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sziveri 
јános 

az 
ösztönösségtő l 
a 
tudatos 
felismerésig 

„Minden m űvészi látomásnak megvan 
a maga tökéletessége." 

Miodrag B. Protk 

„Nem a látszatot keresem, hanem a 
lényeget, azt, ami a jelenségek mögött 
rejlik, azt, ami az élet titka." 

Vincent van Gogh 

a 
test 
és 
a 
szellem 
nyugtalansága 

A szabadkai Városháza kiállítótermében nemré-
gen zárult Sáfrány Imre festőm űvész retrospek-
tív tárlata. Annak a felismerésnek tudatában te-
kintettük meg, hogy olyan életm űvet Látunk, 
amelyet csak „részben" tekinthetünk életm űnek, 
hiszen önmagában véve torzó, ugyanis 1970-
ben egy t űzeset alkalmával a regsemmisülés 
áldozatává lett alkotásainak nagy része, több 
mint háromszáz festmény, rajz, vázlat. Ezeket 
az immár nem Létez ő  m űveket nem lehet egy-
szerűen elfeledni, szoros t:artozékai kell hogy 
maradjanak festőnk opusának, még úgy is, ha 
már tárgyi mivoltukban nem várhatnak többé 
kultúránk közkinc5évé. 

Sáfrány tárlatának anyagát különböz ő  fázisok-
ra, részekre, blokkokra, alkotói szakaszokra stb. 
Tehetne felosztani, mi azonban a továbbiakban 
csak két, egymástól nem maradéktalanul elkü-
lönül ő  részben fogjuk tárgyalni a fest ő  külön-
böző  іа l КОtбј  fázisait. Az els ő  részben rövid át-
tekintést szeretnénk nyújtani m űvészünknek a 
sámánképekig terjed ő  munkásságáról, alkotól 
felfogásának addig megnyilatkozó egyes vetü-
leteirő l. A második részben az egyazon temati-
kájú, vagyis azonos központi eszméb ő l fakadó 
sámánképekkel szeretnénk behatóbban foglal-
kozni. Sáfrány a m űvészi fejl ődés „tövises" út- 



ján jutott el az alkotói er őfeszítéseit tetéz ő  sá-
mánképekig, de az egyes állomásokon is szü-
lettek természetesen maradandó m űvek; világ-
szemléletileg, filozófiailag azonban a sámánok-
b.an  szintetizálódnak mindazok a törekvések, 
amelyek a különböz ő  alkotói szakaszok némely 
alkotásában csak fel-felcsillannak vagy töredék-
ként jelentkeznek. Az analizáló és csak id ő n-
ként szintetizáló szándék, kényszer a gyakor-
latban egyedül talán A tűzvész siratása cím ű  
képén válik maradéktalanul szintézissé: tartal-
mi és formai szintézissé egyaránt. 

Sáfrány Imre azon fest ők közé tartozik, akik 
nagy hangsúlyt fektetnek egyéniségüknek a 
m űbe való minnél egyöntet űbb áttranszpl:ant "alá-
sára. M űveibő l könnyen kikövetkeztethet ők ez-
által individuumának különböző  vonásai, mivel 
festő ink közül leggátlástalanabbul viszi bele 
egyéniségét festményeibe. Sáfrányra egyfajta 
nagyon sajátságos humanizmus jellemz ő . Ő  
nem a kollektív emberiséggel érez együtt, el-
Ienkező leg, az egyes ember iránti rokonszenve 
hatarozza meg ritka érzékenységét. Küzdelmei 
során mindig rátalált .a legmegfelel őbb kifeje-
zésformára, vagy ahogyan Ács József írja róla 
egyhelyütt: „M űvészetében többször megtalálta 
saját életének a szimb®lumaiL" 

Nincs szándé,kunkban minden kiállított alkotás-
ról külön-külön beszámolni, csak azokról a m ű -
vekrő l szeretnénk néhány szót ejteni, amelyek 
figyelmünket különösképpen megragadták, ezek 
mérlegelése után pedig már nyugodtan meg 
lehet kísérelni az általánosabb érvény ű  konzek-
venciák levonását is. Olyan képekre gondolunk, 
mint pl. a csillogó-villogó toli.azatú Páva cím ű  
olajfestmény, melyet 1956-ban alkotott a m ű -
vész és ,amely minden jel szerint a Kobalthajú-
ból (1955) és a Winkler Imre arcképéb ől fejlő-
dött ki, hiszen még azok a gyors mozdulatok is 
kié-rezhetők belő,le, amelyekkel a színek a má-
sik két képen is a vászonra kerültek. Azután 
az absztrakt mértaniságú szamártövisek soro-
zatának néhány darabja, majd a fotogrammok 
(Emberek 1—IV), melyek az 1960-ban illetve 
1961-ben megalkotott Könnyű  fehér ruhában és 
a Szerelem cím ű  m űvekkel mutatnak szoros ro-
konságot; mindkét helyen a f ő  és egyetlen mo-
tívum a mértaniassá redukált n ő i test. A fali-
szőnyegek pedig már külön tanulmányt igényel-
nének. 

Nagyon meggyőző  kép a szamártövis sorozat-
bál :a Szamártövis címet visel ő  1956-ban készült 
olajkép. Szerzőjének rendkívüli tájismeretér ő l, 
tájmegérzésér ő l tanúskodik. A kép érzékeltet ő  
képessége olyan nagyfokú, hogy szinte lehe-
tetlen sokáig nézni, minden milliméternyi felü-
lete szúr. A m űvész ezt a hatást nagyban kö-
szönheti a barna, halványkék, rozsda, sárga stb. 
színek megfelel ő  variál бdasának. Hasonló, de 
ugyanakkor ellentétes hatást is kiváltó kép a 
két évvel később, 1958-ban készült Sötét kép 
cím ű  m űve. Itt a fekete alapon barna és eléggé 
mértanias formákból összeállított virág van el-
helyezve. A barna szint a fest ő  fehérrel kom-
binálta, az alap pedig hol matt, hol pedig fé-
nyes: ezek adják meg a kép ritmusát, illetve 
váltják ki vibráló felület-érzeteinket. A hatvanas 
évek közepe táján készült képei közül a Virá-
gok cím ű  (kombinált technika, 1965/66) és a 

Fehér virágok (kombinált technika, 1967) cimu 
alkotásait kell kiemelnünk. Az utóbbin kékes-
szürkés alapra kerültek a virágok; egyébként az 
egész kép füstszín ű  és valamiféle megfogha-
tathansági érzetek kiváltódását ingerlik a szem-
lélőben. Virágkép.einek legnagyobb része az 
ösztönösségb ő l, a spontán felismerésb ő l ere-
deztethető . A tudatos alkotói szándék mellett 
jelentkező  véletlenszerű  ráérzésb ő l következ-
tethetjük ki alkotásainak egyénien -őszinte vo-
násait is. A Sáfrány alaptermészetéb ő l adódó 
líraiság, illetve az erre való hajlam is csak egy-
fajta ösztönösségnek lehet a következménye; 
vagyis az emberi szubjektum el őtt megtörnek 
a gátak és a kirobbanó őszinteség vetületképei 
immár mint a m űvek szerves alkotórészei lesz-
nek Ieotvashatók. 

Sáfrány m űvészi nyugtalanságának adta tanú-
bizonyságát kotlázsaival, amelyek közül meg-
említhetnénk a gyufásdobozokból összeállított 
képet. 

Sáfrányra általánosan jellemz ő  a sötét színek 
(barna, fekete, kék, szürke stb.) gyakori alkal-
mazása. Festészetének azonban ennek е llenére 
mégsem „sötét" az +alaphangulata, mert egyen-
súlyt tudott teremteni a képek motívumainak 
megválasztásával forma és tartalom között. A 
festő  az ablakba képzelte kis formátumú virág-
képі it és így született meg a dupla keret: ke-
ret a keretben. Ez legtöbb virágképén, de a 
faliszőnyegeken, sőt egy sámánképen is meg-
található, mintegy okot szolgáltatva az általá-
nosabb érvényű  konzekvenciák levonására is. 
Sáfrány minden virágának megvan a maga arc-
kifejezése, így méginkább kifejezi az emberhez 
való kapcsolódását és ismételten tanúbizony-
ságot tesz festőnk mélyen Lírai érzelemvilágá-
ról. Sáfrány festészete nem nyert egykönnyen 
érvényesülést az id ők folyamán, a meghökken-
tett közönség számtalanszor visszautasította 
ezeket az alkotásokat, míg végül mégiscsak a 
m űvész ha-ladó és ellentmondást nem t ű rő  szel-
leme diadalmaskodott. Sáfrány Imre — m űvei 
bizonysága szerint — rakoncátlan fest ő . Nyug-
hatatlan szellem, nyughatatlan utazó: európai 
és jugoszláviai kalandozásai tanúskodnak róla. 
Nemcsak Európában, sz űkebb hazájában: Vaj-
daságban sem béklyózza :a hely: állandóan ba-
rangol, kutat, keresgél, elfeledett fest őtársai és 
festőel ődei után nyomoz. Nyughatatlan és min-
dig teli kísérletez ő kedvvе l. Sámánképeinél Vi-
szont már más tulajdonságok nyomultak el ő -
térbe, az ösztönök embere eljutott a tudatosság 
felismeréséig. A sámánokat azonban megel őz-
ték még aszámos -képek, melyek úgy keletkel-
tek, hogy a színek helyett a preparált vászon-
ra a faliszőnyegnél használatos fonalak színei-
nek számai kerültek (a f бlreértések elkerülése 
végett megemlítjük, hogy a m űvész így, szá-
mokkal is alkotott sámánképet). Ezen alkotásai 
közül figyelemre méltó A nagy fa cím ű  ,kép, 
amely 1969-ben készült kombinált technikával. 
Ez .a m ű  tematikailag rokona a sám бnképek-
nek, mondhatnánk azt is, hogy azok ebb ő l a 
gondolatvilágból fejl ődtek ki. 

Sáfrányt mindig is jellemezte az egyszer űség, 
vagy .méginkább az egyszer űségre való folyto-
nos törekvés. Ezért nála a formák állandó le-
egyszerűsítésének, ezek végletekig való „lehá- 44 



mozásának" és a tartalmi elementumoknak a 
viszonyában rejl ő  mind fokozottabb aránytala П -
ságbaП , fesz űitségben kell keresnünk a m űvé-
szi min őségértékek mindinkább kikristályosodó 
halmazait. 

szakítás 
a 
közvetlen 
vlzuális 
élménnyel 

Sáfrány m űvészete, mint azt már el őbb is ,meg-
ál'lapítottuk, a sámánképekben teljesedett ki a 
maga egészében. Ezek az alkotások jelentik 
idáig megtett m űvészi útjának tetőpontját. Vi-
lágképe itt .a legösszetettebb és a legszuggesz-
tívebb. Olyan kérdésekre találta meg a válaszo-
kat ezeken az atkotasokon, melyeket, noha 
egyetlen m űvészi pálya számára sem elkerül-
hetőek, mégis kevés m űvésznek sikerült teljes 
érték űen megválaszolnia: a m űvész, vagy job-
ban mondva: az egyén viszonya, helye, szerepe 
a világmindenséghez illetve a világmindenség-
ben. A sámán a samanizmus ( ősi ázsiai eredet ű  
vallás) szerint önkívületi állapotban természet-
fölötti lényekkel érintkez ő  varázsló, akinek a 
mai m űvész tulajdanképpen egyenesági leszár-
mazottja. Sáfrány Imre tehát ismételten meg-
lelte ősét és egyben kijelölte magának és m ű -
vészetéпek az újabb szellemi „harcteret". He-
lyesen állítja tehat Sáfrány, hogy ő  egyugyan-
azon pillanatban foglalkozik archeológiával és 
futurológiaval is. Kiindulópontja a tízezer évvel 
ezel őtt sziklákba vésett sámánszer ű  figurák ké-
pe volt. A Húsvét-szig еtek kétfej ű  ember-alak-
zatai, a kétféle dologra koncentráló emberek. 
Ő  azonban másképpen magyarázza ezeket a 
figurákat, szerinte a két fej valójában két szem, 
amelyek között az orr helyezkedik el. Az orr 
alatt a száj található. A két oldalán lev ő  szárny, 
Sáfrány megítélése szerint két kéz, a lábai kö-
zött pedig a nemi szerv van, így n ő ! sámánokat 
is lehet alkotni. Ugyanakkor azonban futuroló-
giai kutatásokat is végez, „határtalan" tiszta 
térbe helyezi sámánjait, „benépesíti velük a 
világürt", mint Juhász Erzsébet írja egyik, a 
m űvészrő l szóló cikkében. Sáfrány ugyanis vég-
telen pillanatokrál beszél, amelyeknek a léte-
zését a világ ű rbe képzeli, .míg a Földön lassú 
pillanatot föltételez. „A sámán-dolog — mint 
mondja — a Kykládikusoknál is megvolt már 
kb. 4000 évvel ezel őtt, Közép-Afrikában is ta-
láltak hasonló tematikájú festményeket , melyek-
nek korát 8 vagy 10-12 ezer évre becsülték." 

Sáfrany tehát szakított a közvetlen vizuális él-
ménnyel, mint amilyenek korábban a tájélmé-
nyek és a természeti látványok voltak és intel-
lektuális síkra helyezte át kísérleti kutatásainak 
területét. A szakítás azonban korántsem történt 
olyan hirtelen, ,mint az els ő  pillantásra t ű nik, 
hanem fokozatos fejl ődés következményeként 
érkezett el a pillanat, mikor a m űvészi szellem-
világot már nem elégíthette ki a közvetlen vi-
zuális élmény utáni festés. A m űvész képalkotó 

tudata a sámánképeknél a legfoglalkoztatot-
tabb és az emocionális struktúrák intellektuális 
struktúrák m űködésével fonódnak össze. A 
mikrokozmikus világ helyébe egy ma-krokoz-
mikus világ és egy univerzálisabb, egyeteme-
sebb világszemlélet került. Az egzisztenciális 
aGapkérdések így nyerhettek egyedül megfogal-
mazást: az élmény és a képz őm űvészeti m űvet 
rögzítő  anyagi objektum között szakadék ke-
letkezett, úgy materiális, mint szellemi síkon, 
azonban ez az eltávo+odás újabb értékek meg-
jelenés ~t vonta maga után. A m űvész szemé-
lyes megnyilatkoztatását tolmácsoló közeg, il-
letve maga a személyes megnyilatkozás általá-
nosabb érvény űvé vált ezáltal. A m ű  azonkívül, 
hogy eleget tesz a m űvész! tükrözés alapsza-
bályainak (kimutathatók a realizmus, tipikusság 
és az intenzív totalitás sajátosságai) egy új 
valóság-szféra kibointakozását hozza létre. Sáf-
rány a végtelen szabadságot (vagy az ő  szavai-
val: végtelen pillanatot) az id őn és téren kívüli 
lebegésben találta meg. Az 1970-ben megalko-
tott Ő rsámán cím ű  olajfestmény végtelen, krém-
szín ű  felületén az apró fehér sámán, vagy a 



Lórika reрülő  sámánja, ahol barna felületen he-
lyezkedik el a fehér figura, t őkéletesen megvá-
І aszolják azokat a kérdéseket, amelyekre a m ű -
vész feleletet keres: a m űvészsors, a m űvészi 
egzisztálás, illetve egyáltalában a Tétezés ,kér-
dései ezek. Kiállításan.ak talán l вgkifejezőbb, 
de mindenesetre „legteljesebb" alkotása az 
1971-ben -született A tűzvész siratása cím ű  m ű -
ve, amely kombinált technikául készült. Az 
összegezési, a szintetizálási vagy itt mutatható 
ki a legkézzelfoghatóbban. A virágképekr ő l már 
olyannyira ismert képkeret itt most ismét jelent-
kezik, azonban már nemcsak az ablak illúzióját 
akarja kelteni, sakkal lényegesebb információk 
megjelenítésére szánta a fest ő : egy nagy for-
dulópont (a t űzvész) utáni első  összegezési 
szándékát akarja vele érzékeltetni, mintha ez-
úttal a „végtelen" tár- és idő-nélküliségben is 
felfedezte volna a határokat és így az imént 
még végtelennek vélt szabadság korlátozottsá-
gát ismerte volna fel. Sin:kó Ervin egyik nagyon 
idevágó mondatában pontosan meghatározza 
ezt a szabadságot: „Ez a sivatag szabadsága, 
szabadság , melyt®I az ember szeretne megsza-
badulni." Arozsdás-barnás égetet felületen ki-
feszített sámán és a keret sötétbarna színe pe-
dig a kellemetlen és nyomasztó emlékre, a több 
mint háromszáz festmény, rajz megsemmisülé-
sére asszociáltat. A sámán itt egyúttal az ember 
(esetünkben talán inkább a m űvész) kiszolgál-
tatottságát is szimbolizálja. 

Sáfrány Imre látni és érezni tanított bennünket 
tájihletté képeivel, asámán-m űvekkel már gon-
dolkodni is tanít, hiszen látni уaló alig is akad 
már a két-három színen és néhány más formai 
elemen kívül. Leegyszer űsödött és teljesen le-
tisztult ez a m űvészet, mentes Fett mindennem ű  
öncélúságtól, amely, mellesleg szólva, sohasem 
jellemezte különösképpen Sáfrányt. M űvészünk 
tehát eljutott immár odáig, hogy m űveiben ki-
zárólag a lényegre törekedjen és ne keresse a 
látszatnak még a legkisebb töredékét se, ha-
nem az élet .titka után kutasson, mint azt a 
nagy holland festő  idestova már száz eszten- 
dővel ezelőtt megfogalmazta. 

fenyvesi 
Otto 

virágos, 
szamártövises 
mez0 

s.áfrány 
Imre 
retrospektív 
kiállítása, 
szabadka, 
1976. 

Ahány művész, „művészkedő", alkotö — annyi „cso-
dabogár". Ha azonban szükségünk lenne tipologizálá-
sukra, akkor az opusok és f őbb alkotói elvek/jegyek 
hasonlósága alapján — néhány feltételezett csomó-
pont köré tömörítve — felállíthatnánk egy hipote-
tikus tipológiai rendszert. Persze 'tiszta típusokra ta-
lán még megközelítőleg sem akadnánk, de azért 
legalapvetőbb felosztásukat mégis megkockáztathat-
nánk: 
1. Egyes művészek fejl ődésvonalának íve látszólago-
san töretlen, a képvilág sem igen tanúskodik soro-
zatos, meglepetésszer ű  szélsőségekről, pálfordulások-
ról, ese'tleg nagyobb megrázkódtátásokról. Ez a m ű-
vésztípus évtizedeken át egyenletes, jó színvonalon 
prezentálja hírnevét: megtépázott „babérjait" simít-
gatja/variálja az árnyalatok sokféleségében. Fest őnk 
opusa hol stagnál, hol csúcspontokon „szédeleg", s 
lényegében a fáradtságo' árasztó klasszicizálódás, 
akadémizmus ingoványain bolyong. 

2. Vannak olyanok, akik egész életükön át nyugta-
lanul keresik önmagukat, kísérleteznek, művészetük-
ben „stílusokat" égetnek ki és építenek át. Széls ő-
ségekben, végleteken perzselik fel érzékeny intellek-
tusukat. Képeikkel, képzeteikkel kockázatosabb, vi-
szontagságosabb tájegységeit járják be a m űvészi 
létforma megújhódásainak. Művészetük tele van meg-
magyarázhatatlan fordulatokkal, látszólag összefüg-
géstelen, töredezeti periódusokkal, mo'tívumvilággal 
stb. (ennek a típusnak legtisztább példái: Picasso és 
Bernardo Bertolucci, a filmrendez ő). 46 



Sáfrány Imrét is vitathatatlanul a második típusba 
sorolhatnánk, habár megszorításokkal kell élnünk. 
Ha kifejezésmódja nem is annyira, de m űvészetének 
motívumvilága a kezdeti portrékhoz, kuriózumokhoz 
viszonyítva kétségtelenül sokat változott, egyre át-
lényegültebb, végletesebb, megszállottabb lett. Zava-
ró feszü'tségek irányítják ezt a festészetet, mely a 
feszültségekt ől való megszabadulás érdekében dina-
mikustendenciák formájában, színezetében realizáló-
dik ki. Sáfrány opusa ezért olyan egyensúlyt, har-
móniavilágot céloz, mely megengedi a legnagyobb 
szabadságot, hogy megtalálja a „megdönthetetlen" 
statikus egyetemes rendszer pilléreit, a legtisztább 
állapotszerűséget, mely csak az igazán „nagy" mű-
vészi opusok sajátja. A modern vajdasági m űvészet-
ben kivételes hely illeti meg Sáfrány Imre oeuvre-
jét. Művészetének nyugtalan vibráló mozgásossága 
sokáig nem csitul el, de opusa a klasszikusabbnak 
tűnő  „öreguras" nyugalom jegyeit sem egyöntetűen 
viseli (még ezidáig) magán. 

Sáfrányban vulkanikus alkotóer ő  lappang, mely a 
világ kultúrájának fáradhatatlan: tanulmányozására 
ösztönzi, örökös önigazolást, továbblépést keresve/ki-
fejtve benne. Sáfrány viszonya valóságához/környe-
zetéhez egyre mélyebb és változatosabb kapcsolat, 
amely sokrétű, dinamikus `tevékenység erđforrását 
hozza létre/apasztja el. Sáfrány f ő  motívumai: sza-
mártövis, virág, sámán. E három motívumának, dia-
lektikai egységüknek kell azt hiszem dönt đ  szerepet 
tulajdonítani a sáfrányi életmű  egzakt-tudományos 
értelmezésekor. A sáfrányi motívumok gazdagodó 
új tartalmakat jelölnek meg, és az általuk kidolgo-
zott jelrendszer hordozza a valósághoz még ponto-
sabban, finomabban alkalmazkodó m űvészi intenció-
kat, sejtéseket, vajúdásokat. 

Sáfrány vibráló nyugtalanságának forrása: a látvány 
varázsában fogant indulat/kétség/akarat/komo гy-
ságJiránia küzdelme vívódó lelkületében még heve-
sebbé, izmosabbá lesz. A festő  küszködő  impressziói-
nak beláthatatlan terében a valóság látvánnyá szubli-
málódott, a testetlen hangulatok sápadt szépség ű  vi-
lága bontakozik ki (Párizsi körutak, Еaliszsz őnyegek 
štb.). 1✓s a szimbólumok logikám túli virágos, szamár-
tövises mezeje. (Vicsek Károly Pa гlagjában is felbuk-
kan a bogáncs.). 

A megállapodottság, a konzervativizmus nyugalma 
ellen hadakozik a sáfrányi életm ű, mert minden har-
móniája, szépsége, összefüggéseket nyújtó síkjai, le-
egyszerűsíthető  váza ellenére benne él a démon és a 
tréfálkozó kókler szellemisége. 

Nyugtalan, ugrásokra kész, mint e .század. 

Sáfrány átlényegített motívumai természetesen való-
ságunkra, történelmünkre, a művészet létére vonat-
koznak, mindamellett, hogy a sáfrányi jelrendszer 
egyetemes vérkeringésű  esztétikai struktúraként is 
iлterpretálható. 

Sáfrány tanult Hangya Andrástól, tanult Párizsban 
a franciáktól, legtöbbet tanult abból, amit a termé-
szetben és az emberek között látott, érzett hosszú 
„menetelései" során, monomániákus látomásaiban, lát-
noki voltában. 

A korunk emberét megvadító, űző, riasztgató démo-
nok poklát járja be; đ  maga is egyike (vagy épp 
mindegyike) mágikus kisugárzású megfestett sámán-
jainak. Sámán: megfej:thstetlen, bonyolult lény, mely 
a végzetnek, az élet misztériumának kelepcéjében ját-
szadozik, s akárhogy is próbáljuk megragadni, csa-
lóka tükreivel szüntelenül zavart, rövidzárlatokat ex-
ponál megszenvedett, kitalált magyarázatainkban. 

47 1976. decemberében 
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bár a tekn őc már tetoválva tolat selyemtojásból a világra 
bár díszes szarubarázdákban körbefutó szarufrízeken jegecesedik 
páncélja a világ nem-virág súlya alá 
ő  ugymond még s ű r ű bbre veszi a békatok mintáját 
sű rűbbre mint még hajladozó jégvirágokat a nagyobb fagy 
s ű r ű bbre mint bartók ki a magyar aromán népi muzsikát t űvel kottázta át 

és ha most ránézel e kis rajzra: 
akárha magasfeszültség ű  áramba markolnál szétrezegtetve agyoncsap 
— feltámadva immár arajz-túlvilágon 
hullámzó lépt ű  csonton szállíttatsz sivatagban egy púpon arabs 
bár mint mondottam volt már tetoválva tolat ki a habfehér 

[bugyogóra emlékeztet ő  tojásból 
a hüll ő  mégis roppant élvezi pajzsán e fürge filigrán-munkát 
majd kibújik örömében csontjából mint kibújik mint kiszárad majd 
s marad a díszes csont-alagút a semmi órjás szalvétagy ű rű je 
élvezi noha a rezg ő  rajz úgy szorítja mint azt az isteni lánykát 
tanizaki dzsunicsiró novellájában arizspálinkába-festékbe mártott 
ecsettel-t űvel bő rére varázsolt nagy póklábak 
élvezi noha a rezg ő  rajz úgy zsugorítja b ő rcsontját 
mint héjakarmok ha az ég kútjába húzzák 
hinnéd húzzák hogy a napot is szaruszelencébe zárják 
húzzák feljebb húzzák összébb 
apró jeleket karcolva birkóznak a napban 
a kő re már mint mocsári hagia sophiát hullajtja 
s kivájja pikkelyes puháját a héja 
az emberfia pedig az isteni héjból fés ű t szemüveg-keretet 

[borotvanyelet készít 48 
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Sáfrány a szabadkai művészek azon — megfogyat-
kozott —csoportjához tartozik, akiknek nem volt 
„idejük". Nem tanulhattak kényelmesen, hogy hiva-
tásukra felkészüljenek. 

Túl korán lettek művészek, sőt úttörői a provincián 
az új, modern képzőművészeti gandolkodásnak. Az 
első  évek sietsége és a szabadság évtizedei meggyor-
sították fejlődésüket: még tanultak, de már a tanžtó-
ság terhét is viselték. Mire alkotóan termékenyekké 
váltak, jelenkori művészetünk „középnemzedékének" 
könyvelték el őket. A felszabadult képzelet zászlajást, 
az új csíráját kisajátítatták a fiatalabbak, a fiatalok, 
mint valamikor ők, a mai „középnemzedék". 

A fiatalokban a reményeink, a középkorúakról tanús- 
kodunk, a korábbi generációk műveiről ítélkezünk. 

Sáfrány, kortársaütól eltér ően, már nagyon fiatalon 
— makacsul — éretten festett. Már fiatalkorában 
besorakozott jelenkori, háború utáni művészetünk 
úttörői közé. Immár huszonöt éve jelen van Vajda-
ság képzőművészeti életében. 

• 
Amíg a szabadkai Városi Múzeumban a kiállítás 
megnyitása zajlott (IX. 24.), a fest ő  — betegágyából 
— egyik művét nézte a falon. — Látod azt a „sza-
тnártövžst"? 1969-ben kezdtem el, és 1976-ban, vagy 
meglehet 1977-ben készül el. Még néhány szžn kž- 
emelése és akkor befejezem. Megnéztük mindketten a 
képet Imre ágya fölött. 

Gondolkodott rajta. Gondolatban egyidej űleg a Kép-
tár falaira kifüggesztett emlékkiállítását is látta. 

> n egy másik Sáfrány-alkatáson tűnődtem: a Palicsi 
Vénuszon, a sámáni rútságában is különös szépségű  
faliszőnyegen 1 Annak idején, 1910-11-ben, amikor a 
Palicsi tópart megkapta a maga festői létesítményeit, 
és amikor rendkívül ünnepélyesen megnyitották a 
fürdőt, a polgármester bejelentette: „ .. az üres ta-
lapzat az emlék-kútnál a palicsi Vénusz helye —
melyet már farag a művész —, hogy majd szépségé-
vel még jobban kiemelje minden itt felépültnek az 
összhangját és szépségét.. " 

A talapzat üres maradt. Egy otromba váza rejtette 
el a kíváncsiak szeme elöl a síkot, amelyen majdan 
a Palicsi Vénusz állott volna, „amint a habokból 
megszületik", mint a polgármester mondotta. Kitört 
egy háború, mely szüleinken hagyta bélyegét. Kés őbb 
jđtt a második háború, melyet mi magunk éltünk 
át, és aztán — a fest ő  Sáfrány ké't évtizede. A Pa-
licsi Vénusz megszületett. Sem гni esetre sem Palícs-
nak s a kijelölt helynek szánva. Hogyan keletkezett? 
— így. Nem fürdött a kiszikkadt és a napjainkban 
újjászülető  tó habjaiban. A Palicsi Vénusz egyébként 
a festő  falát díszíti —sámáni rútságában is különös 
szépségű . (Imre nem tudott annak a soha meg nem 
született kđ-Vénusznak a történetér ől.) 

Mi ösztönözte, hogy megalkossa saját Vénuszát, és 
Igy zárja Te 'a meghirdetett, de soha meg nem való-
sult palicsi szobrászati kalandokat? 

A festő  szavai fölráztak: 

— Tudom, hogy nevezzük! Ez lesz a szamártövis mo-
nodrámája. 

Gondolataim palicsi időgépe darabokra hullott. Nincs 
ebben semmi különös. Mindig ilyen. —Szellemes és 
JEGYZЕТSК : 

1  „Ami a sámánokat illett, fagy keritltem közelebb{ kapcso-
latba vetitk, hogy nagy9áb бL egyszerre hatott rám Armst-
rong hoidraszáltása , Dttniken emlékezése a јбvđre és dr. 
LiU 6 Gábor ktskunfélegyházl múzeumigazgat бnak a két 
háboгú között kiadott könyvébő l két гepibiđ  sámán." 
(5áfrásіy Imre : Várnak az apostolok . symposion könyvek 
29, 1971: 9. o1Kla1). 



fanyar — egy kissé váratlanul is, cselekedeteiben ki-
ismerhetetlen, kedves és lehetetlen. Zömök, a szokás-
tól eltérően öltöző ; néha durva, hogy aztán finoman 
érzelmes legyen; kíváncsi és magabiztosan naiv, gye-
rek az élettel megvert feln őttek hosszú nadrágjában. 
„Mestro!" Festett, és mélyen a lényeg felé tört, fe-
ki nk, fiataloknak akkor titokzatosan. A fest ő  író él 
benne, vagy az író-fest ő . Ki is ismerhetné tulajdon-
képpen őt? Amíg az Apostolját olvasom, a tömör 
mondatok mögül rámnevet a lángoló szakáll ravasz 
arca — a festő . 

A Palicsi Vénusz nem az egyetlen meglepetés. >ve-
ken át izgatta és batránkoztatta a kiállítások láto-
gatóit. „Csodát művelt és vezekelt" Mondják, gya-
log jött Topolyárál, éjjel, hogy kocsonyát egyen a 
vasúti étkezdében, két pohárral becsapta a pincé-
reket, amikor nem készítették el neki a „hosszúlé-
pést", és így tovább — az „úgy mint senki más, csak 
Sáfrány fest" mellett. 

Egyeseknek „Mestro" volt, a többieknek talán gúny 
tárgya. 
EGY SZAMÁRTÖVIS MONODRAMAJA! 

— Ki a szamártövis? 
— A szamártövis egy göcsörtös, tüskés, csomós 
növény. 

— A szamártövis tüskéi kellemetlenek és nagyon fáj-
dalmasak. 
— Nem kedvelt növény, de megbecsült. Büszke gö-
csörtösségében a terméketlen parlagon, betemetve 
porral és sárral a falusi utak árkában, az elhanya-
golt földeken. 

A mezítlábasok az erőszakos önvédelmének kijáró, 
illő  tisztelettel közelítik meg. A lábbeliben járóknak 
soha nem volt „szerencséjük" érezni a falusi gyep 
ölelésének extázisát, meglepetését és fájdalmát —
ezért a tövis számukra nem is jelent semmit. 

A szamártövis Sáfrány számára: ékér, a bácskai 
szülőfalu, a gyerekkor és az első  háborús tapasztalat, 
az első  elmélkedés az életr ől és halálról', görcsös 
részvétel a lét síkjának lendületében; feléje irányuló 
és dacosan visszaszúró tüskék; er đ, mely a növény 
tüskéit szimbólikusan és a valóságban — duzzasztja. 
A szamártövis önfejű, szívós megsemmisíthetetlen 
növény — kóró. 

Meglehet, hogy Sáfrány a szamártövis? 

O 
1928. szeptember 27-én született, tehát negyvennyolc 
évvel ezelőtt. 1945. május 17-én írta alá az Оnarckép 
vörösönt (4) 3, melyrđl egy roma лΡítikusan rajongó ifjú 
néz ránk, sóvárgó, merev tekintettel — magába mé-
lyedve a tükör segítségével. Sikolt a vörös háttér a 
világhódító útra induló fest đ  mögött. 

1946-ban az alakrajz-tanfolyamon keletkezett a Kor-
zó (5) — „a legény, aki a teгaszról festette, impresz-
szionista volt." 

A szocialista realizmus ideje volt ez. A háború utáni 
elsđ  évek. A művészetet a szabadság lelkesít đ  hatása 
ellenére bürokratikus normák verték béklyóba. In-
dividuális kalandra indulni a modern művészi kife-
jezésmód szférájában, kockázatos vállalkozás volt. 

