lászló 

interlúdium 

sinkó 
ervin 
emlékére 



3.  
az 
é!etfilozófia 

(Zélity András, IV. emelet, 12. ajtó) 

— Megértelek. Lehet, hogy igazad van. Tulajdonkép-
pen nem is gondolkodtam róla ... Igen, igen, nagyon 
szép lakás. Az egész életemet beleöltem ... Nem aka-
rok rosszat, de ha jobban meggondoljuk... Ki tudja, 
ki áll mögötte? ... Hátha szükségünk lesz rá? ... Sen-
kit sem akarok megbántani, ez az életfilozófiám .. . 
Kell lenni valami legfelsőbb tekintélynek, hatalom-
nak, máskülönben mi lenne a világból? ... Nem gon-
dolkodtál ezen?... Nem kockáztathatok. Van aki gon-
dol rám ... talán segít is, csak nincs tudomásom róla. 
Ha megtagadom... akkor gyanús leszek. Tudod, hogy 
milyen az ember, ha arról álmodik, hogy gyanús. 
Még a koporsóban is nyugtalan lesz... Nem, nem, 
semmiesetre ... Én a rend híve vagyok. Ne haragudj 
rám, igazán nem akartalak megbántani ... Csak egy 
kicsit nevetséges az egész. Persze jó szomszédok ma-
radunk, ugye? Látogass meg bennünket .. . 

 
a 
szabadság 

(Horváth Józsefné, VI.  emelet, 18. ajtó) 

— Engem ne zaklasson!... Mit akar t őlem? ... Tö-
rődjön a maga dolgával. Én nem érzek semmiféle 
kényszert ... nekem nagyon jó így. Nekem minde-
nem megvan! ... Nem szeretem, ha kioktatnak. T űn-
jön el innét, ne zaklasson... A szabadság? Nem ér-
dekel! ... Nem értem, mit bizonygat itt... meg tudja 
végre magyarázni, hogy mit akar? Azt mondom, hogy 
ne molesztáljon ... Maga megőrült! Mi a valódi szán-
déka? Mit lesekszik itt? Biztosan akar valamit... 

 
a 
szerelem 

(Báta Ildikó, VII. emelet, 22. ajtó) 

— Lépjen be gyorsan... Igen, nagyon ritkán látjuk 
egymást. Pedig a barátság mindennél fontosabb ... 
i;ppen a diapozitfvjaimat vetítem. Elcsavarom a vil-
lanyt, jobban látni, jó? Ez a felvétel éppen négy éves. 
Portorico ... tudja-e, hogy milyen a por'toricoi nyár? 
Bele lehet halni. Bécs! Nagyon unalmas volt. Olyan 
egyedül voltam... és azok az el őkelő  kávéházak .. . 
Nem Görögországban nem voltam... de Olaszország-
ban igen, tavalyelőtt a Kompasszal. Olcsó  volt...  Itt 
van éppen ... Itt vagyok a Szent Márk téren, itt a 
templom. Hotel Casino. Michelangelo Dávidja... 
A Pantheon előtt ... , istenem, mennyivel fiatalabb 
voltam, pedig csak két éve ... Az a napszemüveg jól 
állt ... Azt hiszi... azt gondolja... nem... nem me-
rek erre gondolni sem. Nem tudom, hogy miért kell 
ennek így lennie... nem tudok semmit... Hogy 
többre vagyok képes? Ne nyugodjak bele?... Tudja, 
én még reménykedek ... Palermo, Galleria Naziona-
le ... itt nagyon jó volt. Napnyugta... A férjem? 
Rákban ... Teatro Massimo ... Ne gondoljon erre, Igy 
kell lennie, én sem gondolok rá, egyszer űen mintha 
nem volna, úgy kell viselkedni ... Fogja meg a ke-
zem... félek. Az ember mindig elveszett... Ráma. 
Marcus Aurelius diadaloszlopa ... Olyan meleg a ke-
ze... Ne legyen izgatott. Nem tehetem meg, lehet, 
hogy mégis nagy hatalma van, befolyása ... és mi 
vagyok én ... egy porszem... Csak a szerelem... 
Nagyon szeretem a diapozitívokat... szépek, szine-
sek... olyanok, mint az álom ... 1`n is egy kicsit iz-
gatott vagyok... 

 
a 
tapasztalat 

(Kaskóczi đdön, VIII. emelet, 24. ajtó) 

— Igen, vártam már önre ... tudtam... Gyújtson rá. 
Igazi kubai. Majd mindent szépen elmagyarázok. Csak 
előbb lehúzom a red őnyöket, hűvös van odakinn és 
erősen fúj a szél. Igazi őszi idő  ... Ja, igen... azt 
akarom mondani, hogy tíz évvel ezelőtt én is gon-
doltam ilyesmire... Nem, nem mondtam senkinek. De 
mindent meggondoltam... Igen lelkiismereti kér-
dés ... De szeretném megnyugtatni, mert látszik, hogy 
nagyon izgatott. Egy konyakot? ... A tapasztalat meg-
tanított arra... Nem semmiesetre, túlságosan öreg 
vagyok már ahhoz... Meg aztán én már a mérték-
tartásra vagyok büszke... ez a legnehezebb. Higgye 
el fiatalember... az igazi m űvészet a középút. A többi 
csak kiabálás, zászláhordás,  tombola...  Igen, kérem, 
tombola. Nem kívánok könnyelm űsködni, ez világos, 
ezt meg lehet érteni... 

 
a 
hit 

(Csányi Gyula, IX. emelet, 29. ajtó) 

— Nem! Nem! Nem! Miért vágjak a sorsom elébe? ... 
Én azt mondom szenvednünk kell, mert bűnösök va-
gyunk. Majd ha mindenen átmentünk ... Jön egy 
nagy gazdasági krízis, olyan, hogy most még el sem 
tudjuk képzelni, hogy milyen lesz... még a fák és 
a kövek is éhezni fognak... A csillagok is elhomá-
lyosulnak. Aztán jön a második próbatétel, a gya-
nakvás kora. Az apa a fiát, a fiú az apját ... Aztán 
pedig jön a tűz és a víz harca. S végül összezsugoro-
dik a Föld ... ezt én már mind látom ... Ne moso-
lyogjon kérem! 1;n megmondom mi a baj ... Nem a 
szabadság, hanem a  hit...  đnben nincs meg a hit. 
Ezért ilyen könnyelmű  ... De kérem ... ez az én ré-
szemre nem jelent semmit... Ez abszolúte nem fon-
tos... Az  ember...  az ember kérem olyan, mint egy 
fűszál... Látom, hogy semmit sem ért meg. Miért 
nem gondolkodik ezen is? ... Mondja gyermekem, 
miért foglalkozik felesleges dolgokkal? ... Az alá-
zat ... az alázat hiányzik itt mindenkib đl ... ezért 
vagyunk bűnösök... 

 
még 
néhány 
adalék 

(A sugárút, késő  este) 

Kilépett a sugárútra. Fény, fény, fény! B űnösnek 
érezte magát. Átvágott az úttesten. A szemafornál 
egy szőke lány várakozott, a szél az arcába sodorta 
hosszú haját. Mosolyogva vetette hátra. A Szupermar-
ketban iszonyúan nagy a tolongás. A sarki virágárus-
lány már összecsomagolta az árúját, pénzét számlálja. 
Két milicista jön, megáll, az úttestet figyeli. Autók. 

Belép egy trafikba. El őtte egy öregember titográdi 
Drávát vásárol. „Mondja kérem, igaz-e, hogy ezt a 
Drávát nem fogják többé gyártani?" A trafikusnő  
vigasztalja: „De Zsámboki uram, higgye el, én elte-
szek tartalékba az бn részére. Már tíz éve állandó 
vásárlóm." 

Cigarettát és gyufát vásárol. El őkotorja a telefon-
számokat tartalmazó noteszát. Lapozgat benne, töp-
reng, habozik. Egy lány telefonál éppen. „Azt mond-
tam, hogy visszaküldöm a kulcsokat, nem kívánok 16 
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többet találkozni veled. Kész, mindennek vége. Min-
den elmúlt ... Ugyan, miért lennél öngyilkos? Meg 
kell értened, ilyen az élet ... Egyenl őre talán nehéz 
lesz. Sokat gondolkodtam rajta, nem vagyunk egy-
máshoz valók. Pár hónap múlva már idegenek le-
szünk egymásnak. Mintha sohasem találkoztunk vol-
na... Ne legyél gyenge. Egyszer űen nem vagyunk egy-
máshoz valók. Mindent meggondoltam... Ennek 
egyszer úgy is be kellett volna következnie ... Nem, 
nem, semmi sem fontos, mindez elmúlik ..." Türel-
metlenül zsebre teszi a noteszt és kilép a trafikból. 
A Szupermarket bejárata fölött egy hangszóró böm-
böl: „A szabadkai Tejgyár —megbízható min őség .. . 
Novemberi árleszállítás ... mindenkit szívesen lá-
tunk ... Mez őgazdasági felszerelések és gépek beszer-
zésére, gépkocsivásárlásra, ipari áru beszerzésére .. . 
kedvezményes kölcsön ... Gorenje — min őség — mi-
nőség — gorenje ... Ljubljanska banka — a bizalom 
bankja ... Mixal mosópor —els őrendű  minőség! Vá-
sároljon Mixal mosóport! .. " A lány ebben a pilla-
natban lép ki a trafikból. Elsuhan a férfi el őtt, aki-
nek úgy tűnt, hogy a lány egy pillanatra a szemébe 
nézett. Menjen utána? Vagy menjen moziba? Ott van 
a sarkon a moziműsor. Mindegy. Tétovázik, majd 
sarkonfordul. 

beretka 
ferenc 

t21VaSZ 

Préselt ibolyák vékony hófehér papírlapok között. 
Megpróbálsz bennük felfedezni valamit, valamit, ér-
ted? Nehéz definiálni, a legnehezebb. Tudod, hogy 
közel van hozzád a tavasz. Érzed. A pórusaidon ke-
resztül szívódik beléd, s szétmegy a testedben. Mint 
valami kábítószer, megtompítja tagjaidat, érzed, hogy 
az agyadban bizsereg valami, aztán amikor átvágsz 
a kereszteződésen nem látsz rend őrt, magadra vagy 
utalva — egy halványkék Peugeot 404-es. Kis híján 
nekimész. Becsét ől utaztál vele egyszer hazáig. Este 
fél kilenckor stoppoltad a vasutállomás el őtt. Az alak 
igazgató volt valami textilgyárban. Arról beszélt, hogy 
egyetemista korában ő  is. Mindig kezében tartotta 
az indexét  is.  Ő  felveszi, aki az útjába kerül. 

— Eljátszották a stopposok a becsületet — kockáz-
tatod meg. 
— Imai poštenih — mondja az alak. 
— Kést fogtak egyre — mondod. 
— Pisztolyt is — tette hozzá az alak. — Nemrég vet-
tem a kocsit, vigyázok rá. Volt olyan is, az újság 
írta, aki megkéselte az ülések kárpitját. 
— Pénzbe kerül — kényszerhelyzet szülte közhely, 
utálod. 
— Hat évig gyűjtöttünk rá. Valami német ügyfelek 
jöttek. Szerződés. Mit tudom én, mennyi márka. Me-
gyek a vadászlakba. Velük, vacsorára. Egy kis ese-
vap, pezsgő , kell az. 

Meg akorod mondani, hogy a préselt ibolyák. Szóval, 
hogy itt a tavasz. Megkérdezni: nem érzi? Hogy bi-
zsereg az agyában, hogy kering az ereiben. Hogy a 
langyos levegő  szinte felfújja az ajkát. Hogy kép-
telen vagy aludni, s ha alszol, mindeneket összeál-
modsz. Nappal mindig egyensúlyozol a járda szélén, 
pénzt dobálsz fel, számolod az ujjaidat, részeg vagy, 
pedig hónapok óta semmit sem iszol, naponta be-
mész eev telefonfülkébe, felveszed a kagylót, ha nem 
dudál, 1-étszer-háromszor ráütsz, t i-tü-tü, s akkor 
tárcsázol, anélkül, hogy pénzt dobnál be, vaktában, 
nehogy az egy-két ismer ős számot hívd, vigyázol a 
hármasokra, mindig öttel kezded. A készülék csak 
dudál a füledbe, akkor, ha arra jönnek az emberek, 
komoly pofával leteszed a kagylót, hivatalosan zseb-
be dugod a kezeidet s továbbálsz. Már többször meg-
csináltad, anélkül, hogy tudnád, miért. Egyperces szi-
rénapróba. Olyan az egész. Ellenőrzöd đket, mert 
úgy érzed, szükséged lehet rájuk. Egy papírlapra 
ibolyát próbálsz rajzolni, közben izgatottan gondol-
kodol. Válogatott szavakat írsz meiléjük. Fontosakat. 
Életed, úgy érzed, fordulópontjához érkezett, melyen 
le kell számolnod önmagaddal. Ősszegzéseket végzel, 
tartozik-követel rovatokat vezetsz. Értelmetlenséget 
akarsz másoktól, hogy Teplezd dilemmáidat. Utána 
értelmet próbálsz belemagyarázni a dolgokba. нiúság. 

Rájössz, hogy rég nem írtál már semmit, egy sort 
sem. A gondolatok nem akarnak engedelmeskedni. 
Inkább rajzolod hát tovább az ibolyákat. 

— Nem, nem ilyenek — mondják melletted. 
— Igazán nem ilyenek — mondják. 



Azután árvácskákat csinálsz bel ődük: nem akarod 
feladni a játékot. Az árvácskák jobban sikerülnek. 
Mellesleg rájössz, hogy eltoltad valahol a dolgokat. 
Talán ott, hogy csak egyszer szedtél ibolyát életed-
ben. Akkor is valami temet őben s sírok tövéb ől. 
Halványlilák voltak meg fehérek. Aztán mondták, 
hogy ez nem az igazi. Az igazi az olyan, hogy éget. 
Érted? )get a lilasága, éget a sárga közepe. 

Préselve, fehér papírlapok között nagyon. l get a 
szaga is. Messze van tőled, de a tavasz egészen kö-
zel, s ha kinyújtóznál érte, talán elérnéd még, s akkor 
örülhetnél neki, talán égetne. Égetné a szemed, az 
orrod. Égetné a tudatodat is, de talán boldog lennél. 

Éjjelente álmodnál, talán szebbeket, mint most. Igy 
jönne, mint valami angyal, helyrehozna egy kicsit. 
Hogy ne legyél ennyire kuszált, ennyire csapzott, eny-
nyire fonnyadt. 

Melegíts vizet, mosd meg a lábad, mosd ki a zoknid. 
Tavasz van, izzadsz, többet kell törődnöd magaddal. 
Hetente moss hajat, még ha izgat is, hogy összeku-
szálja a szél. A béléses felöltöt nem t űri már a tes-
ted. Venned kéne valami könnyebb kabátot. Valami 
műbőr zakófélét. (Ehelyett te liftkulcsokat nézel egy 
vasárubolt kirakatában.) Fel kellene írnod, hogy el ne 
felejtsd. 

Jól van, nyújtózz el az ágyon. Nézheted a plafont. 
Meg aztán az ablak mellett heversz, csak kinézel, és 
látod a tavaszt. Megteheted. Igazán megengedhetsz 
ennyit magadnak. Ha szükséged van rá. S ha tudod, 
hogy jó neked. Legyél egészen önz ő, legalább most az 
egyszer. Annyira önz ő, hogy egy ideig senkire se gon-
dolj magadon kívül. No látod? Behunyod a szemed, 
sötét van. Apró fénypontocskák cikáznak el őtted, nem 
tudod mire vélni őket. Magyarázod sok mindennel 
eredménytelenül, aztán nem bírod már tovább, resz-
ketni kezd a szemhéjad. Szorítanád még egy ideig, 
de felpattan. Pupillád lustán összehúzódik — addig 
nem látsz tisztán, aztán lassan kiélesedik minden: a 
hatalmas présként feletted szélesed ő  mennyezet. Látni 
véled, hogy idegtép ő  nyugalommal közelít feléd: ki-
élesednek előtted a mennyezetre húzott rádliminta 
nyomai meg az alulról föler ősített ferde vas(?)geren-
da. Rámeredsz; a tekinteted oszlopként feszül a prés 
alá. 

Azt mondta valaki, Becsén egyetlen 404-es Peugeot 
van. Később láttál még egyet. Az szürke volt, esetleg 
drapp, esetleg valami alkonyszín ű, (teljes színvakság). 
Biztosan több is van, de ibolyaszín egy sincs, s őt 
olyan sem, mint a préselt ibolyák közepe: melegebb 
árnyalatú citromsárga. Lila kerékpárt Láttál már, szí-
ne nem hasonlított az ibolyához. Mert ezek a színek 
annyira viszonylagosak! Fogd már fel végre, hogy a 
színekb ől képtelenség ítélni. Tudod jól, hogy egészen 
más az a kerékpár és egészen más az az ibolyás-Peu-
geotos hülyeség, tanulj már meg egyszer különbséget 
tenni a dolgok között! Meglep? Nem lep meg. Nem 
lephet meg, mert próbáld csak meg legombolyítani 
az egyik szálat. Mondjuk indulj el az ibolyáktól. Mi 
jön ki belőle? Néhány hazugság. Színkombinációk 
(piros, rózsaszínű, narancssárga;  nefelejcskék). đrökös 
viszonyítási lehet đségek. Két napi nyúzottság. Ha a 
Peugeot-s szálon indulsz el: Dankó Pista szobra Sze-
geden, Gipsy Rapsody, vodka, sültkrumpli, semmi 
más. Csupa jelentéktelen dolgok — egy sor irónia. 
Sokat kérdez ősködtél később teljesen alaptalanul. 
A kezdet kezdetén sem jelentett semmit. Azaz: szal-
maszál (mely ugyan életet nem ment). Csikób őrös 
kulacs mint valószínűségi tényező . Minden bizonnyal. 

A lila kerékpár cél és nem kiindulópont. Már ez is 
alapvető  különbség. A kiindulópont? Nem is olyan 
könnyű  úgy kapásból megjelölni. Talán valami rejt-
jelzett üzenet, érthetetlen nyelven kimondott vallo-
más. A színképzetek? Nem, semmi konkrét színkép- 

zet. Egyedül ez a lila kerékpár, de csak mint meg-
lepetés. 

Közte és az ibolyák közt sok spektrumnyi eltolódás. 
Nem is lehet egy napon említeni őket. Nem is lehe-
tett. S bár az ibolyák rehabilitálódtak, a dolog meg-
maradt egy jóval korábbi változatlanságban. Rehabi-
litálódtak. Nevetséges „szakkifejezés". Pláne akkor, 
ha ezután már csak néha éget az ibolyák lilasága meg 
a sárga közepük, de az egésznek semmi köze a bol-
dogsághoz, mint ahogy a halványkék Peugeot-nak is 
csak addig örültél, amíg haza nem értél vele. A szür-
ke, esetleg drapp, esetleg valami alkonyszín ű  
404-eseknek pedig még addig sem. 

A textilgyári igazgató bambán nézett rád, amikor 
mormogtál valamit a tavaszról. Láthatóan nem értet-
te. Tovább dumált a kocsijáról meg a külföldi meg-
rendelőiről, pártártekezletr ől, jövedelemről, kon-
kurrenciáról, a diplomájáról. 

— Hogy tudja elviselni — kérdezted t őle izgatottan 
hogy tudja elviselni ilyen hidegvérrel a tavaszt? 

— Színképzeteidről akartál beszélni neki, de tudtad, 
hogy értelmetlenség. A logikai összefüggésekről. 

— A préselt ibolyák ... Látott már maga lila kerék-
párt? Ugye, mennyire más? — nem tudtad türt őztetni 
magad. 

— Jó ez a halványkék. Igaz, alkonyatkor nehéz ész-
revenni. Nézze, tekintélyes embernek számítok. Hogy 
festene az, ha valami citromsárga .. . 

— A préselt ibolyák közepe, jóember! Éget! Maga 
ennyire nem érzi? 

Aztán megpróbáltad nyugton hagyni. Еrdektelenül 
hallgattad a fecsegését, miközben az ülés puha hu-
zatát simogattad. Jólesett a tenyerednek. Majdnem 
olyan volt, mint a tavasz cirógatása. Meglep ően jól 
vezetett az alak, hamar hazaértetek, de addig ötven-
szer elismételt számodra jelentéktelen dolgokat. 
đrültél neki, amikor nem messze a vadászlaktól meg-
állt és kiléphettél a kocsiból. Mégegyszer megsimo-
gattad az ülés kárpitját. Jólesett, de kintr ől már érez-
ted az igazit: a tavasz cirógatását. 

Sohasem értetted, miért tesznek az emberek mintát 
a mennyezetre. Miért tolnak ki magukkal. Még a 
csillárt is valahova oldalra kellene szerelni, a falak-
ra, hogy a plafon egészen üres maradjon. Hogy ha-
nyatt fekve tekinteteddel lyukat üthess rajta, hogy 
nézhesd az egyhangúan rádboruló világot. Hogy kap-
jál levegőt, mert az egyre szűkülő  térben mindjob-
ban elnehezedik a légzésed. Ezetleg az a baj, hogy 
ritkán szell őztetsz? Kezdődhet elölről a mese: tavasz 
van, izzadsz, többet kell tör ődnöd magaddal. S bár-
mennyire igaz is, megunod egy-kett őre. 

Idegesít ez az ezüstporos kencefice a plafonon. S az 
a ferdén felerősített vas(?)gerenda, ami kiállhatatla-
nul terpeszkedik a tet ő  alá, hogy átejtsen: hogy azt 
hidd, bizotnságban vagy, s ne érezd az egyre er ősödő  
légszomjat. 

Már biztosan felforrt a víz a bojlerban, meg kellene 
nézned. Most már nem kell forró vízbe nyomkodnod 
a lábaidat, a viszketés elmúlt. Majd a télen újra. 
Lábmosás után előkeresheted azt a fehér kenőcsöt, 
amit a gyógyszerész kotyvasztott izzadás ellen. Tudod, 
amitől olyan csörgős és meszelt lett a lábfejed; amit 
gipszoldatnak, keményít ős víznek is néztél, s újabban 
a magnéziumoхiddal hozod kapcsolatba, kérdés azon-
ban, hogy miben van feloldva. 