Akkor, már huszonnégy évesen — igazi fest ő ! Mđ-
götte van a szándékosan deformált Városháza (1947) 
(6), vastag szín-bevonattal, amelyen a fest őt kizáró-
lag a szeccessziós épület tarkasága érdekli. Ugyan-
csak színdúsan festi meg a Virágzó gyümölcsöst 
(1949) (8) és megszületik a Belgrád (1952) (10), a 

i.m. 67. oldal. 
' A zárójellbe tett szán a szövegben szer•epl đ  képek címei 

utáв , a kép sorszámát Jelenti a kiáhítás (Városi l бiúzeum, 
Szabadka, 1976 szeptember—október) kat а165usában. 

nagyváros épületeinek kétdimenziós, geometrizált 
rémképe. Ez után a kísérlet után kék pasztellkrétá-
val stilizálja Tripolszki Géza portréját (11), amely-
ről minden festőileg lényegtelent elhagy. Vastag fes-
tékrétegével, szinte plasztikusan hat a Fehér kancsó 
(1952) (12), és így tovább... 

Ezek azok az évek, melyekben megérnek a tegnapi, 
többé-kevésbé háborús gyerekek. Köztük vannak 
már a volt, koraérett harcosak a keser ű  tapasztala-
tokkal és a fiatalok, akik a m űvészi hírnév még soha 
nem álmodott vágyainak megvalósul'ásában és a ma-
ga művészi igazságát másokra rákényszerít ő  egyén 
kábító remegésében bíznak. A megbéklyózott képzelet 
e ki nem élt ifjúsága a háború utáni els đ  években 
különösen szükségét érzi annak, hogy mint személyi-
ség váljon ki a háborúban megtört, formátlan, szürke 
és névtelen tömegből. 

Sáfrány, 1945-ös önarcképének tükrén át nézve, egyi-
ke ezeknek: egy, romantikus lelkesedést ől sarkallt 
szabadkai művész. 

Ugyanakkor a képz őművészeti élet központjaiban, 
Belgrádban sorsdöntő  események történnek. „Sokszor 
elvekkel álcázva folyik a mennyiség és min őség har-
ca, amely az 1950 utáni szerb és jugoszláv m űvészeti 
élet állandója."5  

1951. — Konjović  belgrádi tárlata (Emberek) képvi-
seli a fordulatot. Lubarda kiállítása „a régi figuralitás 
végét és az új kezdetét jelentette"e, „az 1920-1940-es 
korszak hetven festményét és szobrát" bemutató kiál-
lítás pedig határozott figyelmeztetés volt az els đ  há-
ború utáni éveink tehetetlen alkotói stagnálására. 

Ugyanazon év júliusában a vezet ő  művészek egy cso-
portja (Milunović , Konjović , Lubarda, Kun és mások), 
akik mellett ott vannak a háború utáni els ő  generá-
cióhoz tartozók is (Z. Petrovi ć, Protić , Čelić, Bosán, 
Sip, Bajić  stb.), a Szerb Képz đművészek Szövetségétđl 
függetlenül állít ki. A Szövetség konzervativizmusával 
szembeni véleménykülönbségüket kifejez đ  tárlaton —
első  alkalommal Szabadkán — Sáfrány Imre is 
kiállít 7  

Mi adhat nagyobb lökést az ifjú, temperamentumában 
heves művésznek, mint lázadó, tisztelt, s holnap meg-
becsült művészekkel együtt kiállítani? 

Ez az év a „Függetlenekkel" sorsdönt đ  Sáfrány Imre 
számára. Beérkezett és egy viharos pillanatban els ő  
alkalommal állított ki fontos nevekkel együtt azon 
a kiállításon, amely még a messzi, szabadkai képzđ-
művészeti hétköznapokban is visszhangra talált. Ez a 
tárlat elvitathatatlanul igazolta Sáfránynak a képz đ-
művészeti kifejezéshez való eddigi viszonyát, s az 
avangardisták közé emelve őt, az önmaga iránti kü-
lönleges felelősség terhét róta rá az elkövetkezend đ  
évtizedekre, kijelölve az utat, melyen a messzi vég-
telenbe törekedhetett. 

Az 1952-es év kezdete nem t űri a lelkesedés csđkke-
nését. Belgrádban megnyflik a modern francia művé-
szet kiállítása, ugyanaz év nyarán pedig Sáfrány ott 
van Zentán a háború utáni els đ  vajdasági művész-
telep alapítói között. Ez pályájának második sorsdön-
tđ  pillanata; az ötvenes évek eleje ez, amelyre a ko-
rábban nem sejtett dinamizmus, a művészek és mii- 

s Miodrag B. Protić : Srpsko slikarstvo XX veka. Belgrád, 
1974. 394. oldal. 

e uo., 393. oldal. 
' S9f гsiny fent idézett könyve, 44. oldal: „Azon az etsđ  
fellépésemen, 1951-ben, az ULUS-szal összeveszett fdgiet-
lenek belgrádi tárlatán, a benyúјtott tíz képem között 
éppen egј  akvarellt állítottak ki. Azt az akvarellt. 
amelyet 1951 tavaszán festettem бkéren. A kütonáskodás 
után. A Temertni úton." 50 



kedvelđk optimista hangulatai és az alkotói erőfeszí-
téseket ösztönzđ  társadalmi segítség a jellemz đ . 

Vajdaság egyszerre a képz őművészi események eleven 
színterévé válik, művésztelepek nyílnak, ahol Sáfrány 
Konjović-tyal és a többi „függetlenek"-kel fest együtt. 

Az 1943-as apai arcképtđl (1) az 1976-os keletkezésű  
Paradicsommadár a mиterembenig eltelt idđszakban 
Sáfrány volt diák, a Pedagógiai F điskola hallgatója, 
katona, tanító, illusztrátor, újságfró, szenvedélyes uta-
zó, kritikus, és író. ls természetesen fest ő : sokszor 
Vajdaság képzőművészeti pillanatának „viharmadara" 
és figyelmes útitársa a háború utáni jugoszláv kép-
zőművészeti újjászületésnek. 

Idđközben, 1954 végén Párizsba érkezik. Lármásan, 
zölddel, sárgával, kékkel és pirossal, mintha gyere-
kes mozdulatokkal ecsetelne az újságlapon; 1955-ben 
mutatkozik be a szabadkaiaknak. A píros mezes ön-
arcképről (20) magabiztosan várja a kritikákat a 
szemüveg mögül, amely látta Párizst — a festđk, kü-
lönösképpen e •táj művészeinek Mekkáját. 

Párizsból fogékonyan és lelkesen érkezett, hosszú 
időre ellátva élményekkel és 1951-52-es „szerepével". 
Kétségtelen, hogy a vidék — mint amilyen akkor 
Szabadka volt — fiataljai a két háború közti expresz-
szionisták legkiválóbb alkotói között találták meg 
példaképeiket. Az energikus vonalvezetés a zeng ő  
színhatás, a felfokozott hangulat, az érzelmesség s őt 
eufória áll legközelebb a háború utáni nemzedékhez, 
amely a harcokból sérülten, túlérzékenyen, vibrál6 
idegekkel és az alkotó állásfoglalás és megmutatkozás 
vágyának türelmetlenségével került ki. Az él đ  példa, 
aki mellé — az összehasonlítás vagy a tekintéllyel 
való összeütközés gyökeres átélése végett oda lehetett 
állni, a telepeken a legemberibb módon jelenlev ő  Mi-
lan Konjović  volt. Sáfrány megittasult ennyi lehet đ-
ségétđl, ebben az időben töretlenül fejl ődött (M. K. 
portréja) (25). Ezek kitörölhetetlen pillanatok, mélyen 
átéltek és megéltek. 

Párizsba érve a kialakult hozzáálású és ízlés ű  Sáf-
rányt elvezették a tragikus Van Gogh, a grandiózus 
Rembrandt, az álmodozó Chagall elé. A pillanat leg-
frissebb benyomásaival eltelt fiatalok hidegen hagy-
ták. бrült, hogy köztük nem talált senki magához 
hasonlót. Nem is találhatott, mert ami nálunk új, Pá-
rizsban már rég nem az. Igy Párizs csak meger ősí-
tette és csiszolta Sáfrány asszociatív expresszionista, 
kissé konjovići temperamentumú művészi arculatát. 

Az előbb említett tárlat (Szabadka, 1955. IV. 16-26.) 
elđtt állított ki az ugyancsak Párizsból visszatért Mi-
hajlo Dejanović, akinek Párizsi motívumait úgy fo-
gadták, mint a „szokatlanul eleven és ízléses kifeje-
zőeszközök bevitelét a szabadkai környezetbe". 

Sáfrány Párizsi kóboгlásažt már nem fogadta ilyen 
kegyesen a közönség. A párizsi újdonságokról Sáfrány 
a nagyváros csodálatával beszél. A fényes fényszóró-
jú autók világító éji fenevadak falkájaként tüleked-
nek a neon-hieroglifákkal kivilágított utcákon. A Dia-
dalív az újság-háttérb ől nđ  ki a 'kép előterébe. Párizs 
szđke utcái az izgatott szabadkai sétáló számlálatlan 
virradatának permetegében, és így sorjában. 

Párizsban született a Kobalthajú (31). Ha összehason-
lítjuk Gál László (1953) (14) és Vinkler Imre (13) arc-
képével és más bđ  festékanyagú, erőteljesen átélt 
műveivel, a kobalthajú „Madame D." egy erđfeszí-
tésekkel teli út végeredménye, váratlan relevációja. 
Könnyed, biztos mozdulatokkal és a színnel takaré-
koskodva, mintegy egy lélegzetre körvonalazza a m ű  
tisztelt, ám, ha öntudatlanul is, kívánt n đalakját. 
A nagyvárosi nđ  élménye ez, és a nagy, zaklatott 
temperamentumú festők (amilyen abban a pillanat-
ban Sáfrány volt) gesztusainak tanulmányozása útján 

51 	szerzett tapasztalatok demonstrálása . A vajdasági 

modern kezdetek e nagyszer ű  képét követi a valami-
vel késđbb született đnaгckép (36). 

Ha a megelđző  évek munkái kísérletek — mint pél-
dául a Fogat (15), ahol a festő  erđteljesen megjelölt 
domborműveket vés a festék vastag rétegébe, a moz-
dulatot akarva kifejezni, és sikerrel, vagy kissé teát-
rálisan hangsúlyozza a portretjzált személyek lelki 
tulajdonságait — akkor a párizsi munkák egy fest đi 
kézírás sikeres kikristályosodásának a fináléját jelen-
tik. A ritmus megmarad, a festék vaskos és élénk, de 
nem mindenáron „konjovi ći" domborulatokkal. A 
kompozíció lapidáris, tömör. Ez már a kialakult Sáf-
rány, a kíváncsi, az élénken intuitív, az expresszio-
nista modor hangsúlyozott gesztusaival. 

Igy mutatkozott be a szabadkaiaknak 1955-ben, majd 
Belgrádban és utána újból Szabadkán, 1956-ban. 

Az idб  most már együtt halad •az új, avantgarde 
művészek jelentőségének növekedésével, a „decem-
beriek" csoportéval, amely a „geometriai szellem" 
képviselője képzőművészetünk ama pillanatában. Je-
lenkori művészetünk e csoportosulásának minden tag-
ja a vajdasági művésztelepek tagságából került ki. 
Különösen a megalakulásukat (1955) követ ő  első  évek-
ben aktívak. Találkozunk velük Bácstopolyán, majd 
Becsén, lcskán. Vajdaság képz őművészeti fejlđdésé-
ben játszott szerepük még nincs feltárva, mindeneset-
re ellenpontját jelentették Konjovi ć  művészi kifeje-
zésmódja, robosztus dinamikája és tekintélye lebilin-
cselđ  hatásának. Mindenképpen sorsdönt ő  pillanat ez, 
hogy Vajdaságot ne árasszák el a zombori Milan 
roppant figurájnak epigonjai. 

Еs Sáfrány, aki kezdetben megittasult a sokarcú 
vajdasági térség talán legnagyobb temperamentumá-
nak alkotásaitól és jelenlététől — ami még Sáfrány 
legszemélyesebb témájánál: a szamártövisnél is nyil-
vánvaló —, a decemberi csoport konstruktivista sza-
bályaiban keresi a kiutat. 

A szamártövis, vajdasági környezetéb đl kiemelve, a 
gabonával és a buja zölddel szemben el đnyben része-
sítve, szimbolumként és Sáfrány-inspirációként ma-
gasodik a horizont fölébe, görcsbe rándultan és ka-
vargó ritmussal. đnéletrajzi sajátságok tömörülnek a 
„mestro" elnevezés súlyosságában és jelentéskörében, 
— a névben, melyet kortársai, barátai, kollegái —  

ѕогѕtйгѕaі  adományoztak számára. A szamá г'tövissel 
folytatott ihletett párbeszédek után ((36) Sáfrány kí-
sérletezni kezd: szamártöviseit racionális, kikristályo-
sított geometriai formákba kényszeríti, bezárva magát 
és kreativitását — a stilizált forma varázslatos re-
ménytelenségébe. Az egyetlen kiutat a szamártövis 
emberi alakba stilizált variációiban találta meg. 
(Könnyí'C fehér ruhában, 1960) (33). 

A geometriai szellem korszakának tapasztalatai 
Sáfrány munkásságában többrétűek: megtérve ön-
magához, Sáfrány váratlanszer űen visszatér a táj-
képhez (Györgyén szállások, 1962) (43), igen sike-
resen kutatja a kollázst (Kompozicž б, 1962) (44) és 
érettebb színezetű, a lehető  legkevesebb rekvizitum-
mal kidolgozott és kifejezésükben egyedülálló csend-
életeket fest (Csendélet birsalmával, 1963) (52). Azon-
kívül Sáfrány szilárdan kitart világa „kis dolgai" 
mellett, érdeklődését a virágokra, a tájképekre, oly-
kor-olykor az önarcképekre irányítva, kirándulva 
például, a kombinált technikába: Az id ő  autóútján, 
1962 (48). 

A hatvanas évek elején, 1961. január 8-án Lazar Tri- 
funović  a „Decemberi csoportot" „múzeumba küldi"B. 

' S. S. önálló kiálиtásai: 1952. TJјvidék, 1955. Szabadka, 1956. 
Belgrád, Szabadka, 1969. Szabadka, 1970. Alvidék 1971. 
Szabadka , 1972. Qjvidék . Az újvidéki és a szabadkai saj-
tóban a helyi kiállításokról megjelent cikkek mellett az 
1956-os belgrádi lcíáцítást M. B. Protí ć  kommentálta: NIN. 
L956. In . 4. 

' Lazar Trifunеvič : Veličina i agonija Decernbarske grope, 
NIN, 1961. I. 8. 



Utat tör magának a művészek új nemzedéke. Jönnek 
a fiatalok, míg az ötvenes évek — a megújhódás és 
néhány vajdasági al'kotó gyors feltűnése időszakának 
— résztvevđi a „középnemzedék" hálátlan státuszába 
süllyednek. Köztük van Sáfrány is, aki most már 
mindinkább konok remetévé magányosodik. Nem en-
gedi, hogy az új légkör megérintse, még ha meg is 
érti és tollával •támogatja is azt (Dorombok a sze-
meknek)1 0  Mint festőt hidegen hagyja az informel 
és az újszürrealizmus is. A „mediala" fantasztikumát 
sem kereste, mint ahogy az új-figuráció sem keltett 
benne különösebb érzelmeket. 

Bekerítve környezete hatásaival, melyek közt él, de 
amely mindennek ellenére mégiscsak messze van a 
történések középpontjától, Sáfrány összetett személyi-
ségként fejlődik: egyszerre író és fest đ, de mindenek-
előtt még kíváncsi utazó —sámán. 

Két és fél évtizeden át vonalaival, színeivel és tollá-
val utazott. A vonalat, — kivéve az illusztrációkat —
mindig vastag ecsettel vagy krétával húzza, a felület 
egyik oldaláról a másikra ugorva át, majdnem szim-
metrikus vázlatokat készít, görcsbe rándít és köröz, 
sűrít majd újból eláraszt. Szinte mindegy is, virágot 
rajzol-e vagy figurát, a játék sáfrányi, elven és köny-
nyed, mígnem a vajdasági népek már-már feledett 
tárgyain — ruhákon, rékliken, nadrágokon, blúz оko пΡ. 
papucsokon, kendőkön... —látható különös szövések 
és aplikációk látomásává merevedik. 

A szín mintha csak a körülhatárol•t, rajzzal keretbe 
foglalt felületek kitöltését szolgálná, de egy kis er đ-
feszítéssel könnyű  bebizonyítani, hogy hatása a rajz 
váza nélkül is egyedülálló (Vörös X feketén, 1970) (97). 

A vonal és a szín egy célt szolgál : rögzíteni és meg-
őrizni a váratlanul a szerz đ  gondolatainak közép-
pontjába került tárgyat. Ezek néha „-kis emberek", 
akikről lelkesedéssel beszél, de lehetnek virágok is, 
hogy majd számtalan sámánná legyenek, a színeknek 
és e nem-emberi-emberi formák elhelyezésének még 
nagyobb variációjában lebegjenek a térségben: a vég-
telenség kékjében vagy az éjjeli szállás eloltott tü-
zének sötétjében. (A tűzvész si гatása, 1971) (107). 

1966 táján jelennek meg Sáfrány alkotásain a fák —
a lelki élet kibontakoztatásának, felszabadulásának e 
szimbólikus đstípusai. Akkori utazásai után (Crna 
Gora, Izrael, párizsi lelkesedése ...) 11  Sáfrány mind 
többször él a „transzcendencia szimbólumaival", láza-
san sietve egy talán csak számára érthet ő  cél felé. 
Megbéklyózottnak érezvén magát, vásznain megsok-
szorozza madáralakú, szárnyas sámánjait, a szabad, 
mindenható, idő  és tér fölött repül ő  formákat. Sá-
mán-varázslói, dzsinjei korlátlan álmodozók, szimbo-
lumok, amelyek a szabadság totális megtestesülésére 
sóvárognak a bekerítettség mindenfajta modelljével 
szemben. Ugyanígy a párizsi metrójegyek, a csokolá-
dé sztaniolpapírjai, a múzeumok és galériák belép đ-
jegyei, a címkék, és a művészet központjában való 
tartózkodás többi jelei — az utazásban megtalált fel-
szabadulás szimbólumává, a megzabolázottság és fel-
szabadulás dilemmájává nđve a dokumentum és a 
vágyakozás jelentéskörét kapják. 

Sámáni ábrándozásait és révületeit — a pszichikai és 
földrajzi kiterjedés és az elérhetetlen elérésére tett 
erőfeszítések által — értelemmel feltöltő  alkotófolya- 

" Sáfrány mire: Na tragu. Osvit, Szabadka. 1971. 133. oldal: 
Y?i dorombokat a szemnek , — ... .. mert a képzđmíivészeti 
kultúra távolt jövđje csak a számtalan mat ízlés szinté-
zise lehet; mert a képzđmtívészetíleg el nem kátelezett 
egyed csak így lelhet хá a neki megfelelđ  mlívészi meg-
valósulásra , vagy az ösztđneít kielégítđ  harmonikus alko-
tótevékenységre." 

11  uo., 125. oldal: 
Hányszor nyugtatott meg falaid patínáia. 

sziirkesége szikláidnak , .tengered fбвs&gessége? 
Megint itt vagyok, megint sz đkđm, ám nyugalom nem kell 
nekem, 
Megyek vissza." 

nnaіában Sáfrány meghökkent ő  feladatokat ír elő  fa-
liszőnyeg-vázlatai számára. 

Azt várja t őlük, hogy a jövő  hírnökei legyenek — a 
ma  gyapjúmintára utaló „komputer"-jelek, holnap az 
egyén álmait felszabadító játék ösztönz őivé lesznek. 
Ez acél, önmagához igazodva, határozza majd meg 
a színhatás élményének összhangját és t űzijátékát a 
ma mёg csak számokkal jelzett semleges felület el őtt. 

A tárlat előestéjén néhányat mégis befejezett ő  maga 
— színekkel fedve a számokkal kitöltött térképek bo-
nyolult felületét — vállalva címük poétikus ajánlášát: 
Imígyen szólt a paradicsommadár I (114), vagy a 
Paradicsommadár a műteremben (115). Itt zárul a 
festő  Sáfrány e kiállításba s űrített — huszonöt éves 
múnkásságának köre. A kortárs í•télete, a kivételes 
közelség miatt nem lehet objektív. Ezért ez a jegyzet 
nem akar értékelés lenni: csak bemutatás, amíg az 
idő  az emlékezést el nem koptatja. Már csak azért 
sem ítélkezhetünk, mert a mű  még befejezetlen. 
Ahogy a megközelíthetetlen sámán-álmodozás bezárta 
a kört a Palicsi Vénusz körül * 

Igy van ez rendjén. 

Ha nem így lenne, Sáfrány nem lett volna az elmúlt 
negyedszázad vajdasági festészetének „szamártövise"; 
a szabadságra ébredéstől napjainkig. 

1976 decemberében 
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pintér 
lajos 
rajzolj 
asztalt, 
házat 
P. L. költő , vagy ►alán nem köitö, 
hisz a költészet nincs, de készül, 
de tartás, magatartás, feladat, 
„feis.dvány": ez a fél-rész, amely kiközösít, 
s rá a „válaszod" — ez a fél-rész, 
mely máséval közös, 
ez a fél-rész, mely újra jogot ad — 
a költészet: a lesz, a karraraimárvány-pillanat; 
csempészárukkal, rajzaiddal átléptem 
héthatárokat, a jözannak és könnyez ő  részegnek 
határát, zöld kertek és kocsmák határát, 
a vér és érfal határát, fájdalom és nem-fájás 
határát, van és nincs határát és a többit, 
hét határt átléptem, hét kincsem van, 
de hol-laknom nincsen; s szégyen talán: 
fejemben, füzetben az üzenet, a „válasz", 
ez a fél-rész, mely máséval közös, ez a fél-rész, 
mely újra jogot ad, ez sincsen; dolgozni segíts, 
segíts meg, rajzolj asztalt, házat a rajzlap 
héthatárán, kézjegyed rajta: Sáfrány Imre. 53 



polyák 
márts 

sinkó 
ervin: 
a dög 
című  
elbeszélésének 
szemiotikai 
megközelítése 

Tamás (а  tová:bbiakban T) és a dög (а  további- 
akban (D)  kilenc  éve már találkoztak. Akkor D 
(-{-) szitu "acióban volt T-ved szemben.  Kilenc év 
után ismét összefu Фnak, mindketten (-ј-) szituá- 
cióban. T  felismeri  D-t, D ugyanakkor nem  is-
meri  fel T,t, ezért (—) s гituációba kerül T ve1 
szemben. T megpróbálja felismertetni magát 
0ve1, de közben (—) szituációba keveredik, D 
pedig automatiikusan (±) szitu "acióba jut. 

Sinkó elbeszélésének narratív szerkezetét ez a 
sematizált történet két nagy, de szorosan ösz-
szetartozó egységre tagolja: a mGl đ  eseményei-
bő l adódó felismerésre, és az ezt a fellsmerést 
meg a bel őle szükségszer űen következő  szán-
dékotervényesíteni +nem tudó jelenre. A két, 
egymást feltételez ő  oppozíoiós egység, mint 

epikai alaphelyzet szisztematikusan váitogatja 
egymást, jelen — múlt, jelen — múlt sorrend-
ben, tehát szerkezet- és egyben st Іusmеghatá-
rozó tényez ő  is. 

Már a történet kezdetén nyilvánvalóvá válik a 
két h ős szembenállása. A továbbiakban ez 
egész oppozíciós láncolattá b ővül, amely végső  
soron magát a történetet reprezentálja. T és D 
mindig ugyanabban a meghatározott id őben —
,,... estébe hajló késő  délutáni órában"; 
,,... őszi korai szürkületben"; „... délután fél 
hét felé" — és mindig ugyanazon a helyen —
„... a népes külvárosi utcán "; „... a hosszú 
külvárosi utca sarkán" — talát!kоzik. Ezt a küls ő  
teret mégis a „... nem túlságosan, semmiképp 
sem szembet űnően , hanem csak annyira, mint 
amilyen általában" b zanytalanságána ,k a kon-
túrjai övezik. A határozatlanságot még fokozza 
az -az ellentmondásos érzésvilág, amelyet T-ben 
D 5ajátos, állandóan ismétl ődő , megrögződött 
gesztusai építenek ki: hogy „nem túlságosan 
lassan és nem túlságosan sietve " jár, hogy 
„kissé oldalt hajtott fejjel" nézel ődik, hogy „ki-
húzott derékkal (...), katonásan egyenes tartás-
sal" lépked, hogy azt a Iá іtványt kelti, „mintha 
skatulyából vették volna ki", és ügyel, hogy 
„mindig és a legkülönbözőbb körülmények kö-
zött is vasalt és makulátlan maradjon". D tulaj-
donkép.pen egyáltalán nem felt űnő  jele!nség, 
csak egy .a sok járókel ő  közül, és semmi sem 
árulja el, hogy „ő  a dög". Legalábbis azok szá-
mára nem, akik sohasem ismerték. T-ben azon-
ban ezek a semmitmondó, közönséges mozdu-
latok felkavarják a múlt kellemetlen emlékét, 
fülébe ordítják D hajdani „ nyájas , enyelgő , szin-
te babusgató " baritonját: „— Alaptalan , ellen-
séges rágalom , hogy minálunk durvák az okta-
tási módszerek (...) kedves és szeretetre méltó 
Tamás Antal , a mi sokat ígérő  kedves ifjú mu-
zsikusunk. Meg tetszik majd látni. Meg tetszik 
majd itt dögleni. Igen, szíves lesz majd itt meg-
dögleni anélkül, hogy egyetlen goromba szó is 
sértené a mélyen tisztelt fülét. (...) Dög, csön-
desen, finoman, hangtalanul lesz dög, illedel-
mes édes dögöcske". 
T tudatosan, mégis valósággal lidércnyomáso-
san szeg ődik D nyomaba, ösztönösen tartva „az 
alig két lépésnyi távolságot", határozott cél .nél-
kül, mert képtelen feloldani és megoldani azt a 
látszat f--  valóság oppozícióit, amit D jelenléte 
képvisel el őtte. Az elbeszélésben ez a látszat 
---* valóság szembenállás következetesen jut ki- 
fejezésre, .az erősségi fokozatok hierarchikus 
elrendeződésében — megfoghatatlan E--- hét-
köznapi ->- meghatározatlan -<--- nyilvánvaló 
} hihetetlen f} félreismerhetetlen *- va-
lószínűtlen F-- valószín ű  -- akaratlan --
tudatos  —, és T filozófiai meditációjában kul-
minál; T ekkor döbben rá, hogy „ a kézzel fog-
hatóan közönséges egyben őrülten valószínű t-
len", mert „minden kérdés között a legdönt őbb 
kérdés: a látszat az, hogy az embernek látsza-
nia kellene (...), hogyha ember. És meg kel-
lene látszania annak is , ha csupán látszólag az. 
(...) Ha nem látszik meg, akkor senkir ől sem 
lehet tudni, hogy mi volt, s hogy alkalomadtán 
mivé lehet, vagyis hogy micsoda igazában. (...) 
Az embernek látszania kellene. Kellene. És nem 
látszik." Ezért sétálhat szabadon .a dög is, ezért 
nem ismeri fel senki. Ellentmondás ez, amit fel 
kell oldani. Ezzel a szándékkal szeg ődik D a 



nyomaba, és miközben fizikailag egyre -köze-
lebb kerülnek egymáshoz, mind kifejezettebb 
lesz az ellentét közöttük, és párbeszédük so-
rán, amikor pontosan felídézik a kilenc évvel 
ezelőtti találkozásuk körülményeit, eléri csúcs-
pontját: „Tamás karja megrándul , a bal karja, 
mert egy pillanatig kisértette a szándék, hogy 
minden további szó helyett megfogja élettelen, 
béna jobb karját , és emlékeztetőül felmutatja 
a dögnek keze merev ujjait, amiken az egykori 
körmök helyett csak öt egyenetlen heg maradt." 
„— Azt mondja meg, hogy csakugyan veszedel-
mesnek , ellenségesnek hitt-e, amikor kín-
zott? (...) 
— Pardon, én szinte kizárólag a vallatás szelle-
mi részét végeztem. S azonkívül — s hangja 
önérzetesen csendült — ne tessék elfelejteni, 
minden felsőbb direktíva szerint történt." 
Teljesen különböző  elméleti és gyakorlati szfé-
rában mozognak, Leszámolásuk, a voltaképpeni 
megoldas, mégis elmarad. T tett helyett mintegy 
önmagát min ősítve elmenekül, D szint ј éhez kö-
zelít, meglazítva ezzel kettejük szembenállásá-
nak egyértelm űségét is. Pedig T és D párharcát 
térbeli változás is el őkészíti. Szócsatájuk szín-
helye már nem az utca, hanem D elhanyagolt és 
elhagyott bérházi szobácskája. A T ---- D jel-
lemoppozíció és a jelen --- múlt id őoppozíció 
mellé tehát az utca-<---szoba mint térbeli oppo-
zíció csatlakozik. A két h ős egymáshoz való vi-
szonyaba ez természetesen új színezetet visz, 
és lényeges módosulásokat idéz el ő . A külső  tér 
(utca) és a bels ő  tér (szoba) szimbólumértéke 
(szabadság illetve kiú đtalanság) nem állandó ér-
vényű , a két h ősnél különböz ő képpen funkcio-
nál. T határozott cél nélkül, de tragédiát sejtet ő  
álhatatósággal kíséri D-t, végig a külvárosi ut-
cán, a bérház sötét lépcs őházán keresztül, egé-
szen D elhagyatott szobájába. Közben  min -
denütt, a külső  és belső  térben egyaránt, (+) 
szituációban van D-vel szemben. Az el őjelek a 
szobában Lezajló kommunikatív szituáció során 
megváltoznak. T határozatlan, képtelen csele-
kedni, elviselhetetđ enné, (—) szituációvá válik 
számára .a szoba, de az utca is, ahova menekül, 
mert nem D, hanem elsősorban önmaga el ő l fut: 
meggondolatlanul, értelmetlenül. D ugyanakkor 
sajat kutyaszorítójában, a szobájába becsurgó 
esővíz feltörése közben csöppen automatikusan 
(±) szituációba: jogtalanul, érdemtelenül. Ez a 
háromszázhatvan fokos, látszólag értelmetlen 
fordulat teljes logikai hitelt kap, ha tüzeteseb-
ben szemügyre vesszük és figyelmesen végig-
kísérjük a jellemábrázolást. T-nek megfigyel ő i 
státusa van, de olyan mérték ű  szubjektivitással, 
hogy végül sem megfigyelésének tárgya, ponto-
sabban személye, hanem önmaga válik szen-
vedő  ,alannyá. Ez az átmin ősülés a következ ő  
fokozatok során megy végbe: 
— T és D kilenc év után ismét •találkozik 
— T emlékezik f} D nem emlékezik a múltra 
— T tudati állapota a múlthoz köt ődik E-} D 

tudati állapota a jelenre rezonál 
— T számára a jelen csak a fizikai valóságot 

jelenti *--~ D intenzíven él a jelenben, a 
múlt nem érdekli 

— T határozatlanul próbal.ja D-t emlékeztetni 
~-- - D határozatlanul próbál nem emlékezni 

— T megfigyel őként (+) szituáció-ból figyeli D 
(—) szituációban való reagálását  f--  D nem 

55 	reagál, és (+) helyzetbe kerül 

— T a nem reagálásra reagál és (—) helyzet-
be jut. 

A múlt determináló hatása alatt képtelen felol-
dani a látszat f-} valóság, ezen belül pedig a 
lelkiismeretes f-*  lelkiismeretlen, önérzetes 
E--- önérzetlen stb. ellentmondásait. Sem fizikai 
erővel, sem elméleti síkon. Ráadásul önmagá-
val is ellentmondásba kerül, így múltja is, jelene 
is negatív etikai tartalommal tellt ődik. 
Amennyiben T és D jellemét egy sematikus váz-
lat alapján összehasonlítjuk, kiderül, hogy ket-
tejük viszonya nem egymást kizáró, hanem egy-
mást feltételező  oppozíció-láncolat, egy tökéle-
tes Logikájú, asszimetriájábam szimmetrikus kap-
csolat: 

T 
jelrendszer: tudatvilág (a múlt determináló 
hatása) 
jelrendszer: hangos beszéd (múlt+jelen —
ellentmondása) 
jelrendszer: gesztusok (jelen — határozat-
lanság) 

D 
jelrendszer: gesztusok (a jelen determináló 
hatása — hatarozottság) 
jelrendszer: hangos beszéd (jelen+múlt —
é rd ektelenség) 
jelrendszer: tudatvilág (Lényegtelen, de hatá-
rozott) 

Látható, hogy T esetében a mélystruktúra, az 
ellentmondásos tudatvilág (I. jelrendszer) játszik 
domináns szerepet, és ehhez kapcsolódnak az 
adвkváđ  felвzíni struktúrák (II. és III. jelrendszer), 
amelyeket D domináns vonatkozása (I. jelrend-
szer) provokál ki. Ennek a jellemábrázolásnak 
meghatározó szerepe van a történetbonyolítás-
ban, megkülönböztetett helyre kerül a jeientés-
viszonyítás kritériumrendszerében és a forma 
evokatív értékének is  fu  nіКс i о n І  is  tartozéka. 
Eddig megfigyelhettük, hogy a m ű  szemiotikai 
vizsgálatában hogyan jut kifejezésre a jellem-
abrázolás egy adott id őszegmentum (jelen —
múlt) és egy adott térbeli keret (utca — szoba) 
oppozíciójában. Hozzá kell még tennünk, hogy 
A dög nyelvezetét is egy bináris nyelvi appozí-
ció rendszer — a szintaktikai — szemantikai 
megkülönböztet ő  jegyek szembenállása hívja 
Iétre. Végs ősorban ez alakítja ki a stílust is, és 
ez manifesztálja a leger őteljesebben az egész 
elbeszélés ritmusát. 
T és D fizikailag reális térbeli viszonyok között, 
a jelenben mozog, tudatuk absztrakt síkján 
azonban — különösen T-nél kifejezett ez — ,a 
jelen és a múlt szisztematikusan, funkcio,nalis 
jelleggel, az oppozíciós struktúrának megfele-
lően váltja egymást. A két szerepl ő  világa kü-
lön-külön csak parciális érvénnyel bír, együtte-
sen viszont magát a novella világát alkotják. (gy 
T és D egy pillanatig sem függetleníthet ők az 
eseményektő l, csak ellentett el őjellel mozognak 
bennük. Függőségi viszonyuk a múltban objek-
tív jelleg ű , de közvetlenеbb volt, a jelenben át-
tételesen és szubjektív alapokon nyilvánul meg. 
Az ezen az oppozíción kialakult egzisztenciális 
értékvonatkozások a két ,h ős közötti ellentmon-
dásos tartalmat és egyben a történet valóságos 
viszonyait is megadják. A kommunikatív szituá-
ciókat — T és D dialógusai —összekapcsoló 
nem kommunikatív szituáció — leírások, medi-
tációk — pedig .az elbeszélés egységes narra-
tív st,ruktúrává teljesítik ki. 



bognár 
antal 

az 
igazi 
filmszínház 

Horlywoodban nernrég bemutatták az els ő  ho-
lográfiai technikával készült filmet. Sem a tu-
dományos,teohnikai csodák és furcsaságok, 
sem az extravagáns m űvészeti jelenségek da-
gályára való hlvatkоzás nem mentené, ha ei-
ke.rűUné f.igyе lmünket ez a hír. Magában a tu-
dományban, magában ,a múvészetben kéte{ked-
ni, csak mert tanácstalanok vagyunk vagy 
elvakultak —ítél őképességünk ingatag voltá-
nak, érzékeink tompaságának, kritérlumaink 
e{bizonytalan оdásának biztos jele lenne. A ho-
!ográíla ugyanis nem egy a regfrissebb hóbor-
tвk közül, nem is csak az eddigieknél tökélete-
sebb vizuális médium, hanem mer őben új, uni-
verzális m űvészet, amely — alkalmasint már a 
közeljövőben — gyökerestül át fogia  alakít агa 
látásunkat, mint .az els ő  igazi mocluhani, Guiten-
berg-galaxis utáni médium. Altala, benne való-
sul meg az üzenet nélkül! üzenet. 

 

a 	 Mi is hát a holográfia, és fejl ődéséп ek mely 
ho9оgráfia 	 stádiu mába jutott az első  holográfiai film el- 
ÜdvÖZlése 	 készű ltévei? 

A holográfia technikai szempontbó.l a fényké-
pezés, a  film  és a televízió (azaz a statikus, a 
mozgó és .a megelevened ő  — egyenesben adott 
kép) egyenesági Iеszármazottja, azzal, hogy a 
kép, a látvány megörökítésének egyre tökéiete-
sebb eszközei eredeti forrásukhoz visszatérve 
az új színház m űvészetébe ömlenek vissza. (A 
színház — és a századunk m űvészeti fejlődé-
sében élenjáró m űvészeti áramlatok — jelen-
kori válságából jól ismert mechanizmus m ű kö-
désérő l győződhetünk meg ezúttal is: ti. hogy 
olyan igényeknek kísérelnek meg eleget tenni, 
amelyekhez még nem rendelkeznek megfelel ő  
technikai eszközökkel; a holográfia 'az, amely 
rendre igazol egy sereg látszólag medd ő , ér-
telmetlen —színházi, vizuális — próbálkozást, 
kisérletet.) A holografikus kép egy ,tárgy, egy 
(néptelen vagy benépesített) környezet laser-
sugárral felvéte{ezett képe, amely a henger 
alakú lemezen („vetít ővásznon") háromdimen-
ziós képmásként jelenik meg (a képmás akár 
holográfiai m űszónak is megfelelne). Azaz: a 
képmás, akárcsak a targy vagy környezet, kö-
rű ljárh аt6, és minden oldalaról szemügyre ve-
hető . A holográfiai kamera tehát valójában: 
gyű rű ,  (mint  látni fogjuk: nyitott) keret. A Sz вΡv-
jetuni бban már jó néhány évvel ezel őtt el'ké-
szitették az els ő  hologramokat (holográfiai 
fényképeket, azaz térfényképeket) — a jelen-
kori tudamányos-technikai fejl ődés ütemébő l 
ítélve nyilván a világ több pontján folytak pár-
huzamosan hasonló kísérletek. Az első  holog-
ráfiai filmr ő l szóló hrrb ől kit űnik, hogy készítő i 
— noha a filmm űvеszet forradalmasítását vár-
ják tő le — maguk sincsenek egészen tisztában, 
talán nem is a jelent őségével, de igazi érté.k-
lehetőségeivel. Filmjük ugyanis tudományos-
fantasztikus film, holott az els ő  holográfiai fel-
vételek köz ű ! a dokumentumfelvételek a jelen-
tősebbek; így tehát alighanem a film (és egyál-
talán a holográfia) próbafelvételei válnak majd 
filmtörténeti érték ű .вkké. (Noha ez nem jelenti 
azt — később még kitérünk rá —, mintha a 
holográfia naturalisztikus m űvészetként lenne 
csak elképzelhető .) A henger alakú vetít ővászon 
technikai lehetőségeit (feltehetőleg a film te-
kintélyes hányadában) a szerepl őknek (kissé 5E 



teátrálisan ható) kör alakban való felállításával 
igyekeznek kiaknázni. A közönség a vetítővá-
szon körül foglal helyet (a körszínpadok min-
tájára). 

Mindössze ennyi fenne az, ami bizonyos a ho-
lográfiáról hozzánk eljutott. De akiben rnég nem 
halt el, akiben a fokozott (és jogos) érdekl ődés 
az iránt, ami könnyebb szívvel (de nem mindig 
tiszta lelkiismerettel) vallható a sajátunknak, 
még nem nyomta el a feltétlen és önmaga fe-
lülmúlására serkent ő  lelkesedést minden termé-
kenyítően, perspektivikusan új iránt, s aki fel 
tudja idézni magában legalább egy szikráját 
annak a gyermeki izgalomnak, ámulatnak (mert 
a gyermekek ia legnagyobb tudósok és a leg-
igazibb m űvészek), amivel az első  rögzítődő  
fénykép, daguerrotípia, az els ő  mozgó, moz-
duló, moccanó (vagy inkább: ugráló) kép, az 
első  egyenes adás csodáját lehetett volt átélni, 
annak (s ugyan miféle kockázatot jelenthet ez 
a botcsinalta értékek vagy a hasznavehetetlen 
újdonsá.gok el ő tti hajbókolás egyébként köny-
nyen feledhető  kockázatához képest!) ismeretei 
is korántsem illuzárikus álmait segítik. S ez az 
álom: hogy csak egy lépés választ el bennün-
ket a szó szoros értelmében vett megidézés 
m űvészetének megvalósulásától. Attól a világ-
tól, amelynek elmosódott ősképei a varázslók 
képzeletbeli varázsgömbjében, a tetszésük) 
szerint eltűn ő  és megjelenő  kísértetek, szelle-
mek (.költő i!) mítoszvilágában derengtek fel. 

A holográfiában korlátlan lehet őségek nyílnak 
mindazon eljárások alkalmazására, amelyeket 
fényképezés, a film és a televízió a maga szá-
mára kidolgozott. Itt azonban ezek az eljárások 
egészen sajátos jelleget öltenek, s már a holog-
ráfia fejl ődésének jelenlegi fokán is néhány 
igen fontos következtetést engednek levonni. 

köznapi, fogyasztói kultúránk szimbólummá vált 
cikkei): a köztereken  6 11 6  holográfiai falak, osz-
lopok, kupolák, gömbök stb. javarészt átveszik 
a tömegkommunikációs eszközök feladatkörét 
is. A várótermek, a metró ideális ambiensei a 
holog ráfiának. 

a holográfiai film — a térmozi 

A holográfiai mozi jelenlegi kezdetleges álla-
potában még egyszer űen a mozitermek vetít ő-
vásznainal. — quasi — térbelivé alakításával 
él. A holográfiai vetít őterem (az igazi „ fiimszín-
ház") ideális (jövőbeni) alakja kör alakú, félkör 
(vagy parabola) keresztmetszet ű  zárt csarnok. 
A !nézők ebben a csarnokban helyezkednek el, 
illetve tetszés szerint változtatják helyüket. Bel-
ső  nézőterükben, a holográfiai filmszínház osz-
lopán (ennek átmér ője az emberi szem látószö-
géhez idomul, tehát hozzávet ő legesen meg-
egyezik a szélesvásznú film vetít ővásznának 
szélességével) és a néz ők látószögének határ-
sávjaira eső  falrészleteken (jobb- és baloldalt) 
a központi képmások elevenednek meg, míg a 
holográfiai fiimszinház falán , kétoldalt és a há-
tuk mögött ,a környezeti (periferikus) képmások 
jelennek meg. Ily módon a néz ő k mindegyike 
mintegy a játék középpontjában helyezkedik el, 
teljes .térillúziója keletkezik. Komoly technikai 
problémát — a kétirányú: befelé és kifelé tör-
ténő  felvételezés egyel ő re tudtommal megol-
datlan kérdése mellett — feltehet ő leg csupán 
a látószög alsó szegélye okoz, amely, k б lönö-
sen a holográfiai közelképek esetén, beárnyé-
kolt vakfolt marad és csupán a néz őpálya (né-
zőtér) enyhén somború kiképzésével tüntethet ő  
el — ha ez egyá!talán technikailag kivitelez-
hető . Az egyszemélyes holográfiai fülkék ese-
tében ez a probléma természetszer ű leg fel sem 
merül. (A gro plán, a közelképek egyébként 
sem igen hoiografikusak, hiszen a képmásnak 
egyik fel ő l p1. az  arca, a másik oldalról a tar-
kója látható — hacsak a bordázott fal trükkjeit 
be nem vethetjük —, s ilyen szekvenciákat csak 
kivételesen alkalmazhat a holográfia; kiút csak 
a holográfiai kép lassú forgásában sejlik fel, 
ami megfelel a film „köröz ő" kamerájának. A 
holográfia technikai korlátai közé tartozik to-
vábbá .az is, hogy mozgó felvéte!ei — feliehet ő -
leg — áliandó enyhe felülnézetb ő l készülhetnek 
csupán. Annál holografikusabbak viszont nagy-
városaink vagy mikrokörnyezetünk — béka-
aerspektívából.) A szomszédos néz őpontok 
(sіéző i szitaáci®k) látószögének részleges átfe-
dése már a hologramok készítésében sem oko-
zott gondot, ennek ellenére lehetséges, hogy 
a falat (és esetleg az oszlopot is) bordázott 
formában kivitelezik majd, ami a vetít őfelület 
perspektivikus felbontásával sajátos holográfiai 
elj rások alkalmazására nyújthat lehet őséget. 
(Hasonló vászon-kiképzése! próbálkoztak a há-
romdimenziós filmmel folyó kísérletezés folya-
mán —jelentős eredmények nélkül.) 

a holográfia (a térmozi) technikai jításai 

Közülük a legfontosabb talán: a holográfiai 
fiimben Iptrehozható a szubjektív kameraállás 
teljes illúziója: a zuhanast például teljes tér-
zetében éli át a néz ő  (sokaknak ma már mu 

a hologram — a térfénykép 

A hologram (holográfiai fénykép, térfénykép) 
széles körű  elterjedése nem sokáig váratћаt 
magára, ha másért nem, hát azért, mert mihelyt 
hozzáférhető  áron lesz el őállítható, íorgalm.a-
zása igen jó üzletnek bizonyulhat. személyek, 
tárgyak, él ő lények, építészeti létesítmények, 
szobrok, panorámák stb. stb. kicsinyített (kiv2-
teles esetben: felnagyított) képmása, mintegy 
méreteiren a gyufásdoboz méret ű tő l az ember 
nagyságúia terjed ő  parabolisztikus kúpckba, 
miniat ű r házi „szentélyekbe" és szabadtéri ku-
polákba zárva — részben talán kissé riasztó 
is ez a látomás, hiszen a térfényképezés terü-
lete alkalmasint igen korán vadászterületévé 
lesz a szellem h+aszonles ő inek. Ám bármekkora 
engedményeket tesz is a közízlésnek, már a 
holográfia eme változata is nagyban hozzá fog 
járulni pl. a materiális m űvészeti alkotások 
egyedi voltának demisztifikálásához, a m űvé-
szetek népszer űsítéséhez, a m ű kereskedelem 
viszaszorításához, még konkrétabbá és köze-
Iibbé teszi azt, ami elvont és távoli, léket üt a 
fogyasztói fetisizmuson. Egész jöv őbeni kör-
nyezetünknek feltehet őleg a (változó, változtat-
ható) holográfiai térkompozíciók adják meg a 
jellegét (ezek szerialitása teszi igazán egyönte-
tűvé — s egyben igazán változatossá — váro- 

7 	sainkat, talán mélyebben egyöntet űvé, mint hét- 



latságos az els ő  fílmiatogató,k riadalma, akik 
felugráltak székeikrő l a 'vásznon közeled ő  fo-
gat láttán — ez a holográfiai „Iátomás•hoz" ké-
pest valóban gyerekjáték), s őt, a holográfiai 
filmnek valójában nincs is objektív néz őpontja 
(ami .a filmben egybeesik a kameraállással) —
s ezzel a holográfia szám űzi az irodalmiasság 
utolsó vonását is a vizuális m űvészetbő l, ameiy-
tő l a film sehogyan sem tudott végleg megsza-
badulni (nem véletlen pl., hogy Beckett a sze-
repl őt üldöző  kamer "ara, tehát egy •totálisan 
szubjektív kameraállásra komponált forgató-
könyvet — ez valójában a , ; kameraállas" tény-
leges nézőponttá tevése, az adott technikai 
korlátok kötöttségeivel persze); egyetlen totá-
lisan (totálisan, tehát az emberi látás határaihoz 
mért teljességgel) objektív (de térb.e.n mozgó 
és közelítő-távolító) kameraállása van, de ezen 
bel űi a néző  szabadon választja meg egyszeri, 
és egyugyanazon „e'l őadás" többszöri „megte-
kintése" során tulajdonképpen megismételhetet-
lenül új nézőpontját. A néző  tehát akkor is mo-
zog, amikor egyhelyben áJl (s nemcsak egy —
perspektivikusan szemlélve végs ő  soron mégis-
csak sík, keretbe ágyazott felülethez viszonyít-
va, mint a film esetében), s állhat akkor is, 
amikor mozog — s ami még sajátosabb, moz-
gásat módosítja (felgyorsítja) a holográfiai kép 
mozgása. Csupán a forgótér effektusára egész 
holográfiai szórakoztatóipar épülhet (akár az 
autós mozikhoz némileg hasonlító holográfiai 
autópalyákkal). A forgótér eme effektusával 
kezdetben feltehető leg vissza is élnek majd a 
holográfia úttör ő i, s ezeknek a sokkhatások-
nak, valamint a televízió médiuma kapcsán 
részben már feltárt jelenségeknek köszönhet ően 
a holográfia egyfajta kollektív (s mégis indivi-
duális) álom — mondhatnánk: egyéni álom kö-
zös témára — veszélyeket is magában hordozó 
megvalósulásaként Léphet fel. A totális hazug-
ság m űvészetévé, kábítószerként fogyasztható 
m űvészetté válhat azáltal, ha a mesterséges 
(fiktív) környezet megvalósulásaként a •ényle-
ges (természeti, társadalmi) környezet megvál-
toztatásának pótlékává degradáljá'k; ne feledjük 
el, hogy Hollywoodból indult útnak. A holográ-
fiai m űvészet számára minden korábbinál na-
gyobb lehetőség adatik meg az élet meghódí-
tására, benne az élet foly đatódhat, de épp mert 
Oly szuggesztíven valóságh ű , hamisításai min-
den ,korábbinál csábítóbb menedékké tehetik 
a könnyen megfutamodók számára, minden ko-
rábbinál hatékonyabb fegyverré a Cipollák ke-
zében. Mint (kollektív) álomnak (tehát — fel-
téteiese.n — m űvészetnek), igazi lehetőségei a 
happening , a video diadalmas továbbéltetésé-
ben, továbbvitelében rejlenek, s az olyan, já-
téklehetőségként felfogott technikai fogások al-
kalmazásában, mint például a (látó)tér horpasz-
tása, elgörbítése, (kett ős) „kifordítása", a kép-
szelet-sokszorozás effektusa, a képmások egy-
másab-játszása és átt űnése, groteszkké, „szür-
realisztikussá" deformálása, a kép („kubisz-
tikus"-geometriai) felbontása (egészen a holog-
ráfiai kaleidoszkóp díszít őmintáiig) a kompute-
rizáit vizuális projektumok, a tér elkülönítése, 
tagolása (aminek mintha Godard Fenne el őfu-
tárja legújabb filmjével), térkompozíciók Létre- 
hozása vegyes elemekb ől, ,az optikai deformá- 
ciók, s a fal és az oszlop látófelületének (azaz 
látóterének) egészen újszer ű  kiaknázása, mint 

például az „áttetsz ő  vetítőfelület” tükröző-je:len-
sége, a !nézőpont mozgási sebességének vál-
toztatása igen nagy határok között (a szem-
közti néz őpontok perspektivikus látótávolságai 
ugyanis összeadódnak, s a közöttük megtett 
távolság — félkörív — a néz ő  térélményében 
megsokszorozódhat — aminek feltehet ő leg 
nem lesz kísérőjelensége a képek összemosó-
dása, mint a film gyorsítása esetében, a kép 
egyes részleteinek sebessége ugyanis lehet el-
térő  is) — ez utóbbi magyarán a szubjektív 
mozgástér nagy mérv ű  kitágítása, vele mintegy 
megvalósul a mesebelei ház, amely kívülr ő l pa-
rányi, belülrő l úgyszólván határtalan; stb. stb. 

De a holográfiai álomnál is fontosabb talán a 
holográfiai dokumentum: a holográfiai televí-
zió. 

a holográfiai televízió — a téradás 

A mai televízió mintájára elgondolt holográfiai 
„téradás ' még nem az igazi filmszínház. A ho-
lográfiai televízió, a „téradás " elterjedésével 
erősödik a fellépés momentuma minden meg-
nyilatkozásunkban — a TV-stúdiónak a holog-
ráfiai tér (terület, színtér) felel meg —, magán-
éle:tünk tehát még inkább közeledhet közéleti 
tevékenységeinkhez; a téradás teljesebb mér-
tékben a „közvetítés" résztvev őjévé avatja a 
nézőt, különösen amikor lehet őség nyílik a visz-
szakapcsolás széles kör ű  alkalm гazására. A sze-
rеplés és a szemelélés egybeforrnak. Mindebben 
a televízió kezdeményezései teljesednek ki, s 
abban is a televízióval rokon a holográfia, hogy 
közösségi volta, társadalmisága visszájára is 
fordítható. Az igazi filmszínház megszületése 
attól a perctő l számítódhat majd, amikor magá-
tól értetődő  természetességgel jelenik meg egy-
más szomszédságában, egymás keretébe ágya-
zódva a valóságos történés és a (dokumentá-
ris vagy fiktív) „happening", s hozzá nem is 
mentesen a kölcsönhatásoktól; amikor az „ut-
ca" képmása megjelenik a „színházban", s a 
„színházé" az „utcán"; e mai szemmel nézve 
kissé talán vásárian ható szituáció, amelyben a 
leghétköznapibb látvány a meglepetés erejével 
hathat .az „el őadás" keretében, s a játék cso-
dája a szabadtéri falakon és kupolákban t ű ik 
fel, új szerepet, új m ű-fajt, új megnyilatkozási 
formát is létrehoz: a téradói kommentár sze-
repét, m űfaját. A holográfiai kommentár a m ű -
vészi, pedagógiai, politikai, tudományos funk-
ciót egyaránt hordozó élő  beszéd legteljesebb 
affirmálása, a szónoklattól a dispután keresztül 
a közbeszólásig ; mindannak felszabadítása, ami 
korábban a privilegizált írásban kereshetett 
csak kiutat magának, vagy „nyomtalan" (hatás-
talan) elmúlásra ítéltetett; csak úgy stílus tehát, 
hogy egy életstílus megnyilatkozása. És mélyen 
demokratikus m űfaj, mert hivatásos m űvelő i 
valójában nem is igen lehetnek. A holográfia 
ugyan mesterséges pótlékává, hamisításavá 
válhat a tényszer ű  valóságnak, de éppen mert 
valóságh ű  utánzat, a valósághoz, az élethez 
utal vissza, egy dologban ugyanis semmiképpen 
sem helyettesítheti a valóságos környezetet: je-
lenései szemmel láthatóak, de nem kézzelfog-
hatóak, s csodás perspektívái is háttérbe szo-
rulnak emiatt a „sz űkös" emberi távlathoz ké-
pest; éppen ezáltal vetheti meg a hétköznapi 



élet hangsúlyozQtt taktilizmúsának alapjait, Az 
érzéki megismerés (megjelenítés) ćsodáját meg-
valósítva az elvontság régiójaba emeli a látás-
él+rnényt — s a csoda 'momentumával gazda-
gítjia .a konkrét érzéki megism еrés#. A bejár-
ható, illetve az egzoti+kumátóllemeztelenítetten 
otthonossá tett világ határvonalait  61ese!bb,en 
megvonva, s egyszersmind oszthatatlanságát 
hirdetve fényt derít arra, amit jó írók mindig is 
tudtak: hogy a képzelet és az érzéki megisme-
rés nem ellenlábasai egymasnak, hanem rokon 
vonásaikkal, együttesen, az élvont megismerés 
emberi oldalát képezik. Egy igazi utazással 
csak +a képzelet +ka9andozása ér fel. Az igazi 
filmszínház látogatása : kirándulás . Lényegileg 
is, formailag is. Az .igazi filmszínház élőadásai, 
részletei megismételhetök, de kötött formái n in-
csenek , nem lehetnek (motívumai csak annyi-
ban, amennyiben a szerves életnek is vannak 
kémiai, vagy az egyéni pszichikumnak  alkati, 
genetikai „motívumai ") műsorfelépítése mindig 
nyitott, laza; képsorai:nak feszültsége ;  .akárcsak 
a videóban, abból ered, hogy áldandóan fenn- 
tartjá+k a meglepetés lehet őségét. A holog. гбfia 
valam i, ami nem „igazi" nyelv —  hanem mint-
egy maga a dolog, s nem keretben, hanem 
égész környezetével —, mégis közöl: Talán a 
film járt lég+közelebb ahhoz, ami a holog гбfiа  
leendő  anyanyelve: a képékből úgy hozni létre 
(szériális) kompozíciót, ahogy a zene építkézik 
a hango:kból. A zene az elvonatkoztatott érzé-
kiség, a holográfia a megérzékített elvontšág 
révén válik ;az .affektív töltés ű  indulatmenet par-
titúгбјбvá illetve forgatókönyvévé. A ho đ ográfiб-
ban újra igazi otthonára lelhet a m űvészet, 
visszaté.rh еt elveszített, elfeledett és megtaga 
dott — lefordíthatatlan — anyanyelvéhez: a 
történés , a mozgás , a geometria nyelvéhez. 

az igazi filmszínház 

levízió csak .kis hányadát sajátíthatta ki; s az 
is persze, amit csak a hol:og.ráfiá menthet még" 
a feledést őd. 

A holográfiai filmszínházakban, a jöv ő  képmás= 
csarnokaiban, a körfolyosók boltívei .alatt új 
látásmód, új esztétika születik: A holográfia 
megvalósu+lása ugyanis igen kiélezetten veti fel 
az esztétiká (és a megismerés) legels ő  (vagy 
végső) kérdését: a holográfia a tökéletes mi-
méžis m űvészete, a képmások tehát lehetnek 
másolatok is (van eredetijük), modellek nem= 
különben, s lehetnek konstrukciók is (nincs 
eredetijük), s állandóán meg őrzik kettős jellé= 
güket, mert olymódon +küszöbö и ik ki a közve-
títés, a lefordítás mozzanatát, hogy ugyanakkor 
(esetenként v "altozó mértékben) jelrendszer ele-
meiként is funkcionálnak: Els ő  pillantásra úgy 
tűnik, a holográfra alaposan megtépázza az 
írásbeliséget (s különösk бpрen az írott irodal-
mat), hiszen a nyelv közvetítése, int еrvenc+lója 
néhkül valósítja meg azt, amiről a költők csak 
ármodhattak — és „énekelhéttek". Az irodalom, 
az „ábrázolás m űvészete" a holográfia megje= 
lenésével többé valóban nem formálhat jogot 
az öröktő l fogva áhított óbjektivitásra, objektív 
nёző;pontјбval („keretnél;küliségével") a holog-
ráfia elhódítja tőle a puszta szemlélődés, a de-
izmus maradváпya!ként tovább teng ődő  minde-
nütt-jelenlóvés írói n.ézöpontját — s voltakép-
pen visszaszolgálФatja az alanyiságát vissza= 
nyerő  szubjektumnak. Valójában. azonban a ho= 
log:гбfia ezzel nemhogy megcsonkítaná az iro-
dalmat, ellenkező leg, hozzásegíti, hogy meg- 
szabaduljon erőszakolt alakö9téšét бd. Olyan 
ténylegesen és teljesen :mimetikus m űvészettel 
találja ugyanis szemben magát, amelyhez for= 
mailag ugyanúgy kel lene viszonyulnia, mint a 
valósághoz — s éppen ezen a kritikus ponton 
találhatja meg új szerepkörét, ami a valóság 
és a va•Ióság (manipulált) іkёріmбѕa megkülön-
böztetésében ált; •a holografikus ,ké,pmás ugyan= 
is délibáb, a valóság megjelenési formája, s az 
irodalom a tartalmiság tényének megállapítása 
felé .irányul. A holográfia fikció és .a holográfia 
dokumentum megjelenési formája azonos vagy 
alig különböző , s ugyanakkor funkcióik felcse-
rélőd+hetn ;ek: lehetséges, hogy a fikció ilényegü9 
át dokumentummá és a dokumentum oldódik 
fikcióvá. Az irodaalom téhát a holográfia szo;lgá-
latába kényszerül szeg бΡdni ugyan, ami az objek 
tivi:tást illeti — az (emberi) igazság keresése, 
a gondolkodás azonban .továbbra is, és még-
inkább az irodalom erőssége marad, aminek a 
holográfi+a csupán tökélyre vitt segédeszköze. 
Az irodalmat kettđzött erővel sarkallja a vágy: 
megragadni a látvány teljességét , jelzéseiben 
tetten érni, tört véglegességében megjeléníteni 
azt a teret (helyszínt, univerzumot), amit az írás 
fályamattá, id ővé bont, kényszérül bántáni, hogy 
az o9vasásban' szilárdulhasson újra térré (az 
írás legmakacsabbul fen Пmarádó h аmisdtása 
éppen ebbő l származik: az éredzend ően tempo-
rál'is, folyamat-szer ű  tön`énés ugyanis é kény-
szerűség következtében ölti magára a sziÍárd 
tér-szer űšég, a lezártság išmérve'it, s termeli ki 
a végzet, a sorsszerűség — ehelyütt hamis 
képzetét; megvonva az eredend ően kiszámítha- 
tatlan ,írás jogát a teljességre); eltörölni a (Íe-
bontó-Iеképező). alkotási, és az (újraépít ő-ki- 
vetítő) olvasási folyamat köztesét. 

A holográfiát univerzális funkciója teszi szinte-
tikus művészetté. Nemcsak események közve-
títésére, tárgyak, környezetek, személyek kép-
másának šugárzá5 бга , tartós rögzítésére alkal 
mas, hanem rögzített és szabad koreográfia, 
grafikai experimientumok rögzítésére és továb= 
bí.tására stb . Színház , filmszínház tehát aszó 
legnemesebb értelmében: múzeum, állatkert, 
cirkusz, m űcsarnok, utca, stúdió, tanterem, ku-
tatóközpont játszótér stb. stb., akár váltakozva. 
Egy város mozgó kamerával felvételezett ma-
dártávđatú képétől az elektronmikroszkóppal 
készült felvételekig minden plasztikusan jelenik 
meg, minden oldа l бгб l szemügyre vеhető . A 
filmszerű  és a TV-szerű  іholog гбfiai felvételezés 
mellett a holográfiai felvételezés teszi igazán 
sajátossá e „m űvvészetet": a felvételezés hely-
színe ugyanis egész еn egyszerűen minden ho-
lográfiai kamerák hálózatával befedett terület, 
s a holográfiai felvétel mindaz, ami e területen 
(, ;helyszínen") lejátszódik vagy megtörténik. S 
mindez a vágás, a helyszíni montázs állandó 
jelenidejű  ie!hetőségével. A holog гбfiа i felvéte-
lezésnek fе ttehető leg igen gyakran ,alkalmazott 
technikai eljárása lesz a kamera filmben is 
használatos köröz ő  mozgása. A holográfiai 
filmtárakban .halmozódik fel mindaz a hatalmas 
(konkrét, vizuális) ismeretanyag, amit az írás-
beliség korszakában a könyvtárak ő riztek јб l- 

5e 	rosszul, s zaminek a fényképezés, a film, a te- 



Másrészrő l, a holográfia nyitotta távlatok jóvol-
tából erőre kap a szubjektivisztikus irodalom. 
(A pszichikum az a terület, amelybe a holográ-
fia sem hatolhat be közvetlenül.) Az ess гének, 
naplónak, versnek, regénynek, útíeírásnak, 
„helyszíni" riportnak stb. egyaránt nevezhet ő  
holográfiai leírások a holográfiai filmszínházak-
ban tapasztalt, átélt jelenségekr ől eleve és 
csakis szubjektív néz őpontbál ivódhatnak, hi-
szen az élményeit, asszociációit rögzít ő  néző , 
ha ténylegesen sem is vesz részt az esemény-
ben, a játékban, képletesen szólva beleavat-
kozik, hiszen a játék, az esemény terében tör-
ténő  mozgása egyéni jelleget kölcsön.öz meg-
figyeléseinek. (Igazi) „kirándulást tesz" a ho-
lográf!ai csarnokban, a filmszínházban. Az iro-
dalom megkülönböztet ő  funkciója itt sem szorul 
háttérbe, hiszen a holográfia (tulajdonképpen 
magát az irodalmat — költészetet — mente-
sítve részben ett ől a föiösleges nyelvi kalan-
dokra csábító lehet őségtő l) önmagában véve a 
valóság és a fikció síkjainak többszörös egybe-
játszását hozza létre: a holográfiai esemény 
sugározható egyenesben, felvételr ől és lehet 
fiktív (ezen belül is konstruált vagy dokumen- 
tár!s), maga is játszódhat közösség el őtt, lehet 
egyfajta képmásmontázs stb. Nincs szükség a 
képzelet bakugrására, hogy teremt ő  közelség-
be kerüljön ami különbözik, s a gondol!kodás 
sincs magára hagyatva a különbségtevés fel- 
adatában, hiszen a holográfia nem más, mint 
terek és id ők közvetlennek vehet ő  áthidalása. 
5 az irodalom áhított objektív néz őpontjának 
elhódítása ellenére éppen a (valós elemekb ő l 
építkező) holográfia vet fényt arra, hogy az al-
kotasi folyamat nem tételezhet ő  puszta szemlé-
lésként, hanem beavatkozásként, s ily módon 
maga és végs ő  eredménye nem is, csupán a 
tárgya és egyes eljárásai írhatók le egzakt mó-
don; a nem materialis m űvészeti alkotások (s 
nem csupán a másodlagos, nyelvi alkotások, 
hanem a „holográfiaáak" is) valójában annyi 
példányban (változatban) léteznek, ahány be-
fogadójuk teszi őket magáévá — hiszen beavat-
kozásuk a holográfiában közvetetten konkrét 
formát is ölthet. 

A filmnek, a televíz!ónak, a szánháznak meg-
annyi görcsös próbálkozása oldódik fel itt ma-
gától értetőd ő  természеtességgel; talán nincs 
is holográfiai eljárás, amivel forrás-médiumai 
ne próbálkoztak volna, vagy amit a maguk kor-
látai között ne І a І kalm аz П nаk, s mégis mind-
eme eljárások benne magasabb szinten össze-
gezódnek, autonóm m űvészeti eljárás-rend-
szerré ái іlnak össze. Az irodalom különössége, 
varázsa tehát megmarad. 