Lábápolás (kenegetés, tyúkszemtapasz felragasztása) 
után relaxáció. Majd zoknimosás. Teregetés borús, 
esőgyanús időben a kályha melletti sámlira, jóidő  18 



esetén a szárítódrótra. (Itt ma este tánc lessz, ha ess ő  
nem lessz ...) 

Addig is nézd a plafont a kiállhatatlan ezüstporos 
mintáival meg a ferdén föler đsített vas(?)gerendával. 
A viszonylag normális kétágú kék csillárral, melyet 
leheletnyi porréteg takar, mint egy lepkeszárnyat, 
mint Dankó Pista hegedűjét a gyantapor (Móra Fe-
renc Múzeum, Szeged). 

(Dankó Pista ujjai lefogják a húrokat, jobb kezével 
felemeli a vonót — vastagon áll rajta a gyanta —
aztán lassan a húrokra engedi. A heged ű  fájára hulló 
finom porból előbújik egy dallam: 

Madár vígan dalol a lombos ágon, 
Lágy esti széltől csókdosott virág, 
Hisz minden-minden széles e világon 
Szerelmet érez, hđn szeretni vágy. 

Amilyen émelygősen, olyan édesen bujkál a nóta, a 
hegedűszó, miközben lassan kavarog a por, s leülep-
szik a hegedű  lapjára.) A csillárra. 

A háziasszony évente kétszer felküld az asztalra, le-
emeled a kétágú csillár halványkék (mint a 404-es 
Peugeot) üvegeit, ő  pedig nekimegy egy ronggyal a 
pornak. Kíméletlenül letöröl vele mindent, ami ked-
ves volt neked ezen a cifra, vas(?)gerendás mennye-
zeten. Egy dolog azonban megmarad (mint Pandora 
szelencéjében), a remény. (Újra felcsendül a nóta 
Dankó Pista szakadozott húrjain, csontváz ujjai alatt, 
a hegedű  lapjára hulló porból előbújik az ismerđs 
vallomás: 

Elmondanám én is titkát szívemnek, 
Elmondanám, hogy mily híven szeretlek. 

Űjra por hullik a csillárra, s újra minden meghazud-
tolja önmagát: 
Elmondanám, de hasztalan beszéd, 
Hideg szobor vagy, meg sem é гtenéd.) 

Kinyújtod a bal kezed a vizespohárért, nagyot iszol, 
hogy az émelyít đ  kávéházi zenét đl meg ezektől a ke-
sernyés képzetekt ől ne kapj hascsikarást. Jólesett a 
víz, nem érezted benne a W.C.-szagú klórt, nem 
érezted a vas ízét. A tavasz nemtudoménmicsodáját 
érezted a vízben is, mint a szél simogatásában, az ibo-
lyák lilaságában, a sárga közepükben. 

A halványkék Peugeot stoplámpái belevilágítottak az 
estébe. A Vadászlak el őtt megállt. Kiszállt az alak. 
Bement és leült a Reserve-táblás asztalhoz. Nem-
sokára minden bizonnyal megérkeztek a külföldi ügy-
felek meg néhány hasas, nyakkend ős, tisztességben 
megkopaszodott mérnökúr-féle a textilgyárból, s le-
ültek sorban a fehérabroszos asztalhoz. Az asztalon 
piciny kristályvázákban ibolyacsokrok. Egy-egy cso-
mó tavasz az elfásult id őtlenségbe lopva. 

S megkezdđdött a beszélgetés (milyen jó, hogy nem 
kell hallanod!). Ették a csevapot, esetleg natúrszele-
tet pommes frites-tel (sültkrumplit!) körítve. Pezsg đt 
ittak utána, el őtte valószínűleg whiskyt vagy vodkát. 
Csak ettek, csak ittak, csak beszéltek. iУzleti dolgok-
ról, termelésr đl, technológiáról, inflációról, aztán 
konkrétan a kilátásba helyezett üzleti kapcsolatokról. 

Az ibolyákat észre sem vette senki. 

A beszélgetés folyt tovább. Fogyott a pezsg đ, lassan-
ként eltértek a hivatalos hangnemtđl. A németek di-
csérték a hazai konyhát, az elszállásolást és egyebet. 
Utána a gépkocsikról kezdtek beszélni. Ki-ki a ma-
gáéról, majd az igazgató halványkék Peugeot-járól. 
Hogy mennyit húz ki, lement-e már ötvenezer kilo-
métert. A tolmács megkönnyebbült: nem lesz már 
több agyreszel đ  szakkifejezés. 

Pedig az ibolyák ott virítottak a vázácskákban. Illa-
tuk keveredett a csevaphoz járó vöröshagyma sza-
gával. Lilaságuk túlragyogott a neonfényen, sárga kö-
zepük égette a szemet, az orrot, a tudatot. Le kellett 
volna préselni őket, fehér papírlapok közé tenni, hogy 
látványuk még forróbb, még bántóbb legyen. 

Az egyik német egyszer csak spiccesen egy vázáért 
nyúlt. Felemelte s nagyot szippantott az ibolyák illa-
tából. Ha láttad volna hedonista vigyorát utána, el-
fogott volna a hányinger. 

— Es duftet nach Frühling! — ordítottad volna a 
fülébe, nem is gondolva arra, milyen rosszul tudsz 
németül. Az ember kajlán sandított volna rád, értet-
lenül, s itta volna tovább a pezsg đt. Eszébe sem ju-
tott volna, hogy tavasz van, hogy az ibolyák lilasága 
más, mint egy kerékpáré, hogy egy 404-es Peugeot-
nál nemcsak az a fontos, mekkora sebességgel halad, 
hány kilométert futott eddig. Hogy a dolgoknak van 
egy egészen más vetülete is. Ők ezt talán sosem ve-
szik észre. Mellettük elmehet száz lila kerékpár, el-
hervadhat egy nyaláb ibolya, elmehet száz különböz ő  
színű  404-es, nem látják meg sohasem a különbséget. 

De te végtére is meglátod, s egyre biztosabban meg-
különbözteted már a kerékpár színét az ibolyáétól. 
Meg azt is tudod, hogy egészen más az a kerékpár, 
s egészen más az az ibolyás-Peugeot-s hülyeség. De 
hogy idáig eljuss, egyensúlyoznod kellett napokig a 
járdaszélen, pénzt kellett feldobálnod, számolnod az 
ujjaidat, egyperces szirénapróbák alá vetned a nyil-
vános telefonokat. 

De most már túl vagy az egészen, bár tavasz itt van 
melletted, s csak ki kellene nyújtóznod érte. 

Fejed fölött az ezüstporos mennyezet, a ferdén felerđ-
sített vas(?)gerenda, az évente kétszer leporolt hal-
ványkék csillár. Melletted az asztalon üres vizespo-
hár, a széken izzadságszagú zokni, a széktámlán a 
béléses felöltő, a bojlerban meleg viz. Kelj fel, szedd 
rendbe magad. Tavasz van, izzadsz, többet kell tör đd-
nöd magaddal. 

Lehunyod a szemed, s érzed, hogy rádzuhan a meny-
nyezet: összelapít, szétzúzza a csontjaidat. Egyszerre 
megfojt ez az agyonzsúfolt üresség. 

1976. 6pril7s—július 
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1924-ben jelent meg Kosztolányi Pacsirta cím ű  re-
génye. Valamennyi vele foglalkozó kritika megegye-
zik abban, hogy a Pacsirta szinte hibátlan prózai 
remekmű. Dolgozatunkban arra igyekszünk választ 
adni, hogyan éri el az író, hogy ez a regény — amely-
nek konfliktusát egy oktalan biológiai véletlen; a csú-
nyaság képezi; szegényes, jellegtelen cselekménye alig 
több, mint az ébredések, evések és elalvások Leírása; 
tere egy vidéki kisváros szűk kis színtere; ideje pe-
dig mindössze egy hét — egy egész világot tár elénk, 
egyszeri és általánosíthatatlan sorsokat ábrázolva pe-
dig egyetemes tartalmakat tud kifejezni arról az élet-
ről, amely ebben a világban a Létezés maximumaként 
lehetséges. 

Nézzük először a regény terét és idejét. 

A Pacsžrtában pontosan fel van tüntetve a regény 
cselekményének ideje. Percnyi pontossággal megha-
tározza a nyitóképet: 1899. szeptember 1. péntek, 
délután fél egy, majd innen kiindulva a szerepl đk 
egy hetének történetét foglalja magában. Színtere 
egy Sárszeg nevű  kisváros. Köztudomású, hogy ez a 
fiktív név Szabadkát takarja, amely mint az író gye-
rekkorának és koraifjúságának színtere, ihletének 
egyik fő  forrását képezi. A Pacsirtában dönt ő  sze-
repet játszó szülőföld-élmény legteljesebb meghatá-
rozását Bori Imre tanulmányában olvashatjuk: 
„A Pacsirtával kapcsolatban az »eltűnt időim motivu-
mát kell emlegetnünk, de nem a »megszépít ő  messze-
séget' is ugyanakkor. Kosztolányi a huszas évek kez-
detén, a »bús férfi panaszai« írása idején intenzíven 
élž át a szülőföld élményét, annál is inkább, mert a 
szülőföldje ihletének sajátos és igen termékeny re-
zervátuma volt. A szegény kisgyermek panaszaiban 
még közvetlen žmpressziókkal dolgozott s lírai han-
gulat-foltokat láttatott. Itt már epikus kompozíció 
van születőben. Ennek egyik koordinátája az elveszett 
gyermekkori vžčágból való volt, a másik viszont az 
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának élményé-
ből keletkezett, különösképpen, hogy e bomlás révén 
vált szülőföldje félig jelképesen, félig valóságosan el-
vesztetté, vált egy másik világgá, hová a gondolat 
révén juthat el a legkönnyebben." 

(Kosztolányi Dezső  regényei, hi: Fridolin és testvérei. 
Forum, Újvidék, 1976.) 

A regény cselekménye mindössze ennyi: Vajkayék 
lánya, Pacsirta, a csúnya vénlány egy hétre elutazik 
a tarkői pusztára rokonaihoz. A kezd ő  és befejező  
rész kivételével a regény a Vajkay házaspár lányuk 
nélkül eltöltött egy hetének történetét foglalja magá-
ban. A regény tere és ideje, valamint cselekmény-
síkja szakít a hagyományos, 19. századi regény tér-, 
idő- és cselekmény-koncepciójával. A modern re-
gényre jellemző  összezsugorítja a regényteret és -id őt 
és leszűkíti a cselekményt. Mivel a külső  világ szín-_ 
tere leszűkül, arra gondolhatnánk, hogy az író —
ugyancsak a modern regény törekvéseihez híven — a 
szereplők belső  világának a bemutatására összponto-
sít. S ez így is van, de nem a megszokott módon. 
Hiába keresnénk itt hosszú bels ő  monologokat, hiába 
keresnénk olyan leírásokat, amelyek közvetlenül szól-
nak a szereplők belső  vívódásairól. Mégis, aligha le-
hetne teljesebb, érzékletesebb a szenvedésnek, a kiút-
talan belső  vívódásnak az a kett ős vonulata, amely 
egyfelől Pacsirtáét, más fel ől a szülőkét foglalja ma-
gában. Herczeg Gyula állapítja meg a modern ma-
gyar próza stílusformáival foglalkozó tanulmányában 
(A modern magyar próza stílusformái. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1975.) a következ őket: „Kosztolányi 
kerülte a szabad függő  beszédet. Az i гónak szánta 
még azt a feladatot is, hogy a szereplđk életviszo-
nyait, gondolatát, érzelmeit kifejezze. (...) Vagy az 
író szerepel: eseményt mond el, leir, jellemez, vagy 
éppen hősei adják egymás tudomására dialógusok 
formájában elgondolásukat, véleményüket (és soha 
nem bеlsđ  monológban)." Herczeg Gyula önmagukban 
pontos megáliapításai azonban semmit sem fednek 

juhász 
erzsébet 

pacsirta 
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fel a Kosztolányi-próza, legkevésbé pedig a Pacsirta 
ábrázolásmódjának lényegéről. (Ez a sajátos tévedés 
egyben azt is példázza, hogy a stílusformák vizsgá-
lata egy-egy mű  komplex elemzésén belül adhat csak 
megbízható eredményeket.) A K đZVETETTSÉG e 
regény ábrázolásmódjának a legsajátabb vonása. 
E közvetettség azonban nem jelent statikusságot, még 
kevésbé az írói közlések túlsúlyát. Az ábrázolás né-
zőpontjának többszöri változása, az aspektusváltások 
dinamikája képezi a Pacsirta epikus konstrukciójá-
nak leglényegesebb mozzanatát. 

a 
távolságtartások 
rendszere 
a 
pacsirtában 

tigy véljük, e regény elemzésekor a legkézenfekv őbb 
abból a tételb ől kiindulnunk, amely szerint „az 
epikus modell rendszerében nem az ábrázolás, hanem 
a távolságtartás a par excellence epikaiságot hordozó 
elem (...). Az epika alapeleme a m űnem szempontjá-
ból — az »idegen szó« er őterének létrehozása, olya 
erőtéré, amely idegen az írótól, az »idegen szó« alko-
tójától, annak szavától, olyan mely az epika más esz-
közeinek segítségével jön létre , tehát az epikus konst-
rukció más szintjén, mint a szerepl ők »idegen szava«" 
(Király Gyula). Azt kell mindenekelőtt megvizsgál-
nunk, az „idegen szónak" hány egymástól különböz ő  
rétegét találhatjuk meg ebben a regényben. Adva van 
1. az elbeszélő  „idegen szava"; 2. az egyes szerepl ők 
„idegen szava"; 3. külön réteget képez az egyik mel-
lékszerepiő : ljas Miklós „idegen szava". Szerz ői közlés 
egyáltalán nem fordul el ő  ebben a regényben. A távol-
ságtartásoknak ebből a több fonalból összeszöv ődő  
rendszeréből olvasható ki az írói élmény, élet- és vi-
láglátás, amely a regényben mint epikus formában ob-
jektíválódott. A távolságtartások egész rendszerére 
azért van fokozottan szükség ebben a regényben, mert 
a téma folytán minden oldalról az a veszély fenyeget, 
hogy a mű  nem lesz több egy patologikus eset kórraj-
zánál, egy freudi tétel illusztrálásánál. A Pacsirtában 
ábrázolt konfliktus lényege ugyanis az emberi kapcso-
latok eltorzulása. Vajkayék Pacsirtával kapcsolatos 
érzelmei nem eleve, csak a sárszegiek hatására lesz-
nek ellentmondásosakká. Pacsirta sivár rendje is a 
lány önmegvalósításának a lehetetlenségéb ől eredően 
teremtődik meg. 

Vizsgáljuk most meg, hogyan állítódik fel a regény-
ben a távolságtartások rendszere. Nézzük el őször is 
a szereplők egymáshoz való viszonyának képrendsze-
rét. Adva van a regény címszerepl ője: Pacsirta. 
A közvetett ábrázolás csúcsa az, ahogyan Kosztolányi 
premier planba tud állítani egy alakot úgy, hogy az 
nincs is jelen, részt sem vesz a tulajdonképpeni cse-
lekményben. Pacsirta ugyanis csak az eseményekb ől 
való fizikai hiányzása révén válhat igazán jelenlev ő-
vé, mivel a rágondolások által lényének csak lényeg-
meghatározó tulajdonságai jutnak kifejezésre. Hiány-
zása révén kap alakja teljesebb dimenziókat; „eltá-
volítása": kinagyítás. Pacsirta alakját és sorsát tehát 
javarészt áttételes formában ismerjük meg. Annak 
alapján, ahogy szülei gondolnak rá, beszélnek róla 
vagy elhallgatják, ha eszükbe jutott. 

Apa és anya viselkedése és párbeszédeik legtöbbször 
21 	az „idegen szónak" ugyanazt a rétegét képezik a tá- 

volságtartások rendszerén belül. Csak kimondatlan 
gondolataik válnak különálló síkokká. Pacsirtához 
való viszonyulásukat két, egymás'tól élesen eltér ő  ma-
gatartás váltakozása jellemzi. Lányukkal kapcsolatos 
érzelmeik meghatározásakor a kett ősség a legkisebb 
jelentésegység. Ez a feloldhatatlan kett ősség összeját-
szásaikban objektiválódik. 

A szülők Pacsirtához való viszonyulásának egyik vál-
tozata, amikor túlzott aggodalommal és tör ődéssel 
veszik körül. Úgy bánnak vele, mintha még gyerek 
lenne. A szülőknek ez a magatartása szerepjátszás 
ugyan, de nem a valódi érzelmek mímelése jellemzi, 
az elfogadható szerep hiányának a következménye. 
Az, ahogy a szülők babusgatják harmincöt éves haja-
don lányukat —szerepválságuk pontos kifejez ődése. 
Arra a rendhagyó szituációra ugyanis, amely együt-
tesüket az őket körülvevő  világban meghatározza —
nincs eljátszható szerep, egyáltalán nincs szerep. Ter-
mészetes tehát, hogy életüknek egy korábbi szakaszát 
játsszák vissza újra meg újra. Magatartásuk nem ha-
mis, csak helyzetükhöz viszonyítva inadekvát. Ennek 
a magatartásnak az ellentétpárja, amikor tovább tor-
zítva egymáshoz való viszonyuk eredeti képét, Pa-
csirta lesz az, aki szigorú szül őként előírja életük 
menetét, elkészíti életüket, megveti ágyukat stb. Pa-
csirta az, aki rendet teremt hármuk életében, s ő  az, 
aki fönntartja ezt a rendet. Távozása lesz az a kö-
rülmény, amelyben a szülőknek szükségszerűen rá kell 
döbbenniük, az együttesüket meghatározó rend ennek 
csak a látszata. Ennek az álrendnek a felbomlási fo-
lyamatát ábrázolja a regény. 

Az első  fejezet rögtön felfedi a három f őszereplő  
összetartozásának több vonatkozását is. Az, hogy a 
szülők úgy viszonyulnak Pacsirtához, mintha még 
mindig kislány lenne, nem tekinthető  egyértelműen 
groteszknek vagy komikusnak, éreznünk kell ugyan-
akkor ennek az összetartozásnak az őszinte emberi 
melegségét is. Az, hogy Akos nem mer 'a kertb ől elő-
kacsázó lányra ránézni, meleg emberi szánalom kife-
jeződése. đsszetartozásuk, szerepszerű  összejátszásuk 
mindármuk számára a biztonságot is jelenti. Kapcso-
latuknak ez a vonása akkor válik nyilvánvalóvá, ami-
kor kilépnek otthonuk védettségéb ől. Míg az előzđ  
fejezetben az elbeszél ő  objektív hangnemben, mintegy 
felülnézetb ől közli az eseményeket és képeket, itt a 
távolságtartások arányainak átszervez ődésére figyel-
hetünk fel: Akos alakja és gondolatai kerülnek el ő-
térbe, s ez egyben azt is jelenti, hogy Pacsirta alakja 
még egy fokkal eltávolodik. Falat húznak köré Ákos-
nak az objektív közlésszintb ől kinagyított reflexiói. 
Kilépve otthonuk védettségéb ől Akosnak egycsapásra 
megváltozik a látószöge. Egy idegen szemével kezdi 
figyelni hármasukat. S újult erővel fedezi fel látvá-
nyuk legkirívóbb vonását: Pacsirta csúnyaságát. 

„Bámulta őt, gondos figyelemmel, szinte sértőn: ezt 
a megszokhatatlan arcot, mely kövér is volt meg 
sovány is , a húsos orrot, a tág, lószerű  orrlyukakat, a 
férfias, szigorú szemöldök, a pirinyó, savós szemet, 
mely valamit az ő  szemére emlékeztetett. 

Soha életében nem értett nőkhöz, de azt élesen érez-
te, hogy leánya csúnya . Nemcsak csúnya volt most, 
hanem hervadt, öreg, igazi vénlány! 

Csak a napernyđ  гбzsás fényözönében, ebben a majd-
nem színpadi megvilágításban derült ez ki egészen. 
Mint hernyó a rózsabokor alatt, gondolta." 

A továbbiakban Akos reflexióin keresztül arra is 
fény derül, mit képvisel Pacsirta csúnyasága Vaj- 
kayék külsđ, másokkal szembeni viszonyrendszerében: 

„[Akos] Lassította lépését, leánya mellé állt, dacosan, 
csak azért is vállalja a rokonszenvet , a kárörömöt, 



s szokása szerint kissé behúzta bal vállát, idegesen, 
mintha ezzel akarná palástolni zavarát és kiegyen-
súlyozni azt a szabálytalanságot, melyet az ő  vére je-
lent a természet rendjében." 

Kilépve otthonukból a szabálytalanság kínzó szégye-
névé alakul át mindaz, amit lakásuk falain belül 
mesterséges renddé szerveztek. Amikor a két öreg 
egyedül marad, öntudatlanul is arra törekszenek, hogy 
megđrizzék életük megszokott rendjét. Ennek legbiz-
tosabb módja, pontosabban egyedüli lehet ősége a Pa-
csirtára való gondolás, hiányának átélése. De nem-
csak lányuk hiányát érzik, azt is megsejtik: Pacsirta 
nélkül életük megszokott rendjének nincs értelme és 
tartalma. Elmondhatjuk tehát, hogy Pacsirta eluta-
zása HATÁRHELYZETTÉ válik a szül ők számára, 
mert egész életük lényege leplez ődik Ie előttük. 

Amikor Vajkayék megkezdik újfajta életvitelüket, ha-
marosan be kell ismerniük, hogy kellemesen érzik ma-
gukat. Jóérzésük azonban MEGENGEDHETETLEN 
annak a rendnek a törvényei szerint, amelynek fenn-
tartását Pacsirta biztosítja, ezért meg-megújuló b űn-
tudatot éreznek miatta. Vajkayék egy hetes határ-
helyzete rádöbbenti őket arra, hogy életük rendje 
mesterkélt és hamis, hogy Pacsirta nélkül jobban 
éreznék magukat, mert az đ  csúnyasága rekesztette 
ki đket az emberek köréb ől. De egyben az is nyilván-
valóvá válik előttük, hogy életük — kényszer ű  rend-
je, mesterkéltsége ellenére is többletet jelent annak a 
kisvárosi rétegnek az életviteléhez viszonyítva, amely-
ből Pacsirta csúnyasága miatt önként szám űzték ma-
gukat. Ez a felismerés tekinthet đ  a regény kulcsfon-
tosságú mozzanatának. Ennek köszönhet ő  az, hogy a 
történet kilép egy egyedi eset ábrázolásának köréb đl, 
s egy olyan fajta létezés természetrajzát adja meg, 
ahol az egyén számára nem létezik olyan szerep, 
amellyel azonosulni tudna. Minden szerep inadekvát. 
Az autentikus Tétezésnek csak egyetlen vonása ada-
tik meg: a szenvedés, amely az autentikus lehet đsé-
gek hiányának a megéléséb ől ered. 

A regény másodlagos jelentéseit 'az ábrázolt létezés 
milyenségéből olvashatjuk ki. Olyan létezés tárul 
elénk a Pacsirtában, amely egyidej űleg jelent 
HIANYT és TđBBLETET. S mint ilyen képviseli az 
ábrázolt szituációban lehetséges létezés legteljesebb 
formáját. A létezés, mint az autentikus lét felismert 
hiánya, e hiány, mint az inautentikus léthez viszo-
nyított többlet, s bezárva a kiúttalanság körét: az 
inautentikus léthez viszonyított többlet, mint az auten-
tikus lét hiányának állandó mementója — ez az az 
egyetemes felé nyitó tartalom, amely a m ű  másodla-
gos jelentéseinek szintjén olvasható ki a regényb ől. 

• 
Nézzük most meg, hogyan konstituálódik a regény-
ben ez a tartalom. Mindenekel őtt azt kell megvizs-
gálnunk, hogyan éri el az író, hogy a regénynek az 
elsődleges jelentések szintjén olyannyira sz űk világa, 
meséjének egyszerisége, az emberi lét sorsdönt ő  kér-
déseit messze ívben megkerül ő  jellegtelen konfliktusa 
képessé válik a létezésre vonatkozó egyetemes tar-
talmak előhívására. Említettük már, hogy a regény 
tere és ideje, valamint eseményvilága a hagyományos 
regényéhez viszonyítva alaposan leszűkül. Ha azon-
ban jobban megfigyeljük a regény idejét, arra jövünk 
rá, hogy nemcsak egy hét történetét ismerjük meg, 
hanem a szerepl ők egész létezését meghatározó álta-
lános IDОI LMÉNYЕT is. Az idő  múlása számukra 
csak mechanikus mozgást jelent, lényegében nem fo-
lyamat, hanem állapot, az id őtlenség állapota. 

Az idősíknak ezt a kett ősségét már a regény elején 
pontosan érzekelteti egy szuggesztív kép: 

„A falinaptár a tükör mellett, az erđs verđfényben 
föltüntette a hónapot, napot: Szeptember 1. Péntek. 

Az ingaóra pedig, mely cifra, fafaragványos üveg- 
tokjában járt, és sárgaréz sétálójával apró daradokra 
vagdalta a végtelennek látszó napot, mutatta az időt: 
1/2 1." 

E kép pontosan előrejelzi az egész regény id őfelfo-
gásának lényegét: az óra sétálója tulajdonképpen 
mindig UGYANAZT a napot „vagdalja apró dara-
bokra". Az idő  végtelenül ugyanaz, lényegében időt-
lenség. De a konkrétan ábrázolt regényid ő  is túlmutat 
önmagán. Nemcsak Akosék egy hetét ismerjük meg, 
hanem közvetve egész jelenüket is. A regény elmond-
ja, hogyan töltik el Akosék a hét napjait egymás után 
sorban. De épp azért, mert életvitelük ez alatt a hét 
nap alatt eltér eddigi és ezután következ ő  napjaik 
rendjétől, kilendülésük révén azt is megtudjuk, mi-
lyenek azok a többi napok, amelyekkel szemben a ki-
lendülés végbement. A megszokottság és a kilendülés 
együttese adja meg a regény tényleges idejét, s mint 
ilyen, egész létezésüket átfogó id ővé teljesedik, alap-
tulajdonsága pedig, hogy álid ő, pontosabban az idđ  
múlása nem differentia specificája ennek a létezésnek. 

A konkrétan megjelölt id őnek egy más vonatkozásban 
van jelentése: szimbolikusan. A történet a nyár ősz-
befordulásának a hete alatt játszódik le. 

Rónay László mutat rá Kosztolányi regényeivel fog-
lalkozó tanulmányában (Kosztolányi nagy regényei, 
Itk 1976/1) arra a fontos mozzanatra, hogy „Vajkay 
Akos nemcsak egy lélektani kísérlet alanya, hanem 
tđről metszett képvisel ője a latejner középosztálynak, 
s akárcsak osztálya, ő  is lassan készülődik a halálra, 
melynek figyelmeztet ő  jelzései ott árulkodnak kezén, 
»melyen kéken puffadtak a kemény, meszes erek". 
»Sápadt, porcogós, majdnem halotti orra volt", és 
szinte természetes, hogy a halál és az elmúlás jegyeit 
viselđ  ember — akár osztálya — szívesebben élt a 
múltban, mint a jelenben." A regény idősíkjának leg-
teljesebb vonatkozásait Akosnak és általában a sár-
szegieknek a jelenhez való viszonya adja meg. Vala-
mennyien anakronisztikus figurák: életmódjuk, élet-
szemléletük egyaránt azt mutatja, egész létezésük 
megakadt valahol a múltban. Egész életformájuk vi-
lágszemléletük halálra van ítélve, nem vezet bel őle út 
a jelenbe. Ebben a vonatkozásban van Akos foglal-
kozásának szimbolikus jelentése. 

Attól kezdve, hogy Vajkayék kapcsolatba kerülnek 
a sárszegiekkel, Kosztolányi ezt a világot belülr đl 
ábrázolja. Nézőpontváltás következik be tehát az áb-
rázolásban. De ebben az esetben sem a közvetett 
ábrázolás feladásáról van szó, hanem a távolságtar-
tások rendszerének újabb átszervez ődéséről. Azzal, 
hogy Kosztolányi belülről láttatja a regény terét és 
közegét, Vajkayék küls ő  világára helyezve a hang-
súlyt — egy másfajta távolságot teremt meg Vaj-
kayék megjelenítésének síkjára. Vajkayék küls ő  vilá-
gát belülről láttatva, a többiekhez hasonló mellék-
szereplőkké lefokozva őket ebben a közegben és kör-
nyezetben, Kosztolányi e kapcsolat lényegét állítja 
elő . Döntő  szerepe van ennek az ábrázolásmódnak 
a mű  másodlagos jelentéseinek a megteremtésében. 
Sárszeg nem küls ő  színtere a regényben ábrázolt lé-
tezésnek, nem háttere vagy díszlete, sokkal több: a 
közege. 

Vajkayék Pacsirta nélkül eltöltött egy hete vertikális 
kiterjedésében növekszik meg. Míg Pacsirta jelenlé-
tében életük küls ő  világának határait házuk falai ké-
pezik, Pacsirta távollétében kitágulnak életterük ke-
retei, életüknek Sárszeg lesz a színtere, az itteni kö-
zéposztály a közege. Sárszeg világának belülr ől tör-
ténő  ábrázolása 'bizonyítja azt a megállapításunkat, 
hogy írói közlések helyett elbeszél ői közléseket ta 
lálunk a regényben, olyan közléseket, amelyek e vi-
lág megjelenítését szolgálják: nem fejez ődik ki ben-
nük közvetlenül az írónak az elmondott eseményekkel 
és emberekkel kapcsolatos véleménye, ítélete, helyes-
lése vagy rosszallása. 22 



Megállapítottuk azt is, hogy külön réteget képez a 
regényben Ijas Miklós „idegen szava". Egyesek sze-
rint Íjas Miklós rtestesiti meg a regényben Kosztolá-
nyit. Ilyen szempontból inkább tekinthet đ  íjas alakja 
a fiatal Kosztolányi karikatúrájának — ahogyan Acs 
Margit fogalmazza meg regényeinek gy űjteményes 
kiadásához fűzött jegyzeteiben (Szépirodalmi, Buda-
pest, 1974.) íjasnak véleményünk szerint egész más 
vonatkozásban van .fontos funkciója a regényben. 
Egyrészt az ő  nézetei leplezik le Akos és az egész 
sárszegi világ anakronisztikus voltát: amikor Ijas ha-
zakíséri Vajkayékat, meleg emberi kapcsolat alakul 
ki közöttük, de Akos nem érti Miklós szavait: két egy-
mástól végérvényesen elszigetelt világot jelentenek ők 
ketten . Ez a beszélgetés Ijas révén a kor eleven szel-
lemi áramlataiból ad ízelít đt, s ez az, amire Akos 
nem tud rezonálni. Vajkayék elszigeteltségének di-
menzióit növeli meg ez a beszélgetés. 

Rónay László írja idézett tanulmányában a követke-
zőket : „A középosztálynak az volt a legendája, hogy 
műveltségével, gazdag ismeretanyagával és olvasott-
ságával jórészt đ  alkotja az intelligenciát. A PACSIR-
TA cselekményében több olyan célzás is akad, mely 
arról árulkodik, hogy Kosztolányi ebben a vonatko-
zásban is megérezte már a tragikus hasadást. Ifjúi 
otthonában még sorakoztak a könyvek, csak fel kellett 
nyúlnia a polcra, hogy elébe kerüljön a világiroda-
lom nem is jelentéktelen része. Vajkay .okos már 
inkább a Kakas Mártonban leli gyönyörűségét, Béla 
bácsiék, a rokonok, kikhez Pacsirta utazott nyaralni, 
még érdektelenebbek, m űveletlenebbek" Ehhez kell 
hozzáfűznünk, hogy nem csupán műveletlenségről 
van szó Vajkay Akos esetében, hanem a világgal 
szembeni teljes szellemi elzárkózásról. Mi sem bizo-
nyítja jobban Akos múltban ragadtságát, még pon-
tosabban: szellemi életének elkorcsosodását, mint 
egész anakronisztikus élet- és világlátását, szellemi 
passzivitását frappánsan példázó olvasmányigénye: 
„Elvben általában azokat az épületes, elmemozdító 
könyveket kedvelte, melyek erkölcsi igazságokat tün-
tetnek föl, kölcsönhatást a magukban érthetetlen, za-
varos tények közt, olyan tanulságokat például, hogy 
»a munka megnyeri jutalmát«, a »rossz előbb-utóbb 
elveszi méltó büntetését«, és abba a kellemes káprá-
zatba ringatnak bennünket, hogy senki sem szenved 
érdemtelenül, senki sem hal meg ok nélkül gyomor-
rákban." Akos szellemi arculatának ez az ironikus 
rajza önmagában is teljes . Ijas alakjának egy más 
vonatkozásban van igazán fontos funkciója a regény-
ben. Ő  az, aki „a Széchenyi kávéház egyik tükörab-
laka mögül" rálát Sárszegre, akinek a szemén keresz-
tül láttatva fölvonulnak a sárszegiek — elindítva 
ezzel Vájkayék vertikálisan megnövekv ő  létezésének 
a képsorát. Nem véletlen, hogy a képiség mozzanata 
már itt hangsúlyos lesz. íjasnak, a Széchenyi kávé-
ház tükörablaka mögül kitekintve napról napra ;min-
dig ugyanazokat a látványokat kell regisztrálnia. Hi-
szen, ahogy elmondtuk már, Sárszegen az idđ  múlása 
nem megkülönböztetđ  jegye a létezésnek. 

Fontos és terjedelmében is jelent ős részét képezi a 
regénynek a Sárszeg „szellemi elitjeként" szerepl đ  
Párducok tablója. A Párducoknak nemcsak cselek-
ménysíkon, hanem értékmegjelenési síkon is kulcs-
fontosságú szerepük van a regényben. Cselekmény-
síkon a velük való találkozás vezet el a konfliktus 
kirobbanásáig. Értékmegjelenési síkon a Párducok 
részletes bemutatása leplezi le annak a létezésnek a 
teljes tartalmatlanságát, amelyt đl Vajkayék, Pacsirta 
csúnyasága révén elszigetel đdtek. A Párducok életvi-
teléhez viszonyítva képez Vajkayék mesterséges, ha-
mis rendje többletet. Az egy Füzes Feri ironikussá 
élesedő  bemutatását kivéve látszatra objektív tárgyi-
lagossággal ábrázolja az író a Párducokat. Hogy lé-
nyegében belülről való láttatásról van szó, arra akkor 
jövünk rá, ha a regény egészének szintjén vizsgáljuk 
meg a Párducok helyét és jelentését. Szükségszer ű  
volt ez az objektívnek álcázott belül гđl való láttatás 

23 	ahhoz, hogy az asztaltársaság életmódjában objek- 

tiválódó sárszegi létezés jelentésének a hatósugara a 
mű  értékmegjelenési síkjáig növekedhessen. 
A mű  másodlagos jelentéseit mégsem a Párducok 
életmódját képviselđ  negatív érték határozza meg 
döntően. Az, hogy a Vajkayék sorsában objektiválódó 
létezés lényege HIANY és TđBBLET is egyszersmind 
— annak alapján válik végérvényesen nyilvánvalóvá, 
amit Akos — fölszabadulva Pacsirta jelenléte alól —
a létezés maximumaként megél. 

ákos 
boldogsága 

Elmondtuk már, hogy Vajkayék létezését szerepük 
inadekvát volta határozza meg. Pacsirta távollétében 
fokozatosan megszabadulnak azoktól az apró kötött-
ségektől, melyek életük Pacsirta által fenntartott 
rendjét meghatározzák . Felszabadulásukat a boldog-
ság és bűnösség kettős érzéseként élik meg. LeJJQis-
meretfиrdalásuk fejezi ki talán legmélyebben —
mennyire lényüktđl idegen, látszatrend az, amely Pa-
csirtával hármasban életmódjukat meghatározza. Jó-
érzésük, apró örömeik mindenkor Pacsirtával szem-
beni VЁTSÉGNEK minđsülnek tudatukban. Bűntuda-
tuk nem jelent patologikus érzékenységet, hiszen vé-
giggondolva azt jelenti ez, apró örömeiknek, јбéгzé-
seiknek csak akkor juthatnának tartósan a birtokába, 
ha Pacsirta nem lenne közöttük. S most nézzük meg, 
mi váltja ki a jóérzést bel ő  xlk. A vendéglőben, ahova 
ebédelni járnak, találkoznak régi ismeгđseikkel, ba-
rátaikkal, Akos számára azonban nem az egykori ba-
ráti társaság viszontlátása jelent tényleges élményt, 
hanem Pacsirta diétás kosztja után a „Magyar Ki-
rály" ételeinek „illatos bűze", „bűzös illata", és maga 
az étkezés. Amikor Akos a bográcsgulyásról ábrán-
dozik, egy pillanatra megelevenedik benne életének 
egy rég elsüllyedt rétege : „Mennyire szerettem fiatal 
koromban, míg élt szegény mama, a bográcsgulyást" 
— élményének ez az épp csak felvillanó rétege 
ugyanaz, mint a Proust-i madelaine-sütemény, mely 
ízével és illatával ÉRZЕKI YJTON asszociálja az el-
tűnt idđt. De Akos érzéki impulzusok hatására létre-
jövő  asszociációi nem állapodnak meg az eltűnt idđ  
talaján. Más ételek ízének, illatának, látványának a 
felidézését indítják el, többé nem lépnek túl ezen az 
érzéki úton megszerzett élménykörön. Ez a tisztán 
szenzuális élménykör teljesedik Akos képzeletében 
egy egész világgá, pontosabban a létezését meghatá-
rozó hiány ellenpontjává: a számára lehetséges léte-
zés csúcsává. 

Lucullusi lakoma — mondja Akos, miután elfogyasz-
totta a bográcsgulyást, hosszú évek múltán el őször 
elszívott egy szivart, és egy pohár sört is megivott. 
Senki sem sejti az őt körülvevők közül, hogy ez a 
tanáros modorosságú megjegyzés mennyire pontos. 

Amikor Akos gondolataiba először belopja magát az 
ételek ízéről, illatáról és látványáról való ábrándozás, 
ételek nevei jutnak eszébe: 

„Vaníliás metélt. Vajon mi az a vaníliás metélt? Soha 
sem ettem ilyesmit, és nem  is  láttam egész életemben. 
Fogalmam sincs, hogy milyen. A Vanília idegen, iz-
gató illatát nagyon kedvelem, fölöttébb kellemes le-
het, ha az orrot csiklandja a szaga és hízeleg az íny-
nek is. De vajon rajta van-e a gyengéden sárgálló 
tésztán a fekete afrikai f űszer, avagy nélküle szolgál-
ják fel a vendégl őben? Csak futóan láttam nevét, egy 
pillanatra, a túrós gombóc, gyümölcshabkosár és mo-
gyorótorta között. Mintha álmodtam volna. Mégsem 
lehet elfelejteni." 



Az, ahogyan Akos elképzeli az ismeretlen ételt, ki-
zárólag érzékeit mozgósítja. Képzeteiben" az étel ön-
magában jelent élményt, mint színek, illatok, formák 
együttese. Egy-egy étel elképzelése vagy felidézése 
nem jár együtt egyéb emlékeinek, vágyainak felidé-
zésével. Proust hősében a madelaine-sütemény illata 
és íze egész gyermekkorát feleleveníti. Amikor Akos 
„Lucullusi lakomáját" elfogyasztva rágyújt egy szi-
varra, azért érzi magát boldognak, mert az ízek, illa-
tok, a lakoma látványa, az étkezés szertartása kitölti 
egész lényét. Mindaz, ami körülötte van, érdektelen, 
fölösleges, sőt olykor zavaró is. Akos boldogsága 
szagló, ízlelő-, látószervének boldogsága. Tisztán ÉR-
ZÉKI természetű  boldogság: 
„Az öreg csecsem ő-mohósággal cuclizta szivarját, 
szopta nyáltól csillogó végét, ezt a zamatos, keser ű  
csecset. A füst körülhízelegte dohánytól szűz száj-
padlását, ismerđs illattal csiklandta orrát, bódította 
agyát, zsongította öreg, renyhe vérét, régen eltűnt 
ízeket ébresztve benne. Bánta is most, mit fecsegnek 
körülötte közjogról, bécsi ármányokról, Dreyfusról, 
Laboriról, hátradőlt székében és emésztett" 

Ha Vajkay számára az ételekr ől való ábrándozás és 
az étkezés érzéki élménye együtt járna múltja vala-
mely eseményének, élményének a felidézésével — bol-
dogságát nem tekinthetnénk tisztán érzéki természe-
tűnek. De ez á boldogság tisztán szenzuális jellegénél 
fogva mint a létezés maximuma, még egy síkon ki-
fejezi: Akos hiány és többlet egységeként meghatáro-
zott létezésében a hiány feloldásának semmilyen reá-
1is lehetđsége sincs. Még visszamenőleg sem, a múlt-
jában sem. Mert Vajkayék Pacsirta nélkül eltöltött 
egy hetük alatt szabadok. Pacsirta távozását követ ő  
szorongásukban a ѕzаьаdsбgukat sejtik meg. Ha csak 
lányuk csúnyasága volna az oka annak, hogy életük 
vakvágányra futott, távolléte jó alkalom lehetne arra, 
hogy ha megélni nem is tudják, de legalább el-
játsszák: autentikus életet élnek. "De Vajkayék szá-
mára a szabadság csak arra használható, hogy tuda-
tosítsák múlt, jélen és eljövend ő  életük autentikussá-
gának hiányát. 

A regényben előforduló „idegen szavak" egyes réte-
geit felsorolva elmondtuk azt is, hogy a szül ők visel-
kedése legtöbbször az idegen szónak ugyanazt a ré-
tegét képezi a távolságtartások rendszerén belül. 
Kettőjük megnyilatkozásaiban ugyanaz a tartalom ob-
jektiválódik. De e tartalom megjelenítésének a sík-
ján kettőjük viselkedése elkülönül egymástól. Akos 
lesz az aktív vagy intenzív pólus, felesége a passzív. 
Akos alakjának képrendszerében nyer ábrázolást 
mindaz, ami a regény konfliktusának egyre növekv ő  
feszültségét megteremti, az đ  képrendszerén belül kö-
vetkezik be a feszültség robbanása is. A m ű  másod-
lagos jelentéseinek szintjén azonban kett őjük meg-
nyilatkozásainak az együttese lesz egyetlen, osztha-
tatlan jelentésegység. Az Akos képrendszerében ob-
jektiválódó tartalmakat mindig árnyalja Vajkayné 
alakjának statikus képrendszere. Igy kett őjük „ide-
gen szavának" rétegén belül az asszony megnyilat-
kozásai elősegítik, de egyszersmind érvénytelenítik is 
Akos képrendszerének dinamikáját, s a benne össze-
gyülemlett feszültség oldódását. 

az 
e[бhívott 
negatív: 
pacsirta 
képrendszere 

A regény ábrázolásmódjá•nak közvetettsége Pacsirta 
alakjának megjelenítésében éri el a tet őfokot: a re- 
gény címszereplője közvetlenül részt sem vesz a cse- 

lekményben, mégis đ  az, aki elejétől fogva meghatá-
rozza azt. Alig van a regénynek olyan mozzanata, 
amelyet ne befolyásolna. Az els ő  fejezet Pacsirta útra 
készülődéséről szól. Szülei csomagolják holmijait, ko-
mikusan nagy jelentőséget tulajdonítva lányuk pusz-
tai kirándulásának. Az is rögtön feltűnik, hogy gye-
rekként kezelik, holott sejthetően rég túl van gyerek-
korán, sőt ifjúságán is. Nevének történetét is itt is-
merjük meg: „rajta ragadt, és viselte, mint kin đtt 
gyermekruhát". Maga Pacsirta a fejezet zárójeleneté-
ben lép közvetlenül a színre, de úgy, hogy megjele-
nését nem ábrázolja közvetlenül az író, csak szülei 
reagálásának közvetítésében: „Majd amint arca hír-
telen föltűnt a lombok között, a szülők száján kissé 
elhalványodott a mosoly. 

— Mehetünk, aranyos — szólt apa a földre tekintve." 