Annyi bizonyos, hogy az írott nyelv egyedural-
mának rovására nemcsak a vizualitás (s ennek 
révén ,a közvetlen érintkezés) tör el őre a holog-
rafia jövőbeni elterjedésével — a hétköznapi, 
elsődleges jelrendszerek tehát —, hanem a be-
széd szerepe is jelentősen megnövekszik. Az 
írott nyelv kétes diadalútja során totális struk-
túrává emelkedett, melynek érvényessége már-
már megdönthetetlen (a nyelv elleni merényle-
tek is rendre magát a nyelvet igazolják), hiszen 
a nyelv az egészen nagy időkülönbségeket nem 
számítva nagyjából meg ő rizte elemeinek, össze-
tevő inek mindenkori konkrét, jelentéssel, a je- 

lentés emlékképével vagy lehet őségével b[rđ  
jellegét, mi több, ritmusával, sőt a belső  hallás 
által magához láncolt beszéd közvetítésével, 
dallamával is 'a zeneiséggel is kacérkodik. Nos 
— talán nem is olyan utópi ztikus ez — a ho-
lográfia lehet őségeivel újra az emberi test, a 
mozgás, a föld, ia környezet, az (egyéni és 
társadalmi) élet m űvészete van kialakulóban, s 
ehhez a lehetséges m űvészethez nem az írás 
— a hangzás, a beszéd tartozik hozzá szerve-
sen. (A holográfiában pl. már csupán a — moz-
gó — természeti kép és a beszéd összekap-
csolása is egészen egyedi hatást eredményez-
het.) 

Nem feledkezhetünk meg mindeme lehet őségek 
fonákjáról sem, a film és a televízió (valamint 
a rádió) példáján okulva), amely médiumok a 
társadalmiság jegyében keletkeztek, az igazi 
szocialista m űvészet lehet őségét felvillantva, 
történetük során mégis el őfordult, hogy éppen 
a tömegmanipuláció hatásos eszközévé váltak, 
s még marnapság sem teljesedtek azzá, ami leg-
mélyebb lényegükben rejlik. Nem elképzelhe-
tetlen ugyanis az „üres" holográfia jöv őbeni 
térhódítása (aminek valójában nagyon is hatá-
rozott el őjei ű  tartalmai vannak), a holográfia 
lealj,asodása, ami a gondolkodás, a szellem 
minden korábbinál veszélyesebb (és defi п ití-
vebb) elszegényesítéséhez vezethetne. A holcg-
ráf!a nem a mindent Látás, hanem a minden-ki 
által való látás (m űvészi) eszköze. 

De a holográfia a film és a televízió örökébe 
lépve a közkelet űvé tett kép-szegmentumkból 
egy csupan a mitalogikussal mérhet ő  „össz-
képzettant" hozhat létre. 

Üdvözöljük a holográfiát, s benne az univerzá-
Iis, szintetikus m űvészetet, az els ő  kozmikus 
m űvészetet! 

Üdvözöljük a megvalósult költészetet. 

üdvözöljük a jövő  holográfla! amfiteátrumait! 

Üdvözöljük azt a pillanatot, ami-kor a holográ-
fiai csarnokokban, az igazi filmszínházakban —
mint az első  ű rhajósok előtt —, először jelenik 
meg e-lőttünk bolygónk képmása. 
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csányi 
erzsébet 

az 
ágak 
ékes 
görcsei 
a 
csöndben 

A halálnál is sárgább nyomorúság tombol a szemed érhá ~lózatában, 
és mint a vakolat, úgy pattog le rólad a tisztaság, a tiltakozó uszá-
lyos vizek, minden, ami a terek narancssarga pillanatait bef űti, a 
hüllápikkelyköv ű  templom b zonyossága, a sötétködös fénybegy szé-
deig ő  fák, a kilátás-talon, lázas kirakatok, az öntudatlanul mozgó 
buszok és emberek, az a pillanatonkénti hullás, amellyel együtt 
bomlik az agyunk, mint egy ő rizhetetlen nyá гdélután, minden, ami a 
mindent jelenti, az itt-nem-levésében is jelen lev őt, tengereket és 
sza:eket, és sötét nagy falak árnyékát és lélegzeteket, elprédált, szét-
kent, kihányt lélegzeteket, napszin ű  hajlombokat és arcokat, halsza-
got és súlyos pókhálókat, a tenyeredet, a hajad köreit, a tested is, 
a nem hordott karórákat, a végtelenségig elavult hibáinkat, melyekbe 
belemerevedtünk, mint a kript űk ócska domborm űvei, 

a repedések a lépteink alatt, 
a kiterített utak, 

föld és homok és rothadás a k őerek mentén, 

a szelíd-szürke házak, tejes gombalámpak között, közel a vízhez, 
amit csak éjszaka, horpadt ég alatt tapogattunk ki egyszer, nyálkás 
partszéli bubor бkait, és végig a homokon a sötétben, mezítláb, mint 
régen a béka-saagú hajnali szélben hazafelé, és aztán erkélyes há-
zak alatt kanyarogva a levetk őztet ő  poros világosságba érve a me-
nekülés, megintcsak haza, de már máshová, és azóta több máshová 
is, laza melegségekben és fulladó páradús ködökben, amik mögöt-
tünk szótlan újból beforrtak, a lépések, a futások, a fekete-olajos 
villamos-oadlók, a Tépések, a képtelenül hamis futósak, melyek rom-
ként buggyannak felszínre és mégis, a futásnélkül!ségek, a halálnél-
küliségek, melyek kitartóan kiábrándítóak, mintha huzamosabb ideig 
omlékony aszfaltot nyelnénk, 

míg langyosan megerednek a téli es ők, a lábunkat csapkodják, az 
udvar egyberagadt földutacskáit, és a képzeletükben maradt pala-
csintákat, faszagú góréléceket, másv6lág! padlások pormelegét s más 
magasságokat, a könyvtár korhadt keretbe foglalt második emeleti 
antik pillanatait, és törékeny szárnyalásokat ismét az olvadó téren, 
a veszélyek csuszamlásait, a fölöttünk meleg ha гanggá duzzadó 
felhőket. 

Már egyre inkább csak a nagyszer űségét érzem ennek az elrongyo-
lódó szimfóniának, a rongydarabok hangját, ahogy a föl-fölmerül ő  
szélben még magukba csapnak, repedve és csattogva, szálakra sza-
kadozva. 

Történt! Mint egy fegyelmezett fulladozás, annyi szertefolyó id ő , bé-
katávlatos, elmozdult kép után, mint egy tágulás, mindent elereszt ő  
kibomlás. 

De csak elégiának bizonyult végül is minden. 

A föld temetők harangzúgásával lepi be az arcok közeit és tartja 
őket, gyöngéden és türelmesen. 

Szórakoztatóak az apró robbanások ingerei. A túlélés fintorai. Az 
esővizes kövekre kiteritett b ő rök nyersesége. 

Miféle ismeretien keringések a falak között! 

Valami valamikor elkezd ődik s valamikor véget ér. Igyuk és füröd-
jünk a fogamzasok és erjedések fényében! 

Az ajtók mögött halálra szédült madarak ülnek. 

si 	Forró síkságok csillognak a szélben. 



vass 
éva 

változatok 
hintára 
és 
indulásra 

  

рrózaversei I I. 
Szárnyad alatt a lüktetés, arcodon táguló körök, cserepeid kiültek 
szemedre. 
Reggelbő i szakadó mozdulat tengerünk el nem múló hullámverése, 
ég fodra, füvek ölelése, örök áradás kezed erezetén. 
Ha in utsz, a kimondhatatlanság nagy nehéz köveit mozdítod. 

Vannak még titkaink, van még friss k őkooka-ropogás, hajnalkopogás 
ereinkben. 
Zsebünkben háztömbök, felvonók, hinták súllyá vált kilengése. 

Sziporkázó nyárszilánk, kőkalász, kőcsend, várakozás. 

Hajamban fodrosak az álmok, nagyra n őnek bennem, zöld tavaszban 
fölénk szálnak. Ha a légzések fejt ő re találnak, zúgásuk elindul, ki-
harapom bel ő le a lendület sodrását. 

S hallgató búzaszálak melegében ha megindulsz a meredek Fejt őn, 
hinták lendülnek utánad. Csak repülj velük. A gátlások itt már rég 
verembe szakadtak. 

II. 
Gsizmá'ban, keszty űvel elmentünk, hogy tiszta fehér leped őket hoz-. 
zunk le a hegyrőt.. 

FĐ lyónk felitta híd kifeszítve; megmozdul utánunk. A várból leng ő  
flintákat látsz a. ködön át. 

Iіmoott 
szobrok 
a 
parton 

(változatok) 

 

Lemosott szobrok a parton. Szemeddel egyvonalban. Ha az ablak-
hoz közel lépsz, arcod beszívja a felh őket, bő röd átnedvesedik.. 
Hanyaфk pillantásuПkat viszi a folyó. Attól tartok,. valaki alla лdóan 
leolvassa és átfesti őket. 

 

Tükröm el ne törjön. Falyónk tükre: ép maradjon. Belenézel, elmoz -

dul az :arcod. Valahol hálót dobnak a vízre. 
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Letisztult ég. Tetők cserepeiben sokszo гozódik. Lemosott, átlátszó 
szobrok a parton. Arcod mása a parton. A folyó útja elkerül. Fehér 
háló az arcodon. Es ő  után puhább a föld, puhább a bőröd. . 



 

Valaki fedobálta a cserepeket. Ég arca széttörten, folyánk megrepe- 
dezett. Hanyadik pittantásomat viszi magávál, valaki leolvasná, ősz- 
szerakná őket... 

 

Útközben mindig kidobáltad a fölösleges tárgyakat. Csak a szobro-
kat tartod magadnál. Az éjj е l újra tisztára mosták őket. Vagy csak 
a tekinteteink kifinomultabbak. 

 

Jók ezek a meszes földdarabok. Es ő  után megpuhulnak. 
Meleg dombok az arcodon. 
Micsoda idegen szelek h ű thettek eddig. 

 

Ugyainazzal a mozdulattal rántod szét a függönyráncokat. Szemeddel 
egyvonalban lemosott szobrok a parton. Megóvott szobraink. Arcod 
beszívja a felh őket, átnedvesedik. 

 

Itthoni éső  borogat. Vá ladra nehéz ruhát képzelsz, galiér helyett 
nyakad körül egy idódarab ollóval körülnyírva. 

 

Kiállítástermek csöndjében .az évek vászonra vitt hordaléka. . 
Sok mindent kellene mondanunk. Vagy csak keveset. Visszhangza-
nak a termek. 

 

Napjaim  minden. órája kiöltve.. Atlátszó üvegeim a sarokban, údőn- 
ként sorbarakom őket. 

 

Hideg árkok az arcodon. Micsoda idegen es ők vájhatták ki őket. 
Karszt helyett puha f ű , meleg meszes földdarabkák. 
Közel maradjak meleg dombjaidhoz. Napjaim minden órája kitöltve. 

 

Fényes az út, tekintetem eláztatja, megpuhul, elkanyarodik. 
Folyónk szemünkkel egyvonalban, rajta minden pillantasun К . Arcunk 
elmozdul, lemosott szobraink sokáig néznek utána. 
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miroslav 
demák 

1. 
A sarokban állt a zongora. Nagy, fekete. Igy t űnt, az egész helyi-
séget kitölti. Mintha több hely nem lenne. Ezért mentem a fal mel-
lett. Féltem, hogy beleütközök. A fekete zongorába. Olyan fekete 
volt, amilyennek elképzeltem. 

a 
nagy, 
fekete 
zongora 

 
Később minden csütörtökön álmatlanul forgolódtam. Ezt anyukam is 
észrevette, de magavak sem tudta megmagyarázni e jelenség okát. 
Hány:kolódtam az ágyban és Jano s Ma rt in szavain törtem .a fejemet. 

 
Azt igérték, hogy még valamit mondanak, ha otthonról egy üveg bort 
szerzek nekik. 

 
Az összes n ő  közül ő  volt a legszebb. Talán még Zuzana sem volt 
szebb. Kezdetben azt a feketeséget szennynek véltem. Később zon-
gorának. Mert olyan fekete volt, mint a sarokban álló zongora. 

 
Otthon gyakran puliszkát ettünk. Apukám sokat cigarettázott, ám 
kevesebbet ivott, mint a nagyapám. Ő  mihelyt felkelt, futott a pin-
cébe. 

 
Tetszett, amikor apám verte a cigányt. Hallottam anyukám sírását. 
Féltem. Reszkettem, mégis tetszett. A cigány kiáltani próbált, de 
arcába ököl csapott. Vért köpött. 

 
Akkor szakítottam Zuzanával. Csak kés őbb állapítottam meg, hogy a 
Zuzana név számomra végzetes. 

 
Az osztályban Zuzanát tartottam a legszebbnek. Copfja volt, és szé-
pen tudott nevetni. Azután emlékkönyvében olvastam, hogy két sze-
retője van. Egy szlovák és egy szerb — Ante. Apám azt mondta, 
hogy ez nem szép dolog. 

 
A központban volt a házuk. Nagy ház volt, sötét szobákkal. A leg-
nagyobban állt á zongora. A fekete. Szerettem volna, ha megsimogat. 
Utána mindenkinek mondhatnám, hogy megsimogatott, hogy nekem 
van legszebb szeretőm — a tanárn őm. 

 
Először nehezen ment. Sosem volt nehezebb. Szörnyen féltem. Min-
den új volt és olytan idegen. A sz őnyeg a padlón nem létezett, és a 
virág sem a vázábaП . Sötét volt. Valahol a magasban mintha a meny-
nyezet is eltűnt volna. Kezeim remegtek. Nem és nem nyugodni. 

11 
Mesélt a kicsi Mozartról. Nem segített. Kezeim továbbra is remeg-
tek, mint nagyapámnak, mikor nem ivott. Igyekeztem megállítani 
valahogy, hogy vacognak-e fogaim. 

12. 
— Mozartiana — orch. suita, op. 61, P. I. Csajkovszkijtól, 1887. orch. 
átdolgozas három zongorára, motéta Ave verum Corpus W. A. Mo-
zarttól. 64 



 
Végül Belgrádba kellett mennünk. Nem féltem. Azt mondták, ;ködö-
nösen tehetséges vagyok. Számomra ez csak játék lesz. Amikor 
Belgrádban is ezt mondták, futottam hozzá. Elmesélni mindent, mind-
járt. Az ajtó el őtt megtorpantam. Nem léptem be. Futottam vissza. 
Soha többé hozzá. Sosem leszek jó zongorista. 

 
Fülem nem is fájt. Meglepetten álltam. Sírhatnékom volt. Nem sza-
bad sírni, mondtam magamnak. Összeszorítottam fogaimat és futot-
tam. Később úgy sírtam, mint még soha. Halnap is. 

 
Otthon nyugtalankodtak. Apukám is volt Belgrádban. Virslit ettük 
mustárral. Féltem, hogy túl erős lesz. Utána nem kellett annyit dol-
goznom. Nem szerettem az istállóban dolgozni. Izzadtam és nagyon 
marta a szememet. 

 
Schicksalssymphanie — L. Van Beethowen V. szimfóniája C-moll, 
op. 67, 1808. Az elnevezés nem a szerz ő tő l származik. 

 
Nem jutottunk még ilyen messzire. Csak lassan. 

 
Egy év múlva anyukám sajtot vitt nekik. Gondolom, harom szeletet. 
Én nem akartam. Parasztok vagyunk. Vagyunk és maradunk. Csak 
uraknak van zongorájuk. És hogy fel vannak fújva. Akár egy lég-
gömb. Buták. Otthon nincs tejük. Sajtjuk se. 

 
Akartam, hogy eladják a házat. Ha ;nem adják el, én felgyújtom. Majd 
csak kitalálom, hogyan. Esetleg rábeszélem Janót és Martint, hogy 
tegyék meg helyettem. Féltem, hogy kárt tesznek benne. Nem szól-
tam nekik. 

 
Kurvák. írtam az ajtóra. Vlado öt évvel id ősebb volt. Rajtam töltötte 
bosszúját. Könnyen felingerelt. Utána nevetett rajtam. Gy ű löltem ő ket. 
Nagy urak voltak. Az ilyeneket gy ű lölöm. Kiváltképpen Vladót. 

 
Hallottam, hogy ő  ... a szerbtanarral. Nem akartam elhinni, hiszen 
az olyan sovány és öreg. Disa szépen szavalt. Szerettem kicsit. Nem 
nem kellett ezt tennie nekem. 

 
Martin is elköltözött. Ismét sírhatnékom volt. A világ lassan zsugo-
rodott. Mind kisebb Tett. Nem tudtam már, mi illik még hozzám. Ami 
valaha világomhoz tartozott, már nem enyém. Elt űnt szemem el ő l. 

 
Többé nem láttam Zuzanát. Sokáig szomorkodtam. Minden ellenére 
szerettem. Megkezd ődött a tanév. Többé nem jártam zongoraórákra. 
Nagyon gyűlöltem ő ket. Urak. 
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1948-ban született Stara 
Pazován, a pozsonyi 
Filozófiai Egyetemen 
újságírói szakot fejezett 
be. Jelenleg a Novy 
Život szlovák nyelv ű  
művelődési és irodalmi 
folyóirat főszerkesztő  
helyettese. 

Verset és prózát ír. 

1974-ben jelent meg 
első  prózakötete 
szlovák nyelven az 
Obzor Könyvkiadónál 
Z 'otvorenej dlane 
(Nyitott tenyérb ől) 
címmel. 

Közös verskötete 
jelent meg 
Vit'azoslav Hronec-cel 
Zverokruh (Állatöv) 
címmel. 
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Az Obzor 
Könyvkiadónál 
hamarosan megjelenik 
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brasnyó 
istván' 

hogy 
időnket 
el 
tudjuk 
viselni 

a 
kisasszonynak 
tulajdonképpen 
kezitcsókolomot 
illene 
köszönnünk 

A falu új tanítónője, ha hegyes sarkú cip đjében vé-
gigmegy az utcán, a falusiak mind elcsavarják a fe-
jüket, mintha látni sem akarnák. Nem tudjuk, mi-
csoda megtorlás lehet ez a kisasszony irányában, 
időnk sem engedi, hogy érdeklđdjünk felőle, megyünk 
a dolgunk után. 

Hanem amikor kisvártatva azt látjuk, hogy a kerék-
párvázon ülve a szomszédos falu legényeivel kariká-
zik visszafelé, egyb ől megértjük, hogy ekkora kurvát 
még nem látott errefelé a világ. 

Talán a magányossága teszi, talán a szokatlan és 
számára rideg környezet; mert ismertünk tanítókat, 
akik kimondottan a lakosság hangulata ellen csele-
kedtek, és hamarosan odébb is kellett állniuk — s 
most akárhogyan is fontoTgatjuk, a kisasszonyra is ez 
a sors vár. 

Ha csak egyedül vele találkoznánk, mi tudjuk az 
illemet: kezitcsókoTomot köszönnénk neki, de így, kö-
rülvéve egy csomó kurafival, még csak kalapemelin-
tésre sem méltatjuk, nehogy azt higgyék azok a tak-
nyosok, hogy előttük emeltük meg a kalapunkat. 

ha 
farkasokkal 
kell 
versenyeznünk 

Gyermekkorunk meséib đl tudjuk, hogy a világon 
farkasok is vannak, mert szemt ől szembe még soha-
sem volt alkalmunk farkasokat látni. 

De ha a téli hidegekben szánkánkon, amelybe csak 
egyik lovunkat fogtuk, elhagyjuk otthonunkat, hogy 
egy távoli faluban ismer őseinket meglátogassuk, és 
törtetve az úttalan utakon nem számítunk azzal, hogy 
útközben farkasokkal akadhatunk össze; úgy hogy 
semmiféle fegyvert nem hozunk magunkkal, még 
csak kezebelit sem az ostorunkon kívül. 

Am amikor az üres határban a behavazott földeken 
keresztül igen nagy kutyafalkát látunk szánkónk felé 
közeledni, és rőtesszürke színük már távolról a sze-
münkbe tűnik, egybđl tisztában vagyunk vele, hogy 
máris hitetlenségünk áldozatává lettünk,. és csak 
aképpen menekülhetünk a bennünket mindjárt üldö-
zőbe vett ordasaktól, hogy szánkónkat nyomban el-
fordítva tőlük, és a lovat erősen ostorozva a legelső  
lakott helyen keresünk magunknak menedéket és 
védelmet. 66' 



iéiekjelenlétünket 
nem 
veszítjük 
ei 
Rossz úszók vagyunk, tulajdonképpen nem is állt 
módunkban, hogy tisztességesen megtanuljunk úszni, 
mégpedig víz hiányában, a környéken ugyanis csak 
a kutakban van víz, meg •tavasszal, olvadás után áll 
meg a földeken, az is ha térdig ér a laposokban, és 
másra nem való, minthogy a kocsink elakadjon ben-
ne, utána pedig szaladgálhatunk fűhöz-fához, hogy 
kihúzassanak bennünket. 

De amikor nyár közepén a csuklóink irgalmatlanul 
fájni kezdenek, mert a szell ős padláson huzat érhetett 
bennünket, és amikor a hasogatás vállunkban és de-
rekunkban napok múltán sem hagy alább, elhatároz-
zuk, hogy felkeresünk egy távoli szikes tavat, amely 
kifejezetten gyógyfürd ő  hírében áll, hogy a vizéb ől 
néhány hordóvar hazahozzunk, és gyógyítsuk vele 
magunkat, ahogyan tudjuk. 

A tó partjait nád nőtte be, hullámzik a szélben benn 
a földeken, a szélében a környék gyerekei hancúroz-
nak, messziről látjuk, amikor kocsinkkal egy baráz-
dán arrafelé kanyarodunk. Nem hisszük azonban, 
hogy érkezésünkkel annyira megzavarhattuk volna a 
gyerekek játékát, hogy egy pillanat alatt szétrebben-
jenek, és épp ezért igencsak elcsodálkozunk, amikor 
látjuk őket fejvesztve lefelé szaladni az éles búza-
tarlón, de ahogy sajgó tagjainkkal lekászolódunk az 
ülésről, szinte megdermedünk az ijedtségt ől: a széles 
víz közepében ugyanis egy gyereket látunk fu гdokolni, 
erőtlen kapálódzásából ítélve már a végét járhatja. 

Am lélekjelenlétünket egy pillanatra sem veszftjük 
el, nyomban a vízbe gázolunk, és pusztán csak ter-
metünknek köszőпhetjük, hogy nem merülünk alá, 
miközben a gyereket a partra vonszoTjuk. Hanem 
ámulatunkból még fel sem ocsúdunk, szemünkb ől jб-
formán még ki sem töröltük a sós és keser ű  vizet, 
amikor a gyereket bizonytalan léptekkel, mintha ré-
szeg lenne, abba az irányba látjuk kocogni, amerre 
a többiek eltűntek. 

ki 
tudná 
megmondani, 
mikor 
szorulunk 
mi 
is 
arra 

Bármiféle kérésnek igyekszünk a t őlünk telhető  szí-
vességgel' eleget tenni, kivételt csupán a pénzkölcsö-
nök képeznek, mert úgy érezzük, ha kevés pénzün-
ket a tetejében még idegen kezekbe is adjuk, gátolva 
vagyunk szabad elhatározásunkban, hogy mit mikor 
és mennyiért vásároljunk meg, ha netán vásárlásra 
szánnánk el magunkat. 

metszőollót és létrát, tejeskannát, bekötött üveget, 
mosóteknőt és kendertilolót, amit mi magunk készf-
tettünk, hólapátot, vaslapátot és süt őlapátot, Táncbo-
ronát, tárcsát, fűkaszálót és tegnapi újságot, kender-
fonó kallantyút, perget őt, paprikadarálót és kukori-
camorzsolót, lakodalomra vagy keresztel őre tányéro-
kat, poharakat és evőeszközt, lószerszám javításánál 
a nélkülözhetetlen csikót, üstöt, vontatóláncot, rostát, 
sarlót és kaszát, üllőt kaszakalapáláshoz, kaszakövet 
és tokmányt, nagykötelet, fa kukát, hernyózó ollót, 
zsákokat, ponyvát, hord бt, lajtot és dézsát, vendégol-
dalat, kocsirudat, kerékpárt és talicskát, töm őfát, bun-
kót, harapófogót és feszít ővasat, mérlegkörtét, mázsát, 
rokkát, kocsikereket és -ülést, lópokrócot, kengyelpárt, 
szalmahordó kosarat, répavágót és kapát, szecskavá-
gót, kötőféket és istrángot, valamint télvíz idején 
subát és szánkót vagy disznóöl ő  kést; továbbá vihar-
lámpát, kézi permetez őt, deszkát, vetőgépet és ösztö-
két — egyszóval mindent, amit a házunk körül elli-
hit  mozdítani a helyér ől, s még ha idejében nem is 
kapnánk vissza, nem üzengetünk érte, hanem minden 
sértődöttség nélkül magunk megyünk, hogy hazahoz-
zuk, mert felszerelésünk korántsem teTjes, és nem 
tudni, mikor szorulunk mi magunk is arra, hogy va-
lami nélkülözhetetlen eszközt akár messzi földr ől is 
kölcsön kérjünk. 

Egyedül a fogatunkat nem adjuk kölcsön meg az asz-
talosszerszámot, mivel gyalúnk élét és lovaink lábát 
legalább egyformán érzékenynek tartjuk; de ha vala-
ki lisztért, lucernamagét, szemestakarmányért, mé-
szért; szalmáért, zsá'kva ггб  tűért, magbabért, mézért, 
tarhómagért, daráért, korpáért, m űlépért, vetőmagért, 
vagy akár ünneplő  cipőért, esetleg nagykabátért is 
fordul hozzánk, biztos lehet benne, hogy az els ő  szóra 
megkapja. 

a 
lány, 
akit 
egyszer 
feieségüi 
akartunk 
venni 

Sohasem latolgattuk nagyobb alapossággal esélyein-
ket. a nősülésre, mivel tudatában voltunk, hogy jelle-
münk és átlagos megjelenésünk nem vonzza különös-
képpen a férjhezmenend đ  lányokat, és egy percig sem 
ringattuk magunkat abban a hitben, hogy a mi ut-
cánkban keresnék a boldogságukat. 

De amikor azt a valamikori lányt, akit egy ízben fel-
tett szándékunk volt feleségül venni, időnként bizo-
nyos személyekkel, sőt rendőrrel látjuk kézen fogva 
menni a járatlan dűlőúton, amely mellékes fekvésé-
nél fogva már-már bizonyítékszámba megy, szégyen-
kezésünk keresztülcsap a fejünkön, és bár nem is lát-
hattak bennünket, ahogy a magasra n őtt napraforgó-
táblában a vajfüvet irtottuk, mégis szinte megköny-
nyebbülve lélegezünk fel, amikor egy oldalsó ösvé-
nyen lefordulnak a falusi kertek irányába, és mi is 
nyugodtan végezhetjük tovább a már megkezdett 
munkánkat. 

De magától értet ődően adunk kölcsön ekét és fogas-
$7 	boronát, ekekapát, hámfát és kett őshámfát, fűrészt, 



amikor 
átnézetjük 
a 
furcsa 
könyveket 
Nem tudjuk biztosan, mifélék vagyunk, el ődeinket 
csak nagyszüleinkig tartjuk számon, de őket sem is-
merhettük, mivel korán elhaláloztak, anyai dédapánk 
nevére is csak véletlenül emlékszünk. 

De amikor a községben járva, ahová a családunk való, 
betévedünk a plébániahivatalba, és ill ő  adományunk 
fejében átnézetjük a vaskos és fakóra kopott, súlyos, 
régi egyházi anyakönyveket, alig gy đzzük megjegyez-
ni a plébános szavait, miszerint atyai dédapánk neve 
József volt, született 1846-ban, helyben; ükapánk neve 
Péter, született 1822-ben, helyben; szépapánk neve 
Márton, ő  viszont 1783-ban született, szintén .helyben; 
sajnos a plébános családunkról nemigen tud mást 
közölni velünk, mivel a könyvek hiányosak, és egy 
részük a szabadságharcban, az 1848, vagy a 49. esz-
tendđ  folyamán megsemmisült. 
Tehát mindent egybevetve mi immár a hatodik nem-
zedék vagyunk, amely bizonyíthatóan a környéken 
éT, pontosabban a hetedik, mivel szépapánkat se, aki 
a könyvek tanúsága szerint már itt született, nem a 
gólya hozta e vidékre. 

míg 
a 
ponyvák 
alatt 
zajlik 
a 
vásár 
Pénz dolgában erősen megszorultunk, hirtelenében 
nem is tudunk mihez kezdeni, de mivel egyik lovunk 
úgyis hasas, úgy határozunk, hogy kétéves csikónkat 
elvezetjük a legelsđ  adódó vásárra, hátha szerencsénk 
lesz vele, és árában túl tudunk adni rajta, mivel lo-
vunkat annak idején híres és drága apaállattal fe= 
deztettük. . 

A lóvásáron részeg és erőszakos lókupecok tolonga-
nak, alig tudunk magunknak helyet szorítani közöt-
tük, és amikor árajánlataikat halljuk, szinte elsápa-
dunk a méregt đг : mert annak ellenére, hogy sohasem 
igyekeztünk sem állatainkkal, sem más tulajdonúnk-
kal bensőséges, hogy úgy mondjuk, lelki viszonyt 
kialakítani, most mégis felébred bennünk egyfajta 
ragaszkodás csikónk irányában, hiszen nem elkótya-
vetyélni jöttünk, mintha csak aznap reggel fogtuk 
volna a határban, hanem szabályosan kiálTítött pa-
pírokkal vezettük ide, hogy annak rendje és módja 
szerint olyasvalakinek adjuk el, akinek val бban szük-
sége van rá, és távol áll t đle mindenfajta nyerész-
kedés. 

Amikor látjuk, hogy érdemleges vásárra itt csakugyan 
nem kerülhet sor, csikónk köt đfékjét eToldjuk, és a 
vásár derekán szedel đzködni kezdünk, hiszen csikónk 
az érte kínált árnál nekünk magtanknak többet ér. 
Indulatunkban még csak a mézeskalácsosok során 
sem megyünk végig, hogy vásárfiát vegyünk, és még 
a lacikonyhák sátrainál sem állunk meg, pedig na-
gyon is jól látjuk, hogy a hordókból hogyan csapol-
ják a friss és habos sört. 

árvalányhaj 
Azt a kis ugratót az országút mellett, amelynek a 
tetején egy fakereszt áll, Csonthalomnak hívják. 

Mert hogy embercsontokkal volna tele, állítják a kö-
zelben lakók, bár ők maguk, mint mondják, sohasem 
turkál•tak a domb oldalában, s őt ha valamitől iszo-
nyodnak, azok már magukban is az elkorhadt ember-
csontok, amiket különben a környéken keresetlenül 
is épp eleget találni. 

S amikor a földhányás meredek oldalán felkapaszko-
dunk, mintha egy pillanatig káprázna a szemünk, 
ahogy a sok finom tollhoz hasonlatos növény a kés đ  
délutáni nap fényében szürkén lebegni látszik az 
enyhe széltől, mint egy felhő, mely erre az alacsony 
földhányásra ereszkedett; de aztán felokosítanak ben-
nünket, hogy ez nem más, mint az a növény, melyet 
bokrétába kötve árulnak a búcsúkban, miután sár-
gára vagy cinóberszínűre festették, s ha nem tudnánk 
a nevét, hát úgy hívják, hogy árvalányhaj, és nem 
csodálják, hogy nem ismerjük, mert újabban, hogy 
mindent fölszántanak, egyre nehezebben ver felénk 
huzamosabb időre gyökeret. 

hogy 
időnket 
el 
tudjuk 
viselni 

Hogy üres óráinkat könnyebben el tudjuk viselni, 
félrevonulunk a nyüzsgésb ől, nem ácsorgunk kinn az 
országúton, hogy valaki arra haladóval szót váltsunk, 
hanem udvarunk hűvös és napfénytđl védett sarká-
ban kunyhószerű  építményt tákolunk össze magunk-
nak az udvarunkban kallódó téglákból, majd nádast 
bérelünk, amiit feléből aratunk le télen, amikor más 
dolgunk úgysem igen akad, hogy a tet őt legyen mi-
vel beborítani. 

i s családunktól naponta ide vonulva vissza, nem he-
verészéssel töltjük időnket, hanem hiányos ismere-
teinket igyekszünk pótolni, gépek tervrajzát vesszük 
alaposabban szemügyre, melyek apróbb kiigazítások-
kal talán meg is felelnének a mi céljainknak; továbbá 
itt tanulmányozzuk azokat a könyveket, melyekhez 
könnyűszerrel hozzá tudunk jutni, a gyümölcsoltás és 
a növénykeresztezés tudományát, amir đl elismert 
szerzők írtak, de szórakozásainkat sem mell бzžük, 
hogy az itt eltöltött idđ  mégis valami gyakorlati ér-
telmet is kapjon, ez pedig a mocsári madarak felis-
merése és preparálása, valamint az apróvadnak állí-
tandó csapdák egyszerű  elkészítése. 

lelkünktő l 
idegen 
vidék 
Amikor kerékpárunk lefut a meredek parton, a táj 
hirtelen kisimul, minta minden a szemünk magassá-
gába kerülne, és mi is beleolvadunk ebbe a képbe, 
úgy úszunk benne, mint egy széles és nyugodt víz 
szintjén. 68 



A vidék földje még az ilyen nagy szárazságban is 
koromfekete, az útszélen, ahol hosszabb ideje nem 
bolygatták meg a talajt, só ütközik ki a göröngyökön, 
csipkézetten, mint valami finom és fehér hab, de ha 
hozzáérünk, porrá omlik, s az út pora is olyan mély, 
hogy kerékpárunkról kénytelenek vagyunk leszállhi 
és magunk mellett tolni. 