Már itt felfigyelhetünk az ábrázolás néz őpontjának 
arra a sajátságára, hogy csak látszatra küls ő,lényegé-
ben közvetettsége ellenére is belülr ől történő  ábrá-
zolásról van szó: Pacsirta a szül ők szemén keresztül 
láttatva kerül elénk. Az ő  reagálásuk sejteti meg, 
hogy lányukban van valami „szabálytalanság". Pa-
csirta csúnyasága csak akkor nyer konkrét •megfo-
galmazást, amikor, mint ezt már kifejtettük, Akos, 
kilépve otthonukból, mások szemével kezdi nézni lá-
nyát. Pacsirta utazásának leírása után a lány elt űnik 
a regény tulajdonképpeni cselekményének színteré-
ről, de rágondolások formájában továbbra is jelen 
van, sőt sokkal erőteljesebben, mint egyébként; mél-
tán lehet a regény címszerepl ője: távollétében is övé 
a főszerep. 

Tisztáznunk kell, milyen értelemben van a regény-
ben önmagán túlmutató jelentése Pacsirta csúnyasá-
gának. Ha figyelmen kívül hagyjuk a regényb ől ki-
olvasható másodlagos jelentéseket, az egész m ű  szü-
zséje szinte semmitmondóvá zsugorodik. Vajon milyen 
egyetemes tartalmakat fedhet fel életr ől és világról 
egy olyan szituáció, amelynek konfliktusát egy tisz-
tán biológiai, buta véletlen idézi el ő? Pacsirta csú-
nyaságának önmagán túlmutató jelentését nem az ő  
alakjának képrendszerén belül kell keresnünk, hanem 
a regény egészének szintjén. Ez a csúnyaság, mint a 
világ rendjéből való kiszakadás akozója, arra szolgál 
a regényben, hogy leleplez ődjön általa: maga a világ 
a „szabálytalan". 

Van Pacsirta csúnyaságának még egy fontos vonat-
kozása. Azt már elmondtuk, hogy a két öreg aláveti 
magát a lányuk képviselte rendnek, mely nem más, 
mint az igazság folytonos elleplezésének gondosan 
kiépített magatartásrendszere, s mint ilyen, többletet 
jelent a Párducok életmódjával szemben. De miért 
többlet ez? Mert őszinte, mély emberi szánalomból 
ered. S ugyanakkor azt is tudni kell, hogy nem is 
olyan könnyű  ez a kitartás. Hiszen a Pacsirta által 
fenntartott rend maga a sivárság, maga a tiszta lét-
hiány. A szülők Pacsirtára gondolásai alapján, a lány 
leveléből és az utolsó fejezetb ől pontosan kirajzoló-
dik a Pacsirta diktálta rend lényege: tisztán öncélú 
rend, mértékletesség és pontosság, ugyanannak a nap-
nak a mind tökéletesebb megismétlése. Itt a legcseké-
lyebb változás is az egyensúly felborulásával fenye-
get. A Párducok élete is tartalmatlan és sekély, de 
nem sivár. Vajkayék életének viszont a sIVARSAG 
az uralkodó vonása. 

Az események színterér ől hiányzó Pacsirtát tehát a 
rágondolások „hívják el ő", de nemcsak megismerni 
lesz alkalmunk, hanem azt is észre kell vennünk, 
hogy ez alatt az egy hét alatt lényeges átváltozáson 
ment keresztül. A regény elején a Vajkay-hármas 
kissé mesterkélt, de mégis harmónikus kapcsolata 
tárul elénk. A zárórészben szembet űnően megszapo-
rodnak a groteszk mozzanatok. Már a lány megér-
kezése is a jelenet groteszkségét emeli ki: 24 



„Négy-öt lépésny£re lehetett tđlük, mikor anya a nő  
háta mögött megpillantotta a hordárt, ki a barna vá-
szonbőгöndöt cipelte, melynek két oldala kidudoro-
dott. A kosarat is látta, átkötve cukorspárgával, a 
kulacsot, a vizeskulacsot és a hordár vállán a fekete 
csíkos gyapjútakarót. Igen, igen, igen. 

Vadul elkiáltotta magát: 
— Pacsirta! — és szinte magánkívül rohant feléje, 
hogy átölelje. 
Apa éppúgy kiáltott: 
— Pacsirta! — és már ölette lányát. 
De míg így ölelkeztek, egészen átadva magukat az 
édes örömnek, egy harmadik hang is megszólalt, távol 
a sötétben, mint csúfondáros visszhang, kissé nyá-
vogva. 
— Pacsirta. 

Valami vásott kamasz, ki az utasok holmiját szokta 
bevinni pár krajcárért a városba, mulatságosnak ta-
lálta ezt a színpadi kitörést, s szegény apa, szegény 
anya hangját utánozta egy vagonban, melyben később 
meglapult. 

Mindhárman fölriadtak a viszontlátás öntudatlan 
öröméből. Arcukra fagyott a mosoly” 

A továbbiakban még képek egész sora következik, 
valamennyinek az a funkciója, hogy kiemelje Pacsirta 
cs іínyaságát, és ebb ől eredő  magányát, kitaszítottsá-
gát, „árvaságát". 

Pacsirta egy csoportképet mutat, amely a pusztán 
készült: „Ákos elkérte a képet. Ő  csak leányát nézte. 

Ott  állt a pajtánál, melynek nyitott ajtajához faae-
reben volt támasztva, egyik kezével Etelka nénibe, 
másik kezével a falba fogódzva, mintegy védelmet 
keresve valami ellen, amitől félt. Milyen egyedül ten-
gett-lengett ebben a társaságban, az đ  rokonai. az  ő  
vérei között is. Csak ez a mozdulata látszott, a. két-
ségbeesett menekülés mozdulata, mely szép volt, kii-
lönben arca alig tűnt elő, mert fejét, amint szokta, 
lehajtotta, és haját tartotta a lencse felé." 

című  regényében, ín: St£lisztáka£ tanulmányok, Gon-
dolat, Budapest, 1961.) e levél stílusáról a következ đ-
ket: „A fennkölt, emelkedett levélstílus és az elmon-
dott, élményekké felfújt semmiségek mögött Kosz-
tolányi szánakozó, de kaján fintorát érezhetjük. (...) 
Igy minden visszájára fordul: a komikus pontosságú 
szókapcsolatok, a cs£korogva csörgđ  mondatok aгról 
árulkodnak, hogy Pacsirta, szegény, szellemi fejl ődé-
sében, élményeivel megrekedt valahol a felsőbb 
leányiskola küszöbénél" 

Kétségtelen, hogy a komikus pontosságú szókapcso-
latok tűnnek fel először ebben a levélben. Kötelez б  
iskolai dolgozatra hasonlít, amelyb đl oly feltűnően 
kiérződik: kényszerből, nem pedig bels đ  szükséglet-
ből íródott. Abból kell kiindulnunk, hogy a levél-
forma a bens őséges, vallomásos közlések m űfaja. De 
vajon mit írna Pacsirta, ha betartaná a levélforma 
műfaji követelményeit? Ha đszintén elmondaná mind-
azokat az érzéseit, amelyeket hazatérte után ismerünk 
meg, ő  maga lenne az, aki életüknek az általa feri-
tartott rendjét egycsapásra felrobbantaná. Pacsirta 
ebben a levélben is ugyanúgy szerepet játszik, mint 
akkor, amikor együtt van szüleivel. Ez a levél mu-
tatja meg, hogy nemcsak szülei, hanem ő  is szerepet 
játszik hármuk együttesében, s szerepe éppúgy hamis, 
mint apjáé és anyjáé, csak az övé minden feltétel 
nélküli, egyetlen lehetséges szerep. Pacsirta levele 
hármuk kapcsolatának szabályai alapján íródott. Az, 
hogy jóval groteszkebbnek hat, hogy er őteljesebben 
kiugranak mesterkélt és komikus vonásai, a levél-
firmából következik, mely — alakoskodás és rejt đz-
ködés helyett — nyíltságot, közvetlenséget követelne. 
Oly közel kapcsolatuk, egész létezésük elleplezett 
igazságainak a felismeréséhez —ezért válhatott Akos 
számára oly elviselhetetlenné ez a levél. ,.Hiányzik-e 
nektek kicsit a ti rossz, háládatlan lányotok?" —írja 
Pacsirta. Ez a fölösleges alázattal és önkicsinyléssel 
megfogalmazott kérdés, melyre Ákos nem válaszol-
hatna egyértelmű  igennel, s amely csak fokozhatta 
bűntudatát, talán épe ez_ lehetett az a mondat, amely 
tudatának kiiszöbe alatt már megindította heves bels ő  
feszültségének a kirobbanását. 

A következő  jelenetben Pacsirta megmutatja anyjá-
nak, hogy melyik foga fájt. Alakja ismét Akos sze-
mén keresztül láttatva jelenik meg, aki az egész je-
lenetet, mintha fénykép volna — a látvány szinti én 
regsztrálja: 

„Csak a leánya arcára meredt, amint száját kinyi-
totta, és látta a csillár alatt a villanyfényben — éle-
sebben, mint amikor elment a napfényben hogy 
valami hamuszín köd borult rá, gyengéden, de el nem 
térhetően, valami alig látható, vékony, de erős pók-
hálб : а.z öregség, a közönyös, jóvátehetetlen vénség, 
mely már nem fájt neki, hanem elfogadta a lánya 
nevében. Amint álltak egymás mellett hárman, már 
hasonlítottak egymáshoz." 

De groteszk vonásokat hangsúlyoznak a leírások 
elves hasonlatai is: Pacsirta ágyán fekve .,nyomta 
terhével lefelé, mint hulla a ravatalt". Párnája pedig 
hirtelen megeredt könnyeit ől olyan „lucskos" lett, 
„mintha egy éjjeliszekrényen levő  pohár rádőlt vol-
na". Pacsirta bels ő  átalakulását, a végérvényes re-
ménytelenség hangulatát, a szerepl ők sorsának meg-
válthatatlanságát érzékeltetik ezek a képek és ha-
sonlatok. 

pacsirta 
levele 

Nem szóltunk még Pacsirta képrendszerének egy fon-
tos eleméről: Tarkđrđl írt leveléről. Horvát Mária 
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cifra 
géza 

Vajkayékat lányuk csúnyasága eleve meggátolja 
abban, hogy higgyenek Pacsirta férjhezmenésének 
tényleges eshetđségében. Lányuk sorsának csak for-
mális megoldásában bíznak. Ezért tudtak egy id őben 
abban reménykedni, hogy Cifra Géza n đül veszi 16-
nyukat. Mert milyen ez a Cifra Géza? „Legmerészebb 
álmaikban sem szemelhettek ki lányuknak alkalma-
sabb kérőt. Csak ilyen јбгavalб, megbízható, házias« 
fiatalemberekrđl ábrándoztak, kik vasalatlan posztó-
nadrágot viselnek, nyomott homlokukat kínosan rán-
colják, kissé izzadnak, és elpirulnak, mikor beszél-
nek." Cifra Géza alakját komikus és groteszk voná-
sok egész sorával jeleníti meg az író. Ezért vált ki 
komikus és groteszk hatást, hogy Vajkayék épp az đ  
alakjára játsszák át reményeik meghiúsulása miatti 
keserűségüket. Nyilvánvaló áttev ődésrđl van szó. 
Vajkayék inkább vállalják a reményeikben megcsala-
tottak szerepét, mint annak a tudatát, hogy soha nem 
is lehettek reményeik. Szerepjátszásukban Cifra Géza 
emlegetése képezi a valóság meghamisításának leg-
tisztább formáját. Ezért van Cifra Géza emlegetésé-
nek fontos funkciója a regényben: mindig a feszült-
ség feloldását hozza meg a szül ők számára. Amikor 
Cifra Gézát kezdik emlegetni, már nem akarnak 
szembenézni életük tényleges valóságával. Erre ké-
sőbb még visszatérünk. 



a 
feszültség 
robbanása 

Mind a regény cselekménysíkjának, mind pedig má-
sodlagos jelentéseinek szempontjából kulcsfontosságú 
jelenetet képez az a beszélgetés, amely hajnaltájt bo-
nyolódik le a Párducok kanzsúrjáról részegen haza-
tantorgó Akos és felesége között. Ekkor hág tet ő-
fokára a regényben felállított szituációt alapvet ően 
meghatározó feszültség, amelyet a valóság folytonos 
takarása, a szül ők legbelsőbb érzelmeinek elfojtása 
teremt meg. El őször is azt kövessük nyomon, hogyan 
ível a kirobbanásig ez a feszültség. A fejezet elején 
Akost látjuk, aki jócskán lerészegedett a Párducok 
muriján. Ezt követően Vajkayné várakozásának tör-
ténetét ismerjük meg. Fontos mozzanat lesz a kés őbbi 
események során az, hogy Vajkayné, hogy várakozá-
sának feszültségét enyhítse valamiképp, felnyitja az 
évtizedek óta lezárt zongorát és játszani kezd rajta, 
előzőleg pedig felcsavarja a villanyokat a lakás összes 
szobájában. Mindezzel ugyanis megszegi a Pacsirta 
által fenntartott rendet. Akos a részegek jellegzetes 
viselkedése szerint ellenkezni kezd feleségével. Az 
asszony csitítja. Majd megkérdezi t őle, mi a baja: 

„— Hogy mi a bajom? —szólt Akos, és vállat vont. 
— Hogy mi az én bajom? 
— Igen, mi a bajod? 
— Az a bajom — kezdte, és letörölte a hamut, mely 
bajszára hullt — az a bajom — mondta mély, hatá-
rozott hangon —, hogy gazember vagyok." 

Akos vallomásának első  közlése önvád. Ezt magya-
rázzák későbbi kijelentései. Azért érzi magát gazem-
bernek, mert gyűlölik, utálják lányukat: „— Azt 
akarnánk, hogy ne is legyen itt, úgy mint most. És 
azt se bánnánk, ha szegény, akár ebben a pillanatban 
meg ..." A fokról fokra er ősödő  feszültség itt kirob-
ban. Eddig a pontig a jelenetnek mindössze pszicho-
lógiai vonatkozásai vannak. Itt még fontos az a kö-
rülmény, hogy Akos részeg, ebb ől következően föl-
lazult önkontrollja. Mindaz, amit Pacsirta csúnya-
ságának következményeként lelke legmélyén, ö гбkö-
sen lefojtva megélt — most felszínre tört bel őle. De 
idézett mondata CSAK IDEGFESZÜLTSÉGÉNEK A 
KIROBBANASAT jelenti, értelme és jelentése csak 
az egy pillanatra patologikussá torzuló félek körén 
belül van. NEM SZABAD és NEM LEHET az igaz-
ság felszínre törésének tekinteni. Ha ezt a vallomást 
úgy értelmeznénk, hogy Akos tudat alatt tulajdonkép-
pen a lánya halálát kívánja, s ez a felismerés, lété-
nek lényegeként tudatosodott benne — akkor az egész 
regény nem lenne más, mint egy patologikus eset 
kórrajza, irodalmi alkotásnak viszont ez nem képez-
heti tárgyát. Akos jellegzetesen freudi megnyilatko-
zása csak ESZк6Z a létezését meghatározó válság 
kifejezésére. Erre vall az is, hogy Akos idézett kije-
lentése nem hoz oldódást, csak PSZICHIKAI G đR-
CSÉT oldja fel. A jelenet tényleges jelentését nem 
Akos „idegen szavának" rétegéb ől olvashatjuk ki, ha-
nem Vajkayné aktív bekapcsolódásával kezd ődően az 
„idegen szónak" abból a rétegéből, amelyet ketten 
EGYŰTTESEN teremtenek meg. Figyeljük meg a be-
szélgetés további alakulását. 

Akos kitörése után felesége kiugrott az ágyból, ha-
lottfehér lett, de nem szólt közbe: „önkívületes izgal-
ma ellenére gondolkodott azon a szörnyüségen, melyre 
ura célzott, hogy vajon igaz-e, vagy nem." 

Akos így folytatja: 

— Hát nem jobb lenne az? Neki is szegénynek. Ls 
nekünk is. Tudod, hogy mit szenvedett. Csak én tu-
dom, az én apai szívem tudja. 1gy-úgy suttognak mö- 

götte folyton, lenézik, kiröhögik. E°s mi, anya, mit 
szenvedtünk mi. Egy év, két év, vártunk, remény-
kedtünk, múlt az idđ. Azt hittük, csak véletlen az 
egész. Azt mondtuk, hogy majd jobb lesz minden. 
De mindig rosszabb lesz. Mindig rosszabb és rosz-
szabb lesz. 
— Miért? 
— Miért? — ké тdezte Ákos is, majd egész csöndesen 
mondta: —Azért, mert csúnya." 

Az asszony tiltakozik Akos szavai ellen, sorra cáfolja 
őket, de maga is érzi, cáfolataiban „mégis volt valami 
hézag, mely üresen maradt, valami rés, melyet ki 
kellett volna tölteni." Cáfolatai során Vajkayné meg-
szokott szerepét játssza. De itt, mivel partnere kiesett 
a szerepből, e szerep inadekvátsága erőteljesebben 
kiviláglik, mint szabályos összejátszásaik alkalmával. 
Nemcsak e szerep hamissága kap ezáltal nyomatékot, 
hanem méginkább az, hogy Vajkayék számára nincs 
maradéktalanul kitölthet ő  szerep. Végül Vajkayné fo-
galmazza meg helyzetük teljes igazságát is: 
„— Mi nagyon szeretjük đt — hangsúlyozta —, mind 
a ketten. Еs ha ezerszer is jobban szeretnénk, 
akkor.. . 

— Akkor? — segített neki Akos, lehúzva szájáról a 
paplant, mert kíváncsi volt. — Mi lenne akkor? 

— Akkor — sóhajtott anya —, mit csinálnánk akkor? 
— kéтdezte." 

Beszélgetésiik Pacsirtára vonatkozó része az anya ki-
mondatlan gondolataival zárul: 

„Mindent megtettünk — gondolta az asszony —, min-
dent, ami embertől telt, mindent elszenvedtünk." 

Miután az asszony megnyugtatta férjét, ő  maga to-
vábbra is érezte azt az űrt, ami kimondott szavai kö-
zött maradt, kitölthetetlenül. Ő  nem érezhetett ol-
dódást, megkönnyebbülést, mint férje, hiszen nem élte 
át az idegfeszültség robbanását, melyet a pszichikai 
megkönnyebbülés követett. De err ől majd később szó-
lunk bővebben. 

E jelenettel kapcsolatban még csak arra hívjuk fel a 
figyelmet, hogy az életük megszokott rendjéhez való 
visszatérést Cifra Géza emlegetése jelöli. Err ől már 
elmondtuk: mindig annak a jele, hogy Vajkayék nem 
akarnak szembenézni a tényleges valósággal, s mint 
ilyen, az áttevődés pszichikai mechanizmusát indít-
ja el: 

„Vagy három percig hallgattak. 
Aztán Akos fölült ágyában. 
— Te — mondta jelent ősen — megint láttam. 
Az asszony tudta, kir ől van szó. 
— Igen? 
— Ott ült a Baross kávéházban. Köszönt. 
— És te? 
— Visszaköszöntem. Hogy ne higgye. Ivott. 
— Már iszik is? — biggyesztette el a száját Vajkayné. 
— Mindig mondtam — szólt Ákos —, hogy nem lesz 
jó vége. Rossz b őrben van. Nem él soká." 

a 
regény 
katarzisnélkülisége 

A regény mindhárom főszereplője fontos felismeré-
sekhez jut el egy hét leforgása alatt. Pacsirta az ide-
gen környezet után újra hazatérve szokatlanul inten-
zíven élte át „én"-jét, mely „ ő  volt, testben, lélekben, 
egy a húsával és emlékeivel, múltjával, jelenével, 26 



jövendőjével, melyet összefogunk , mint sorsot, mikor 
magunkra eszmélünk, s kimondjuk a változhatatlan 
szót : én." Pacsirta arra eszmélt rá végérvényesen, 
hogy sorsa a megválthatatlan magány : „Esztendőre 
harminchat éves lesz. T£z év múlva ismét mennyi? 
Apa most ötvenk£lenc, anya 3tvenhét. Téz év, vagy 
annyi sem talán. Szülei meghalnak. Mi lesz, Boldog-
ságos Szиz Anyám, mi lesz?" 

Apa és anya is ráeszmélnek a maguk helyzetének 
kilátástalanságára . Hajnali beszélgetésük , a nagy „le-
számolás" bizonyítja , ez az önmagukra eszmélés sem-
mit sem változtathat az életükön . „Nem döntötték el 
azt, amit akartak. Semmi megoldásra sem jutottak, 
de legalább elfáradtak. Ez is volt valami." Amikor 
Pacsirta a tark ői pusztáról hazatéve számot vet ön- 
magával , felismerése mit sem változtat sorsának :to-
vábbi alakulásán. Mindössze annyi történt, hogy ezt 
követően „már józanul foglalkozott teend đivel": „Hol-
nap reggel tehát majd fölkel hét előtt, és fđz bors-
talan , rizses húst, darás metéltet, hogy szegény áldott 
apját fölhizlalja, délután tovább horgolja a sárga te-
rítđt, mely nem készült el, még mindig nincs meg, 
mert a rokonok nem hagyták dolgozni, és đ  engedett 
rábeszélđ  szavuknak. Jöv đ  héten pedig nagymosás." 

A felgyülemlett feszültség , a regény konfliktusa csak 
pszichikai síkon oldódik . Maga a konfliktus feloldat-
lan marad , mert feloldhatatlan . Kosztolányi Pacsirta 
címfa regényére tehát éppúgy , mint a Nero, a véres 
költő  cfműre a KATARZISNЕLKÜLISI О  jeilemzđ . 
Jellegzetesen NYITOTT mű  a Pacsirta  is.  Nyitottságát 
az utolsó fejezet címe pontosan meg is fogalmazza: 
XIII. fejezet, melyben a regény 1899. év szeptember 
8-án, pénteken véget é г, de nem fejez ődik be. A mű  
katarzisnélküliségét a zárójelenet fejezi ki a legfrap-
pánsabban: 

„Apa még mindig nem oltotta el a villanyt. 
— Pacsirta — rebegte, s az ajtó felé mutatott, és fe-
leségére nézett, boldogan. 
— Hazarepült — szólt anya. 
— Ami kis madarunk — tette hozzá apa —, haza-
repült." 

Ha megvizsgáljuk , hányféle tartalmat hordoz magá-
ban ez a rövid zárójelenet , a regényben ábrázolt lé-
tezés sajátosságaira ismerhetünk rá benne . Ebből a 
néhány mondatból kiviláglik els ősorban az, hogy újra 
helyreállt Vajkayék megszokott rendje . A szülők újra 
ugyanúgy viszonyulnak Pacsirtához , mint a regény 
elején . Nyilvánvагбan szerepjátszásról van szó, ahogy 
már kifejtettük . Egyfelđl tehát a Vajkayék létezését 
meghatározó inadekvát szerepre asszociálunk, amely 
autentikus létezésük hiányát jelenti. De másfel đl 
éreznünk kell a szavaikból áradó đszinte szeretetet 
Is.  A fđhđsök létezésének feloldhatatlan kett đsségét 
nyomatékosítja mégegyszer , mintegy befejezésül ez a 
zárójelenet. 

Térjünk vissza ;mégegyszer a regény katarzisnélküli-
ségére . Apa és anya hajnali „leszámolása" azzal zá-
rul, hogy Vajkaynénak sikerül megnyugtatnia Akost, 
đ  maga viszont továbbra is magában hordja felold-
hatatlan fájdalmát . „Látta, hogy immár egyedül áll a 
szobában, egyedül az egész világon, azzal, ami fáj, és 
szívét olyan kétségbeesés szor£totta, hogy majd össze-
roskadt." Tekintete ekkor odatévedt az ébenfa -feszü-
letre . Az, ahogyan Kosztolányi a keresztrefeszített 
Jézus alakját értelmezi , mégegy síkon nyilvánvalóvá 
teszi a mű  katartzisnélküliségét . Figyeljük meg, mely 
vonások kapnak e leírásban hangsúlyt: 

„Karjait hősiesen vetette szét a keresztfán, föl£sten£t-
ve minden emberi fájdalmat az egyetlen mozdulattal, 
melyet csak đ  tett, mióta áll a világ. De feje a mind-
jár beálló dermedet közönyében bukott előre, és arca 
már megkövült a kínszenvedést đl. Nem nyújthatta e 

27 	nđ  felé sem seg£tđ  kezét." 

Nem véletlen , hogy az író ájult isten -embernek ne-
vezte a keresztfára feszftett Jézust , és eltérve e jel-
kép értelmezésének hagyományától els ősorban azt 
hangsúlyozza , hogy „élete és halála határmezsgyéjén" 
áll, hogy „feje a mindjárt beállб  dermedet közönyé-
ben bukott előre". A halandó emberként haldokló 
Jézus képe ez , az immár tehetetlen Jézusé . Ennek a 
képnek a Vajkayék sorsát ábrázoló síkon túli jelen-
tése is van, a műben kifejezđdđ  Tétezés megválthatat-
lanságát fejezi ki. 

az 
emberhez 
méltó 
létezés 
záloga: 
a 
szenvedés 

Elmondtuk már, hogy a mub đl kiolvasható életérzés 
és világlátás nem azonos a szereplők életérzésével és 
világlátásával. Ezt a tartalom , a szereplők együttesé-
nek egymáshoz való viszonyulásai , egymással szem -

beni magatartásuk egésze adja meg. íjas Miklós, aki 
e környezetben ismerős, de szemléletében idegen, al-
kalmas lesz arra , hogy összegezze a sárszegiek, köz-
tük Vajkayék sorsának fő  jellemvonásait: 

„Eddig azt hitte, hogy semmi köze sincs azokhoz, kik 
közötte élnek, Kö гnyeyhez, a részeges Szunyoghhoz, 
Szolyvayhoz , a rossz ripacshoz, Dobához, ki folyton 
hallgat, meg szegény Pacsirtához. Igaz, elsđ  tátásra 
érdektelenek mind, torzak és görbék, lelkük befelé 
kunkorodik . Nincs tragédiájuk, mert itt el sem kez-
dđdhetnek a tragédiák." 

Maguk az ábrázolt sorsok , a regényhđsök életérzése 
és világlátása e torz és görbe , befelé kunkorodó léte-
zés megjelenítésének az eszközei — nem alkalmasak 
arra , hogy közvetlenül kifejezzék az ír б  életérzését és 
világlátását . Akos például Igy gondolkodik egy alka-
lommal az életrđl : „Minden, ami hitvány, közönséges, 
úgy h£v Јбk, hogy élet. Nincs és nincs igazság. Semmi-
nek sincs értelme. Minden mindegy." Magának a re-
gényben ábrázolt létezésnek nem ez a tartalma objek-
tiválódik. Azét idéztük ezeket a gondolatokat, mert 
pontosan tükrözik : a regény fđszereplđi nem képesek 
önmagukon felülemelkedve, tágabb perspektívából rá-
látni tulajdon létezésük Tényegére , ezért nem alkal-
masak arra , hogy egyetemes tartalmakat közvetítse-
nek a műben megjelenített létezésr ől. A kettđ  közötti 
különbséget frappánsan példázza az, hogy amit Vaj-
kay Akos az életrđl gondol , egy másik regényben: az 
Aranysárkányban ábrázolt létezésnek lesz alapvonása. 
A Pacsirtában ábrázolt létezés alaptulajdonsága a fel-
oldhatatlan kettősség, hiány és többlet határozza meg. 
Pacsirta csúnyaságának másodlagos jelentése az inau-
tentikus létezés csúnyasága , amely nem emberhez 
méltó lét , amely eltorzftja a személyiséget és az em-
berek közötti kapcsolatokat , befelé kunkorítja az em-
ber lelkét patologikusan kettészakítva azt, ami kívül 
megmutatkozik , attól , ami belül van. A regényben 
ábrázolt sorsok megválthatatlansága azért olyan vég-
érvényes, mert magában abban a világban , ahol le-
játszódnak, nincs érvényben egy olyan értékrendszer, 
amely elismerné az ember autentikus létre való jogát. 

Kosztolányi Dezsđ  Pacsirta című  regénye végsđ  jelen 
tésében azt példázza , hogy egyedül a szenvedés az, 
ami emberivé tudja tenni az örökös kett đsségek közt 
egyensúlyozó létezést. 



veszteg 
ferenc 

or  
és 
hum  

Belefeledkezve fehérségébe. 
Leüt. 
Váratlan szelídség. 
Hogy megtartson. 
Keresse, ne keresse. 

 
squared palamatad 

Haliandzsa irtózat-követ. 
Röpke mitsem-sor. 
Színes visszfényben (én nem képzelem). 
--- Elszürkít. 
Egy hosszabb lélegzet ű  kihagyás 
Vagy több — 
Talán elsikkaszt .. . 
Mégis, mintha megválthatnám. 
(A) Kimaradtat. 

 
huzamos id őzés 

Nyugodtan, Padme. 
A helyt el nem hagyva. 
Változtatás nélkül. 
Mozdulatlanul. 
A nyugodtságot meg ő rizve. 
Bonyodalmakat nem okozva. 
Szenvedóleges magatartást tanúsítva. 
Tétlenül, Mani. 
Hasznos munka végzése nélkül. 
Tunyán. 
Resten. 
Maradni kényszerülve. 

 
tat tavam asi 

Semmivé állandósulás. 
Sohasem van. 
„Ez Te vagy." 
Minden él ő re való odautalással. 
Védában és Vedantában. 28 



 
hogyan 

őrzi a tiszta. 
Vakító papírlapjait. 
Évente egyszer —
néhány verzál föliratas, 
kispártázatt .. . 

 
kellemes kakofónia 

A magnó. 
A leskelődés. 
A ruhaszárító kötél. 
(Allj!) 
Szalmazizegés a szobában. 

 
immár 

egy évtizede. 
Újraírt. 
Sosem-grammatikák. 
Nem dominójátékkal, 
rulettel, 
sem bárminő . 
Társas időfecsérlés. 

 
(e — e kinezia 

Ahogyan lábait meikasom ritmusára ingatja.) 
Lélegezni látszok. 
Beszélni hallatszok. 

 
kötés 

E.E.C.,hullás. 
(Még a kiiIing-csiliing sem.) 

 
havat 

ragaszt hóra. 
Se havunk, se ragasztánk. 

 
némi hiány 

Augusztus és alázatos. 
Parbeszéd elmarad. 
(A mágus, a lumpenproletár ...) 

 
vidám park 

Kijárat! 
Bej árat! 

 
alba regia vagy weimar 

Onnep- és vasárnapokon. 
Lotte. 
Minden sarkon. 
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bírság 

Hermész. 
Baloldalt. 
Az urbánus pázsiton át. 
Тag adva-á! méI kоdva. 
Hiába zúzás. 
(Varrógépszíj. Cipészár. Egyéb.) 

 
hermina hesse 

Osziopfők. 
Mindennapos jelmezek. 
Zaj. 
Kék. Kék! 
(Pusz-tai far-kas, elhúzva.) 
Áradás. 
Ismétlés. 
Lótusz-leszögezés. 

 
szabadság tér 

I Ging. 
Hal a tábla? 
(A kozmosz ringása.) 

 
kivételes vendégorom 

Ommadawn. 
Mérsekelt erőfeszítés. 
Hiba-erély. 
A tejes árnyék energiája. 
Parancs! 

 
hum 

Teremtő , fenntartó, pusztító(n!,nc ѕ). 
„Ibolyantúl! szólambás." 
Hosszú. 
Légüres. 

(1-18: cm mani padre hum!) 
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miodrag 
pavlović  

versei 

A fenyőerdő  felett 
kút az égbolt 
magasba fordult 
a vüágló test belehullt 
e mélybe 
a zsarnokok titkolják 
neveiket 

A ragyogás nem ártatlan többé 
és az erd ő  csúcsai akár 
a himen maradványai 

A kávéház el őtt megyek 
és az újságot nézem 
bajszos ember olvas 
az asztal mellett 
felemeli fejét és tenyerét 
betöri az ablakot 
jobban szemügyre vegyen 
bolond 
megyek tovabb 
szeretek üvegen lépkedni 

vásárlás 

Mások az újságokat olvassáik 
én •az árakat 
különösen reggel 
mikor a kereskedésbe megyek 
a kéz az áruhoz közelí.t 
reszket a vágytól 
az árak emelkedlek 
a tápláló lényeg fölé 
a kéz vissza a pénzhez 
a pénztárig érkezik 
míg fizet 
megérti 
az ár iszonyú közelségét 
és lehanyatlik 

Ellenségem a kórházban van 
meglátogatom 
és megboosátok neki mindent 
igazánbál 
kész vagyok megosztani vele 
a kenyeret és a sót 
fölépüléséig 
figyelmességem;töl meghatva 
talpraáll 
és újra ellen5égem 
amilyenrő l álmodozom 

kölcsönös segítőkészségünk 
jobb a kibékülésnél 

;~ 
Kétszer hetente 
m еg і  ajtaink előtt 
valaki néma 
kesztyüben 
torzonborz 
begyűjti vallomásainkat 
átnézi őket 
és a szemétbe dobálja 

az öröklétet legkönnyebb elviiselni 
rövidebb a pillarnatп ál 
a halál sem tart tovább 
negyven napnál 

~i 	és minden nappal 



egyre kisebb 
végül aztán nem tudni ki a halott 
az az ember 
vagy a világ amely álmodja 

.® 
mád kozo l 

vagy bolondozol 
ki mondja meg pontosan 
félsz 
vagy ítélsz 
go.ndolkodol 
vagy csak csodál!kozod 
nem világos 
ör&kk&n osztódik 
az álmodás és a virrasztás 
bent a kettőség 
magyarázat nélkül 

. 
Van itt valami 
a szem szélén 
a szó utáni hullámon 
a fülben 
a sarkon hol a lélek 
csontra támaszkodik 
van egy szirt 
valami burkolt 

nagy szövetség 
melyet el'haldgatnak 
régóta és ügyesen 

A lakás előtt hintáznak 
a kopár ágak 
a szél szavára 
az egyik majdnem mozdulatlan 
madár súlyát viseli 
mely ül 
és saját fanmáján töpreng 

Madár 
tíиnél kisebb 

.® 
Páva díszes farkát látom 
míg behunyom szemem 
csillog a told 
és lassan mozdul 
mit keres a páva bennem 
kertre hasonildtok 
vagy ismert hírességre 

vagy rajtam keresztül küldik 
rejtett térségekre 
a díszes jeleket 

,. 
Tányérbál eszem 
mint más 
tovább adom az üres tányért 
oldalt 
nézem mi van 
az üres tányéron 
elhanyagolom azt 
mely tele étellel 
galamb közelít hozzám 
a teraszról 
együtt eszürnk 
a tele és üres tányérból 
ráérösen 

fordította bSndi9r  p61  
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„ ... 'emberi emóciók' nélkül az ember 
számára nem volt, nincs és nem is lehet 
igazságkeresés" 

(Lenin) 

A Közöny a megjelenési évt ől kezdve (1942) nap-
jainkig sem szűnő  állandó vita tárgyát képezi. A ma-
gyar közönség 1946-ban ismerkedhetett meg a m űvel 
Gyergyai Albert fordításában. Mint minden más 
nyelvterületen, amelyre a regényt lefordították, Ma-
gyarországon is nagy viszhangot keltett. Ez érthet đ  
is, hiszen a Közönnyel különleges csemegét kapott 
kézhez az olvasó és a kritikus egyaránt. 

Sбtér István már 1948-ban tanulmányt irt Camus 
addig megjelent műveiről, többek között a Közönyr ől 
is. Sбtér már tudja, hogy a Közöny nem mindennapi 
érték. 

A regény értékelőinek legnagyobb részét a f őhős 
Meursault viselkedésének tolmácsolása foglalkoztatja. 
Ez érthető  is,  hiszen a jelen esetben egyedül a f őhős 
tettei képezik a tanulmányíró számára az egyetlen 
szilárd fogódzót. Hangsúlyozom, hogy tettei, mivel 
gondolatai a legtöbb esetben távol állnak t őlünk, ide-
genek még akkor is, amikor pillanatokra úgy t űnik, 
sikerült megteremteni a gondolati kontaktust a f ő-
hőssel. Camus nagyon is vigyáz, hogy a „szigetelés" 
a hđs és az olvasó között mindig jól zárjon. Mészöly 
Miklós így beszél erről az izoláltságról: „Képzeljük el, 
hogy egy falnélküli, vaksötét térbe keskeny, de annál 
vakit бbb fénysáv hasit bele. Camus hősei ilyen fény-
sávban élnek. S ez a képszerű  modell korántsem ha-
sonlat az ő  esetében. Olyan játéktér, amely eleve meg-
határozza a lehetséges közérzetet, olyan sorshelyzet, 
amit tulzás nélkül mondhatunk megérthetetlennek." 

A hđs és az olvasó közötti viszonyt hasonlóan magya-
rázza Juhász Erzsébet. Ő  a már Sartre által is hasz-
nált „üvegfal"-elméletet fogadta el (ami lényegében 
megegyezik Mészöly „fényelméletével"), és fejlesztette 
tovább. „Megállapit¢ni, hogy Meursault embertelenül 
közönyös, annyii jelent, mint nem észrevenni az üveg-
f alat " 

Természetesen vannak olyanok is, akik err ől a vá-
laszfalról nem beszélnek és másképpen magyarázzák 
Meursault viselkedését. Ilyen pl. Mészáros Vilma 
vagy Sбtér is, aki a már említett tanulmányában úgy 
beszél Meursault-ról mint egy idegenr ől, „¢ki vala-
mely ismeretlen tájra érkezve, akaratlanul és јбhi-
szem űen megsértette a törzsi életszabályokat és tör-
vényeket". Hasonlóképpen vélekedik Mészáros Vilma, 
amikor Meursault-t egy idegen bolygóra pottyant 
űrutashoz hasonlítja, aki látja, hogy a benszülöttek 
szokásai értelmetlenek, de óvakodik azokat megsér-
teni, ami persze nem sikerül. 

Sбtér is, Mészáros Vilma is idegenr ől beszél. De hi -

szen Meursault ott élte le életét, ahol a cselekmény 
játszódik: nem idegen számára a társadalom és is-
mernie kellene a szabályokat. A két kritikus csak a 
kiindulópontban egyezik, de végkövetkeztetésük már 
más. Sбtér lassan rávezeti olvasóját, hogy Meursault 
viselkedése annyira idegen számunkra, hogy a valós 
életre alkalmazhatatlan. Ezzel ugyan még nem jutott 
el a Mészöly által leszögezett tényekig, de nagyon 
megközelítette azokat. Igy fejezi be ezirányú fejte-
getéseit: „Lehetetlen nem tudnunk, amit megtudtunk 
— s lehetetlen területnélkülikké válnunk épp ott, 
ahol j e l e n l é t ü n k miatt vagyunk idegenek" 
Azzal, hogy Sбtér elismerte, hogy ilyen állapot való-
jában nem létezik, hallgatólagosan bebizonyította, 
hogy a társadalom, az emberek nem egyeztethet đk 
Meursault-val. Mészáros Vilma viszont a következ đ  
konklúzióhoz jut el: „Miérč  ítélik el? Két okból: mert 
különbözik a többiektől, és mert nem különbözik. 
Különbsége annyi csupán, hogy hazudni nem hajlan-
dó, azonossága még veszélyesebb" Ezt az állítást leg-
jobban maga Meursault cáfolhatja, mivel miközben 
a tárgyalást hallgatja, így gondolkodik: „ Éreztem, az 
egész terem egyszerre felháborodik, s akkor először 
értettem meg, hogy csakugyan b űnös vagyok." 

Gyergyai Albert Meursault-t a „közönséges elidege-
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sorsa nem más, mint annak a kisembernek a lelki 
nyomora , magánya , elidegenülése, „вki távlattalanul 
él a mában, emlék nélkül, reménység nélkül, mélyebb 
emberi kapcsolatok, komolyabb feladatok nélkül, 
s aki sejti, hogy börtönben él s nem tud vagy nem 
akar szabadulni". Gyergyai túlságosan is leegyszer ű-
sítette Meursault viselkedését. Végül már ahhoz a 
megállapításhoz jutott, hogy Meursault-ról úgy be-
szélhetünk, mint „egy egész kor típusáról, egy jel-
legzetes magatartás megtestesítőjéről". Jeles irodal-
márunk ebben az esetben tévesen következtetett. Ez 
még akkor sem állna, ha Camus ilyen szándékkal 
írta volna regényét. De maga a Közöny sem tanús-
kodik ilyesmiről. Amikor pl. Pérezről olvasunk, vagy 
amikor Marie beszél a házasságról, valós emberi 
érzések, igazi hús-vér emberek szerepelnek el đttünk, 
persze nem egészen ilyen világosan és egyértelm űen, 
mivel mindenről Meursault homályos, elmosódó, a fal 
másik oldaláról jövő  szavaiból értesülünk. 

Láttuk tehát, hogy a h ős és az olvasó, valamint a h ős 
és az őt körülvevő  szereplđk között egyaránt szige-
telőréteg létesült. A regény többi szerepl ője, tehát 
leegyszerűsítve a regénybeli társadalom el őtt épp 
annyira zárt Meursault világa, mint az olvasó el őtt, 
azzal a különbséggel, hogy mi err ől a zártságról már 
az elején értesülünk, míg a regény szerepl ői csak ké-
sőbb, esetleg sohasem. Hogy mennyire érthetetlen 
Meursault világa a többiek előtt, világosan bizonyít-
ják a tanúk vallomásai és a véd ő, valamint a köz-
vádló beszédei. Mindketten a lélekre apellálnak. Az 
egyik azt próbálja bebizonyítani, hogy Meursault 
mennyire romlott: „Legalább bánja-e, amit tett? Soha 
egy szóval sem uraim. A tárgyalás folyamán ezt az 
embert egyszer sem, egyetlen egyszer sem rendítette 
meg gyalázatos rémtette." Közben, s ez az, amit a 
többiek sohasem érthettek meg, Meursault így gondol-
kodik: „Szerettem volna megmagyarázni, szívélyesen, 
szeretettel, hogy žgazán sohasem sajnáltam még sem-
mit sem. Mindig azzal tör ődtem, ami majd ezután 
történik, akár ma, akár pedig holnap." A védőügyvéd 
is a lelkiismeretre hivatkozik: „Arra kérem az es-
küdteket, ne küldjenek halálba egy becsületes, dol-
gos embert, egyetlen perc đrülete miatt, s hogy te-
kžntsék legalább az enyhítő  körlülményeket, mert hisz 
máris sújt bűnömért a legbiztosabb büntetés, az örö-
kös lelkifurdalás" Még egy részletet szükséges idézni, 
hogy szemléltessük, mennyire idegen mindez Meur-
sault-tól, mennyire nem érti mások gondolkodását, 
mennyire jól zár a szigetelés: „De a hosszú monda-
tok, e hosszú napok s e végtelen órák miatt, miköz-
ben egyre és szüntelen a lelkemr ől beszéltek, az volt 
az érzésem, hogy mindez valami színtelen vízzé hí-
gul, s hogy mindjobban szédülök." 

Megfigyelhettük, hogy ezt a szigetelést a Közöny 
egyes kritikusai felismerik, mások viszont egyenesen 
tagadják meglétét, és azt vallják, hogy az egész tár-
sadalom olyan, mint Meursault, csak ezt az emberek 
igyekeznek eltitkolni. Azt hiszem, a fentebb idézett 
részek bizonyítják legjobban, hogy szó sincs rokon-
lelkűségrđl. Próbáljuk megközelíteni ezt a .témát reá-
lis pszichológiai ismereteinkre támaszkodva, azokra az 
ismeretekre, amelyek a mai társadalom tanulmányo-
zása közben váltak nyilvánvalóvá a pszichológusok 
előtt. Az egyén és a közösség viszonyára gondolok 
itt elsődlegesen. „A személyiség világnézete a társa-
dalmi lét visszatükröz ődése. A társadalmž létnek ez 
a visszatükröződése mindenekel őtt közvetlenül az 
ember tevékenységében s azokban a változatos köl-
csönhatásokban valósul meg, amelyekbe az egyén 
élettevékenysége során kerül" (A. G. Kovaljov) 
Mennyire vonatkoztatható mindez Meursault-ra? Ha 
beleerđszakoljuk ebbe a megállapításba, azt látjuk, 
hogy a társadalom, melyben Mersault él, szintén kö-
zönyös — de ezt már egyszer elvetettük: a regény-
ből világosan kitűnik, hogy ez képtelenség, nem áll. 
Az ilyen fokú közönyösséget egyszer űen magyaráz-
hatatlannak kell nevezni, alap nélkülinek, vagy leg-
alábbis számunkra érthetetlennek. Pontosabban arról 

van szó, hogy Meursault-nál nem beszélhetünk sem-
milyen világnézetről és személyiségről, de erről majd 
később. 