A forróságot itt nem érezzük annyira, mint odafenn 
mifelénk, a partos részeken, szinte kellemes szél len-
gedez a répaföldek felett, talán hogy itt a leveg ő  ned-
vesebb, de épp ezért izzadni kezdünk, szinte szakad 
rólunk a verejték, és ingünk rövid id ő  alatt ugyan-
olyan habos lesz, mint az útszéli göröngyök, már 
majdhogynem érezzük is, hogy valami betegség kezd 
bújkálni bennünk. 

Ez az a hely, ahol nem tudnánk élni, és mások is így 
lehetnek vele, mert egy teremtett lelket sem látunk 
a környéken, és épületet sem, mely talán meg sem 
állhatna ezen a porladozó földön, amit feltehet őleg 
csak kényszerb ől munkálnak meg, hogy költségeit 
valamiképp fedezhessék. 

a 
kisvonat 
füstös 
előterében 
A városba tartunk ezen a hideg hajnalon, a nap még 
nem mutatkozik az égaljon, és keményen borotvál a 
hideg szél, amit ől lovainkat meg szeretnénk kímélni, 
mert nem tenne jót nekik az ácsorgás a sz űk és hu-
zatos utcákban, ahol csak dolgunk akad, és magukra 
kellene hagynunk đket. 

Mivel a kisvasúton a répaszállítást már befejezték, 
sokkal egyszerűbbnek találjuk, ha csak egyedül me-
gyünk, és útközben majd fellépünk valahol a répa-
vagonból személyszállításra átalakított vasúti kocsiba, 
ami rövidebb idő  alatt is teszi meg az utat, mint a mi 
fogatunk, és estefelé egy újabb fordulót tesz a faluig, 
úgyhogy a visszajövetelünk is biztosítva van. 

De amikor a kisvonat er đsen befüstölt elđterében 
ácsorgunk, ugyanis az üléseken összezsúfolódott em-
berek közé nem akarunk betolakodni, mert úgy érez-
zük, hogy ott benn azonnal megfulladnánk, s đt még 
az ajtót is félrehúzzuk, hogy friss leveg đhöz jussunk, 
és igencsak meglepđdünk, amikor az odabenn pöfé-
kelők zajongani kezdenek, s az ajtón át beáraml б  
hidegtől máris lábukat fájlalják, mire kénytelenek 
leszünk a kedvükre tenni, és utóbb a csukott ajtó 
mellett eltűrni ízetlen tréfálkozásukat. 

mielőtt 
meggondolnánk 
magunkat 
Szomszédunk vásott gyerekei megállás nélkül a kör-
nyéken csatangolnak, legázolják a vetést és az út 
menti fák ágait tördelik, és egyszer csak két jókora 
madártojással állítanak be hozzánk , hogy mondanánk 
meg nekik, mivel úgy hallották , hogy mi jártasak 
vagyunk a madárvilágban, miféle tojások azok, ami- 

69 	ket egy elhagyott fészekben találtak. 

A tojásokat kézbe vesszük, a héjuk mészfehér és 
kemény, alakra pedig a gyöngytyúk tojásaira hason-
lítanak, azzal a különbséggel, hogy a tompa végük 
mégsem annyira lapos, és valamennyivel nagyobbak, 
hát tanácstalanul vakarózunk, mert valóban elhagyott 
fészekből származhatnak, meglátszik, ahogy az es ő  
sárral fröcskölte be a héjukat. 

Mikor a gyerekek türelmetlenkedni kezdenek, mert 
látják, hogy mitđlünk egyelđre nem fognak megnyug-
tató választ kapni, és nyúlkálni kezdenek a tojásokért, 
hogy majd kiverik a kezünkb ől, két fogolytojást ajáл-
nunk fel értük cserébe, amin đk kapva kapnak, mi 
pedig, mielőtt még meggondolnánk magunkat, át is 
adjuk nekik, emezt a kett đt pedig kíváncsiságból a 
keltetőnkbe tesszük, hogy lássuk, ugyan mi kelhet 
ki belőlük? 

azt 
mondják 
időnként 
az 
égre 
Repülőgép kárálását halljuk a magasból, amely mint-
ha eltévedt volna, és most alacsonyan kering a felh ők 

alatt; meglepđ, hogy ez a sík vidék zavarba hozhatja 
a pilótát, hiszen csak a magasságot és az irányt kel-
lene tartania. 

De úgy látszik, igazuk van azoknak, akik id őnként 
azt mondják mifelénk az égre, hogy moslékos, 
vagyis olyan, mint a vízzel bekevert takarmány fel-
színe, amit az állatainknak öntünk oda a vályúba; 
de akárhogyan is nézzük az elektromossággal telített 
levegőn át, az égbolt felhői minket leginkább a disz-
nó felnyitott hasára emlékeztetnek, amikor a belek 
bongyorodó és szivárványos szürkesége ráömlik a fe-
hér, négy-öt ujjnyi vastag szalonnára, és a máj a 
kéklő  hájréteg alatt el őtűnik a maga barna tömegé-
ben, amikor minden egy-egy felh đt formáz, amit mi 
meleg vízzel öntđzüлk és késünkkel sorra kaparunk: 
ez a tisztaság odafönn vagy odabenn mindig is le-
nyűgöz bennünket, és csak elragadtatással tudunk 
róla beszélni. 
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Gary Snyder: 
Turtle Island. 
A New Directions Brook, 
New York, 1974. 

„Teknősbéka-sziget — az évezredekei át itt 
élő  emberek mítoszvilágából ered ő  régi/új név, 
mellyel — az újabb id őkben — egyesek Észak-
Amerikát nevezik meg. Úgyszintén egy vi đ ág-
szerte elterjedt hiedelem, mely szerint a föld, 
illetve az egész világ ű r az örökkévalóság óriás-
tekn őcének, esetleg kígyójának hátán nyug-
szilk. (...) 

A versek konkrét helyr ő l beszél:nek, az életet 
fenntartó energia gyalogösvényeir ő l..  Minden  
egyes élőlény örvény a folyamban, szabályszer ű  
nyugtalanság, „dal". (...) Az itt él ő  angolszá-
szok, feketék, chicanák és a többiek kulturál'is 
tnadícióik legmélyén — akár afrikai, ázsiai vagy 
európai eredet ű  — megő rizték ezt a hiedelmet. 
Fúrjunk le ezekig a gyökerekig, kutassuk fel 
ősi szolidaritásunkat, hogy aztán a Tekn ősbéka-
szigeten való együttélésünkön mu л kálkodhas-
sunk." 

(Snyder) 

Gary Snyder az amerikai költészet egyik érdekes je-
lensége: a régebben a The Sixtiesben, valamint a 
Black Mountain- és a beat-folyóiratokban egyaránt 
publikálgató Snyder erdőđr és favágó, aki — a law-
rence-i életvitelt követve — kikerült az urbánuš tár- 
sadalomból, vagyis a társadalom „legkülvárosában" éí 
„szabadon, mint az indián, a bölény" — iskolánkívü-
liségével (Snyder költői áramlatoktól, mozgalmaktól 
függetlenített individuumára gondolunk) eme, Philip 
Whalen jellemezte költ őtípust testesítve meg. Snyder 
versei Washington és Oregon államokban, illetve Ka-
liforniában — a költő  jelenlegi 'tartózkodási helyén, 
a California Sierras el б"hegységében — láttak napvi-
lágot. A költő  életére vonatkozólag két dolgot érde-
kes megemlíteni még: Snyder huzamosabb ideig élt 
az indiánokkal és, valamivel rövidebb ideig, Japán-
ban a „zen"-t tanulmányozta. (Fauchereau még a „ja-
pán kolostorban" tartózkodó Snyderról beszél köny-
vében.) 

Snyder költészete az országutak (az „interstate"-ek) és 
az erdők világának élményanyagából, az indiánok pri-
mitív, totemisztikus-anomisztikus világfelfogásából és 
a buddhizmus gondolatvilágából formálódik s száza-
dunk gyorsütemű  iparosodása, a beláthatatlan követ-
kezményű  népszaporulat ellen irányulva egy rövide-
sen bekövetkező, óriási —háború, szennyez ődés, vagy 
a tulnépesedés előidézte — öko-katasztrófát sejtet. 

„Költő  vagyok. Tanítóm a többi költő, az amerikai 
indiánok és néhány japán buddhista pap. Célom vá-
lasztókerületem, a vadon szavát tolmácsolni. Azon b-
rodalom szószólója kívánok lenni, amelynek nincs 
képviseleti joga az intellektuális körökben és a kor-
mányzásban. (...) A demokráciának egy új definí-
cióját keresem, amely magába foglalja a nem-emberit 
is.  . ." — mondja Snyder a kötetvégi „kötetlen be-
szélgetés"-ben. Snyder metaforikus beszédmodorában 
a vadon (a növények és az állatok) ésszer űtlen pusz-
títása, a „velük történ đ  felelőtlen gazdálkodás ellen 
szól; indulatba hozza a szakszerűtlen fairtást, a víz 
és a levegő  szennyezése és a week-end-vadászok vad-
állomány-tizedelđ  szórakozása. Azon világ „nevében 
beszél", melyet — a sziú indiánok szerint — a csúszó, 
az álló, a repülđ  és az úszó emberek lakják, s melyek 
a primitív kultúrákban meghallga'tásra találtak —
erről tanúskodnak az ősi hagyományok. Hadd mondja 
el maga Snyder verseinek egyik állandóan visszatéгб , 
vагiбlбdó motívumát: 

„A pueblo indiánok —általában a délnyugaton élő  
indiánok — vadászatukat ,tisztálkodással kezdik: hány-
tatószert vesznek be, lecsutakolják magukat és pár 
napig önmegtartóztatást gyakorolnak; koncentrálnak, 
s" csak azután indulnak el alázatosan a zsákmány 
elejtésére: Mindenekel ő,tt azonban megb4zonyosodnak 
afelől, hogy csakugyan szükségük van a vadra, s nem 
szórakozásból gyilkolnak. Odakinn a hegyekben 
improvizált nótára gyújtanak; hangosan énekelnek, 
vagy magukban mormolnak, míg a vadat keresik. 
Könyörögnek az óznék, áldozza fel magát értük. (...) 
Az az érzésed támad, hogy nem te keresed az őzet, 
hanem az őz téged. Te csak lehetővé teszed számára, 
hogy átadja magát néked. Akkor megölöd. Miután 
megölted, levágod a fejét és kelet felé fordítod. A 
száj elé kukoricát szórsz és imádkozol hozzá, bocsás-
son meg, csakugyan meg kellett ölnöd, hiszen mind-
annyiunknak élelemre van szüksége, legyen kegyes 
és mesélje el a többi đz-szellemnek, hogy te jól bán-
tál vele" Az útszéli hulla c. versében Snyder imára 
hív fel bennünket: imádkozzunk az utak páncélzatán 
halálukat lelt állataként és az éj még csillogó szemei-
ért;  kiknek" országát kettészeli az őket öldöklő  út! 
Snyder szemléletmódja nem póz, nem a primitív-eg-
zotikus iránti vonzбdásból" ered, hanem egyenes úton 
következik "ablaól, hogy Snyder nem küls đ  szemlélője 
đ  vadonnak, az indiánok életének,_ hanem maga is 
részese' annak, az állátok számárá a táplálékot is je-
lentik. Az effajta életformát vállaló Snyder — mely- 70 



ben nem egyedülálló; a természetbe való visszavo-
nulás tömegjelenség Amerikában, főleg az ifújág kö-
rében — számunkra kissé naivnak, rousseau-iasan 
romantikusnak tűnő  „lázadásában" a hagyományos, 
európai eredetű  Amerika név el'törlését, használaton 
kívül helyezését és helyében a Tekn ősbéka-sziget 
megnevezés hitelesítését javasolja: 

„A Black Mesa* üzen az ősi mítosz-szövevényen át. 
Szent vidék ez. Ha meg akarjuk hallani a hangját, 
Jel kell hagynunk a régi megnevezéssel; az európai 
eredetű  „Amerika" helyett a kontinens új-régi nevét 
kell elfogadnunk, a »Tekn ősbéka-sziget«- еt, 

A hosszúhajúak visszatérése a több mozgásszabadsá-
got nyújtó természetb'e nem holmiféle nosztalgikus 
visszavágyódás a tizenkilencedik századba. Végre itt 
a fehérek egy nemzedéke, mely kész tanulni az Idő -
sebbektől. Meg akar tanulni úgy élni, hogy a gyere-
keik és az unokáik is hosszú ideig élhessenek itt (és 
nem a holdon) — szeretve, óvva ezt a földet, ezeket 
a fákat, ezeket a farkasokat — aTeknősbéka-sziget 
benszülöttjeit " 

A HOLNAP DALA 

Az USA mandátuma lassan lejárt 
a huszadik század dereka táján 
sohasem juttatta a hegyeket és a folyókat 

a fákat és az állatokat szavazati 
joghoz. 

az élőlények elfordultak t őle 
a mítoszok meghalnak; a voltnak vége 

Visszatért aTekn ősbéka-sziget. 

Ragadj szerszámot, mozogjunk ritmusban vállvetve 
felvillanó sugara az észnek és a csendes tudásnak 

szem szegez ődik szembe 
ülj csendben mint a macskák, kígyók vagy a sziklák 

rendíthetetlenül és mozdulatlanul mint 
a kék fekete ég. 

szolgálatában 
a vadonnak 
az életnek 
a halálnak 
az anyai kebelnek! 

Snyder behatóan tanulmányozta a buddhizmust (a 
„zen"-t), sokkal alaposabban, mint Kerouac és társai. 
A japán buddhizmushoz való vonzódása nem maradt 
felszínes „japánkodás"; Snyder a „zen"-ben talált 
valamit, ami felkeltette érdekl ődését: „A buddhisták 
az élet és a vadon megbecsülésére tanítanak. Az em-
beri élet és a más életek, a vadon, egymásbahatol-
nak, szétszakíthatatlan hálózatot képeznek." Az ese-
ményeknek lényegében definiálatlan misztikus er ők 
általi irányítottságát (dharma) azonban nem fogadta 
el (Avocado). 

A lényegében inkább „iskolaalapításra született", mint 
iskolához tartozó Snydert különféle csoportosítások 
alkalmával az északnyugati partvidék költ őihez szok-
ták odacsapni (Theodore Rhoetke, Kenneth Hanson, 
Richard Hugo, William Stafford stb. mellé), velük 
együtt emlegetni, akikkel egyébként igen kevés közös 
vonása akad. Robin Skelton szerint ésszer ű  többé-ke-
vésbé egységes csoportként emlegetni a fenn felsorolt 
költőket, „meri akár születésük, akár hosszabb ott-
tartózkodásuk révén mind a Csendes-óceán észak-
nyugati partvidékéгe valók, és egy vagy más módon 
sokat merítettek ebből a környezetb ől. Ami egy kör-
nyezetb ől leginkább hat a költőre, természetesen nem 

feltétlenül föld гajzi jellegű. Lehet az nyelvi vagy szo-
ciológiai tény, éppúgy, mint geológiai vagy botanikai. 
A Csendes-óceán északnyugati partvidéke esetében a 
költői környezet uralkodó vonása sok éven át Theo-
dore Rhoetke jelenléte volt." (Az idézet Fauchereau 
könyvében található; S. Fauchereau: Századunk ame-
rikai költészetér ől. Európa Könyvkiadó, Bp., 1974.) 
Snyder és Rhoetke költészete homlokegyenest ellen-
tétes. Egyedül a Snyder—Stafford összehasonlítás 
járhat némi eredménnyel; Stafford azonban Snyder-
hez viszonyítva urbánus költ ő , kívülálló szemlélője a 
vadonnak, betolakodó. (Bizonyításképp elég összeha-
sonlítani Snyder Két őzgida... c. versét Stafford 
Sötétben utazva c. költői műalkotásával.) Amennyiben 
mégis többé=kevésbé valahová tartozónak szeretnénk 
kikiáltani Snydert, jogosan esne választásunk a már 
említett Black Mountain Review és vezetđ  egyénisége, 
Charles Olson körére. Az i-gazán kiemelked đ  költői 
egyéniségek közül talán épp Olson szorgalmazta leg-
jobban a költőnek a természet ritmusához való igazo-
dását, az ősi, az örök „energia" felkutatását, a termé-
szetben rejlő  „energia költői célokra való alkalma-
zását", s nem utolsósorban az akadémikus pózok és 
szabályok levetkőzését. 

A FEJ, a FŰL útján, a SZбTAGban, 
A SZfV, a LЕLEGZET útján, a SORban. 

— állítja Olson. Az általa definiált „projektív vers"-
nek, illetve a vers költőjének képesnek kell lennie 
„egyszerre rögzíteni fülének észleleteit és lélegzetvé-
tele erejét ..." Fauchereau tolmácsolásában: „a köl-
tőnek a beszéd erejét, váratlan fordulatait és staeca-
tóit kell megjelenitenie." Azt a bizonyos — kissé ho-
mályosan körvonalazott — kinetikus energiát szük-
séges versbe foglalni, mellyel a közvetlen szóbeli köl-
tészet rendelkezik. Snyder költeményeinek nagy ré-
szére jellemzők az iméntiek, ha nem is valósulnak 
meg .maradéktalanul minden egyes esetben. Snyder: 
„Verseim ritmusa annak a fizikai munkának a rit-
musát követi, melyet magam végzek, mindenkori éle-
tem ritmusát, zene szólal meg bennem, és a zenéb ől 
születnek a sorok." Snyder élesszemű  költő ; versei 
túlnyomórészt egyszer űek és célratörőek. 

Gary Snyder legutóbbi kötete (legalábbis tudomásunk 
szerint a legutóbbi), a Tekn őstéka-sziget, a költő  majd 
hatvan, mennyiségileg, minđségileg, „stílusbelileg" 
egyaránt kissé eltér ő, mégis felismerhetően együvé 
tartozó versét tartalmazza, melyekb ől az alábbiakban 
közlünk néhányat. 
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a 
káprázat 
richardnak és michaelnak 

a káprázat, a csábítás 
mesterm ű  

mámoros és rezg ő  
versengés? ezek virágok? miért 

mozog körbe. 
ez 

szétválik, szétválik, szétvál Іik, újra és újra. 
„tudjuk mi hogy mi lesz ebb ő l" 
örvényl ő  vakító hímporzuhatag. 

— átevickél rajta? 
a káprázat 

s a kék porhüvely. 
„minden mozgó dalolni szeret" 

lenn gyökerek dolgoznak. 
csendben. 

a 
vadon 
szava 

A megfáradt öregember ágyáb.a П  éjjel 
Hallgatja a Prérifarkas dalát 

a ház mögötti réten. 
Hosszú éveken át gürcölt és turkált és rönkölt. 
Katolikus. 
Valódi kaliforniai. 

és Prérifarkasok üvöltenek életének 
Nyolcvanadik évében. 
Szólni fog a hivatásos 
Csapdavetőnek 
Ki a Coyoteknak csapósavat állít, 
Holnap. 
Fiaim elveszítik a 
Zenét, melyet majdnem 
Megszerettek. 

A nagyváros Guruhoz és Swamihoz 
Megtért ex fanyar-f ő i 
Vezekelnek kábán 
Csillogó-tág szemekkel, húsba nem harapnak. 
Észak-Amerika erd ő iben 
A Prérifarkasok és Sasok országában, 
Indiáról álmodoznak, az 

örök magasztos kéjsivár révületrő l. 
A földmérők olajfűtésű  
Dómjaiban hálnak, melyek 
Ide-oda t űzdelt bibircsókok 
Az erdőben. 

Reteszelt ajtóikon átszivárog 
a Prérifarkas hangja 
hol borzongva félve 
hallgatják az 
ősi dalt. 

Eladták szűz cédrusaikat, 
a környék legmagasabb fáh, 

A favágónak, 
Ki felvilágosította őket, 

gary 
Snyder 
versei 

„Ezek a fák férgesek." 	 72 



A KormáПy végül úgy döntött 
Háborút folytat totálisat . A vereség 

Amerikaiatlan. 
S hvegőbe emelkedtek, 
Feleségeik jobbjukon 

felkuszált hajjal 
körömlakkot festegettek 
a bombázóg "epék lövegszóró -gombjaira. 

És soha többé le nem szálltak, 
mert úgy tadálták, 
a föld az ármány 

pro-Kommunista . És piszkos. 
s hogy lenn a rovarok is Vietkong -pártiak. 

Bombáznak lövegeket röpítenek 
Nap mint nap, keresztül-kasul a bolygón 

verebeket megvakítva 
beszakítva baglyok dobhartyáit 
cseresznyefákat ripityára verve 
tekerve hurkolva 
őzbeleket 
a rengő, poros sziklák köré. 

Mindazok az amerikaiak fenn a speciális légi városokban 
Robbanószert és mérget szórnak 
Először Ázsiára 
Majd Észak-Ameriká гa, 

Háború a föld ellen. 
Mire véget ér még annyi sem 

marad 

Ahol a Coyote megbújhat. 

ajánlás 

Szeretném mondani 
Mindörökké bennetek él 
A Prérifarkas. 

De ez nem igaz. 

miért 
kelnek 
a 
teherautó-sofő rök 
korábban 
a 
zen 
tanítványainál 

A magas ülésben , virradat előtti sötét, 
Ragyognak a fényezett kerékagyak 
És a csillogó diesel -masina 
Reszket fújtat 
Kapaszkodik a Tyler Roadon fel 
A Poorman creek-i fatelepre. 
Harminc mérföld por. 

~~ 	 Kifialt a táj. 



út 
nyugatra, 
föld alatt 

A ketté.hasadt céd:rus 
füstölt lazac 
Oregon felhős napjai, 
a sű rű  fenyőerdő k. 

Sötétsző rű  Medve kapaszkodik fel a hegyoldalra 
Plumas-megye, 
kerekded far lomha ringása a füzesben — 

Medve Asszonyság igyekszik felfelé. 

hol kék bogyókat rejteget 
a burjánzó bozót 

És a szigetek kacskaringós vonalán túl 
ködfátylas vulkánok 
Észak-Japán irányában. Medvéi 
& halász-szigonyai Ainunak. 
Gilyak. 
Gomba-víziókat gyógyftó, 
szimpla lapos dobok, 
jóval K na el őttrő l. 

Tibet felett átröpül ő  asszonyok dobokkal. 

Az erd őket követve nyugatra, és 
dombokat, mezőket bolyongva be 
a medvék és gombák nyomában, 
egész idő  alatt bogyókkal táplálkozva. 
Végre egy fürdés Finnországban: 

mint a klamath-i sz!ikvójafeny ő-izzasztó -- 
Mind a finnek mokaszinban és 
fehérpöttyös kalapokkal, 
halásznak, vadásznak, fürdenek, 
kézenfogva éпekelnek, ezalatt 

hintázás a padon, a szerelem pillantása — 

Karh u—Bj o rn--,B rau n—Bear 

(villámlás szivá-rvány óriási felh ő  fa 
a madarak párbeszéde) 

Európa. „A Nyugat." 
a medvék elmentek 

kivéve Brü іnhildát? 

vagy öregebb vadabb istennök születnek újjá — versenyezni fognak 
Franciaország és Spanyolország utcáin 

automata géppuskákkal — 
Spanyolországban, 

medvék és Bölény, 
Vörös Kezek csonkán, 
Vörös gomba labirintusok; 
cikázó viliam z űrzavar, 
Barlangok falára festve 
Föld alatt. 
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a 
maverick 
bárban 

Beugrottam egyszer a Maverick bárba 
Farmingtonban, New Mexico. 
És lehajtottam dupla stampedli bourbont 

„megspékeive" sörrel. 
Hosszú hajam a sapkám alá gy ű rtem 
Fülbevalóiam pedig a kocsiban hagytam. 

Két cowboy ízetlenked е tt 
a biliárdasztal mellett, 

A pincérn ő  megkérdezte 
honnan jöttünk. 

Hars nótába kezdett a cou П try-and-western-banda 
„Mi nem szívunk Marih і anát Muskokie-ban" 

És a következő  szám dallamára 
táncra perdült egy pár. 

Úgy lejtettek, ahogy a f ő'iskolai táncmulatságokon volt szokás 
az ötvenes években; 

A munka napjai az erd ő  sejlett fel el őttem 
és az oregoni Madras bárjai. 

Az a rövidhajú vidám nyerseséged — 
Amerika — a te ostobaságod. 

Majdnem megszerettelek újra. 

Elđávoztunk — rá a széles országútra — 
az elnyűhetetlen vén csillagok alatt 

A meredélyek árnyékában 
visszatértem önmagamhoz, 

Az igazi munkához, az 
„ Am јt meg keld tenni"-hez. 

fenyő  
fa 
csúcsok 

sötét kék éjben 
zúzmara-köd, az égen 
ragyog a hold 
fenyő  fa csúcsok 
kék-fehér hajlat, enyészik 
az égbe, zúzmara, csillagfény. 
csizmak csikorognak. 
nyúlnyomok, őznyomok, 

7g 	 mily keveset tudunk. 



dudás 
karoly 

maradék 

Hetvenkettőben  volt a  nagy tűz,  ha  nem fékezik meg  
idejében, eipusztithatta  volna az egész falut.  A csűr-

tetőket kereste  a І .ng,  az állatokat az istállóban,  di 
a  házakat sem kerülte eT, emberéletetis követelt: egy  
öregasszonyét. Szarsz, aszályos esztend ő  volt a hit-
venkettes.  

Hetvenegy nyarán  јѓґtаm a Szerémségben utoljára,  
éppen egy évvel  a  maradéki tűz elott. Most  emlékek,  
kapaszkodók után kutatok, s lépten-nyomon lapasz-
talom, mennyi mindent meg tud  vѓ.Іtоz'tаtлі  fél évti-
zed.  A  nyárban fürdő  széles utcák,  a  hűvös  gyomrd 
kocsmák,  a  templomok,  a  temetőkent  a  régi helyükön,  
új  hz  sem sok épült,  - és mégis, mintha először  
járnék errefelé. Egykori beszélget őtársaim közül né-
hányan kiköltöztek az árnyékos kertbe, mások meg -
öregedtek  vagy elhurcolkodtak,  a  fiatalok, akik akkor  
még iskolába jártak, azóta családot  alapitottak,  szét-
széledtek.  

Elhalványult  a  legenda  is,  nem emlegeti többé senki  
a  roskadozó vén ház gazdasszonyát, aki már több  mint  
negyed évszázada nem fésülködik, megtébolyodva  
várja haza háborúba veszett v őlegényét. Vár-e még 
mindig, vagy végleg  megcaendesedett? -  nem tudnak  
róla. S  a  keletkezés legendájáról sem,  arcбT,  hogyan  
pusztították  el a  törökök  a  szomszéd völgyben meg-
búvó települést, hogyan  menekilt a m a r a d  é  k  ebbe  
a  vályúba, hogyan vert gyökeret  a Fruška gora lan-

kái alatt.  

Vince  Mihályt keresem, vagy ahogyan  a  maradékiak 
ismerik.  Palcsi Miskát, čika Palčit. A  falu egykori  
bíráját, késđbbi elnökét. Benyitok  a  vaskapun, várom  
elém jönni  a  megtermett, pattogó hangú öreget; az  
árnyékba húzott padon egy töpörödött aggastyán iil, 
hideglelősen reszket  a  feje, reszket  a  keze. Színtelen,  
sipító hangon mondja  a  nevét:  Vince  Mihály. Ne ha-
ragudjak, nem tudunk beszélgetni, tönkrementek  a 
hangszálai,  dgysem  értenénk meg egymást.  Az eré-
lyes, szilaj nagy embert látom, ahogy  a  fénykép, az  
emlékezet meg őrizte, borostás arcán tartós keserűség;  
kiforduuok a vaskapuxs. 7с  
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Maradék közigazgаtásilag Inđijához tartozik , de ni сѕ  
messze гJјvidéktđl sem, a tartományi székvárostól; 
alig huszonegynéhány kilométerre . A hetvenegyes 
népszámlálás 2350 lakost talált itt a Fruška gora tö-
vében , szerbeket , magyarokat , körülbelül feTe-fele 
arányban . Magyarul már csak az id đsebbék és a kö-
zépkorúak beszélnek ; a fiatalok nemigen szólalnak 
meg đseik nyelvén ; esetleg kölcsön vesznek szava-
kat, mondatokat , ím l-olvasni alig néhányan tudnak. 
Amikor hetvenegyben itt jártam, még huszonnyolc 
gyerek tanult magyarul az összevont alsó tagozaton, 
mast kilencen vannak . Hét negyedikes és két harma-
dikos. . Flsőbe már tavaly nem iratkozott be senki. 
Berger Mihály volt az egyetlen , aki a kislányát be- 
íraitta volna , de egy gyerekért nem nyitnak külön 
osztályt , így most ott koptatja a padot .  đ  is a többiek-
kel. 

— Száztíz magyar anyanyelv ű  diák tanul a szerbhor-
vát tagozaton , az őszesnek majdnem a fele mond-
ja az iskolaigazgató . Sžolgálatkész , középkorú férfi, 
nemrég került ide Maradékra . — Az igazság .az, hogy 
a szülđk nem mutatnák érdeklődést a magyar tagozat 
iránt . Hogy ez miért van  igy , nem tudnám megmon-
dani, új ember vagyok . Talán mert nincs biztosítva 
anyanyelven a nyolc osztály; meg aztán Inffiján sincs 
magyar nyelvű  kőzépiskola . Lehet, hogy ez a bizony- 
talanság riasztja el a szül đket , nem tudnám pontosan 
megmondani, új ember vagyok . A tanterv minden-
esetre elđírja a magyart mint környezeti nyelvet, így 
nem kell .attól tartani , hogy a diákok teljesen elfe-
lejtenek magyarul. 

Az igazgаtб  megmutatja a szerény kis könyvtárszo-
bát: hozzávetđleg ezerötszáz könyvük van . Magyar 
könyv eddig csak mutatóban volt kett ő-három, de pár 
héttel ezelđtt négyszáz darabot kaptak a Magyar Nép-
köztársaság követségét đl. 

— Szép ' kis ünnepélyt rendeztünk — mondja az igaz-
77 	gató — , az egyik diáklány magyarul is szavalt. 	. 

Nézegetem a még rendezetlen , oszlopokba rakott 
könyveket , s kérdezem таgаmbаn,ѓ  hányat fognak 
közülük elolvas . A kilenc gyerek egy része is igen-
igen kínlódva olvas anyanyelvén , a többiek pedig a 
nevüket is alig tudják leírni . A .tánítónő , Kalmár 
Fiára a ` szó szoros értelmében belerokkant a haszta-
lan Hadakozásba , egyedül ül a tanári asztalnál, néz 
maga elé, ' betegnek látszik . Igennel, nemmel felel a 
kérdéšeimre . 'Még Bácskábбl ismerem , annak idején 
mindent magára vállalt , mindenlitt ott volt, ahol 
használni tudott. Amikor utoljára itt jártam, szín-
darabot próbált a fiatalokkal . Gyötrelmes munka volt, 
a szereplőket először beszélni kellett megtanítani. 

— Ezt a kilenc gyereket még kikísérem — mondja 
fakó hangon. — Aztán elmegyek innen . Rettentđen 
fáradt vagyok. 

. 

A falon bekeretezett dicsérő  oklevelek , ügyes gyerek-
rajzok , a bejárattal szemben a falra festve a költ đ , 
Branko Radičević  alakja , mögötte a Fгuška gora. 

A lépcsđfeljárónál állítom meg a gyerekeket , beszél-
getünk az iskoláról , a tanítókról , a közelgđ  vakáció-
ról. A magyar gyerekek Kadvány Frányó , Bajnár Ró= 
zsika és a többiek is mind szerbül убтaszolgaitnak, 
anyanyelvükön már nehezükre esik a beszéd. 

Az egyik . tanteremben a negyedikes Detelin Marika 
„pбtбrát" tart : betűvetésre , számolásra oktatja egy 
évvel fiatalabb társait, Kugli Karcsit és Fain Rózsi-
kávt. Mögöttük Jugoszlávia térképe . Kérdezem, meg 
tudják-e mutatni , merre van Maradék . Odarebbennek 
a térképhez, körmükkel Újvidék körül kaparásznak. 

— Еpp itt — mondja egyikük —, ahol le van tépve 
a mappa. 

A két kisebbet megkérem, írja föl a táblára a nevét. 
Kínlódva, akadozva megy, hibásra sikeriil . Harmadi-
kosok, magyar tagozatra járnak. 



• 
Stevan Vukovot, a helyi közösség elnökét a lakásán 
keresem fel: betegeskedik, pár napig nem megy be 
a hivatalba. 

— A hetvenegyes népszámlálás adatai szerint 2350 la-
kosa van a falunak — sorolja —, vagyis köriilbelül 
550 háztartás. Hatvantól hetvenegyig több mint fél-
ezerrel lettünk kevesebben. A fiatalok In điján, Pa-
zován, rјvidéken, Belgrádban néznek munkalehet ő-
ség után, sokan ott is ragadnak. Maradékon egyedül 
a földművesszövetkezet tud néhány embernek biztos 
kenyeret adni, ez minden. 