Még valami Meursault és az őt körülvevđ  emberek 
viszonyáról. A társadalom látja Meursault közönyös-
ségét, vagy legalábbis azt, hogy sok esetben nem úgy 
viselkedik, mint a többiek, de egyszerűen nem akarja 
elhinni, hogy valóban olyan, amilyen. Camus a tár-
sadalomról majdnem a regény egész folyamán hallgat. 
Meursault élete egy nagyon sz űk kispolgári miliőben 
játszódik, látszatra semmi köze a társadalomhoz a 
szó klasszikus értelmében. A tárgyaláson találkozunk 
először ezzel a fogalommal, amikor Meursault-t a 
francia nép nevében ítélik halálra. Természetesen 
mindez a hős szemével van ismét nézve. Tetteit, az 
emberek megpróbálják saját gondolkodásuk szerint 
magyarázni, és legtöbb esetben sikerül is nekik. Ha 
másként nem, akkor viccnek fogva fel az egészet. 

A hős és az olvasó, valamint a h ős és az đt körül-
vevő  regénybeli társadalom pszichikai kapcsolatán és 
viszonyán kívül még egy lélektani viszonyt állítha-
tunk fel. Ez pedig Meursault viszonya önmagához. 
A tudatosság kérdése ez a regényben, a gondolatok 
és tettek arányában. Mint az el őbbi, ez is a regény 
értékelőinek kulcstémája. Ez érthet ő  is, hiszen e prob-
léma ti».tázása nélkül egyetlenegy Közöny-tanulmány 
sem számítható alaposnak és teljesnek. 

Gyergyai Albert a Közöny második magyar kiadása 
utószavában kitér erre a problémára is. Háromszoro-
san is idegennek tartja Meursault-t: el đször a világ-
gal, másodszor az emberekkel és harmadszor önma-
gával szemben. „ .. majdnem haláláig, maga žránt is 
érzéketlen, vagyis közönyös és idegen, mivel csak a 
géppé vált kishivatalnok működik benne, s csak akkor 
ébred léte tudatára, s csak akkor válik tudatossá 
benne az életnek, bármily életnek mindennél nagyobb' 
értéke, amikor ezt az életet végleg el kell vesztenie" 

Ugya_:akkor Mészáros Vilma így vélekedik: „Meur-

sault testileg-lelkileg normális alkat; nem erkölcsž 
szörnyeteg, ahogy majd az ügyész nevezi, csupán fi-
lozófžai szörnyeteg — komolyan veszi a sziszüphoszi 
fžlozófžát, és következetesen annak értelmében él." 
E két szélsđséges vélemény között oszlanak meg a 
kritikusok, vagy az egyik, vagy a másik oldalt támo-
gatva, vagy pedig a kettđ  között keresve kompro-
misszumos meglodást. Egyazon sze гzđ  írásaiban is ki-
mutatható ez a kett đsség, pl. Mészáros Vilma egy 
helyen ilyet is állít: „Meursault-nak esze ágában 
sincs megbotránkoztatni az embereket, mert az is el-
veket feltételez." Dobossy László valahol a két pólus 
között mozog és azt vallja, hogy Meursault lázad az 
értelmetlenség ellen (tehát nem annak jegyében él) 
és ezért „fogadja nyugodtan a haláli". Az eddigiek-
ben már idézett regényrészletek bizonyítékul szolgál-
hatnak arra, hogy sem Mészáros Vilmának, sem pedig 
Dobossynak nem adhatunk igazat. Meursault nem 
reagál tudatosan a körülötte történtekre. Tettei: ösz-
töntettek. 

A Meursault-t tudatos hősnek taг'tó kritikusok nagy 
része a főhősnek abból a sovány, erőtlen mondatából 
következtet a tudatos abszurdságra, amelyet a f őnö-
kével folytatott beszélgetés után mond: „Diákkorom-• 
ban emlékszem sokkal becsvágyóbb voltam, de ami-
kor abbahagytam tanulmányažmat, igen hamar belát-
tam, hogy mindez nem is olyan fontos" Más a becs-
vágy és más a szeretet, a házasság, a barátság és 
egyáltalán az emberek közötti bármilyen normális 
kapcsolat. Ez a mondat még nem utal arra, hogy tu-
datos hőssel állunk szemben. Tettei és gondolatai 
pedig épp az ellenkezöjér đl tanúskodnak. Egészen a 
regény befejezéséig nem beszélhetünk Meursault-nál 
tudatosságról. A befejezésben Cammus tudatossá teszi 
hősét, de nem úgy, ahogy ezt Gyergyai magyarázza. 
Nem az élethez való görcsös ragaszkodás jelentkezik 
Meursault-ban. Valami számára és számunkra is — 34 



eddig idegen érzés, ami a regény elđzményeibđl kissé 
váratlanul és — ha szabad ezt aszót használni —
kissé logikátlanul következik. Nagyon érdekes Juhász 
Erzsébet tanulmánya, melynek a Közönyre vonatkozó 
része szinte teljesen e probléma köré csoportosít min-
dent. Szerzđnk a Közönyt „az ember abszurd voltá-
nak tudatosodásáig vezetđ  út" regényeként elemzi. 
Számára Meursault n e m közönyös (egyedülálló 
szemlélet), csak idegen. Idegen az emberek között, és 
a boldogságot számára az jelenti, hogy megprábál 
azonosulni az đt körülvevđ  világgal. Kissé hasonló-
nak tűnik ez a már ismertetett S đtér-szemlélettel, de 
ez a hasonlóság csak látszólagos, mivel S őtér soha-
sem tagadta Meursault közönyösségét. Juhász Erzsé-
bet ingadozó, tapogatózó embernek tartja Meursault-t. 
„Meursault tehát b£zonytalan. Ha olyan volna, mint 
a többiek, akkor biztonságban lehetne, s mivel érz£ 
b£zonytalanságának kényelmetlenségét, a boldogság 
számára annyi, mint hasonulni a környezetéhez. Ha 
Meursault bármikor is közönyös lett volna, sohasem 
válhatott volna abszurddá." Ebben az esetben ugyanis 
ok és okozat cserélnének helyet. A regényben Vi-
szont nem egészen íu_y áll. Mert Meursault viselkedé-
se egy bizonyos értelemben mégiscsak közönyös — de 
csak azok iránt a dolgok iránt, amelyek nem érintet-
ték abban a pillanatban közvetlenül. Erre Mészáros 
is, Gyergyai is, Sđtér és mások is felhívják a figyel-
met. Meursault képes volt mindenbe beletör ődni ami 
ismét csak közönyösségére vall. Maga mondja a bör-
tönben: „Sokszor gondoltam arra, hogy ha netán egy 
kiszáradt fa üregében kéne élnem, s nem foglalkoz-
nám semmi mással, csak azzal, hogy fejem fölött egy-
re a kék eget nézzem, id đvel azt is megszoknám." 

Mészáros Vilma 1962-ben megjelent, a Bűn és bűn-
hődés és a camus-i életmű  kapcsolatának boncolga-
tása jegyében írt tanulmányában, Meursault-t tuda-
tos hđsnek tartja, ugyanúgy, mint kés đbb írt értéke-
lésében. Egy másik érdekes momentum ebben a ta-
nulmányban a tett, a gyilkosság magyarázása. Sze-
rinte „az író érdeklődésének homlokterében Meursault 
áll, de nem mint gyilkos, hanem mint áldozat. Pa-
radox módon öngyilkosságnak £s felfoghatjuk, ami 
történt; Meursault ártatlan lépésével akarata ellenére 
önmagát puszt£titta el" Tizenegy évvel kés őbb 
ugyanerrđl így ír: „A végzet jelentkezik itt modern 
formában, amit véletlennek h£vnak. A gyilkosság vol-
taképpen öngyilkosság.°' Sokkal egyszerűbben és reá-
lisabban magyarázza a gyilkosságot Juhász Erzsébet. 
T7gy, ahogyan azt Camus is leírja a Közönyben. Ta-
nulmányírónk szugesztf  van  ecseteli elđttünk a külső  
erđk hatását Meursault-ra. Mert csak ezek tudtak 
igazán hatással lenni rá. Konkrét esetben a napról 
van szó. A nap az oka annak, hogy Meursault kil őtte 
a végzetes golyókat —állapítja meg szerz őnk, és iga-
za van. Miután végigvezеti elđttünk Camus remek 
helyzetképeit, amelyek egyre fokozódva, szinte ter-
mészetszerűleg a gyilkosságba sodorják Meursault-t, 
Juhász Erzsébet leszögezi : „Hiába zsugor£titta össze 
Meursault oly kicsire a világot, hiába teremtette meg 
szánalmasan igénytelen boldogságát, a világot mégis 
kih£vta maga ellen. A fény, amely đsidđktđl a tiszta-
ság szimbóluma volt, rombolta most össze Meursault 
testi jólétének harmonikus mikrovilágát, s tette đt 
hazátlanná, száműzötté." Sok igazságot rejteget ma-
gában ez a megállapítás. Többek között azt is, hogy 
Meursault-ra a fény hatott, tehát a fizikai valóság, és 
csak ez tudott rá igazán hatni , csak ez ösztönözte 
cselekedetekre.  

nem volt igazuk: Meursault nem szándékosan tette 
azt, csak a körülmények kényszerítették erre. A bíró-
ságon is azt válaszolta, hogy az egész a nap miatt 
volt. Ez viszont nem ok a gyilkosságra, de a vádló-
nak sem elegendđ  a halálbüntetés kérésére. Ha a kö-
zönye miatt ftélik halálra, ismét igazságtalanul jár-
nak el: ez még kevésbé ok az ilyen büntetésre. Igaz-
ságos lett volna-e, ha életben hagyják? Nem, hiszen 
megölt egy ártatlan embert. Hol keresend đ  tehát az 
igazság? Meursault nem élhet a társadalmon kívül, 
el kell fogadnia annak normáit. Viszont a társadalom 
nem erđszakolhatja rá azt, amit đ  képtelen felfogni, 
képtelen érezni. Tehát bűnös volt-e Meursault? Igen 
is meg nem is. De érzelmek, emberi emóciók, nélkül 
sohasem kereshetjük az igazságot. Ezek szerint Meur-
sault szempontjából sohasem juthatnánk el az igaz-
ságig. Еs itt csinál Camus egy logikai ugrást a m ű-
ben, amikor kimondja, hogy Meursault nem volt b ű-
nös, de egyben megfoszt bennünket attól a jogtól, 
hogy ítéletet mondjunk a fđhđs felett: ..Akkor, nem 
tudom miért, de valami megszakadt bennem. Teli 
torokból kiáltozni kezdtem, szitkokkal halmoztam el a 
papot, s mondtam, ne imádkozzék érettem, s hogy 
jobb elégni, mint eltűnni. Megragadtam a csuhája 
gallérjánál. Sz£vem egész tartalmát az đ  fejére zúd£-
tottam, az örömnek és a haragnak váltakozó vonag-
lásával. De hát miért volt olyan magabiztos? Egész 
biztossága nem ért lyukas garast. Hisz saját életében 
sem biztos, mivel halott módjára él. Еn üres kézzel 
álltam ott, de magamban biztos vagyok, biztos min-
denben, biztosabb mint đ, biztos a magam életében 
s az elјбvendđ  halálomban. Igaz, igaz csak ez az 
enyém. De legalább úgy fogtam ezt az egyetlen igaz-
ságot, mint ahogy az fogott engemet. Igazam volt, 
igazam volt, mindig és mindenben igazam van" 

Sőtér mutat rá arra, hogy Camus-nek mennyire si-
került önmagától is elválasztani ezt a h đst. Tiszta 
higiénikus műnek nevezi a Közönyt, melynek töké-
letesen elmetszették a köldökzsinórját és ezzel meg-
tisztították az anyaméh szennyeit đl. 

Az ellentétes és sokoldalú, valamint sokrét ű  fogadta-
tás bizonyítja legjobban a Közöny aktualitását. Egyre 
újabb és újabb tanulmányok jelennek meg a regény-
rđl, és maga a mű  is nagy példányszámokban jelenik 
meg szerte a világon, újabb és újabb kiadásokkal bi-
zonyítva, hogy nemhiába fémjelezte útját a dics đség, 
már születésétđl kezdve. Mégis akadtak, akik már 
régen elvitatták tđle a babérkoszorút. Bajomi Lázár 
Endre irt egy ilyen revfziót a Közönyr ől (és más 
Camus művekről) a Nagyvilág 1963/2 számában. Hul-
lámvölgyrđl beszél, és ezt igyekszik a legújabb ku-
tatásokkal alátámasztani, er ős érvnek tal'tva pl. azt, 
hogy bebizonyosodott: a Közöny nem háborús termék 
— Camus már 1940 májusában teljesen befejezte. Azt 
hiszem, az ilyen és hasonló érvek egy csöppet sem 
csökkentik a Közöny értékét, és bátran oszthatjuk 
Louis Guilloux véleményét: Camus est un soleit " 
Nem kell attól félnünk, hogy — mint ezt Bajomi Lá-
zár Endre állítja: „ez a nap már lenyugvóban van." 

A címben szereplđ  tárgy feldolgozásában nem töre-
kedtem teljességre és a jelentéktelen írásokat figyel-
men kívül hagytam. Mell đztem mindazokat az ismer-
tetđket, évfordulókra szánt megemlékezéseket stb., 
amelyeknek témánk szempontjából nincs semilyen je-
lentđségük és az igazi tanulmányok árnyékában ma-
radnak . Azt hiszem , hogy ezzel nem a teljességbđl 
veszítettem , mivel célom csak a fölösleges szószápo-
rítás és elsekélyesedés elkerülése volt. 

Irodalom: 
5бtér István: Vtiágtdjak; 1957. 
Gyergyai Albert: KđzđnL (utбszб . 1957). 
Dobossq László: Albert Camus; Nagyvilág. 196/ 2.  
Mésscáros B. V dsnа : Ban és Mlnhбdés Camus életmgvében; Magyar Тudоnnљгiy. 1962/3. 
Bajomi Lázár Bndre : Comus revízt6; 2Jаgyvilág . 1963/2. 
Gyergyaí Albert: Kortársak; 1965. 
Gyergyai Albert: Az élб  Camus ; Nagyvilág. 1970/6. 
Mészöly Mikiбs : A világosság гomanttkáia; Kritika. 1970/10. 
Jwhász Erzsébet: Az abszurd mint boldogság; Zaj SyгDоatоn, 
75. száli. 
Mészáras Villma: Camus; 1973. 

A tény az, hogy Meursault gyilkolt, és ezért halálra 
ítélték . Vajon igazságosnak kell-e tartanunk ezt az 
ítéletet, vagy nem? Ez a kérdés, amelyet így sarki tva 
a Közöny magyar tanulmányozói egyszer sem mond-
tak ki. Mészáros Vilma ugyan megközelíti a problé-
mát és implicit válasza negatív , tehát neon ,tartja igaz-
ságosnak az ítéletet . De vajon így van-e ez? Tegyük 
föl mi is a kérdést : igazságosak voltak-e az ítélet-
hozók? A saját szempontjukból igen . Meursault szem- 
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s ha nem sajnáljuk, ha belekezdtünk és némileg 
belerázódtunk e „gyakorlatba", egy egészen új és ér-
dekes költői beszédformával találkozunk, egy kor-
szerű  versírói felfogással. Ha valamiképp meg aka-
runk érteni egy költészetet — hogy majd értékelni 
tudhassuk (Tandori szóleleménye: „ért/ékel/ik") —
először a verset író ember versírói tulajdonságaival 
kell megbarátkoznunk, és ez sokszor nem könny ű , mi-
vel a művek a tapasztalatoknak csak az eredményeit, 
a következményeit tárják elénk — egyéni rejtjeles 
megformálásban. Ismeretlen, érthetetlen táj, az ide-
genség, a veszély, a megkérd őjelezettség sajátságai-
val, ahol biztonságot az el őrenyomulóban csak a föld, 
a színek, a leveg ő  következetességei, a felismert logi-
kusságok kelthetnek, amikor a hódító lassacskán 
használni kezdheti az adott táj felkínált lehet őségeit. 
Ez ismerkedés-er őfeszítés folyamatában derülnek ki 
a fontos dolgok: hogy a hódító képes lesz-e élni ezen 
a vidéken, a zárt világ begyaloglása után mennyire 
tud alkalmazkodni, jelentkez đ  vitaminhiány-féleségei 
végzetesek-e. De hát, edzésr ől lévén szó, óvatosak és 
vállalkozó szelleműek vagyunk, nem törjük ki a nya-
kunkat, de nyújtogatjuk az izmainkat. 

• 
Fontos megállapítani, hogy írói pályája kezdetén Tan-
dori Dezső  számára az irodalom „még szorongásos 
állapotot jelentett", ma viszont ellenkezőleg. Nem 
egyszerűen csak lelkületbeli változásokat hozott ma-
gával ez az átalakulás, hanem távolodást is az olvasói 
beidegzettségekt ől. Mert a katarzist kiváltó, életve-
szélybe dermedt költői feszültségeknek jóval nagyobb 
hagyománya — és úgy tűnik, létjogosultsága volt a 
múltban, mint a ráér ősebb, közlő  műfajoknak. 

Mint Tandori Dezső  második és az idén megjelent 
harmadik kötetének, A mennyezet és a padló-nak. 

A leglényegesebb ismérve e költészetnek, hogy tagad-
ja a „lényeges dolgok" kimondhatóságát, s a legvak-
merőbben szakítva a költői hagyományokkal, kilép 
a „lényeg" megfogalmazásáért epeked đ  poéta gyöt-
rődő  szerepköréből, s olyan szövegközeget teremt ma-
gának, amelyben élni képes, amelyr ől írni tud, amely 
által mégiscsak megtudhat izgalmas dolgokat. Ilyen 
részeket találunk: 

Hadd mondjam el itt tehát a lényeget, 
melyet nem ismerek. 

... (ez a lényeg; s mért!? — csak a tényeget!) 

Ha az elhagynivalókat 
felsorolom, el is intéztem mindent. 

Hát ebből majdnem minden kimaradt 

A „lényeg" minden esetben az er đs feszültség (tragi-
kum, a felfokozott öröm változatai, f űtött intellek-
tuális érzelmek) telített lírai légkörét alkotja meg 
maga körül, s ez Tandori kiegyensúlyozottan der űs, 
tallózó költészetéből teljességgel hiányzik. „A líra 
nem okvetlenül komor vagy édes míifáj csupán" —
mondja. 1letünk java része különben is köztes hangu-
latokban múlik el. Apró-cseprđ  pöszmötölésekkel, 
kedves vagy kellemetlen dolgokkal, lassú-lassú ön-
alakítással, vesz ődésekkeг, mert hiszen mik a „nagy 
tettek, események" a folyamatok bonyolult, önrom-
boló viszonylagosságában. Ami megmaradhat mar-
kunkban, nevetségesen kevés; s ezzel tisztában va-
gyunk — kifogni rajta épp ezért tudunk: gondolko-
dással, játékkal, iróniával, élet đrömmel. 

csanyi 
erzsébet 

edzőnk: 
tandori 
dezso 

Egyszerre annyi mindent kellene 
mondani is, meg elhallgatni is; hogy: 
Melyiket ne? Melyiket elébb? már ez 
elég: már ez zene; de ha valaki 
sajnálja az idő t, ne is kezdjen bele! 

(Tandori Dezső ) 

36 



Figyelek - 
-miféle?-zenére?-figyelek?? Hagyom, hogy 
vigyenek amindenkor-(úgy-látszik-) szükségesek. 

Távol a képzelődésektől: 

En nem az isten lábát fogom, csak a szék lábát, ki ne 
menjen alólam .. . 

„Játék- s elmeindulatok", humor és irónia, finom le- 
leményesség és „poének" adják e költészet csillogását. 

s 
„Az események bđséges sodra" „egy mese kénye", 
mégis ... Ennek a „mégis"-nek az alaphelyzetéb đl, 
ennek a félig-megadásnak a szituációjából születnek 
Tandori versei: 

Írhatok, amit akarok: valami 
végül úgysem lesz másképp. Talán 
ezért irok, amit akarok, valóban. Nem 
tudom, miféle јбtündér volt, akit 
lefizettem — „mint a mesében"; 
s miképpen? —, de már ez is olyan 
szomorú, hogy, lehet, 
megkönnyebbülésedre van, 
ha valamit költđien, 
vagy ún. költđietlenül, 
kimondok, helyesen vagy helytelenül 
fonok és bontok. 

Mindezek miatt és ellenére alakul ki egy ered ő, egy 
dialektikus lelkiállapot: 

„ Еn „szomorú" vagyok és jól vagyok. 

. 

Hozzám egyelđre ezek a sorok-gyakorlatok jutottak 
el. Rokonszenvesek a koala-versek és a Samu-ciklus 
is! Persze, egyetemesebb „szellemi körök gyűrűzését" 
nemcsak „egy kis-kis türelemmel", hanem majd csak 
idővel lehet — már amennyire lehet — felfogni. 
Annyi bizonyos, hogy fontos ez a kötet, ez a költé-
szet, s hogy tanulnunk tđle lehet és kell. 

Tandori minden gyöngédsége, buzgalma jóindulata és 
békessége intellektuális lényegű. Nincsenek varázs-
erejű  szavai, végleges megfogalmazásai, nem közöl 
bölcsességeket: 

... s így-úgy profi-mód fogalmazok, 
de milyen átlag-amatőr anyagból! — 

általában „keveset ad" olvasóinak; felismerései stí-
lusában, módszerében jutnak napvilágra. E költészet 
jó részét kérdőjelek, felkiáltójelek, vessz đk, pontok, 
zárójelek, idéz őjelek, dalt betűk, kötđjelek stb. te-
szik ki. 

Egy pont is gond (az ember oly kis pont). 

Közbeszúrások, utalások, korrigálások, hézagosság, 
töredékesség, amely az olvasót minden pillanatban 
megállítja, benne a dolgok értelmezési változatainak 
vibrációját keltve. Ez a szaggatott beszédmód ritkáb-
ban zaklatottságot, néha szórakozott motyogást, oly-
kor csapongó figyelmet revelál. De mindig pedáns és 
kaján technikai formaságok alakjában. Tandori „gya-
korlatával", szonettjeivel groteszkké élezi a zárt for-
mák hatalmát. Épp azáltal, hogy módszere, amely 
mindenben ellentmond a hagyományos verseszmény-
nek, él és virul a rímek és sorok verstani megkötött-
ségeinek korlátai között. 

Már a гímismétlés is ... Fenyeget!! 
Osztom a felkiáltójeleket; 

mint „az ütéseket", „a cseleket"; 
az a fđ, hogy a szerkezet kemény: . 

Egy másik versben: 

Még hat sor. Ezt kell kitölteni. 
Még öt. Még sok minden pótolható. 
Négy. Három. Kett đ. Egy... 

Persze itt már másról is szó van: a „valami" meg-
semmisülésérđl, a „vers" szertefoszlásáról a róla való 
beszélés által. 

S montázsoljunk tovább: 

... beleesik egyikünk ebbe, a másikunk másba; 
vagy igy, vagy úgy fogják pórázra 
az életkörülményei... 

Dehát a neandervölgyi dolgozó kijózanodik; 
azt mondja: így a jó; 

és vélekedik tovább, többféleképpen. 

Gyakorlat és elmélet szétvált utal. Tandori mégis 
így ír: 

Ln elsősorban: örülők! Hogy: élek! 
Szomorúságom: ennek profi-módja. 

... s hogy ez s ez egy, s ez s ez „lehet" veled! 

De Szerzőnkkel igy is sok minden „lehet" és van. 
lapp a „közhelyszerű  létezés" epizódtörténeteinek ap-
rólékos és precíz lejegyzése által. Végül is kiderül, 
hogy „könnyűség-nyűvđ  öröknaptárirása" egy, igen 
természetes ösztönökkel végzett természetes m űvelet. 
Meglepő  benne a nagy elfogulatlanság és szerénység, 
annak ellenére, hogy szakadatlan önmagáról beszél. 
Ugyanis „annyira személyes, hogy már »tárgyiasam". 
(Széles Klára) Tandori, „földhözragadt gondolkodása" 
miatt, szigorúan a megtörtént esetlegességekb ől indul 
ki, s e folyamat során az élet(é)r đi való gondolkodá-
sig jut el. Saját magából indul ki, és nem a költé- 
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optimista 
pesszimizmus 

Pardi Anna: Agak körül a vPrradat. 
Magvetđ, Budapest, 1975. 

Az Ágak körül a virradat négy fő  részből áll. (Tüskés 
Tibor találóan nevezi e művet szonátaformának, e 
részeket pedig tételeknek.) Az egész m ű  kerete: egy 
parasztember fiatalon elesik a második világháború-
ban, $ anyja, felesége és lánya siratják. E sirató a 
népi sírató-műfaj irodalmi változata. Tüskés Tibor 
a „reménytelen remény", a „hitetlen hit jelenlétér ől 
beszél a sirató esetében. Az Agak körül a virradat 
talán még ennél is továbblép. A pesszimista jelleg 
helyett inkább a belenyugvást, az elmúlás tudomásul 
vételét sugározza. 
Az első  rész (Tudom, nemsokan emlékeznek rád) fő  
jellege és szerepe a tömörítés. Egy-egy rövid, de ha-
tározottan megrajzolt képet ad a m ű  szerepl őiről. Igy 
az első  versszak, mely egyben az els ő  szegmentum is, 
az elhunyt ember anyjáról informál, mintegy film-
szerűen; a második özvegyen maradt feleségről; a 
harmadik szegmentum (3-5. vsz.) a lányról. A kötet-
nek ez a része a legtömörebb, hiszen alapot kell ad-
nia, amire a három rész épül — amelyekben külön-
külön szólal meg az anya, a feleség és a lány. Az 
egész mű  szerkezete ezek után így határozható meg: 

I. rész: 1. szegmentum (1. vsz.): az anya képe 
szegmentum (2. vsz.): a feleség képe 
szegmentum (3-5. vsz.): a lány képe 

II. rész: az anya siratója 
III. rész: a feleség siratója 
IV. rész: a lány siratója. 

i. Első  szegmentumának igéi közönségesek, minden-
napiak. Bővítményeik emelik fel ezeket az igéket, 
azok adnak nekik áhitatot (pi.. a hál helyhatározói 
jellegű  bővítményei a „legdidergőbb veréb tollai 
közt", a „fel-feltámadó hideg szélben"; akiül igéé a 
„májusi napsütésben", az „érelmeszesedéssel" állapot-
határozó stb.). E szegmentumot látszólag tárgyilagos 
közlések alkotják. A poén a versszak végén jelentke-
zik, egyetlen szóval kifejezve: „érelmeszesedéssel". 
A hangulata majdnem homogén. A sírással kapcso-
latos szemtörlés, zsebkendő, a „legdidergőbb veréb" 
hiperbola, a „fel-feltámadó hideg szél": mind-mind 
borongó, siránkozó hangulatuak. • A „májusi napsü-
tésre" szókapcsolat kis fényt, meleget visz a szövegbe, 
de nem tudja áthevíteni, mert a versszak „érelmesze-
sedéssel" zárószava újra visszahúzza a hangulatot az 
előbbi szintre. 

A második szegmentum (2. vsz.) is hasonlóan indul. 
Egyedüli szembeötl ő  különbség az előző  versszakkal 
szemben, hogy itt csak egyetlen ige található. Az igék 
helyett negatív hangulati töltés ű, s az egész verssza-
kot azzá tevő  igenevek állnak. Egy esetben itt is ész-
lelhető  egy hangulati felemelkedés: Az „ugyanazon 
a koranyári réten /sétál veled" feloldja egy időre, de 
ez sem tudja átmelegíteni az egész szöveget, me і't 
az „egyre inkább elveszve", „fel őrölve az időben / ön-
magát", kijelentések újabb visszazuhanást eredmé-
nyeznek. Ezt a zuhanást valaminek id ő  előtti bekö-
vetkezését már a korán versszak eleji ismétl ődése 
sejteti. 

Egészen más íveléssel rajzolhatnánk meg a harma-
dik szegmentum grafikonját. A kezd őversszak fönt-
ről indul, s utána kezd a negatív felé közeledni, el-
komorodni. Az „egyetlen mondatot kapott" itt is már 
vészjósló jel — mint az előbbi korán —, s utána a 
„mint szerte az országban annyian" már társadalmi 
problémává szélesíti, amit a „hábor и  utáni években" 
meghatározás tö г'ténelmileg is alátámaszt. Végül egy 
drámai, egyszerűségében szikár sorral zárul a vers-
szak: „apád pedig nincsen". Ez teljesen lehúzza a 
vers hangulatát, amely így az el őző  két szegmentum 
hangulati szintjére jut. 

Itt is vannak hangulati hullámzások, melyek a vers- 
szak befejeztével kisimulnak s megintcsak a domináns 

I. Az els8 тевг  a  nifl klimdulápankia, eьbđl fieil8dik a tavábbl 
h•агат  rész. 

vass 
éva 
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szintre jutnak. A feloldott hangulatból a komorságba 
való zökkenés nem erőszakos, teljesen nyugodt. 

dások/ébredések, jelenések, felgyorsulások. A költ őnđ  
egyes esetekben tisztán, konkrétan fogalmazza meg, 
melyik szférában játszódnak le ezek a folyamatok: 

39 

Ez a nyugalom később a szegmentumzáró versszakban 
felkorbácsolódik. A szavak szintjén ezt a vad, dob-
banás, követelőző, villog kifejezések jelzik. A gondo-
latritmus, felsorolások, ismétlések dinamikussá teszik 
a versszakot, valóban a „szív százötvenezer dobbaná-
sát" veszik át. A „meghalt meghalt / sose tudod 
meg, l milyen volt / sose tudod meg, l milyen légy" 
az előző  versszakhoz képest dramatikusabb, s válasz-
keresésével nyitva hagyja az egész els ő  részt. 

október tartóztatta kicsit még, 
ám a múlásba, a lét sötét 
vonzalmába az egész táj belehullt 

Itt már komolyra fordul a játék, veszélyessé, tragi-
kussá is válik: 

s elemészt ődött csupasz kínom értve 
az egész vidék 

Ez a szókapcsolat — „az egész vidék" — azért fontos, 
mert itt veszi át a táj az én rezgéseit. Itt emészt őd-
nek el a tájban az énb ől kikelt kínok. Ezek után már 
a tájban játszódik is minden lelki folyamat: 

A galagonya lassú pirossága 
már egyre bizonytalanabb 
áttörni a ködök frontvonalát, 
s eltéved az összes út 
a termésük vesztett földeken, 
nincs miért induljon rá a szél 

Ahogy a táj átveszi a szubjektum szívdobogását, el-
borul, egészen a „nincs miért"-ig jut el, már majd-
nem a teljes lemondáshoz ér, amikor hirtelen fellobog 
az optimizmus: 

Еs mégis. 
Ha változik a hold, 
ha hajszálnyit is kisebbedik, 
szorítsd jobban magadhoz 
szülőföldedet; 

A változó hold — a továbbiakban is látni fogjuk —
visszatérő  gondolat. A hold misztikumot hordoz ma-
gában, valami megismerhetetlent, megsejthetetlent, de 
olyan dolgot, mely azzal, hogy változik, változtatni is 
fog (egyelőre még ismeretlen, hogy jól vagy rosszul). 
Ez köthette magához a szül őföld fogalmát, mely a 
szabadsággal, a felszabadulással rokon (melyek ese-
tében szintén a siker/sikertelenség — a jó/rossz-di-
lemmája áll fenn). 
Az anya siratója s az ezt követ ő  két rész dalszerű . 
A dal alatt itt nem a rövid lírai műfajt kell érteni, 
hanem egy áradó, áramló formát, melyet természeti 
képek jelenléte jellemez, s visszatér ő  részek, refrének, 
lírai és balladabetétek alkotják. 

Pl.: 

száz elhordott szoknya rogy le a sarokba, 
száz gyöngysor pattan száz fonál szakad 
száz ingváll elny űttem csak álomtalan álmot kutat 

Az ;,álomtalan álom" újra a pesszimizmusig elért 
hangról árulkodik. A szürrealista jelleg továbbra is 
jelen van. A változó hold refrénje jelentkezik, álmo- 

II. A második rész (Levél 1942 novembeгébđl) a meahatá-
rozatlanból indul. Az „eqt/ tandđklđ  tél tájain" aшteгáaíбs, 
mesei „hol volt, hot nem volt"-szегQ szókaposolat ídđbelíleá 
és térbelileg hozza létre a határozatlant. nzt ,követi a ..mi-
féle piros sálak", a „végtelen elđtt" meghatározás. ..miféle 
foltok, kék iitések" stb. 

Az elsđ  szembeőtlđ  jelleg itt a sztirrea1 tás. A ..hová vág-
tatsz, kisfiam", a nyak'>n „lefolv б  piros sálak" stb. álam-
szerűséet árasztanak. A hangulati mint nazylából itt is 
kiegyensíilyozott. Lépésrđl lépésre lira ііѓvá válik a vers. Az 
„Itt ősz van még" vershelyzetet alátámasztja ..A nyár el-
lobogott". Az ..ellobogott" merészséАétđl szárnyra lcap a já-
ték, a újabb sn .emélyesátések sora következik: 

Csak álmodni jó. 
Az álmok jobban tudják 
elszakadt életünk titkait, 
jobban tudják, 
hol, hogyan állsz őrségben te, 
s hogy tisztogatom én gyermekkorod 
játékfegyvereit, e szúró, sebző  
fényeit t űnő  időnknek 

Ez pedig (a gyermekkor, emlékezés) a szürrealizmus 
talaja. Az álom néha szinte filmszerűvé válik, fel-
gyorsul a vers, hangulata is magasabbra csap. Tehát 
a felgyorsulás együtt jár a hangulati felemelkedéssel, 
méghozzá nem akárhogy: az álom terén, egy fels ő  —
már-már 'tudatalatti — szféraban. Ezzel magyaráz-
ható, hogy e mű, sirató volta ellenére sem pesszimista. 
Az elkeseredett egyén id őnként az álomba (sőt álmo-
dozásba) menekül s ilyenkor billen helyre hangulata. 
Ezekben a pillanatokban képes felszabadulni, kiszé-
lesedni a képzel őerő, de mégis reális marad. Reális, 
mert az egyéni optimista érzéseket tovább tudja 
vinni, összekötni a valósággal, `társadalmi jelleget tud 
adni nekik. 

Am a feleszmélések újabb elkeseredéshez vezetnek. 

Pl.: 

Fáj a kútnak az ő  vize, 
mert rátapad a messze ég, 

fáj az embernek a korlátozottság, 
mert a gondolat a messzeségért ég. 

Ha a csillagokat nézed, 
elhagyatottságomat érzed, 

ha a világos égre nézel, 
beboruló, sötétülđ  éveimért féltesz. 

Az ilyen urai betéteket az azonos hangulati jelleg 
építi szorosan az egész műbe. 

S mégis, nem az elvesztett gyermek iránti bánat okoz-
za az elveszettség-érzetet. Maga a sirató anya is meg-
nevezi, hogy az élet a „valakik-jöttek meg-se-igen-
álltak / máris-tovább-robogtak / rettenete", s „felnő  
a gyerek, / új arc támad a régi helyébe". 

Itt — a második rész végén —ütközik ki, mi okozta 
az állandó feszültséget, mi húzta le mindig a vers 
hangulatát. Nem a szubjektív fájdalom, hanem az 
egész emberiséget foglalkoztató létprobléma: 

én, aki mindig kicsi dolgok között éltem, 
hogy viseljem el 
az aránytalanul nagyot, 
a végzetet 

Ha itt a borongó hangulat eredetét láttuk, lássuk, 
milyen hit okozza legtöbb esetben a hangulat felemel-
kedését (ezek a sorok jelezik a fő  álláspont bekövet-
kezését, s valószínűleg ez is a mű  fókusza)' 

A fák fölött négy varjú kering, 
majd kitépi lelkük 
a nagy fagyos tél, 
$ ettől támad az ágak körül a virradat, 
a megfoghatatlan sugárzás, 
tőlük, tőled, tőlem, 
halandóktól. 

tel. A harmadik rész (Ragyog a fіLvön a harmat) a feleség 
siratója. Mintha világosabb dereл,eésbe csapna itt át a vers. 
Az egyéni fájdalmat is  maid  mindenhol általános életta-
pasztalatok helyettesítik. A „Nem lehet egyetlen szív do-
bogásába", „nem lehet minden este egyazon az иton" 
versszak_kezdések felдyaгsítјá& a verset. A sara vádolására 



Szkeptikus, pesszimista ez az élettanulság-levonás. 
Ezek után az álommal vegyül: a hold-vízió fölengedi 
a gyötrelmeket, a hangulatot. Fölfelé indul a görbe 
íve, de nemsokára újra aláhull. 

Az előző  részben említett fókusz-sorokhoz hasonlóan 
itt is található egy tartópillér-gondolat: 

ragyog a szemben holnap, 
s már tegnappá vált a lényeges 

Itt általános életbelátásról van szó, higgadt elmélke-
désről, de — talán a gondolat дуugtalan csapongása 
vagy a fel-feltör ő  érzések miatt —újra zilálttá válik 
a vers, számonkér ő, kérdéses-gondolatritmusos iram-
lásával. Tehát itt nem hangulatváltásokról, inkább a 
belenyugvás-zaklatottság váltságáról érdemes beszélni. 
De a hangulatgörbe nem marad lent, a zaklatottság 
is háttérbe szorul. Háttérbe szorítja a jöv őbelátás, az 
állandóságérzet. 

hasonlítanak ezek a sorok. Iaamlásuknak jelentésiikloel Sn11yt 
adnak az olyan szavak , miit pl . az élet, idđ , senki, csele-
kedni. sors, verekedni, szenvedni stb. A tavábbiakban az 
egymást suhanva Кövetđ  fđneveеk, igenevek még jobban fel,-
gyorsitják a vers iramát, s e Szбznhatđgbбl egy állandóság 
sztíгбdik 1e. Nem más ez, mint az élet. az  általános emberi 
sors leltára. Az áramlást egy klбre hiányos mondatok féRe-
ziR meg. De ez csak alap arra, hogy a vers újra nekilen-
düljön gondolatritmusos szágUбdásáјVa1, hogy ráolvassa, ránk-
olvassa azt, amit más is, mi is éhíni megnevezetlenill. 
Pl. egy részlet: 

Mindig a földön. 
Mindig a magasba vágyakozva. 
Mindig szeretni vágyni.. 
Mindig a szeretet kínjaiba fulladozva. 

IV. A negyedik rész (Magasan, a néma fđldek felé ...) in-
dulása ,rendkiviil lírai. A halál tudata itt nem tragikus: 
megtörténtként beépül a természetbe, az „id đ  úszó tenyeré-
re" kerül, melynek „két szálló ujja. a nap és a hold / va-
rázsolt testet annak, aki holt". Továbbra Ss a tái hiteles 
részenek marad meg a megénékelt. Minden változásban, 
törvényében részt vesz, mivel vele együtt elv törvénvrnek 
volt kitéve, s éppúgy. mint a bál „nem is talál / magá-
nak / más díszt / csak holdat, csillagot." A hold-vizió itt 
is belebegteti a versbe a szürrealista jelleget. A m űnek 
ez a réme még világosabb az ieddigieknél, nem tralizál, a 
tnegtđrténtben a tragédia helyett a nnúitl бi gvökereaбt és 
a jövőbe haladót látja. Ezért üt át sorról sorra az entiániz-
mus. Minden az emlékezédbe merül, ennek fdlvamatából 
bukkannak fel a konkrétan megrajzolt képek. A felsi đ  és 
alsó hangulati színt egybecsapódik, s elv középszint ala-
kul ki. 

Az Agak kđrill a virradat a oselektnény állandó jei'enlété-
vel, az ilék áliandб  mere'pléséval egyfajta folvanatossá гпt 
alakít :ki. Nemcsak hangulatokról egy domináns sebe б tгб l 
is beszélnl kell, mely vagy megлΡđ  valy lelassul. BiYonvos 
fokú állandóságot sugall a háld — a mjsztikum ielenléte is. 
Az Agak kilrill a virradat megközélitésének módia. h о" 
lie az epikumot, hanem a mögötte derenl đt velviik tudo-
másul. Ez adja meg az elé гzé'kenv(ilést, az áhitatot. 

junger 
ferenc 

a 
kultúra 
mint 
kommunikáci®s 
folyamat 
Edvard Hole Nemi jezik. 
Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 
1976. 

„Egészen röviden: könyvem célja az, hogy felhívja 
a figyelmet a kommunžkácžós folyamatnak a tudat 
hatósugarán kívül eső  vonatkozásaira. Sohasem indul-
hatunk ki abból, hogy teljes egészében tudatában va-
gyunk, mit közlünk másokkal. Napjainkban a jelen-
tés hihetetlen mértékben deformálódik a kommuni-
káció folyamatában. A kommunikációval összefügg đ  
lelki folyamatok tanulmányozása sokkal nagyobb je-
lentőséggel bír, mint ahogyan azt az első  pillanatban 
hinnénk." 

Edward Hall nem az antropológusok számára írta 
könyvét, mégis nagy port vert fel vele a kulturális 
antropológia művelői körében is. Foglalkozik benne 
az emberi kultúra létrejöttének és lényegének elmé-
leti és gyakorlati kérdéseivel, a fent vázolt célkit ű-
zéseknek megfelelően azonban elsődleges célja az, 
hogy meghatározza a kultúrának az egyetemes emberi 
kommunikáció folyamatában betöltött helyét és sze-
repét. 

Hall az emberi aktivitás szempontjából a kultúra bio-
lógiai alapjait tíz tényezővel határozza meg. Ezek: az 
interakció, a közösség, a létfenntartás, a biszexualitás, 
a területiség, az id őbeliség, a tanulás, a játék, a vé-
dekezés és az exploatáció (az anyagfelhasználás). Hall 
elmélete szerint ezek a tényez ők az emberi lény leg-
mélyebb, biológiai rétegében gyökereznek, önálló zárt 
rendszert alkotnak s dönt đen befolyásolják a kultúra 
rendszerének az egészét. A szerz ő  elméletének legúj-
szerűbb része a kultúrán belüli hármasság, a „nagy 
triáda" elméletének felállítása. Hall szerint az ember 
három szinten éli át a világ dolgait és jelenségeit: 
formális, nem-formális és technikai szinten. E hár-
masság folytonosságát a feln őtteknek a gyerekekhez 
való viszonyulása határozza meg, alapját pedig az 
észlelés, a tudat és az érzelmek szintjén kifejezésre 
jutó hármasság képezi. Hall elmélete azon alapszik, 
hogy az ember a tudat szféráján kívül es ő  formális 
meggyđzđdéstől a nem formális alkalmazkodáson ke-
resztül jut el a technikai analízisig, amely teljes egé-
szében a tudat hatósugarán belül helyezkedik el. 

Hall a továbbiakban e hármasság alapján vizsgálja 
a kommunikációs folyamatot, s els ősorban az emberi 
cselekedetek jelentéstartalmát veszi szemügyre. 
„A nyelvi jelek értelmezésekor —írja — számos nem 
nyelvi természet ű  jelet is figyelembe kell venni, 
amely aláíámasztja vagy cáfolja a nyelv által közve-
tített tartalmakat." Hall szerint az emberek közötti 40 



nézeteltéréseket els ősorban a kommunikációs folya-
matban beállt zavarok okozzák. „Egy-egy probléma 
megoldásakor sokszor a legnagyobb jóakarat mellett 
sem jár sikerrel fáradozásunk, mivel képtelenek va-
gyunk felfogni a kommunikációs folyamatban felénk 
áramló tartalmakat." 

A szerző  a megoldást a kultúra alappilléreit képez ő  
formális jegyeknek a tudatosításában látja. „Mi az 
oka annak, — teszi fel ezzel kapcsolatban a kérdést 
—, hogy korunk embere sokkal absztraktabb és össze-
tettebb eszméket is magáévá tett már, a kultúra el-
méleti kérdései iránt azonban lényegében mindmáig 
érzéketlen maradt?" A kérdésre adott válasza meg-
döbbentđ : a vonakodást és az ellenállást nem az egyes 
kultúrák közötti szakadékok áthidalhatatlansága ké-
pezi. Ha ll  nézete szerint a kultúra alaposabb tanul-
mányozásával szemben tanúsított ellenállás rokonsá-
got mutat a pszichoanalízis térhódítása elé gördült 
akadályokkal. Mindkét esetben arról van szó, ugyanis, 
hogy — a részletes vizsgálódások implikációitól félve 
— nem kívánunk e területekre lépni. „Pedig — álla-
pítja meg Hall — a kultúra realitásként való értel-
mezése forradalmi következményekkel járna (...) 
Nyomában újra fellángolna bennünk az élet iránti 
érdekiđdés, aminek manapság annyira hiányát érez-
zük. Csak ily módon tudnánk megválaszolni a kér-
dést, kik vagyunk és hol vagyunk." 