— Milyen a lakosság nemzetiségi összetétele? 

— Hallja, az igazat megvallva, ezt nem tudnám pon-
tosan megmondani. Nem tartottuk szükségesnek, hogy 
ilye féle kimutatást csináljunk. Annyit mondhatok, 
hogy élnek itt szerbek és horvátok, élnek itt magya-
rok, úgy fele-fele arányban. Vannak más nemzetisé-
gűek is. Nem tudnék pontos adatokat mondani. 

— Mi lehet az oka, hogy az iskolaban megsz űnik a 
magyar tagozat? 

— Látja, erről már beszélgettünk. Szerimtem az egyik 
ok az, hogy a szülők nem érdeklődnek a magyar ta-
gozat iránt. ik tudják, miért. A másik meg, hogy a 
község területén nincs magyar nyelv ű  középiskola. 
Ez nagy visszahúzó er ő  lehet. Nem is tudom hirtelen, 
van-e itt megoldás. 

. 

Berger Mihály. Harmincegy éves, alacsony, élénk 
fiatalember. Két gyereke van: Károly négyéves, 
Edit hét. đ  volt az egyetlen, aki tavaly a magyar 
tagozat mellett döntött. 
— YTgy gondoltam, ha maga lesz is, beadom. Beadom, 
legyen legalább egy magyar gyerek Maradékon. 
Annyit szerettem volna, legalább a nevét le tudja 
rendesen írni. Beadtam, de egy gyerek miatt nem 
nyitnak külön osztályt. Atírattam. 

A nyitott gangon beszélgétünk, besüt ránk a nap. 
Kalapját ledobja a fal tövébe, munkásnadrágja ki-
nyúlt zsebéből cigarettát kotor el ő . 

— Mi van ezzel a néppel, nem tudom. Félnek a jövő-
től, hogy a gyerekük majd nem tud boldogulni. Meg-
van adva a jog, nem élünk vele. En annak idején 
elakadtam a negyedik os гtályban, én tényleg nem 
vihettem többre. Maradj itthon, csináld itthon, mond-
ták a szüleim, maradnom kellett. Most nagyon kel-
lene a nyolc osztály, anélkül mit ér az em ber. Fo-
lyamodni szeretnénk az új igazgatóhoz, nyitnának 
esti iskolat. Lennénk vagy húszan, huszonöten. 

Az udvar végében fehér Fityó, azzal bajlódott, ami-
kor benyitottam. 

— Azelőtt Inđijára dolgoztam, motoron jártam mun-
kába — kapja el a tekintetemet. —Es ő , hideg szél, 
menni kellett. Megvettem ezt a Fítyőt, mindenhova 
elvisz. Jó, hogy van: akárhova el kell szaladni, pil-
lanatok alatt ott van az ember. 

đsszeszedtünk három hold földet, az asszony ny űg-
lődik vele. En csak ritkán, lefoglal a szövetkezet, ott 
vagyok traktoros. Há гomezerhatszázat keresek meg 
havonta, ebb ől már bírunk egy kicsit takarózni. Jut 
erre, arra. A legfontosabb, hogy a gyerekeknek min-
den meglegyen. Ha szerbül tanul is a lányom, meg-
vettem neki a magyar könyveket. Ne felejtse el egé- 
szen az anya yelvét, legalább a nevét le tudja írni. 

Az asszony oktatgatja, én reggelt ől estig munkában 
vagyok, nemigen érek гб  bajlódni vele. 

A tűzvész kerül szóba, amely négy évvel ezel őtt 
majdnem eltörölte Maradékot. 

— Ezt az utcát, a Pet őfi Sándort fogta meg legjob-
ban, mind a két fele égétt. En a falu másik végén 
oltottam, amikor szóltak, menj haza, te is égsz. Sza-
ladtam, és már messziről láttam: lángokban a há-
zam. Nagy nehezen eloltottuk. Az Editkém, az majd-
nem benne égett. 

Ügyesen elkapja, magához szorítja az asztalunk kö-
rül futkározó csikófarkas, sz őke kislányt. 

— A lovaimat nézze meg, a Verát meg a Frajlát —
tessékel hátra, az istálló felé Gulyás Ferenc. — Eze-
ket a lovakat megnézheti. 

A párás félhomályból két telivér, pompás lipicai te-
kinget az ajtónyílás felé. 

— Három aranyat és egy ezüstöt hoztak ezek nekem 
haza a Novi Sad-i sajamгбl. A Frajláért tegnap kí-
náltak millió hétszázat, millió kilencre hagytam, de 
ha megadják a kettőt, akkor se adom. Nem eladó. 

Testes, jó kedélyű  fiatalember, ahogy ő  mondja: „a 
harmincas mezsgyekaró közelében". Mosott kockás 
inge majd szétpattan a karján. Kislánya, Elvira el-
sőbe jár, szerbhorvát tagozatra. 

— Oda íratom majd ezt a vasgyúrót is — kapja a 
feje fölé a •társzekéren játszadozó hároméves Józsit. 
— Mert ha jól meggondolja, a magyar nyelvre nincs 
is szükség. Minek? Szerbül hibátlanul tud, azon a 
nyelven megtanítanak vele mindent. Ne legyen fele-
más az én gyerekem: négy évig magyar osztály, az-
tán négy évig szerb osztály. A középiskolába aztán 
megint szerb osztály. Lesz neki külön óra: írni-ol-
vasni megtanul. Le tudja a nevét írni. 

— Elegendő  ez? 

— Sok baj van  a lovaimmal — fordul vissza 
tálló felé —, de én nem vagyok rest vesz đdni 
Megyek Inđijára, megvakarom őket. Megyek 
vára, megvakarom őket. Akárhogy nem lehet 
tani két ilyen gyönyörűséget. 

az is- 
velük. 
Pazo- 
kihaj- 

Tudja, az a legfontosabb, hogy az ember megtanuljon 
velük bánni. Ne ellenkezzen velük, ne szorítsa meg 
őket. Ez a legfontosabb. Ustort ne emeljen rájuk. 
Megjegyezik, hetekig nem felejtik el. Suhan az ustor, 
belemennek a kocsiba; fölfordítanak mindent. Ha 
nyugtalankodnak, én csak rájuk huhogok, mindjárt 
lecsillapodnak. A bánásmódot kell kiismerni, a bá-
násmódot. 

A kedvemért kivezeti Frajlát, hosszúra fogott kan-
társzárral hagyja, hogy nyerítve beleágaskodjon a 
lenyugvó napba. 

— Csak azt mondom neki, hó, lássa, már meg is állt. 
Csak ráhuhogok. Másnak nem állna meg, de nekem 
megáll. Rettentő  erős lehet, ha van  benne akarat. 
Tartás. Ezt kell kiismerni. Akkor nyugodtabb lesz, 
mint a mura-ló. Csak á1I. Befoghatom, ekézhetek 
vele, szánthátuk vele. Van tizenegy hold földünk, 
velük művelem. Ahhoz kevés a tizenegy hold, hogy 
traktort vegyek hozzá. Elbírja a két lipicáner. 

Megemeltük kicsit a házat, kitégláztuk, vettünk vil-
lanysporheltot, frizsidert, mosógépet. Nem panasz-
kodhatunk. 78 
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Báró Arpád. 
legény. 

— Nem mind kiscsirke az 
— Ezek az elevenek, nézze 
mezőn leltünk a tojásokra, 
A kiscsirkék azok a lomhák, 
a villanyégő  enyhelyében. 

Húszegynéhány éves, apró termet ű  S  

Visszaköti a jászol elé a Frajlát, elköszönök. A két 
gyerek ott játszik hátul, az istálló árnyékábaui. 

— mondja jót nevetve. 
csak, éppen fácánok, a 
tyúk keltette ki őket. 

amelyek ott kókadoznak 

— Néha údzs szédzsellem magam: levelet kéne kül-
deni a madzsarországi nadzsbácsámnak, de én nem 
tudok madzsarul írni — mondja. —Szerbül tanul-
tam  ad  prvog razreda, az egész levelet ćirilicával 
írom meg. Még szerencse, hodzs . a nadzsbácsám. tud 
egy kicsit oroszul. 

. 

Detelin Katica. Hátrakötött fej ű, barna arcú fiatal-
asszony, most érkezett vissza a határból. Az ő  kis-
lánya, Marika tanítgatta délel őtt fiatalabb pajtásait 
írásra, šzárnolásra. Betessékel a h űvös szobába, fris-
sen szedett meggyet tesz elém az asztalra. 

- Az uram még kinn maradt ő  jobban bírja —
mondja mosolyogva. — Tizennyolc éves voltam, ami-
kor férjhez mentem, ez még akkor errefelé így ment. 
Szinte már öreglánynak számítottam. Tizenegy éve 
vagyunk együtt Istvánnal, szereztünk -tizenegy hold 
földet Ahány év, annyi hold föld. Mindent a ma-
gunk erejéb ől. 

— Hogy tanul a kislány? 

Napégette arcából előcsillan bogárszeme. 

— Eddig még nem hozott haza négyest. Csupán ötös-
sel van tele a bizonyítványa. Úgy gondoltuk, ha jó 
a fölfogása, nem lesz baj a magyar osztályban se. 
đrülünk neki, hogy jól gondolkoztunk, nem hallgat-
tunk a többiekre. 

Van néhány olyan ház szerte a tartományban, amely-
nek kapuján a falujáró mindig bátran benyithat, 
tudja, szívesen Tátják. Ilyen ház Maradékon Fény-
szárosi Antalék háza. 

Amikor utoljára náluk jártam, a nagyobbik lány, 
Irénke hetedikes volt, a kisebbik, Aranka, másodi-
kos. Irénke most Újvidéken középiskolás, Aranka he-
tedikes. Mindketten kitűnđ  tanulók. 

— Mi bizony annak idején megvívtuk a magunk 
külön kis harcát a faluval, az el đftéletekkel — mond-
ja Fényszárosi Mária. — Valahogy elterjedt errefelé 
az a tévhit, hogy csak abból lesz valaki, aki az isko-
lában szerb nyelven tanul. Nem volt senki, aki ezt 
a tévhitet eloszlatta volna. A régi iskolaigazgató in-
kább még csak hizlalgatta, Fióra tanító néni meg 
egyedül túl kevés volt, bele is rokkant a hiábavaló 
munkába. Mi példával álltunk oda a falu elé: ember 
lesz mind a két gyerekünkb ől, még ha magyar tago-
zatra is jártak. Az már nem rajtunk múlott, hogy a 
példa semmit se használt. Két év, vagy annyi se, és 
az utolsó szerémségi magyar tagozatból is elfogy a 
diák. 

Allunk .a tornác elđtt, nézzük, ahogy a kert fái mö-
gött vörösbe borulva lebukik a nap. 

A naplementéröl mindig a tűzvész jut eszembe —
szólal meg Fényszárosi Antal. — A maradékiak még 
nagyom sokáig nem felejtik el hetvenkettő  nyarát. 
Azt hittük akkor, leég az egész falu. A szél éppen 
errefelé sodorta a lángot, ami utcánk felé. Körös-
körül recsegett-ropogott minden, égtek a házak, a 
csűrök. Bennünket megkerült valahogyan. 

— Milyen fürgék a kiscsirkéi — intek a székre  6111-
79 	tott cipđsdoboz felé. 
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Visszatérve azonban Németh István munkásságához, 
mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a szerz ő  máig 
megjelent kilenc kötete: a Parasztkirályság (1954.), az 
Egy ember ül az udvaron (1959.), a Lepkelánc (1961., 
1965., 1976.), a Hütlen este (1964.), a Vadalma (1970.), 
a Sebestyén (1972.), a Ki látta azt a kisfiút? (1973, a 
Zsebtükör (1973.) a Szomszédok vagyunk (1976,) 
sajátos hármasságug alkot. Ez a hármasság els ősor-
ban műfaji-nyelvi jellegű, s meghatározása jelent ősen 
hozzájárul a bevezet őben szintézisként megjelölt két 
publicisztika-kötet, a Zsebtükör és a Szomszédok va-
gyunk értékeléséhez. Van azonban a m űfaji eltérések 
mellett más meghatározó jegye is a hármasság egyes 
elemeinek — ezekre a kés őbbiekben térünk ki. Az 
első  csoportot a novelláskötetek alkotják. Ide sorol-
juk a nagysikerű , három kiadást megért Lepkelánc c. 
kötetet is, a második csoportot a két ifj ls бgi regény-
szerűség (Vadalma, Sebestyén), valamint a kritika ál-
lítása szerint szintén novelláskötetnek számító Ki 
látta azt a kisfiút?, a harmadikat pedig a bizonyos 
értelemben egymással opponáló Zsebtükör c. riport-
kötet és a Szomszédok vagyunk c. színesírás-gyűjte-
mény alkotja. 

E dolgozat úgy fogja megközelíteni a Németh István-
féle prózát, hogy összefüggéseket keres a felvázolt 
kategóriák egyes elemei, valamint maguk a kategó-
riák között. 

 

Németh novellistaként indult. Els ő  kötete, a Paraszt-
királyság társadalmi fejlődésiink ellentmondásos idő-
szakában, a szövetkezetesítés korában született, s en-
nek társadalmi, gazdasági, emberi vonatkozásait dol-
gozza fel. A felszabadulás útóni vajdasági falu jelen-
tđs változásokat kénytelen átélni, nemcsak a tulajdon-
jogi viszonyok és a termelés átszervezése miatt, ha-
nem azért is, mert a megürült falvakba küldött tele-
pesekkel való együttélés els ő  szakaszai is ehhez az 
időhöz kötődnek. Dilemmák elđtt áll a vajdasági pa-
rasztság, életbevágó kérdésekben kell döntenie: el kell 
fogadnia vagy visszautasítania, jóllehet olykor maga 
is tudja, hogy a haladásnak csak egyetlen kiútja van. 
Németh a szavahihet ő  tanú igazmondásával árbázolja 
ezeket a problémákat, írásaiban a vajdasági falu 
sokak számára annyira ismert képe bontakozik ki: a 
falu oly nehezen kimozdítható rendje, az a makacs 
megingathatatlanság vagy látszat-megingathatatlan-
ság, mely egyes vonásaiban napjainkig meg đrződött. 
S ,amelynek alapjaiban napjainkig a bizonytalanság 
feszül. 

Élesszeműsége és objektív látásmódja — az a kiváló 
riporterszem, mely érzékelni tudja a legparányibb 
változásokat is — már ebben a kötetben megmutat-
zokik. A jó riporter, tárgyának kiváló ismer ője van 
itt jelen, aki élesszeműsége mellett hivatásának kor-
látaival, de lehetőségeivel is tisztában van: s innen 
a kimondás kötelességének tudata. 

Nagyszerű  riporttémákat dolgoz fel a Parasztkirály-
ság novelláiban, a helyzetek mögött mindannyiszor 
emberi személyiségek rejt őznek a maguk összetettsé-
gében: érzelmektđl, indulatoktól terhes emberi sze-
mélyiségek. Ott vannak ezek az írások az irodalmi 
mércékkel való mérhetđség határán, néha fél đsen át is 
lépik azt, de hiányzik még az alkotói biztosság. Ezért 
van az, hogy a Parasztkirályság novelláinak jó része 
nem tud igazi műalkotássá válni. Ehhez azonban tud-
nunk kell azt is, hogy a kötet megjelenése egybeesik 
irodalmunk sokat emlegetett „traktoros korszakával", 
amikor az elkötelezettség, az eszmei mondanivaló 
tisztasága sajátos módon rajtahagyta bélyegét az esz 
tétfikai értékeihet đségen. Németh István sem tudta ezt 
minden esetben elkerülni, így a Parasztkirályság sok 
írása a mai olvasó számára kevesebbet jelent az igazi 
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Németh István prózaírói munkásságának felmérését 
több okból is indokoltnak véljük, Els ősorban azért, 
mert a jugoszláviai magyar kritikairodalom —jóllehet 
módszeresen követi a jugoszláviai magyar próza ala-
kulását — mindmáig nem összegezte jelent đsebb pró-
zaíróink munkásságát, másrészt úgy érezzük, hogy a 
Zsebtükör és a Szomszédok vagyunk megjelenésével 
Németh ,István prózaírói tevékenységének összegez ő  
állomásához érkezett, ennélfogva pedig érdekesnek 
ígérkezik az opuson belül megkeresni az említett szin-
tézis elemeit, gyökereit, harmadsorban pedig — te-
kintve, hogy egyik leginkább ismert és elismert írónk-
ról van szó — hozzá kellene járulnunk egy prózairo-
dalmunkat összetettségében megragadó szemlélet ki-
alakításához is. Ez utóbbi cél eléréséhez elengedhetet-
lenül szükséges egy szélesebb felmérés is, melyhez a 
legszigorúbb célelvű  szelektálás mellett is csak nehe-
zen tudunk egy zárt listát összeállítani, de a teljes 
(a tárgy ismeretének megszorító kategóriája folytán: 
valamelyest teljes) kép kialakításához okvetlenül vizs-
gálat alá kellene venni Gion Nándor, Brasnyó István, 
Szirmai Károlp, Majtényi Mihály opusát, s a kötetben 
viszonylag ritkán megjelen ő, de lapjainkban, folyó- 
iratainkban annál számottevđbb Tolnai-prózát is. Egy 
ilyen hat szerz đre kiterjedđ  összegezés sem tud azon-
ban egyértelmű  képet rajzolni prózairodalmunkról, 
ami nem is csoda, ha tudjuk, hogy ez —prózánk sok-
rétűségével magyarázhatóan — a tizenegynéhány szer-
zđt felvonultató novella antológiánknak sem sikerült. 80 



élménynél. Az eszmei mondandóba ágyazott esztéti-
kum ugyanis idővel vesztett mennyiségi és minőségi 
meghatározóiból, az oly gyakori heves gesztusok, in-
dulatok, elszánt kitörések, az árbázolás naturalista 
nyerseségű  elemei megfelelő  időbeli valóságháttér hí-
ján önmagukban immár keveset mondanak. Pedig az 
igazi műalkotás alapvet ő  követelménye, hogy kiállja 
az idő  próbáját. A Parasztkirályság nyelvezete is a 
fentebb vázoltakat tükrözi. Szerkezeteiben, fordula-
taiban, állandósult kapcsolataiban a falusi népnyelv 
beszüremkedését észleljük, mint ahogy ezt tükrözi 
a kiejtést követő  helyesírás is. Azonban a népnyely-
nek ez a beszüremkedése már levedlette képszer űsé-
gét, egyre inkább közönségessé vált, s kevésbé jelent 
stilisztikai többletet. Ez azonban nem csupán a nyelv 
,;megfogyatkozása", hanem az írói stílusbizonytalan-
ság mutatója is. Már a következő  novelláskötet, az 
Egy ember ül az udvaron írásaiban is érezhet ő  vál-
tozást látunk e téren. A stílus és a nyelv jóval árnyal-
tabb, a felvetett problémák írói megmunkálása is túl-
mutat az elkötelezett éleslátáson, a traktoros egyol-
dalúság olykor félszeg gesztusokban megnyilatkozó 
elszántságán vagy éppen makacsságán, s a paraszt-
tematika kérdésköre is statikusabbá válik. Találko-
zunk olyan remek kis írásokkal is, mint a címadó 
novella, mely az emberi élet állandó körmozgását 
lényegi vonásaiban ragadja meg, vagy mint az irra- 
cionális világú Utas az állomáson. 

Lokáció szempontjából is változnak ezek az írások: a 
falusi világ mellett a város is megjelenik immár, hogy 
opponáljan amazzal, akár két egymas mellett álló 
írásban, akár pedig egy íráson belül. S különösen ez 
az utóbbi a lényeges, mert ilyenkor az ellentét rend-
szerint egy embert érint. A Szomszédok vagyunk 
írásainak majd kulcskérdésévé lesz ez. Az Egy ember 
ül az udvaron novellái közé életképszerű  jelenetek-
ben vonul be a város, magával hozva a hontalanság, 
az otthon, de mégsem otthon problémakörét éppúgy, 
mint a különböző  belső  s lгIбdásokat, ütközéseket, 
melyek ugyan látszatra jelentéktelenek, de mind-
annyiszor rajtahagyják bélyegüket a valóságon. Oly-
kor tendenciózusak ezek az írások is, de a Paraszt-
királyság óta Németh jóval közelebb került az iroda-
lomhoz. Persze ez nem jelent teljes elszakadást a 
konkrét élettől, csak egyfajta kompromisszumot élet 
és irodalom között. Ezen az úton halad a harmadik 
novelláskötet is (Hűtlen este). Ebben a témakör ur-
bánussá válása még lényegesebb, mint az el őzőben. 
Németh azonban — s ez egész apusára jellemz ő  a 
faluról feljött ember szemüvegén át szemléli az ur-
bánus világot: értékrendszere a falu normarendjét 
tükrözi: 

K.Szabadulás. jellegzetes világa már mentes a paraszti 
misztikumtól, nyelvezetével már az ifjúsági regénye-
ket meg a Ki látta azt a kisfiút? c. kötetet látszik 
előlegezni, mert megcsillantja azt a visszautasítva-eT-
fógadó magatartást, mely emezek alaphangulatát ké-
pezi. Azonban a falu(si ember) apró-csepr ő  gondjai, 
az'apró-ćseprő  gondok mögött meghúzódó problémák-
kal teli valóság itt is jelen van, sőt igen fontos sze-
repet kap a kötet egészének felépítésében. A riporter. 
írja ezeket a novellákat is: szépirodalom és publi-
cisztika ütköznek itt egymással, hogy a kötet végére 
összegyűjtött néhány lírai jegyzet (amilyenekb ől majd 
a Szomszédok vagyunk összeáll) már jelezni tudja: 
Németh megtalálta azt az utat, melyen legbiztosabban 
haladhat célja felé —újságírói és szépírói Ténye ezek-
ben közös nevezőre jut 

falu-város, otthon és otthontalanság, szép és csúnya, 
haladás és megtorpanni akarás. A Hűtlen estében az 
ellentéteknek egy új típusa villan fel: az írói maga-
tartás belső  ellentmondásai. Az újságíró-szépíró, öre-
gekre és gyermekekre egyforma érdekl ődéssel tekintő  
java korabeli férfi falusi és városi lényének kett đs-
ségei ezek. 

Azonban az ellentétek és ütközések, a drámai hang-
vétel alapelemei nem tudják megakadályozni a témája 
iránti érzékeny viszonyulásból ered ő  némelykori lírai 
„kilengéseket". A Parasztkirályságban a falu átélése 
erre az alkalom: a gyakori drámai telítettség ű  rész-
letek mögött csupán a tárgy iránti vonzódás ad rá 
lehetőséget. Az Egy ember ül az udvaron c. kötetben. 
különösen a címadó írás van tele lírával. Ez a néha 
megzavart állókép a szusszanásnyi pihen ő, az elvég-
zett munka tudata feletti öröm állapotának, de az 
állandóan magát ismételve el őrehaladó élet tudata 
feletti elmélázásnak is jó lírai megragadása. A Dél-
után az emberek hazamennekben pedig az egymásra-
utaltság és az emberi-emberséges viszonyok ábrázolá-
sa, ad alkalmat egy-egy lírai kiruccanásra. 

A Hűtlen estében néhol mintha felengedne a drámai 
hángvétel, hogy előtérbe kerüljön az er őteljessé váló 
epikus magatartás mellett az állandóan jelenlév ő  
líra is. 

Ezen a téren hoz jelentős változást a legtöbbét em-
lágetett, s máig legértékesebb Németh-novelláskötet, 
a három kiadást megért Lepkelánc, melyben nagy-
szerű  egyensúlya valósul meg lírának, drámának, 
epikának -- olymódon, hogy mindhárom jelen le-
gyen, mindhármat állandóan ott érezzük, de egyik 
se nyomja  II  soha a másikat. Azaz néha mégis el-
nyomja, de a Lepkelánc ilyenkor éppen ezáltal vá-
lik többé elődeinél: Kicsit ellentmondásasnak tűnik 
a dolog: felnőtt ember, komoly írói tapasztalatok 
birtokában a gyermekvilágban tud igazán otthon 
lenni. Ott tud világot teremteni, ott tud igazán irá-
nyítóvá válni. A Lepkelánc bármely darabja kiállja 
a korábbi két kötet bármelyik írásával való össze-
hasonlítás próbáját, anélkül, hogy alulmaradna. Nem 
véletlen tehát, hogy a kritika tizenöt évvel az els ő  
kiadás után is elismer ően nyilatkozik róla (értékeit 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a harmadik 
kiadásért a szerz ő  Szirmai-díjat kapott). A kötet 
értékeit még akkor sem tudjuk elvitatni, ha túlzás-
nak tartjuk a kritika részér ől a másfél évtized utáni 
ćsinnadrattát. 

Próbáljunk most rávilágítani azokra a sajátságokra, 
szépírói megoldásokra és erényekre, melyék a Lep- 
kelánc megvalósulásai feгđl szemlélve az előbbi kö-
tetek jelent ősebb darabjait is elhomályosítják. 
Bármennyire közelállóként is irt Németh a faluról, 
bármennyire felfedez őként indult is a paraszttemati-
ka berkeibe, a csak ritkán fellelhet ő  élményi telí-
tettséget kivéve, a falu több-kevesebb líraisággal és 
drámai feszültséggel feltöltött reprodukálásánál nem-
igen jutott tovább. Nem tudott kreálni, nem tudott 
teremteni, nem tudta azt az olvasó számára újraal- 
kotni olymódon, hogy azon mindig rajta érezzük az 
alkotó író keze nyomát. . 

Nem így a Lepkeláncban. Németh gyermekként élte 
meg a falut. i7j тateremtése tehát leginkább a gyer-
mekkor képei és a falu egymásra vetftése révén va-. 
lósulhatott meg. Ilymódon a falu-kép érzelmi színe-
zete hangsúlyozottabb, drámaisága átéltebb, szituá-
ciói élményszerűbbek, s az írói magatartás közvet-
lensége is eredményesebbé válik, mert paradox mó-
don á gyermekvilág szűrőin át fényképezett város-
kép is elevenebben hat annál, amit a felnőtt ember 
kényszerkomolysága révén a korábbi két kötetben 
festett. 

Németh módszerének alapvető  .erénye a.. pszichologiz- 
mus, mely a lírai megformálásnál, a konfliktus-ele- 

Németh prózája tele van ellentétekkel. A Paraszt-
királyság novelláiban az alapvet ő  ellentétek társadal-
mi jelTegűek: szövetkezeti és magántermelés, telepe-
sek és őslakosság, hatalom és leigázottság, kulák és 
szövetkezetes, szegényb ől lett vezető  — megannyi egy-
másközti és .belső  ellentét, melyek ütközése sajátos 
dráma aбg kibontakoztatója lesz. Az Egy ember ül az 
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mik megteremtesénél is fontos szerepet játszik. 
A gyermeki indulatok sajátasságai, az érzelmek gya-
kori differenciálatlansága és változékonysága lehe-
letnyi lírai-drámai különbségek érzékeltetését segítik 
elő. Németh kitűnő  megfigyelő  itt is. A legkisebb ér-
zékelt különbségeket is maximális megbízhatósággal 
regisztrálja, így alkotásai árnyaltság szempontjából 
igen differenciáltak, átélés szempontjából pedig a va-
lós élmény körül mozognak. 

A gondolatvezetés logikája is sajátos. Sajátosan gyer-
meki, ennélfogva sajátosan érzelmi színezetű. Az áb-
rázolt viselkedésfarmák is a sajátos gyermekérzelmek 
által válnak meghatározottakká. A gyermeklélektan 
hangsúlyozza a féltékenység víselkedésmeghatározó 
szerepét a gyermek személyiségének kialakulásakor. 
Németh István már-már a lélektani kísérlet sokol-
dalúságával dolgozik: a féltékenység legkülönfélébb 
tudatalatti irányítású reakcióinak egész sorát vonul-
tatja fel, kezdve legprimitívebb formájától, mely a 
fiatalabb testvérre vagy a többi gyermekre irányul, 
a korai kamaszkor kezdetleges szerelmi féltékeny-
ségéig. És egy-egy típuson belül is — a reakció 
szempontjából — igen árnyalt különbségeket tár fel. 
A féltékenységi reakciók két púlusaké лt Az inkvizítor 
és a Felhő  futott a napra c. elbeszélést jelölhetük 
meg. 

Sokat fejlődött Németh a lelki folyamatok ábrázolá-
sa terén is. Míg a Parasztkžrályság szerepl őit „nagy-
löttyű" indulatok jellemzik, melyek olykor félszegen 
hatnak, erőtlennek látszanak, addig ebben a kötetben 
nyoma sincs az érzékelés durvaságának. Németh pre-
cíz műszerként regisztrálja a legkisebb változásokat 
is, sőt alkotóereje révén képessé válik arra is, hogy 
reprodukálni is tudja azokat. (Mélyre ásott oszlop, 
Szžnötös). A kifinomult érzékelésnek köszönhet ően az 
érzelmek összetettségét, gyakori ellentmondásosságát 
is ábrázolni tudja. A belső  dráma itt nem torkollik 
meddő  külsőleges megoldásokba, mint a Parasztki-
rályság írásaiban, hanem elegend ő  energiát hordoz 
ahhoz is, hogy megoldja önmagát. Kevesebb az ön 
célú harciasság, kevesebb a felszínes dac, annál több 
a lélektani megokoltság. Нumanizálódik a reakciók 
vad naturalizmusa; ha szabad azt mondanunk — sok-
kal több itt a szeretet. 

Nyelvi szempontból leglényegesebb tulajdonsága 
ezeknek az írásoknak szintén az, hogy nem küls ő-
ségekben keresik a hatást: nem akarnak er őltetett 
népnyelvűsködéssel mindenáron „adekvátságot" te-
remteni; a nyelvi eszközök itt helytállnak önma-
gukért, igazolják önmagukat, s őt esetenként (Lázadó 

népség) túl is mutatnak önmagukon. Ez a túlmutatás 
azonban a maga teljességében csak a Ki látta azt a 
lcisfžút? c. kötetben valósul meg, ahol a nyelvi jegyek 
szerzo"nk stílusát illet ően szokatlanul előtérbe ke-
rülnek. 

A vizsgált gyűjteménynél maradva azonban szót ér-
demel még a novellaszerkezet, a novellaszerkesztés 
Tehetőségeinek felismerése és tudatos alkalmazása is. 
A korábbi kötetekben (már a Parasztkirályság no-
velláiban is) kimutatható, hogy szerz őnk érzi és al-
kalmazni is tudja a formát, megvan az a — mond-
juk úgy — mesterségbeli tudása, amely megfelel đ  
tartalmi anyag birtokában jelent ős eredményeket 
szülhet. A Lepkeláncban megvalósulnak ezek az 
eredmények. Feszültségteremt ő  készségére a belsđ  
dráma kidolgozásának ismertetésekor már utaltam, 
ide kívánkozik még a formaépítés szempontjából ii-
lentđs feszültségteremtés is, melynek iskolapéldája 
lehet az Űj cipő . A novellista korábbi tollgyakorlatai 
tehát ekkorra anyagukra leTtek, s gyümölcsöznek is. 

4. 
Kevesebb ünneplést kapott a Ki látta azt a kžsfžút? 
c. gyűjtemény, bár értékei vetekednek a Lepke-
láncéival. 

A Lepkelánc kapcsára emlegetett pszichologizmus e 
kötetre is érvényes, van azonban ett ől egy lényege-
sebb erénye is, mely nyelvi fakturákban jut kifeje-
zésre. Ismét csak az oly sokat emlegetett Parasztki-
rálysággal kell szembeállítanunk ezt a kötetet. Ott 
— mint említettük is — a nyelvi külsőségek nem 
tudnak strukturáló tényez ővé válni. Itt fordított a 
helyzet: tartalmi vonatkozások helyett a :nyelvi té-
nyezők kerülnek előtérbe, s az értékel ő  olykar már 
kísértést érez, hogy a költ ői nyelv mércéit prábálja 
alkalmazni ezekre az egyébként nyilvánvalóan epikus 
alkotásokra. Sajátos világot tükröz ez a nyelvezet. 
Sőt nemcsak tükröz, hanem teremt. A Ki látta azt a 
kisfžútban ugyanis nem az a fontos, mir ől ír a szer-
ző, hanem hogy hogyan. Gyakori szürrealista képei 
különleges gondolatvilágra engednek következtetni. 
A gyermeki logika és világkép visszaverődései ezek. 
Kisiskolás dolgozatfüzetek hangulatát érezzük ki az 
írásokból, de a tudatos művészi törekvések sem szo-
rulnak soha háttérbe. Az esetenként fellelhet ő  tuda-
tos nyelvi bicsaklások — mennyi ilyen van egy kis-
diák dolgozatában, persze tudatosság nélkül — sa-
játos stilisztikai többletet hordoznak, s a Paraszt 
kžrályság fordulataitól eltérően, lényeges építđele-
mekké válnak. 

Naiv bája miatt annyira rokonszenves az alábbiak-
hoz hasonló számtalan fordulat: 

„A mi városunkban van nagyon sok és szép törté-
nelmi múlt. (...) (A tanító néni) azt mondta, hogy 
a kegyelet nagyon nagy dolog, de megfogni nem sza-
bad, csak érezni tehet. A régi utcák meg vannak 
töltve tö гténelmž leveg ővel, mert mindennap azt le-
helžk ki magukból az öreg falak." 

Egyetlen féloldalas meséb ől írtam ki e három példát 

Ezekben az írásokban Németh István látszatra er đ-
szakot vesz a nyelvi normákon. Ez az er őszak azon-
ban amellett, hogy szándékolt és tudatos, s amellett, 
hogy stilisztikai többletet hordoz, még egy fontos 
erénnyel bír: érzékeltet egy adott szellemi állapátot, 
de ösztönszerű  fejlődést is. Igy bontakozik ki a gyer-
meklélek, a gyermeki tudat a maga teljességében. 
Mert ezek a művek tudatelemzésnek is felfoghatók: 
kognitív folyamatok tükröz őinek. 

Leginkább a mondatokra, szókapcsolatokra kell itt 
figyelnünk: nyelvtanilag iskolás, kisdiákos mondatok 
ezek, a szókapcsolatok pedig olykor jóindulatú mo-
solyra csábítják az embert. E mondatok mögött kü-
Tönleges világ rejtőzik: majdnem olyan, mint a. Lep-
keláncé, de jóval naivabb, jóval elvontabb. Ez azon-
ban nem jelent szigorú korhozkötöttséget. S bár a 
Ki látta azt a kisfiút? az összes Németh-művek kö-
zül a legfiatalabb közönségnek készült, a feln őtt ol-
vasó számára is kedves, természetességéb ől eredő  bá-
jaival élvezhető, élményt nyújtó olvasmánnyá válhat. 

Ami ezt a gyűjteményt — valamennyi ifjúsági művel 
egyetemben — a „komoly, felnő tt" olvasóközönségnek 
szánt gyűjteményektől elválasztja, egyedül a szerep-
játszás hiánya. S ez lesz alapvet ő  erénye Németh 
István publicisztikájának is. 

A két ifjúsági regény Németh életkor-kísérleteinek 
folytatása (ennek tarthatjuk a Zsebtükör öregekr ől 
szóló részét, valamint a Szomszédok vagyunk hasonló 
tematikájú írásait is). Az említett regényekben a ka-
maszkor jellegzetes problémái kerülnek felszínre, s az 
írói megmunkálás itt is elsđsorban nyelvi Tehetđsé-
gekre alapoz. Rétegnyelvi beszüremkedések töltik ki 
e művek anyagát is, hasonlóan a már említettekhez, 
s itt is elsősorban a nyelvi anyag életképessége, élet-
szerűsége az, ami lényeges többletet hordoz. Míg az 
első  elbeszéléskötet kapcsán hangsúlyoztuk, hogy a 
beáramló népnyelvi anyag meddő, mentes attól a 
plasztikumtól, amely az írói beavatkozás révén lehe-
tővé teszi a műalkotás felépülését, a két ifjúsági re- 82 
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Osszefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk te-
hát, hogy Németh István írói-újságírói munkásságára 
évtizedekig tartó fejl đdés jellemzđ, melynek lényeges 
fordulópontjai sajátos nyelvi-m űfaji változásokhoz ve-
zetnek. E változások eredményei oppoziciós viszony-
ban vannak egymással, az írói ґtеvёКеnуѕёg azonban 
olykor feloldja ezt az oppozíciót olyképpen, hogy a 
nyelvi-műfaji ellentéteket hordozó megvalósulásoknak 
egy sajátos szintézisét hozza létre. E szintézisnek kö-
szönhet ően Németh István megtalálta azt az utat, 
amelyik további eredményes munkásságának kiútja 
lehet. 

E szintézis egyfajta szerepjátszástól való megszaba-
dulással is együtt jár, mely szintén kulcsfontosságú 
az esztétikai értékelhet őség szempontjából, s amely-
nek legszembetűnőbb mutatói a szintézis nyelvi ol-
dalát is képez đ  ifjúsági kötetek. 
Az immár meglelt út tudatosítása azonban még szer-
zđkre vár, ugyanis az utóbbi publicisztika-kötet ismét 
tartalmazza Némethnek a korábbi m űvek kapcsán is 
felvázolható dilemmáit, jóllehet e dilemmák egyre 
inkább a megoldódás felé billennek. 

Az ifjúsági kötetek és a Zsebtükör azonban szolgáljon 
útmutatóul. eredményeik pedig „mintául" a tevékeny-
ség további e •gyértelmű  eredményessé tételéhez. 

gényben használt jassznyelvi elemek annál produk-
tívabbak. E produktivitás pozitív tényez ői a jassz-
nyelv mögött meghúzódó valóságháttér, a jassznyelv 
önmagában is teremtő-termékeny volta, valamint az 
a korlátoktól mentes természetesség, mely használa-
tából ered. 

Forma szempontjából nem jelentenek újat e regények, 
hisz a levél- és naplóforma évszázadok óta ismert 
és használt, Németh Istváni azonban mer ően másképp 
viszonyul a formához: a lírai elkalandozásra alkal- 
uras, olykor az érzelgősségnek is helyet adó regény-
formákat az elfogadva visszaútasítás elve alapján 
revideálja és tölti fel egy sajátosan kamaszos, olykor 
túlkritikus magatartással. 

5. 
Fentebb nagy vonalakban vázoltuk Németh két pub-
licisztika-kötetének irodalmi el đzményeit. Azonban 
ezek csak a kötetben való megjelenés szempontjából 
számítanak a Zsebtükör és a Szomszédok vagyunk 
előzményeínek. Németh István több mint két évtize-
des újságírói munkájának a szépirodalmi tevékeny-
ség csak jóhiszemű  kísérője; a kialakulástörténet 
szempontjából tehát párhuzamosságot kell feltételez-
nünk a novellák, az ifjúsági kötetek és a publicisz-
tika között. Párhuzamosságot kell látnunk így a stí-
lusfejlődésben is, amit mi sem bizonyít jobban, mint 
az a korábbiakban vázolt vonulat, mely tartalmi-for-
mai és nyelvi szinten a legels đ  kötetektől elvezetett 
a Lepkeláncig meg a Ki látta azt a kisfiút? c. kötetig. 

Ha most már — a bevezet đben tett ígéretünkhöz híven 
— meg akarnánk határozni azokat a forrásokat, ame-
lyekből Németh István publicisztikája táplálkozik, 
akkor azt kellene megállapítanunk, hogy az újságírói 
és szépírói munka párhuzamos m űvelése során Ne-
meth István fokozatosan tisztázta azokat az alkotói 
magatartásformákat, melyek alkotói kett ősségéből 
eredtek, s amelyek — különösen szépírói munkájá-
ban — igen gyakran hátráltató tényez đkként jelent-
keztek, s közös nevez őre tudta hozni a novellásköte-
tekből megísmerhetđ  elkötelezett éleslátást és az ifjú-
sági kötetekben kiélesített nyelvi-stilisztikai módsze-
reket és eszközöket. 

A faluról jött, a faluhoz azonban már csak nosztal-
gikus érzelmekkel kötődđ, de annak rendjebe beil-
leszkedni nem tudó riporter éleslátása, a társadalmi 
problémákat meg a legkisebb változás hozta ellen-
téteket jól észlelő  érzékenysége (mely már a Paraszt-
királyság novelláiban is kimutatható) a hosszú ideig 
tartó gyümölcsöz ő  stíluskísérletek eredményeként a 
Zsebtükör c. kötetbe gy űjtött tízévi riporttermés leg-
javában megtalálta egységét. 
Tisztán szépírói erényeit is kifinomult megfigyel đ-
készség határozza meg, s ez a legjelent ősebb eredmé-
nyekhez akkor vezet, amikor mentesülni tud a szerep-
játszás oly akadályozó kategóriájától. Állandó író-gya-
korlatainak eredményeként fokozatosan sikerült kiis-
mernie az általa használt nyelvi anyagot, s mind ifjú-
sági műveiben, mind publicisztikai gyűjteményeiben 
meg tudta olykor lelni e nyelvi anyag legterméke-
nyebb formáit. 

Az 1960-as évek vízválasztót képeznek Németh István 
munkásságában. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy 
a 60-as évek elejétđi öleli fel a két publicisztika kö-
tet is a megjelent írásokat. Ekkorra már elkészült a 
Lepkelánc, mint a művésszé válás első  dokumentál-
ható megvalósulása. A kés őbb megjelent ifjúsági kö-
tetek a művészi fejlődés újabb lépcsőfokairól tanús-
kodnak, és a riportkötetben észlelhet ő  folytonosság 
szintén e fejlđdést igazolja, mi több, e fejlődés kisebb 
egységeirđl is tanúskodik. A kritika az összes Né-
meth-kötetek közül a Zsebtükörrel foglalkozott leg-
többet, így most részletesebb ismertetésébe nem 
kezdünk. 

A Szomszédok vagyunk kritikai megítélése még tart, 
értékeiről megoszlanak a vélemények. Számunkra —
az írói fejlđdés demonstrálása szempontjából — fö-
löttébb lényegesnek számít ez a kötet, mert legjobban 
látjuk benne mindazon dilemmákat, az írói-újságírói 
fejlődés mikéntjei közti egyensúlyozást, aminek ré-
vén a Szomszédok vagyunk opponál a Zsebtükörrel. 
Utasi Csaba elvégezte a két gy űjtemény összevetését 
(A Zsebtükör másik oldala, Híd, 1976/11). Megállapí-
tásai jórészt elfogadhatók, mi csupán az íróság-újság-
íróság közötti egyensúlyozás még egy vonatkozására 
utalnánk, amely a novelláskötetek és a Zsebtükör 
vonalán érezhet đ  és demonstrálható. 

Utasi felfedi mindazokat a dilemmákat, melyekre a 
Szomszédok vagyunk egyhasábosaiból következtethe-
tünk: Németh Istvánnál ugyanis harcot vív egymás-
sal a rutinmunkának számító újságírás és a szépírói 
gyakorlat. Azonlban ezt a dilemmát — paradox mó-
don anélkül, hogy az író maga észrevette volna —
a Zsebtükör eloszlatta, tudniillik Németh megtalálta 
benne azt az utat, amelyen eljuthat addig, hogy át-
törje a rutinmunka gátjait, s szépirodalmi szintre 
emelje a riport műfaját. Mert — ki kell mondanunk 
— sokkal inkább megvalósulnak szépírói céljai, ha 
leveti a szépíró álarcát, ha megszabadul a szerepját-
szástól, mint ha — az els ő  harom novelláskötethez 
hasonlóan — mindenáron ragaszkodik hozzá. Mert 
ifjúsági köteteiben is szerepjátszás nélkül tud alkot-
ni — ebből a szempontból tehát azok az írások a 
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A modern magyar próza egyik legjelesebb képvi-
selője, Mándy Iváл  nem tartozik a sikerírók közé. 
Sokáig — paradox módon — „a társadalom margóján 
vegetáló, tereken céltalanul ődöngő, munkájukba és 
az életbe belefáradt, kiábrándult alakok, kispolgárok 
és lecsúszott értelm,£ségiek" — a saját novellahőseinek 
— áldozata volt. Igen, áldozata, mert a magyar iro-
dalmi és köztudatban egy jó ideig az írók é г'tékét, 
rangját is az aszociális közeg, társadalmi réteg szab-
ta meg, amelyrđl hírt adtak. 

Dolgozatunkban Mándy Iván novellam űvészetének 
elemzését, valamint fejl ődésének áttekintését t űztük 
ki célul, nem tévesztve szem el đl Gáll István találó 
megjegyzését, miszerint „Mándy regénye£ tulajdon-
képpen hosszú elbeszélések voltak."1  Ennek az észre-
vételeknek a szellemében néhány vonatkozásban kité-
rünk pár „hosszú elbeszélése" vizsgálatára is. 

A „legendásított" írói életrajz felhasználásán alapuló 
interpretáció helyett dolgozatunkban m űközpontúság-
ra törekedtünk, ami nem jelenti azt, hogy az egyes 
alkatásokkal szoros kapcsolatban  6116  életrajzi vonat-
kozásokról teljesen megfeledkeztünk. 

mándy 
iván 
novellam űvészetének 
főbb 
vonásai 

„A modern m űvészetnek nem az 
a feladata, hogy rekonstruálja 
a láthatót, hanem az, hogy láthatóvá 
tegye a jelenséget." 

Paul Klee 

Mándynak e — szinte Rejt ő  Jenő-i — környezethez, 
vagyis a társadalom perifériájához való ragaszkodá-
sában néhány kritikus az adott társadalomtól és kor-
tól, a „történelemtől" való menekvést és függetlene-
dést vél felfedezni. Kétségtelen, hogy Mándy novellái-
ból az írói személyesség, valamint (néhány kivételé-
vel) az idő  is teljesen ki van kapcsolva, de pont ez a 
stílusjegy teszi đt az örök jelen", tehát a ma szimbo-
likus alkotójává. Az is nyilvánvaló, hogy Mándy nem 

korai 
novellák 

A Vendégek a Palackban címet vfselđ  elsđ  novellás-
kötetének (1949) megjelenése el őtt Mándy Iván már 
A csőszház c, kisregény ( 1943), valamint a Francia 
kulcs (1948) és A huszonegyed£k utca (1948) c. regé-
nyek szeгzđje, Baumgarten-díjas író. 

Mándy Iván már akkor kialakított egy sajátos, érett 
novellastílust, amely beillik abba a módfelett igényes 
íráshagyományba, amelyet a novella anekdotikus bi-
lincseit széttörđ  Gelléri Andor Endre és Pap Károly 
neve fémjelez. A Vendégek a Palackban novelláiban 
azonnal szembeötlik az a Mándy ábrázolta sajátos 
külvárosi világ, amelyrđl Lengyel Balázs találóan je-
gyezte meg 1948-ban frt kritikájában: „Erős körvo-
nalú, sűrű  világ ez, néhol szinte egzotikum jellegi, 
melyet tömör jelenetekben, filmsze тíien pergetett ké-
pekben ábгázol..."2  

Mándy novellái valóban a város peremén játszódnak 
és élesen rajzolódik ki bennük a sajátos pesti, külvá-
rosi mfliđ, pontosabban az a környék, amelynek cent-
ruma az egykori Teleki tér, a húszas-harmincas évek 
legnagyobb pesti élelmiszer- és ócskapiaca. Az író ezt 
a mikrovilágot, a „sokat szenvedett" tereket, utcákat, 
valamint azoknak néhány jellegzetes alakját szokat-
lan hasonlatokkal és szinte expresszionisztikus izga-
tottsággal ábrázolja. 

' Gá11 Sstván: Mi van Mándyval? t7j Irás. 1970/5., 105. 1. 
'Lengyel Balázs: Mándy Iván korai noveUái. Hagyomány 
és kísérlet. Bp., 1972., 334. 1. 89 
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egy történelmi kategóriaként felfogott társadalmi cso-
port . vagy . osztály elkötelezett írója , és hogy a társa-
lom perifériájára szorultak nyomorúságos életét sem 
szociográfiai igénnyel mutatja be . Az írót nem annyi-
ra a konkrét társadalmi és nemzeti jelleg ű  problémák 
érdeklik , hanem elsősorban az általános , emberi, eti-
kai és egzisztenciális kérdések izgatják . Mándy Iván 
tehát nem szociológiai beállítottságú realista, hanem 
inkább egy tipikusan XX. századi világlátás és élet-
érzés megszólaltatója . Ami pedig az elbeszélésekben 
és regényekben megdöbbentő  erővel megjelenftett eg-
zotikus világot illeti, nyugodtan elfogadhatjuk Bori 
Imre helytálгó megállapítását , mely szerint „Nyilván 
nem azért szorult a szerzđ  figyelme a »külvárosok 
vžlágába«, mert lejátszódott egyfajta szereposztás az 
írók között, s így a »vagányok, csaposok és đdöngđk« 
jutottak neki, ellentétben másokkal, akik esetleg a 
gyárak s a földek hđsežvel foglalkozhatnak. Az »élet-
nek a peržféržája« az irodalomnak mindig kedves te-
гžžlete volt, hiszen oda, a megváltozott džmenziók kö-
zött (itt azt a bizonyos művészi nagyítást és különí-
tést is az élet végzi ei!), a nagyobb élet, mint valami. 
centrifuga, röpítette azokat, akik valamilyen formá-
ban mások voltak, mint az átlagos , szürke embervi-
lág: nagyobbak, súlyosabbak és érzékenyebbek, mint 
azok, akiknek köгébđl kiszakadtak"' 

Mándy korai elbeszéléseiben , a késđbbiektđl eltérđen, 
még erősen jelen van a hagyományos novella két 
elmaradhatatlan kelléke : a szoros láncfűzért alkotó 
ok-okozati összefüggések és a cselekmény . Stílúsának 
minden tömörsége ellenére e művekben észrevehe-
tđen túlsúlyban vannak még a mese- és vallomás- 

~ Bb.ri  Imre :  lтбк  a pálya széLén. Hfd , 1866/6 . . 698. L  

szerű, hosszú monológok , amelyekben látszólag „szub-
jektiv" módon, egyes szám első  személyben mondatja 
el hőseivel szegényes és kicsinyes életük f ő  esemé- 
nyét . (Hajnali szél, Egy varjú mondja stb.) A keserű  
hangvétel ellenére ezek a „hiteles " és őszintén meg-
rázó , többnyire szomorú életsorsot bemutató kis tör-
ténetek nagyon is jelképesek és er ősen lírai színe-
zetűek . A későbbiekben annyira hiányolt kor- és tár-
sadalom rajz , a történelmiség ugyancsak megtalál-
ható még a II . világháború ideje alatt élt pesti kis-
polgárok és munkások (munkanélküliek) magatartás-
formáit boncoló A besúgó, valamint halott c. elbeszé-
lésekben. 

A fiatalkori művekben eluralkodó nagyfokú líraiság 
ellenére a Vendégek a Palackban c. kötetben már jól 
megfigyelhetők azok a jellegzetes vonások , amelyek 
majd Mándyt végigkísérik egész novellaírói pályáján. 
Először is , hogy az író nem kényezteti el olvasóit, 
„nem megy elébük", nem könnyíti meg dolgukat. 
Nemcsak filmszerűen tömör és eleven képváltásai kf-
vánnak az olvasótól állandó koncentrációt és aktív 
figyelmet , hanem sajátos , teljesen egyéni , szuggesztív 
képei és hasonlatai is. Lengyel Balázs szerint „trükkje 
éppen az, hogy a hangsúlyozott lírai anyagot mindig 
alakjai tudatán keresztül idézi fel. Lényegében ez a 
behelyezkedđ, atmoszférikus ábrázolásmód is s űrítés, 
mert a környezet, a világ valóságait mint lelki tájat, 
mint a jellemzés eszközét használja fel".' Korai el-
beszéléseiben azonban jelen van már a romantikus 
líraiság egyfajta tagadása is. Ennek a líraiságnak a 
helyét mindinkább — ez Mándy prózájának máig is 
fontos vonása — az ironikus hangvétel és a groteszk 
elem tölti be (Egy varjú mondja, A halott). 

Mándy tárgyilagosan ír, csak a dolgok csontvázát 
mutatja meg . Az általa megjelenített világ — homá-
lyos és nyirkos kapualjaival , valamint téveteg, túl-
érzékeny és elkallodó alakjaival — lehangolo, de 
mégis kiegyensúlyozott . Тбmondatai szárazon kopog-
nak, ám az író sohasem meghatni akar velük . Kicsi-
szolt ábrázolásmódja minden érzelmi aláfestés elle-
nére is ellágyulás nélküli . A hagyományos jellem-
ábrázolási módszer helyett figuráit visszafojtott ér-
zelmi világuk jellemzi . Ezek a szűkszavú , magányos 
„antihősök", akiknek sohasem kedvez a szerencse, a 
nagyvárosokra annyira jellemzđ  elidegenedés és el-
magányosodás áldozatai. Létünk sajnálatra méltó, kö-
zömbösségük pedig szinte kétségbeejt ő . Indulataik, 
iparkodásuk és váratlan tetteik olykor meemosolvo¢-
tatók . Mégis küzdđ  emberek , s ez azt jelenti, hogy 
„van bennük optimizmus. Persze nincsenek a gyen-
geelméjűek monoton derűlátásával megverve."5  — ál-
lítja róluk Mándy Iván , aki az egzisztencialistákra 
jellemzđ  módon , egy Camus-höz hasonlóan látja az 
ész és az ember valósága közötti viszonyt . „Ha már 
az éjszakának elébe kell menni — írta Camus —, 
legyen az inkább a kétségbeesés éjszakája, amely de-
rült marad, sarki éjszaka, a lélek virrasztása, amely-
tđl talán tiszta és érintetlen világosság támad, amely 
az éjszaka fényében rajzol ki minden tárgyat" Nyil-
vánvaló , hogy Camus is az ész méltóságára , utolsó 
lehetđségére apellál , ebben látja mindennemű  tilta-
kozás reménytelen lehet őségét . Csakhogy amíg a pesz-
szimista felfogású Camus az „éjszaka " szükségszerű  
bekövetkezésében hisz, addig Mándy utópisztikusan 
reménykedik annak ei nem jövetelében , és szinte 
csökönyös kitartással bfzik az emberben és hđsei sor-
sának jobbrafordulásában . Csöndes optimizmusát 
azonban nagyon ravasz módon tudja visszafojtani. Az 
életben csetlő-botló alakjai megátkozott türelemmel 
várnak állandóan valamire , vagy valakire, s az is 
könnyen meglehet , hogy éppen Godot -ra. Mándy ez 
örökös és mítoszszerű  várakozás egy pillanatában raj-
zol kéоet az emberrđl . Az emberről , aki rendszerint 
az állandó bizonytalanság kiszolgáltatottja , de akinek 
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ez a várakozás az élet értelmét jelenti. A szerz ő  fes-
tette kép szakadozott vonalvezetése és befejezetlen-
sége eІІenére is teljes és tökéletes. Mert a lét perem-
szféráinak e vázlatszer űen megörökített pillanata egy 
egész élet-látvánnyal is felér. Márpedig Beckett és 
Mándy szerint az életben nagyon sokszor a várako-
zás több, fontosabb, mint a beteljesülés. Minden ab-
szúrdsága ellenére is mélyen emberi filozófia ez. 
Mándyt ugyanis az „emberi" vektorok érdeklik, még 
akkor is, ha embertelenebb vonásaikban szemlélteti 
őket. 

Mindezek eílenére a sietős kritika a novellahősök éle-
tében a „kezdés, bukás, újrakezdés és csalódás olykor 
szánnivalóan tragikus, néha groteszk" volta miatt —
elhamarkodottan és tévesen — pesszimista írónak 
minősíti. Hogy ezt az ítéletet megcáfolhassuk, ismét 
csak a Mándynak annyiszor szemére vetett témakör-
höz, a külvárosi élet kilátástalanságának ábrázolásá-
hoz kell visszatérnünk. Ahhoz a „periférikus életkör-
höz", amely a korabeli magyar művészetpolitika sze-
rint „nem igazi területe az életnek, s hogyha ilyet 
keres az író, azt a társadalmiság sűrűbb közegében 
kell keresnie". E problémakör megoldásaként ismét 
Bori Imrét kell idéznünk: „A peremvilág individua-
lista és nagyított életközeg: félresiklásaiban is jobban 
emlékezik azokra az alapvet ő  erővonalakra, amelyek 
az ember életének tengelyében hatnak, s hiányaival 
hirdeti legjobban azt is, hogy az egésznek m űködésé-
ben zavarok álltak be. A létezésnek egy meztelen lát-
vány kžnálja magát, az életfonalak nem burkukban 
s védetten futnak, hanem, mint valami »veszélyes 
övezetben+', pattanásig feszítve, a pillanat bűvöleté-
ben, a szakadás és szakítás folytonos lehet őségében 
léteznek, és esend đségžikkel, folytonos veszélyeztetett-
ségükkel az élethelyzetek kiélezettségét hozzák — azo-
kat, amelyek szélsőséges voltukkal az intenzív életet 
a »nem élet«, a »nem lét« határterületeivel teszik 
szomszédossá."8  

az 
idegen 
szobák 

Mándy Iván írói pályájának fontos állomása az 
1957-ben kiadott, nyolc év termését tartalmazó má-
sodik novelláskötete, Az idegen szobák, amely teljes 
egészében az érés és a gazdagodás jeleit viselte ma-
gán. Itt is a szituáció kínálta életanyagból építkezett, 
de a kötetben új eredményként tarthatjuk számon a 
karakterábrázolás elmélyülését, az egyre er ősödő  sza-
tirizáló hajlamot, valamint a rejtett líraiság, az eg-
zisztencialista tendenciák és az abszurd helyzetek ki-
teljesedését. Mándy tisztában van azzal, hogy „egy 
egyszerű, szürke hétköznapban annyi a valószer űtlen, 
és annyi a groteszk"', valamint hogy ezek elviselése 
csak részben hőstett, de alapjában véve abszurditás. 
A kisember minden perce, életének minden jelenete 
abszurd módon tragikus. A novellah ős, a személyiség 
kilép a szituációból és regisztrálja az eseményeket, de 
mindvégig úgy tűnik, hogy számára minden közöm-
bös, ami vele történik: csak testileg van jelen. Egy 
sajátos lélektani jelenségről, az ember „menekülésé-
ről" és elszemélytelenedésér ől van itt szó. Mándy 
mesterien formálja meg ezt a típust Kulikabát, Na-
pozás közben, Hintázók c. novelláiban, amelyekben a 
hős úgy „vonul ki" az abszurd szituációból, hogy el-
tűnik, és így képletesen „logikailag" megmenekül. 
A Hintázók c. elbeszélésben addig hintáztatnak egy 
lányt, amíg az el nem „száll, de ez a „repülés" is két 

' Bori ginre: i. h. 
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síkon történik: a vágyakban és a valóságban. Mert 
Mándy a látvány keltette látomásait írja le, ezeket 
pedig a szabad képzettársítás hozza Tétre. Igen s űrűn 
61 hasonló szürrealista eszközökkel, és ahogy életmű-
vében előrehalad, egyre gyakrabban hagyja el a kül-
ső  és belső  történés között húzódó választóvonalat. 
Valót és képzeltet, mondottat és gondolatot tudatos 
szuggesztivitással játszat egymásba. 
A rövid, tömör mondatok és az apró ismétlések kü-
lönös feszültséget kölcsönöznek novelláinak —így az 
idézett elbeszélésnek is. A befejezés izgató-nyugta-
lanító voltát, a fantasztikus „megoldás" hatását csak 
fokozza az a körülmény, hogy a részlétekben annyi 
reális elem van. A szemlélet realitása és a befejezés 
képtelensége mögött azonban csak látszólagos az el-
lentmondás. Ami a novella végén fantasztikunmak 
hat, az nagyon is reális volt a hintázó és a hintáz-
tatók tudatában. 

„Mándy abszurdja leegyszerűsíti az életet, leválasztja 
róla, ami nagyképű  és fontoskodó. A szabadságot és 
vágyakat kicsinyes, embržonális formájukban mutatja 
be. Módszere a kžcsinyítés" 8  

A szerzőt a lét és a világ abszurditásában, még ebben 
az embertelen környezetben is az emberi viszonylatok, 
s elsősorban az egyénnek e viszonylatok által meg-
határozott lelki, „bels ő  világa" érdekli. Mándy írás-
művészetének ezekhez a területeihez egyenes úton ju-
tott  el,  és nem volt rá szüksége, hogy a harmincas 
években elterjedđ  szociológiai irányzatok palástja 
alatt mutassa be egy abnormális társadalom torz és 
elveszett alakjait, embertípusait. És ami a legfonto-
sabb, Mándy hű  maradt egyéni világához, mint sa-
játos stílusához is, és nem követte a fejl ődő  európai 
irodalom egészen új, divatos törekvéseit. Elbeszélései 
néha realistábbak a realís'tának nevezett irodalom al-
kotásainál, de alapjában véve a két világháború kö-
zötti modern polgári novellisztikát folytatja. M űvei-
ben szürrealista és egzisztencialista vonásokat fedez-
hetünk fel. Mert ha van „filozófiája" ennek az író-
ságnak, akkor azt az elidegenüléssel kapcsolatban kell 
keresnünk. Ennek megvalósuló tünetei közé nem csak 
a novellákban megmutatkozó tárgyilagosság tartozik, 
hanem az is, hogy Mándy művészi világa egyre na-
gyobb mértékben „önállósul", tehát léte függetlenné 
válik magától az írótól is. Ernst Fischer szerint Franz 
Kafka művészetét is az elidegenedés marxi kategó-
riájának élménye határozza meg. Ebb ől a szempont-
ból érdekes és tanulságos lenne Mándy írói módsze-
rét Kafkáéval összehasonlítani. Gondoljunk csak a 
Teleki téri bódék egzotikus és titokzatos világát meg-
örökítő  Kulikabát c. novellára, amelyben Blúz és fia, 
a félénk, elálmosodó és téveteg, piros kulikabátot vá-
sárló Irénkét a ruhapróbáltatás értelmetlen és feles-
leges, teljesen öncélú bonyodalmai után „kžfeszítetíék, 
összehajtatták" és fölakasztották a fogason lógó ruhák 
közé — mert addigra már a befolyásolható, fáradt 
vevő  sem más, mint egy vállfára dobott, üresen fi-
tyegő  ruha. „Ez a fajta megoldás azonban Mándynál 
mégis inkább kivétel, mint szabály, egészében véve 
nem Kafka útját követi, hanem gyakran éppen az 
ellentéteset. Míg Kafkánál az ember maga is tárggyá 
válik, az elždegenedés egyetlen žszonyú tényben kon-
centrálódik, addig Mándynál ennek inkább fordított-
ját látjuk, a tárgy is elemberesedik, a folyamat nem 
éri el a koncentrált borzalom végfokát, az ember nem 
semmisül meg, csak beleszürkül a szürkeségbe. Az 
élet nem azért válik idegenné, mert bogárrá változ-
hatunk, vagy ismeretlen úriemberek jelenhetnek meg 
ágyunknál elítéltetésünk hírével, hanem azért, mert 
enélkül is bármikor befulladhatunk a köznapiság na-
gyon is reális mocsarába. De Kafkánál az elidegene-
dés véglegesen gy đz az élet felett, Mándynál viszont 
győzelme sohasem teljes, az életben mindig marad 
még szusz." 

8  Mezei József: A magyar regény. Bp., 1973., 777-3. 1. 
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Ugyancsak az árusok stilizált mikrovilágának „fan-
tasztikus" történetét olvashatjuk az Akasztók c. no-
vellában (Híd 196715., 425-429. 1.). 

Az apró, jellegzetes, fesziiltséget kelt ő  ismétlésekkel 
és a többnyire cselekv ő  igékbđl álló, dinamikus tő-
mondatokkal teli novellában Mándy stílusára annyira 
jellemző  módon keveredik a valóság az irrealitással, 
az abszurd pedig a groteszkkal. Az „Arusok teréről 
szóló legendák" (az író elnevezése ) kapcsán Vargha 
Kálmán a következ őkre hívja fel a figyelmet: „Arus 
és vev ő  létharcának ábrázolása ebben a végletes ki-
élezettségében a kölcsönös kiszolgáltatottságra utal, és 
ezen túl a kibékíthetetlen emberi viszonylatok felod-
hatatlan feszültségét is kifejezi és még bizonyára sok 
mindent — de helytelen volna a groteszk legendák 
talányos többértelműségét egy vagy két alaptételre 
»lefordítani«' .10 

Mándynál a nagyvárosi lét peremszféráinak bemuta-
tásában az elidegenülés és az elmagányosodás okozta 
fásultsággal és közömbösséggel találkozunk. Különö-
sen jól megfigyelhet ő  ez az Egyénint ő  c. elbeszélés-
ben, amelyben a két bérgyilkos Opra fiú egyénint őt 
játszik, majd ezt megszakítva, közjátékszer űen gyil-
kol, s ezzel magát a tettet is játékká degradálja. Még 
az sem zökkenti ki őket mindennapi siralmas vege-
tálásukból, hogy Steinernek, a mosodásnak egy jelen-
téktelen félreértésb ől származó, látszólag „megren-
delt" halála teljesen felesleges és , ;ingyen" volt. Az 
unalmas, szürke hétköznap és az annyira áhított, vá-
ratlan és új eseménnyel gazdagodó délután közötti 
ellentétet az író szuggesztíven s űríti és a végs őkig 
feszült szituációt drámaivá növeli. A két Opra testvér 
higgadt megfontoltsággal és az izgalom legkisebb jele 
nélkül teszi el láb alól az öreg mosodást. Közvetlenül 
a gyilkosság előtt egyfajta „aggódás" és „lelkiismeret-
furdalás" fogja el őket, de a mosodában folytatott 
párbeszédükb đl kiderül, hogy ez az érzés Albert 
Camus Mersault-jónak elidegenedett közönyével 
rokon. 

Mándy úgyszintén kedvelt módszere a sejtetés és a 
feszültségkeltés. A mű  első  soraiból már tudjuk a 
cselekményt, amelynek folytatását ugyan sejtjük, de 
mégis feszülten várjuk a kibontakozást, amelyben az 
író mindig új és eredeti meglepetéseket tartogat. Igy 
például már az elbeszélés elején várjuk a „végét", 
vagyis a feltűnési viszketegségben szenved đ  s ezért 
mindenkivel kikezd ő , hencegő  kamasz méltó bünte-
tését a Nagyvilági Főcső  c. novellában, amelyben éles 
iróniával van leírva egy kispolgári átlagcsalád kis-
szerűen nyomorúságos, egyhangú élete, sznobizmust 
takaró hazudozása és szerepjátszása. A fenegyerekes-
kedésért a rend őrségen kopaszra nyírt kamaszt azzal 
védi édesanyja a kíváncsi szomszédok el őtt,• hogy a 
laborban kísérletezve „a láng megkapta a haját". 