E téren az els ődleges feladatot Hall a társadalmat 
összetartó kultúra formális jegyeinek feltárásában és 
tudatosításában látja. Az e formális jegyekb ől össze-
álló rendszer képezné azután azt a teret, amelyben 
az ember mozogna, élne, alkotna. Megállapításai e 
ponton is meglepőek: az ember szerinte akkor sza -
badulna meg a kultúra béklyóitól, ha tudatosítaná 
önmaga számára, milyen korlátokat szab az életteret 
jelentđ  kulturális rendszer. 

Hall egyik-másik tételével, els ősorban a kultúra és az 
emberi szabadság viszonyát taglaló tézisével vitába 
száuhatnánk, s megkérd őjelezhetnénk a kultúra for 
malizálását szorgalmazó nézeteit is. A könyv ketség-
telen érdeme azonban — s ezt az els đ  angol nyelvű  
kiadás óta eltelt majd két évtized egyértelm űen iga-
zolta —, hogy a kultúra kommunikációs folyamatként 
való éx'telmezése és tanulmányozása számos olyan 
kérdést vetett fel, s több olyan megoldást talált, 
amelyek e nélkül az aspektus nélkül nem kerülhet-
tek volna felszínre. Az emberi magatartás formális, 
nem-formális és technikai szintekre való tagolása pél-
dául már túlnđtte a kulturális antropológia határait, 
s létjogosultságot szerzett magának a lélektanban és 
a pedagógiában is. 

a 
nyelvi 
fordulat 
megértéséhez 
Terts Istvбn: A nyelvész szóra bírja a nyelvet. 
Gyorsuló idđ  srэrozat, Magvető , Budapest, 1976. 

A szerzđ  a bevezető  részben körülhatárolja a köny-
vében vizsgálandó területet: „Ez a kis könyv — a 
Кiadó és a szerző  szándéka szerint — a modern nyel-
vészet problémáinak bemutatásán keresztül a ,nyelvi 
fordulat' megértéséhez szeretne hozzájárulni." 

Ezenkívül a modern nyelvészet problémáit, módsze-
reit, gondolkodásmódját, hivatott felvázolni. A meg-
jelölt három terület közül talán az utolsóról — mo-
dern nyelvészet gondolkodásmódjáról — tud legtel-
jesebb képet kialakítani araagában az olvasó. A nyel-
vészeti problémák, módszerek — talán éppen a mo-
dern nyelvészet gondolkodásmódjának Terts István 
által meghatározott jellege révén — valamivel felü-
letesebb bemutatást kapnak, úton-útfélen szó esik 
róluk, de a velük kapcsolatos megállapítások nem 
tudnak teljessé szerveződni. 
A kötet kezdetén felvázolt témakörök jónak bizo-
nyulnak. Olyan témákat, olyan területeket ígér az 
író, melyek minden nyelvészeti és nyelvi érdekl ő-
désű  olvasónak sokat mondhatnak (a hétköznapi 
gondolkodás, a tudomány felé vezet đ  út, a hétköz-
napi nyelvszemlélet, a nyelvtudomány, a nyelv és 
társadalom stb.). A kötet által kijelölt állomásokhoz 
— mint ahogy az író mondja — „a fejezetek olykor 
tréfás címei" vezetnek el bennünket („Mibđl lesz a 
tudomány", „A téma az utcán hever", „Melyik lábával 
kel fel a tehén" stb.). Ezeket a tudományos munkák 
olykor szárazzá váló nyelvét rehabilitálni igyekv ő  
megoldásokat mindenesetre hasznos törekvésként kell 
fogadnunk, habár az író sokszor nem támasztja alá 
ezeket a címeket, amelyek megválasztásának célja 
és oka így homályban marad. 

A nyelvészetet, a nyelvet nem lehet világunktól el-
szigetelve, búra alatt vizsgálni. Meg kell állapítanunk: 
Terts Istvánnak e tudományhoz való hozzáállása e 
tekintetben helyes volt: a nyelvészetet, nyelvünk mai 
helyzetét, eredményeit és válságait a más tudomá-
nyokkal és körülményekkel való szimbiózisában igye-
kezett felvázolni. A megismerés, a filozófia, a pszi-
chológia, a művészet, a természet- és társadalomtus 
dományok, a mindennapi élet gyakorlata mind-mind 
olyan területek, melyek bizonyos aspektusaikban 
időről-időre találkoznak a nyelvészettel. E területek 
szempontjaival a szerzđ  a nyelvészeti vizsgálódás 
módszereinek tárházát gazdagította: ez teszi m űvét 
elevenné. Azonban e területek olykor annyira el đ-
térbe kerülnek, hogy magát „a nyelvet szóra bírni" 
igyekvők nyelvészt szorítják háttérbe. A felvetett té-
mák egymásba fonódó, az olvasói figyelmet hol ide, 
hol oda kalandoztató szövedékében gyakran veszít-
jük el a gondolat nyelvészeti vezérfonalát. 
A nyelvet, a nyelvészetet meghatározó definíciók 
képviselik a kötet fđ  értékét. Esszenciálisak, találóak, 
helyénvalóak. S ha a gondolat útveszt őiben szorosabb 
összekötőszálakra találnának, meg több tapasztalatot 
eredményezhetnének. 

Mint említettem, a mű  a modern nyelvészet problé-
mái, módszerei és gondolkodásmódja közül az utóbbi 
domborítja ki. Terts István e kötetével tehát egy 
szimpóziumra hívott bennünket, hogy a modern nyel-
vészet gondolkodásmódjáról GONDOLKODJUNK. 
vess éve 



kovács 
teréz 

folyóiratszeml в  

egyéni 
különbségek 
es 
kollektív 
mobilitás 

A Valóság 1976 novemberi számában Ferge Zsuzsa 
A szocialista társadalmi struktúra dinamikájáról ír. 
Harminc év tapasztalata alapján hasznos vállalkozás 
az új társadalom struktúrája dinamikájának elvi kér-
déseivel foglalkozni. A szerz őnek nem is ez az első  
kísérlete: egy el őző  tanulmányában ugyanis (lásd: 
Társadalmunk rétegeződése. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1969) már foglalkozott a szocialista tár-
sadalmi struktúra elemzésével. 

Az osztálytársadalmakban a tulajdonviszonyokra 
épülő  osztályviszonyok a társadalmi dinamika alap-
vető  tényezői. A szocializmusban a magántulajdon 
felszámolása és az ezzel szorosan összefügg ő  hatalmi 
és tudás-viszony (a tudás egyenl őtlen eloszlása ala-
pozza meg a fizikai és a szellemi munka szétválását) 
a struktúrát rugalmassá teszi. Az említett alapviszo-
nyok a termel őerők fejlettségi szintjével kölcsön-
hatásban meghatározzák a társadalmi munkamegosz-
tást, vagyis a munkának bizonyos jelleg és típus sze-
rinti elkülönülését. 

A szerző  hangsúlyozza, hogy a „strukturális viszony-
гendszerből levezetett csoportok, rétegek távolról sem 
teljesen homogének, nincsenek egymástól elszigetelve, 
s egymáshoz képest nem гendeződnek teljesen egyér-
telműen: az egyenlőtlenségi rendszer tehát nem me-
rev, s a hierarchia korántsem tiszt". A szocializmus-
ban a struktúrális viszonyokból levezetett rétegek 16-
tezését Ferge Zsuzsa tehát nem tartja valószín űnek. 
Amennyiben mégis rétegekről beszélünk, szem előtt 
kell tartanunk, hogy azok „tiszta empirikusak", s még 
nincs róluk szóló kidolgozott elmélet. 

A csoportok, rétegek egymáshoz való viszonyának 
módosulását csoportmozgásnak, csoportmobilitásnak 
nevezi a szerző. A szocialista fejl ődés szempontjából 
ez a kollektív mobilitás a kívánatos. Ez azt jelenti, 
hogy az egyenlőtlenség-jellegű  különbségek csökke-
nek. Az effajta mozgásnak az egész társadalom ér-
dekét kell szolgálnia, s az egyéni felemelkedésnek a 
közösség felemelkedésével kell együttjárnia. Az egyé-
ni mobilitás ugyanis nem szükségképpen jelzi vagy 
váltja ki a strukturális viszonyok módosulását. A ta- .  
nulmányból azonban nem tudhatjuk meg, hogy az 
egyéni felemelkedés mikor szolgálja a közösség fel-
emelkedését, és főként azt nem, hogy az egyéni mo-
bilitás mikor káros a strukturális viszonyok módosu-
lása szempontjából. Erre a kérdésre csak részben ad 
feleletet azzal, hogy kimondja: a fejl ődés alapvető  
aspektusa a munkamegosztásban rejl ő  mai egyenlőt-
lenségek további csökkenése, amit a munkamegosztás 
folyamatos, strukturális átszervezésével, a munkák 
jellegének bizonyos közelítésével érhetünk el. 

A szerző  leszögezi, hogy a társadalmi struktúra folya-
matos változtatást igényel. A társadalmi dinamika a 
tudatosság és a spontaneitás új lehet ősége révén mó-
dosul. A társadalmi folyama'tokban a> tudatos er ők 
kibontakozásához az szükséges, hogy a tudatosan (és 
bizonyos értelemben „felülről") elindított folyamatok 
egyfelől áthathassák a társadalmi lét minden szférá-
ját, s másfelől, hogy önszabályzó jelleget öltsenek (ne 
külső  parancsként, hanem bels ő  azonosulás fol3+tán 
hassanak). Hozzáteszi azonban — igen helyesen —
hogy e feladat megvalósításához mind a mai viszo-
nyokat, mind pedig az egyes szervezetek és intézmé-
nyek dinamikájának természetét — ezek sajátos moz-
gástörvényeit — jobban kell ismernünk. 

A tanulmány célja a társadalmi dinamika elvi kérdése 
néhány problémájának felvetése. Ezt kétségkívül elér 
te a szerző ; a következő  feladat az lenne, hogy elmé-
leti választ kapjunk arra a kérdésre, milyenek az 
optimális feltételek a termelésben elfoglalt helyt ől 
függetlenül létrejövő  egyéni különbségek alakulására 
és minden egyes egyéni különbségnek milyen jelen-
tősége van a társadalom globális s'truktúrájának fej-
lődése, továbbhaladása szempontjából, illetve, van-e 
olyan (a termelésben elfoglalt helyt ől független) egyé-
ni különbség, amely nemkívánatos a kollektív mobi-
litás szempontjából. 
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fenyvesi Ottó: 
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konfliktus a vüágga іl 'no. 1 	1 

tartakim 
ђд  

regime 
U over našem broju ebjavljujemo novelu Lana Vegela posve čenu Ervinu 
Štnkou, kao i novelu Ferenca Beretke miadog prozaiste.  Penman a re javlja 
Ferenc Vesteg, a u prevodu Pala Bendera dononimo  perre Miodraga Pav- 
lovt ča iz njegove najnovije zbtrke pesama. 
U polemt č ki intoniranom likovnom napinu Oto Fenjveši se zanima za peril -
nini život vojvodanske likovne umetnosti, pokušavaju ć t da sveobuhvatno sa- 
gleda tok organizovanja našeg likovnog živola (s pesebnim osvrlom na rad 
umetnt čkfh kolonija) i orijentaciju individualnih umotnt čkih opusa, ите lпнсца  
dostignu ć a iii eklekti čne, eptgonislt čke zastoje, stihije. „Razvoj likovnog 
stvaralaštva u godinama posh e rata — na po ćelku — neswn..two možemo 
povezati ra potavom umetni čkih klonija" — zaklju čuje. Organizovanost rada 
likovnih kolonfja istovremeno ne riedi i organizovanost likovno-kritt č kog 
života, izostaio je kake otkrivanje i  intorijrke umelní č ko vrednovanje zna čajnih 
životnih dela, koja imaju tradicionalan гпасај , tako i životnth deli koja re гада  
formiraju; vrednovanje i potvrđ ivanje intelektualno umetnf čkog pravca rada 
umetni čkth kole жг fja. Tome se može pripisati i nedontatak svesnog ntvara- 
la čkog rada u današnjim umelnt čkim koionijama, kao Ito  i nlvanne vrad- 
nosti našeg iikovnog stvaralallva u natal kulturnoj svesti ostaju biz edjeka. 
Na kraju svog napisa Fenjvešf se zauzima za pokretanje jednog likovnog 
lista, koji bi  regal di organizuje kako istorijske-umetni čka istraživanja, 
take i rtvaralaiku likovnu kritiku. 

U nyom tkovnom eseju Atila Ba1až bavi se crfanim romanom: 
„Crtani roman ii u srodstvu sa animacijom (animiranim ű lmom) a S  šlrem 

zna čenju  ra vizuelnim umetnostima, u suštini je sredstvo masovne komuni- 
kacije i po č iva fi grafi č kom na č inu izražavanja, koji pomalo moditikovano 
i selektirano — ali ipak primenjuje izražajna sredstva slikarstva (kompo- 
ziciju, arpekt, perspektivu, isticanje, sen čenje, ritam, srazmere, razne op- 

ti čke zahvate, itd.) i koji pored svega toga,  delimiino koriste ć i mogu ćnosti 
pisanog teksta, svojstvenim ritmom i montažom ovekove čuje vreme (...). 
Crtani roman је , slede ć i jednu veoma staru lradiciju prigrlio prastara pre- 
danja i ponovo oživeo mitologiju, čemu se literafura pokazala neposob- 
r,om, stvorivši na taj na č in mitologiju dvadesetog veka (...). Zahvaljuju ć i 
stripovima Tarzan je postai Davidom mifologije današnjice". 

U svom radu Karolj Keseg analizira pesnišfvo Ervina Šinkoa frude ć i  re di u 
svojoj karakterislici vrednuje ovaj pesni č ki put, njemu se č ini  di  Šinkoeva 
lirika  U  polpunosti doiazi do izražaja  U  proznoj pesmi „Cudesni izletnik" 
objavljenoj na hrvatskom jeziku (na ma đarskom  ii  „Híd" objav:o pod na- 

siovom "1 о  beszélgetés ") i sinteti č ki se odražava na teli njegovo pesnišlvo. 

U svojoj ntudiji Eriebet  Juhar analtzira roman Dežea KortoIanjija „ Ševa". 
Kostelanjijev roman „ Ševa" objavijen  ii 1924. godine. Kritike koje se 
njime bave ve č inom se siažu u oceni da  ii  „ Ševa" prozne re:ne!cde:o biz 
I једпе  greške. U ovom radu pokušavamo da dobijemo odgovor kako uspeva 
pisac  di  nem  u ovom romanu — č iji konflikaf č ini бezrazložra 6:O10šk8 
slu čajnost: ružno ća, siromašna, bezzna čajna radnja mu ii  jedv э  nešlo drugo 
nego bu đenja, uzimanje hrane i opis spa"anja, prostor mu ii  skueni am- 
bijent jedne provincijske varošice, a vreme svega jedna sedmica — do- 
čarava ceo jedan nyit, prikazuju ć i  nem  jedne sudbine koje ci možemo 
uopštavati i kako итреиа  di izrazi jedinsivenu sadržinu ž:voia, koji ii u 
ovom svetu mogu ć  kao maksimum bitisanja. 

U nyom napisu Deže Ereg  pile 0  odjeku madarskog izdanja Kamtjevo з  
„5tranca". Ma đarska publika  ii 1946. godine i mali priliku da se upozna 

ra ovim delom u prevodu Alberta Đerđaija i od tada pa sve  do  današnjih 
dana  ii  predmei r.ejenjavaju će diskusije. lštvan Šefer vode ć i m' đ arski istori- 
č ar književnosti i kriti č ar  vii ii 1948. godine objavio studiju  0  Kamiju, 

znaju ć i  vii  i to, da  ii  „Sf гanac" nesvakidašnja vrednost. (...) Ve ć inu onih, 
koji su vrednovali ovo deli zaokupilo ii objašnjavanje ponašanja glavnog 
junaka „Mersoa". —  pile  Deže Ereg, i u naslavku suo čava ova  razea  inter -
pnetiranja Mersoa, primelivši,  di  nupnotno i razii č ito primanje dela dokazu;e 
najbolje aktueinont i vrednost „Stranca". 

U krttt čkom napisu Eržebet Canji bavi se pesništvem Dežea Tandorija mo- 
derr.og mađarskog pesnika. „Najosnovnije menlo ovoga pesništva  ii to da 
ono pori če izražajnost „suštinskih stvari", i smelo raskidaju ć i s pesni č kim 
tradicijama, isfupa iz mu čne uloge pesnika, koji čezre za izražavanjem 
„suštine" . . . (. . .)" Lirika nije obavezno tmurna iii sladunjava književna 
vrsta" — kaže Tandori.  Vici deo života inail  provodimo u nekim me8u- 
raspoioženjima (...) Sve ono Ito  ostaje u name je smešno mali; i time 
smo na č isto — dosko č iti  bat  zato i  amen:  razmišljanjem, i grim,  ironi- 
jom, životnom radosti (...). Sva Tandorijeva, slabost, dobro ćudnost i mir- 
п o ća su intelekfualnog karaktere. Neme čarobnih re č i, konainih kompozi- 
cija, ne saopštava nam mudrosi, uopšte „daje mali" svojim č it г ocima;  sic-
give  spoznaje iziaze  fi svetio dana u njegovom stilu i njegovim meto- 
dime. Ovo pesništvo sa č injavaju velikim delom zarezi, crtice, znakovi pi- 
tanja, uskii čnici, ta čke, zagrade, kurzivi itd. (...). Upadice, upu ć ivanja, 
korekcije, praznine, odlomci koji č itaoca svakog trenutka prekidaju, stva- 
rajuć i u njemu utisak vibriranja, pnomene tuma čenja stvari.  ‚vaj isprekidani 
nails  kazivanja  ride  revelira uzbu đenost, rasejano mrmijanje, a nekada 
lepršavu pažnju. Ali a  obliku pedanfnih i zlobnih formalnosti. Tandori ra 
svojim „vežbama", svojim sonetima  mu  ć  zatvorene forme zaoštrava do  gno- 
teske. 

Eva Vat  analizira pesme Ane Pardi madarske pesntktnje, u ko;ima v:di 
jodnu verztju ostvarivanja modernih narednih tužbalica. 

Ferenc Junger nas upoznaje ra knjigom „Nemi jezik" od Edvarda Nola: ,.Sa 
pojedinim Holovim stavovima, pre svega  ra  onima koji raspravljaju  O od- 
nosu kulture i ljudske slobode mogli bismo  di se upust'mo u diskusiju. i 
da stavimo pod znak pitanje i njegove sfavova koji podsti ču formaliziranje 
kulture. Nesumijiva zasluga knjige  ii  međutim —  Ito  dokazuju dve protekle 
decenije od prvog engleskog izdanja — da  ii shvatanja kulture kao komu- 
.nikacionog procesa i njeno prou čavanje posiavilo mnoga takvih pitanja i 
dala  vile  takvih rešenja, koja biz ovih aspekata nikada fI 6i izišla na 
Qpvršinu. Formalno ponašanje č oveka i njegovo ras č lanjavanje na neformalne 
i tehni č ke slojeve, ic na primer, vii  ponr'sli okvire kulturne antropologije, i 
stvorilo sebi pravo na postojanje  a  psiliologiji a i  a  pedagogiji." 

Eva Vat  na г  upoznaie  ra zbirkom ereje lštvana  Tina,  koja se bavt polo- 
žajem moderne lingvistike i njenim problemima, u kojoj lingvisfiku, današnji 
poležaj nauke  a  jeziku, njene rezuilate i krize pokutava da opiše u sim- 
bijozi  ra drugim naukama i drugim okolnontima, dakako u into vreme  vile  
pufa Izgubivši fok  mini.  „lingvisti čku" nit vodilju. 

U pregledu časopisa Tereza Keva č  nam prikazuje teoretske i  praktiine 
pouke jedne socioioške studije: sludija iuže Ferge  bay'  fi dinamikom го - 
cijalisti čke društvene rtruktune, a objavljena је  u novembarskom broju 
., Va 1 огđ  g " - а . 
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J£ NE 5UIS PAS D£ CELLES QU/ S'ÉVA -
N0U/SSENT FAC/LEM£N7 MA/S, POUR 
ONE  

aALORS  IL  5 ЀLEVA, 
вг95~сИСА  
ЕТ  DEVINT 

' /NVISњLE!' 

VQUS N'AURiEZ PAS 
DU , JOAN ! ... 
NODS AUR(ONS PU 

NODS REV0i2... 

PUlS /L đ/SPAROT 
COMPLЁTEMENT 

DANS 
С 'ATMOSPNЁRE 

1Г 	`li 

г~ ~ 

Ј  E SUiS 	\ 
UN V0YA6EUR 
ET JE DOiS 

V0'/AGER... ADEEU... 
S? SEULEMENT 

VOUS N'AVIEZ 
PAS... 



С J  NON ,'_ 1 N' У  A PE ГL°-ONNE. 
МА13 QUEL ENDRO1í CURIEUX L 

IA~ ! g4 FA1t DU B1EN DE 
S'A53EO1R! ЕЕ  FAUTPIJIL 
Е3Т  UN СлА.1. POUFZ 

LE sЁАRТ 1 

/ E1 1 F  se 
REFERME I 

DE~гFг IÉ1гE  i 

l.10UB BUMME3 ~ 
ТОМВЕ9 q4N3 

UN P1EGE 1 

~FlTON3-EN 
fcUR NOU3 
RFю3ER UN 
PPU, PU13QU'1L 
Y A DE8 31Ег.гл  ~ 
ON N'ARRErE 
Р!8 DE NJfüІER 
LćLiЛ3 L6 Gć8(!Г  

DE G'čгі E 
AVENfURE! 
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