Mándy ironikus hangja akkor válik kíméletlen kriti-
kává, amikor az értelmiséghez ér. Különösen az ötve-
nes évek kultúrtörténeti epizódgy űjteményében, a 
csak 1970-ben napvilágot látott Előadók, társszerzők 
címet viselő  kötetben emeli fel bírálóan a hangját a 
kor képtelenségei és igazságtalanságai ellen. Az 
1950-52-ig terjed ő  két év alatt született tizenegy eT-
beszélést és egy kisregényt tartalmazó kötet lapjain, 
mint ahogy arról címe is tanúskodik, el őadók, társ-
szerzők vonulnak végig. Sötét viharfelh őkkel teli és 
lehangolóan szürke tónusú az ezekr ől a szomorú évek-
ről festett Mándy-kép. Az író maga így számol be 
erről a nehéz korszakról: „Az ötvenes évek els ő  fele. 
Kizuhanva az irodalmi életből, kizuhanva minden-
honnan, 56, hogy ez akadt. Előadások, átírások. Az 
ifjúsági rádió valósággal az életemet mentette meg, 
hogy »átcsusztatott« néhány hangjátékot. »Dobja fel, 
Mándykám!« De hát jó írók írásait általában nem 
kell feldobni. Azok valahogy megvannak anélkül is. 

Еs akiket fel kell dobni...! Azt hiszem, felkötöttem 
volna magam, ha néhány hasonlóan lepasszolt íгótár-
sam nem száll be társszeгzőnek. Igy mégiscsak elvi-
selhetőbb volt " 11  Közben azért írt. Vidéki el őadások, 
hangjáték-átdolgozások között novellákat. Persze, a 
megjelenés minden reménye nélkül. Ezek voltak Mándy 
szürke pályaévei. Szűk körű  olvasótábora azt hitte, 
hogy már „kiírta" magát, s már csak variációk tel-
nek tőle. De nem így történt. Az író sz űk külső  vi-
lágából csodás, eddig szinte ismeretlen „bels đ  világot" 
tárt az olvasók elé. Alkotásaiban egyre nagyobb sze-
repet kapott a dialógus, és úgy t űnt, mintha morális 
kérdéseire bizonytalan alakjaitól akarna választ kapni. 
Előadói és társszerz ői e kötetben a magánélet „po-
csolyájában" élnek és futólagos kapcsolatok értelmet-
len hajszolásában vélik felfedezni az emberek, vala-
mint az önmaguk elől való menekülés egyetlen lehe-
tőségét. A nyomorúságos és sivár életkörülmények 
között tengődő  Fabulyák és Zsámbokyk életkedvét 
még a lealacsonyító, mindennapi értelmiségi robot-
munka, valamint az ez után való állandó futkosás 
és rendszerinti megalázkodás sem veheti el. Mándy 
„lepasszolt" el őadói és társszerz ői ugyanis nem lettek 
hűtlenek a tehetségükhöz és a városhoz, amelyben 
éltek; és ami a legfontosabb, mindenek ellenére 
mégiscsak megőrizték önmagukat. 

Mándy szatirikus magatartása ugyanakkor kifejezett 
öniróniává mélyül. A Brancs c. novellában a legke-
gyetlenebb önmagához. 

az 
ördög 
konyhája 

Apa hangja... Apa, anya, vagy Vera a társaságával. 
Ik vonulnak fel Mándy harmadik kötetében, az ifjú-
ságról szóló Az ördög konyhája (1965) huszonhét no-
vellájában. „A »kellékek«, amelyekkel dolgozom, éle-
tem kellékei" — hangsúlyozza a szerz ő , de az elbe-
szélésekben a kamaszok világának és életmódjának, 
valamint a fiatalok magatartásának a leírásából is 
érezhető, hogy történetei egy valódibb és átéltebb 
forrásra utalnak. A témakör látszólagos frissesége 
ellenére Mándy hű  maradt „lecsiszolt", minden fölös-
leges magyarázatot elhagyó írásmódjához és mint 
eddig is, nem engedett a tómában rejl ő , könnyű  csá-
bításnak. Nem megindítani akar, hanem kiragadni és 
tárgyilagosan bemutatni valamit az életb ől, a világ-
ból. A korábbi líraiság helyét egyre inkább az epikus 
anyag kezdi betölteni. „Hagyományos" tömörsége és 
gyorsan pergő, fényképezésszerű  módszere ellenére a 
kötetben túl hosszú, már kisregényszámba men ő  el-
beszélést is találhatunk (Borika vendégei); nem be-
szélve Az ördög konyhája című  fejezet ciklikus no-
vellafüzéréről, amely majd a következő  mű , a Mi van 
Verával? c. kisregény fejezetsorát fogja képezni. Pró-
zájának tudatosan megválasztott anyaga azonban itt 
is „a belső  világ. Meg ami az élményekb ől ebbe bele-
futott" Séta a ház körül c. kötetében ( 1966) Mit akar-
hat egy író? c. vallomásszerű  írásában saját maga 
fogalmazta meg ars poeticáját: „Se cselekmény, se 
fantázia, se megfigyelés" Az ördög konyhája elbeszé-
léseiben azonban mintha nem tartotta volna magát 
„felfedezett törvényeihez". Itt ugyanis a lélek síkjai-
ról az esemény és a mese felé kezdett tájékozódni, 
történetei egyre jobban a cselekmény körvonalait vet-
ték fel; éles megfigyeléseken alapuló ragyogó hely-
zet- és portrénovelláiban pedig a szituáció „élet-lát-
vánnyá" kezd kiteljesedni. Mándy ez újabb alkotá-
saiban is az unalmas, mindennapi élet lélektanát és 

10  varga К  1u¢ 8n: Mándy Iván világa. Alom, szecesszió, va-
i7 	lóság. Bp., 1973., 338. 1. It Má•ndy Iván: Elđadók, társszerzđk. Bp., 1970. (fülszöveg).. 



drámaiságát kutatja, s ezek megnyí гvánulásait kiéle-
zettségükben ragadja meg. „Az ördög konyhájá-t iga-
zában a bravúržg fejlesztett stílus élteti. Mándy fđlé-
nyesen elsajátította a paradoxont, hogy az aszó mond 
a legtöbbet, amit nem mondanak ki. Az elhagyások, 
elhallgatások művészetét tovább már aligha fokoz-
ható módon érti."12  

E harmadik kötetben Mándy hősét még be lehet úgy 
mutatni, hogy „lóg rajta a magány" és azt mondani 
róla, hogy „szakadozott vonalú ember", de már nem 
lehet ráfogni, hogy csalódott, mert még csak most 
áll a nagy csalódás előtt. Operettálmokat dédelget és 
várja a „nagy szerencsét", amely sohasem jön eT, de 
ez a reményteljes várakozás önámítás voltában is ok 
a továbbélésre ... Itt szándékosan nem használtuk a 
vegetálásra kifejezést, mert Mándy passzív h ősei cse-
lekvőkké lettek, érzékenyek és sért ődékenyek, lelki 
sebeiket önmaguk gyógyítják. A mítosszer ű  „nagy 
várakozás" azonban mindig rezignáltsággal végz ődik, 
mert a bekövetkez ő  jllúziórombolás kíméletlenül ta-
szítja vissza a mozivászon csábvilága révén a szivár-
ványló képzeletbe átlendült h ősöket sivár adottságaik 
közegébe. De ezek az emberek rendszerint nem hagy-
ják vágyaikat és saját magukat egykönnyen „becsap-
ni", mint ahogy azt a Diákszerelem c. novellában is 
láthatjuk, ahol a mozinézők az elszakadt film „happy 
end"-je után sóvárogva hazugnak nevezik a szerelmi 
történetnek nem az ő  elképzelésük szerinti folytatását 
ridegen elmesélő  jegyszedőnőt. 

Mándy távolról és tehetetlenül, enyhe iróniával és 
keserűséggel néz világára, és h ősei magányosságáért 
a valóság és a vágy összeegyeztethetetlenségét hi-
báztatja. 

séta 
a 
ház 
körül 

A Mándy-életmű  gazdagodása és az író eddig zárt 
életanyagának bővülése legjobban a Séta a ház körül 
(1966) című  kötetben figyelhet ő  meg, amely a benne 
található négy hosszabb lélegzetű  elbeszélést kivéve 
dokumentumjátékok gyűjteménye. A novella es a do-
kumentumjáték között az a különbség, hogy ez utóbbi 
áttételek nélkül, vagy sokkal kevesebb áttétellel dol-
gozza fel ezt vagy azt a társadalmi problémát. Mándy 
soha nem volt hűbb az emberhez és saját kiszolgálta-
tott alakjaihoz, morális állásfoglalása pedig nem lehe-
tett egyértelműbb, mint amilyen ebben a kötetben. 
Mély együttérzéssel, szinte szociográfiai igényességgel 
írja Ie a magányos, vidéki tanárn ő  panaszos monológ-
ját (Rajzod fel Kávés Katicát), vagy a családból egy-
szerűen kirekesztett, szociális otthonba tett öregem-
berét. Az író részvéte vádoló: érezteti, hogy h őseit 
nem más, hanem maga a társadalom tette kishit űvé, 
önbizalom nélküli, meggyötört emberekké. Ezekben az 
alkotásaiban a tárgyiasság igénye fokozottabb mint 
valaha, de az író ugyanakkor hű  maradt a „bels ő  
világ"-hoz is. Filmkockaszerű  képei gyorsan váltják 
egymást, „s így kialakul egy képsor, amely azonban 
csak látszólag »felszíni«, mert a Mándy szer ű  kép-
vetítésben Füsí Milánnak azt az esztétikai elvét lát-
juk megvalósulnž, mely szerint az írónak nem az a 
feladata, hogy mélységeket tárjon fel, hanem épp 
ellenkez őleg, tárja csak fel a »felszínt«, mert hisz a 
felszín minden mélyben гejtőzköd đt összefog."13  

Béládi Miklós: Mándy Iván világa. Érintkezési pontok. 
Bp., 1574., 471. 1. 
" Bányai János: Kép és ir бs. Könyv és kritika, 17j.vidék, 
1973., 154. 1. 

Mándy nem meséli az eseményeket, hanem m>.gjele-
níti őket, mégpedig úgy, hogy mindig egy-egy jel-
lemző  részletet emel ki és nagyít föl. A kül's ő  lt-
ványt mindig erős belső  valósággal egybekapcsolva 
tárja az olvasó elé. Ett ől az elbeszélések alaptónusa 
érzelmileg egységes, de kissé monoton is. 

A Séta a ház körül utolsó, szép és őszinte írásában, 
a már említett Mit akarhat egy író?-ban Mándy sa-
ját törvényeiről beszél, és hangsúlyozza, hogy a „te-
hetsége törvényei szerint" alkot. Biztos kézzel jelöli 
ki íróságának az „ őseit" és azt a vonulatát a magyar 
irodalomnak, amelyet ő  is követ: Krúdy és Gelléri 
nevét említi és egy bizonyos „oldottabb, lírai prózá-
ról" beszél. .frói térképéül pedig egy „pžnceablakot, 
egy pocsolyát, legjobb esetben egy, ócska lavorokkal 
telidobált üres mezőt" felöl meg. „Felfedezi", hogy 
„se cselekmény (formálás), se fantázia, se a megfi-
gyelés" nem tartozik írói adottságai közé, s ezért: 
„Marad a belső  világ. Meg ami az élményekb ől ebbe 
belefutott." S hogy az élmény és a bels ő  világ hogyan 
keveredik, erre nyomban elénk tár egy (írói mód-
szerére annyira jellemz ő) példát, amelyb ől levonhat-
juk, hogy a műveiben feltárt bels ő  világ középpontjá-
ban mindig egy arc van, egy látvány, egy különös 
dokumentum: „öreg bolt, kopott tűzfal, vagy egy 
emberi arc". Legjobb novelláiból összeálló Mi az, 
öreg? (1972) c. kötetének a középpontjában is egy 
emberi arcot formált meg, de nem az utószóban em-
legetett színészn őét, hanem az íróét, Zsámboky Já-
nosét. Ez az arc hol játékban van: a presszóban, a fel-
vevőgép előtt, kultúrházi esten, hol nincs játékban: 
az üresen maradt lakásban, a fürd őszobában, az író-
asztal előtt, cetlijeit rendezgetve, vagy a képzeleté-
ben, ahol öreg, beteg szül őkkel vitatkozik. Mert ezen 
a „fáradt, magányos arcon" is, mint a színésznđén, 
aki „magára maradt" — „beteg, öreg szülők botorkál-
tak át. Akiket már nem is lehet kituszkolni, hiába 
halnak meg, örökké ott vándorolnak azon az arcon." 
És valóban. A halott szül đk — akik az író képzele-
tében vagy álmaiban még arról is vitatkoznak egy-
mással, hogy miként viselkedett „János fiuk" holttes-
teik átvételekor — egyre követel őbben töltik ki 
Mándy kisregénynek nevezett Mi az, öreg? c. kötetét, 
amelynek „fejezetei" tulajdonképp a legjobb novel-
lákból állnak össze (Fényképezés, A siker fényében, 
Látogatás anyánál, Látogatás apánál). Apa, anya... 
ők térnek vissza újra és újra Mándy álomnovellái-
ban is. (Egy ember álma, 1971). Az álomfolyamatok 
mechanizmusát Mándy is hasonló módon alkalmazza, 
mint James Joyce az Ulyssesben, vagy Federico Felli-
ni a filmjeiben. Alomvízióit a gyermekkor szoron-
gásai, a szülőkhöz való reménytelen és eltéphetetlen 
szálai, háborús félelmek, üldöztetések, kiszolgáltatott-
ságok szomorú emlékei fonják be és szövik át. „Az 
ébrenlét természetesen összefolyik az álommal. Apám 
ugyanúgy folytatja napjait álmaimban, mintha élne... 
Az álmok azért rémületesek, mert a valóság születik 
újra bennük"14  Ezt az, egy szürreal'ista „kiáltvány-
ba" is jól beillő  idézetet nem André Breton Mani-
fesztumából, hanem Mándy Ivánnak egy interjúbeli 
kérdésre adott válaszából vettük. Ha a szürrealizmust 
átfogóbb s'tílustörekvésként fogjuk fel, és alapvet ő  
meghatározójának a bels ő  és a külső  világ radikális 
egybeolvadását és a köztük levő  objektív különbségek 
megszüntetését tekintjük — akkor Mándyra nyugod-
tan rámondhatjuk, hogy újabb műveiben egyre gyak-
rabban él szürrealista eszközökkel (Egy álom). „A 
szürrealisták módszerére emlékeztet technikája: ő  is 

komolyan veszi, sőt követi és kompozíciós elemként 
használja fel az álomfolyamatok struktúrájának és 
dinamikájának a törvénysze тűségeit. De a szürrealis- 
tákkal ellentétben, Mándy nem a valóságos álmok 
reprodukálására és elemzésére törekszžk, hanem a leg-
tudatosabb artisztikus igénnyel komponálja meg álom 
látásait és fejezi ki azokban egy ember félelmét, szo- 
rongásait, nosztalgiáit — legrejtettebb önmagát" 15  

14  Nádor Tamás: i. h. 
15  Vargha Kálmán: i..h., 341. 1. 



Itt is egyfajta, a valósághoz való sajátos viszonyról, 
„látásról" van szó. Arról, hogy az író megelégszik-e 
a látott valósággal, vagy pedig tudja, hogy amit lát, 
tulajdonképpen nem a „valóságos" valóság. Am az 
írónak, hogy ehhez a másik valósághoz eljusson, vég-
letekig szubjektívnek kell lennie, hogy objektív le-
hessen. Mándynak ez az erősen Krúdy Gyulára em-
lékeztető  — és ugyancsak, a szürrealistákra jellemz ő  
— látásmódja, amelyben furcsa nosztalgiával, átté-
telek nélkül csap át a jelen a múltba, az objektív va-
lóság pedig az emlékekbe, legjobban az író alteregó-
jának, Zsámboky Jánosnak a „világhoz való viszonyu-
lásában", múltat idézđ  látomásában követhet đ  nyo-
mon. 

a 
filmszerűség 

A magyar irodalomban még senkit sem igézett meg 
ennyire, még senkire sem volt akkora hatással a film, 
mint Mándy Ivánra. Viszont ő  az elsđ  író, aki felfe-
dezte és teljes intenzitással ábrázolja az álomvilágnak 
ezt a sűrű  dzsungelét, a diadalmas film fénykorának 
minden pátoszát és olcsó érzelmességét. Témaköre 
így ismét csak bđvült, de új kötetében nemcsak élet-
látása lett lélektani szempontból mélyebb, hanem jel-
legzetes szürrealista stílusa is er őteljesebben jut ki-
fejezésre. Nem a szabványos művek közé tartozik 
tehát a Régi idők mozija (1967) és a vele sok min-
denben rokon, „regénnyé" duzzasztott legújabb 
Mándy-kötet: a Zsámboky mozija (1975). Mindkettő  
a XX. század emberének száműzöttségéről és kiszol-
gáltatottságáról szól'. A kisember számára az egyetlen 
illúziót a film nyújtja, a mozi az egyetlen hely, ahová 
a nyomasztó valóság el đl, még ha csak néhány órára 
is, elmenekülhet. A mozi az értelmetlen csellengés 
ellenében a kikapcsolódás és a szórakozás templomát 
jelenti, ahol az elmagányosodás fenyeget ő  veszélye 
ellenére is még valamiféle különleges „vallásos" áhí-
tat tartja össze ezt a filléres álmok világában  616 
sajátos emberi közösséget. A mozi falain kívül ugyan- 

is az állandóan bomló világ produktuma Кéв t ez az 
illúzióktól megfertőzött közösség teljesen széthullik. 
Ezt a folyamatot, amely egy tipikusan elidegenedett 
társadalom tüneteként fogható fel, Mándy groteszk 
iróniával és megdöbbent đen hiteles erővel mutatja be. 
Hősei gyámoltalan, beletörđdött emberek, akik 
legalább egy-egy órára azonosulhatnak a mozi vász-
nán megelevenedđ  kegyetlen vagy jóságos h đssel, de 
ez az azonosulás olyam mértékű, hogy a filmen látott 
történetek összekeverednek saját életük kicsinyes ese-
ményeivel. 

A régi id đk mozijában a filmtörténetek, a tartalmi 
ismertetđk erdeje közül egy szegényes, hányatott fiú 
mozival megfer'tđzött élete bontakozik ki. A filmszín-
házakba szinte vallásos áhítattal járó f đhős szemé-
ben az egész világból a filmtörténetek állnak az els đ  
helyen, ezek számára a legfontosabbak, s ezérat az 
egész mű  azt a benyomást kelti, hogy az igazi világ 
tulajdonképpen a mozi világa. Az ellentétek kiélezett-
sége ezzel már adott is. A mozi- és a film-, vagyis 
a csapongó képzelet világán kívül létezik még egy 
sokkal sivárabb is, és az igazi élet ennek a mélyén 
lapul. Ennek a másik világnak a megléte pedig saj-
nos még a legmerészebb álmokban és képzeletben is 
feltör . „A film kifejez đ  módja, a képzelet és a valóság 
összefonódása jó ismerősöm. Sokat tanultam belőle, 
szemléletet, a vágás technikáját, f đképp pedig ezt, 
hogy nem szabad mindent agyonmagyaráznunk." 18  —  
бпјtja Mándy Iván, aki az önéletrajzi jelleg ű  Régi 
idők mozijában saját fiatalságát írta meg. élményeit, 
valamint a kamaszok lelki- és képzeletvilágát freu-
dista módon elemezve ábrázolta. Az apa már-már 
legendássá nđtt alakja itt is felbukkan és kicsit szim-
bólumává is válik ennek a szemfényvesztés világá-
ban élđ, mozirajongó és csodaváró közegnek. A Nor-
ma és Irving c. fejezetben azt az élethelyzetet rajzolta 
meg, amelybđl az egész mű  kialakult. Ebben nemcsak 
az állandóan pénzgondokkal küszköd đ, szállodákban 
lakó és különféle hfrlapokba író apáról, hanem a 
minden idejét a Roxy Moziban töitő, álmodozó, film-
újságokat bújó fiúról is mindent megtudunk. A Zoro 
halála c. keserű  haragú novella az elidegenült álom-
világot festi, a filmszínész törvényszer űen, bekövet-
kezđ  sorsát, aki eljut a fantasztikus Film Temet őjébe, 
akárcsak a többiek, mind, akik sztárok voltak s „már 
kikoptak mindenhonnan, és mégsem akarják, hogy 
menhelyen végezzék". 

„. . .  a Régi idđk mozija elsősorban a búcsú motívu-
mán inszisztál, hiszen a két utolsó fejezetben az ol-
vasóra a valódi világ rettenetes igazságai zuhannak 
— a világnak az a képe, amely Mándyt oly er őtelje-
sen foglalkoztatta, s amely írósága valóságos alapjait 
is jelentette. A könyv »értelmét adó« két fejezet ez, 
melyben az író végeredményben azt mutatja meg, 
hogy mind a két világnak, a valóságosnak és a mozié-
nak is ugyanazok a rideg törvények a sajátjai. Tragi-
kus mélységek lehetđségei sötétednek a könyv feje-
zetében: az elidegenült világ legyőzi a fiút és megha-
zudtolja képzeletét, hiszen ahhoz a ponthoz ékez-
tünk, amikor lehull a lepel erről a kamasz tündéг-
kertrđl. A Régi id đk mozija éppen ezért különös ter-
méke lehet Mándy miívészetének, de nem mond el-
lent annak, hanem a maga áttételes módján ugyan-
azt a világot hirdeti, mely az írót minden más m ű-
vében oly intenzíven foglalkoztatta." 17  

Az 1974-ben kiadott Fél hat felé c. Mándy-mű, az 
eddigi kötetekből — főleg a mintegy hatvan váloga-
tott novellát tartalmazó Egyérintđbđl (1969) — kima-
radt írásokat, felkérésekre, körkérdésekre született 
vallomásokat és új, eddig még nem publikált elbeszé-
léseket tartalmaz. A kis terjedelme ellenére novella-
típusokban változatos és gazdag kötet sok önéletrajzi 
mozzanatot tartalmazó, túl őszinte és kicsiszolt stílusú 

1° Gách Marianne: 30 kérdés Mándy Ivánhoz. Film, szlnћgz, 
Muzsika, 1976/6. 
17  Bori Imre : Kőnyvг5t kđnyvre. ltd, 1966/4, 433. 1. 39 



remekműveiből keserű, rezignált hang árad. Gsüg-
gedő  hőseit is kikezdte már az örökös változatlanság 
és egyhelyben topogás kínos érzése, s ezért egyre 
jobban hatalmába keríti őket az unottság és fásultság. 
A kiszolgáltatottság még a presszóslányok változatos-
nak és vidámnak látszó életét oly hiteles er ővel be-
mutató, erotikusnak tűnő  novellában, A n ői öltözőben 
is fájó groteszkséggel tör fel. Szürrealista elbeszélé-
séről, az Akasztókról már korábban beszéltünk. A kö-
tetben található Templom, délután c. novellaremek 
kapcsán Bányai János 18  megállapítja, hogy Mándy 
prózájában még csak nem is a bels ő  világ, hanem 
egyszerűen a „tiszta formában megjelenő" fikció ma-
radt meg. Az elbeszélés részletes elemzése után Bá-
nyai az írást nevezi a Mándy próza h ősének, mert 
„a cselekmény bonyolítását, a hősök jellemvonásait, 
a leírásokat mind sorra az írás előtérbe állítása, az 
írás viselkedése helyettesíti." Mándy Templom, dél-
után c. novellájának figyelmes olvasója valóban azon 
kaphatja magát, hogy nem az elbeszélés cselekményé-
re, hanem arra figyel, hogyan épül mondatra mondat, 
hogyan követ jelkép jelképet, hogyan csap át az ob-
jektívnak tűnő  közlés a jelképesség szintjére. Ily mó-
don, a korszerű  prózai törekvésekkel teljesen össz-
hangban álló, új epikai világkép van kialakulóban. 

A már említett, novellaszer ű  fejezetekb ől álló Mi van 
Verával? című, a televízión nevelkedett kamaszok vi-
lágáról szóló kisгegénye is bizonyította, hogy a leg-
szorosabb emberi viszonylatok a legreménytelenebbek, 
de ezekb ől a már kialakult érzelmi kapcsolatokból 
nem lehet kilépni. Mándy álláspontja e tekintetben 
megegyezik azzal a drasztikus sartre-i tézissel, mely 
szerint a „valakivel élés azonos a gyűlölettel". E gyű-
lölet azonban (mindkett őjüknél) nem az ember „ön-
magát választása" folytán jelentkezik, hanem az em-
bert körülvevő, s állandóan bomló világ produktuma, 
mint ahogy ennek a szüleménye maga az ember is. 
Minden emberi kapcsolat közül a család, és tagjainak 
egymás közötti viszonya az, amely az akaratunktól 
és választasunktól független, már eleve adott és egy-
ben életfogytiglanig tartó. Hogy Mándy még ez írat-
lan és nem egy műveben kifejtett „törvényt" se tartja 
megszeghetetlennek, arra szép példa a Zsámboky mo-
zija (1975) c. könyve. 

Zsám'boky Jánosnak, az író alteregójának e regény-
ben ugyanis két , ;családja" van. Az egyik, az igazi, 
apával és anyával, rokonokkal és szomszédokkal, aho-
vá kelletlenül látogatóba jár, fantáziátlan, öreg és 
gonosz bérházakban lakik. A másik, a szíve szerint 
„választott" családja a mozi, a film, és Zsámboky a 
„filmszínésznő-körökbe" egészen otthonosan, „család-
tag"-ként épül be. Mint egy „családtag", aki minden-
kit ismer, de akit a „család" még sose látott. Mándy 
e kerettörténetbe ágyazott regényében mesterien tár-
sítja képzeteit. Zsámboky emlékeiben fölelevenedik a 
két világháború közötti filmtörténet minden jelent ős 
alakja a hozzájuk kapcsolódó pletykákkal, botrányok-
kal, „érdekességekkel" együtt. A szigorúnak és kissé 
novellaszerűnek tűnő  regénykeret az objektív való-
ság tárgyilagosan „leírt", köznapian kisszer ű  élet-
helyzetével kezd ődik. A műben azonban a realitás 
szinte észrevétlenül, fokozatosan irrealitássá, a valós 
élethelyzet pedig képzeletté transzformálódik. 

Az a lélektani és irodalmi fikció, hogy Zsámboky va-
lóságos lényekként, „családtagokként" és „jóbarátok-
ként" kezeli a felidézett világhír ű  színésznőket és szí-
nészeket: a szabadjára engedett képzelet fantasztikus 
játéka, de csak addig, amíg Mándy a rá jellemz ő  
ironikusan groteszk módon, egy kegyetlen heinei csat-
tanóval Te nem rombolja az álmodozó és az el đkelđ  
filmszínészvilágban „otthonosan" mozgó Zsámboky 
kártyavárát. A „fűtési naplбt" követelő  téves telefon-
hívás ugyanis durván taszítja a képzelet fellegeiben 
lebegő  hőst a színtelen hétköznapok léleköl đ  világába. 

" Bányad János: Az frds mint nove11ahбs. Hod, 1975112., 1387. 1. 

Mándy szatírája borotvaéles, abszurd helyzetei pedig 
már nem is lehetnének groteszkabbak. Filmtörténeti 
regénye novellafüzérnek is beill ő  fejezeteiben a szí-
nészélet és -világ paródiájában az emberiség elidege-
nedett világát és életét gúnyolta ki (Chaplin és 
Menjou történetek). 

Mándy film- és áloulnovеnáinak merđben fiktív, „fel-
tételes" közegében éгezzük vonalait végérvényesnek, 
epikai világát pedig igazán teljesnek. Ezekben a 
„szürrealisztikus" művekben ugyanis a legkövetkeze-
tesebben és legművészibben valosítja meg írói prog-
ramját. Itt szabadítja meg a prózáját minden esetle-
gességtől, számára idegen kötőanyagtól és nem utol-
sósorban: a hagyományos elbeszélés modoross "agától. 
Mándy sikeresen olvasztotta be életművébe az epikus 
elemeket és állandóan csiszolja minden ízében modern 
stílusát. A legteljesebb önmagát, érzelmi világa leg-
rejtettebb, tehát legegyénibb rétegeit legtökéleteseb-
ben az irrealitás, a látvány formálta képzelet és az 
álom groteszk „formanyelvén" tudja kifejezni.. Mándy 
ehhez már egy minden megkötöttségt ől mentes eredeti 
kifejezésmódot is talált, kifejezésmódot, melyet „te-
hetsége törvényei szerint" fejleszt tovább. 

A már így is teljes életmű  lezáratlansága ellenére is 
nyugodtan állíthatjuk, hogy Mándy Iván kialakított 
magának egy sajátos epikai világot, mely értékeivel 
a mai magyar prózát a legérzékenyebb pontjain de-
terminálja. 

9U 
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Tordai Zádor: Közösség еs illuzórikus közösség. 
Megjelent : Közösséges emberi dolgok. 
Budapest, X974. 

Első  pillantásra furcsának t űnhet talán, hogy ismer-
tetőnket egy idestova három éve megjelent könyv-
nek, helyesebben az abban közölt, általunk sarkala-
tosnak vélt tanulmánynak szenteljük. Aszóban forgó 
írás azonban mindenképpen megérdemli figyelmün-
ket: aktualitása nem hetekre-hónapokra szól, s a szer-
ző  intellektuális bátorsága, polemizáló kedve, amely 
nem ismer ún. kényes kérdéseket, meg-megbirizgálja 
az olvasó sokszor túlságosan is gyorsan megcsontosod-
ni kész „világképét". 

Tordal kiindulópontja a közösség mibenlétének meg-
határozásakor szükségképpen a cselékvés fogatima. 
Már Az elidegenedés mitosza és valósága c. köny-
vében is lényegében ezt a filozófiai kategóriát he-
lyezte a középpontba, minthogy a cselekvés (vagy a 
c s e 1 e k e d e t) — beleértve a munkát is, amely 
ebben az értehnezéѕben szűkebb jelentéskörű  fogalom 
— minden társadalmi változás motorja. 

A cselekvés ezen túlmenđen a társadalomban olyan 
strukturáló tényezđ, 'amely meghatározza emberi cso-
portok egymás közötti viszonyainak, de magának a 
csoportnak is a minéműségét. Mint „társadalmi-em-
beri együttes" a közösség olyan specifikus alakulat, 
amelynek összetartó ereje 'az „együttes cselekvés", 
szemben a puszta „cselekvés-együttessel", amely 
á I t a 1 á •b a n jellemzi az emberi társadalmakat. 
(A közösség és társadalom eszerint nem szinonim fi-

. galmak, szemben a hagyományos, köznapi értelme-
zéssel, amelyben ezek a határok elmosódnak). Ha 
mármost a közös (vagy együttes) cselekvésre he-
lyezzük a hangsúlyt, logikusan megtisztul a közös-
ség fogalma az olyan szekundér meghatározásoktól, 
amelyekkel az említett szociális alakulatot a praxi-
son kívülrđl, lényegében az arra reflektáló „közösségi 
tudatból" (azonosulás, egymás iránti bizalom, 'az ér-
tékek azonos rendszere stb.) próbálták — deskriptfv 
módon — definiálni. Tordai, amikor a hangsúlyt az 
együttes cselekvésre helyezi, nem zárja ki a közös-
ségi tudat fontosságát sem. Valóban terméketlen 
tautológiába fulladna annak firtatása, hogy id đben 
mi az elsđdleges: a közösség (s a közösségi tudat) 
vagy az együttes cselekvés, hiszen az egyik hiánya 
feltételezi a másikét. A rendszer zárt, az egyik oldal 
csak a másikkal magyarázható (közösségi tudat —
együttes cselekvés — közösségi tudat; vagy: együttes 

cselekvés —közösségi tudat — együttes cselekvés). 
A megoldás nyilván a kere'teken túlra, a cselekvés-. 
együttes irányába mutat, hiszen a közösség s a kö-
zösségi cselekvés is ebben a kontextusban érvénye-
sül, ez képezi létalapját. (E sorok írója aligha lehet 
kompetens e kérdés eldöntésében, lévén a tárgykör-
ben járatlan laikus olvasó, legföljebb ilyen irányú 
hiányérzetének adhat hangot). A •nem-közösségi cse-
?ekvć.s társadalmi talaján termel đdik ki lényegében 
mind a közösség, mind az együttes/közösségi gyakor-
lat szükséglete. Kérdéses, vajon az ún. primitív kö-
zösségek közös cselekvése ad hoc egyúttes cselek-
vés-e. avagy a természeti korlátóktól való megsza-
badulás hosszú folyamatának „terméke", más szóval 
egy félig-meddig még ösztönös cselekvés-együttes 
eredménye. 

A közösségnek azonban — a szerző  szerint — egyéb 
ismérvei is vannak a közösségtudaton és az együttes 
s az egy objektumra irányu'ló cselekvésen kívül. 
A közösség mibenlétéből fakad a belső  konfliktusosság 
relatív kizárása. Relatív azért, mert a 'közösség eleve 
nem-közösségi környezetben egzisztál, a környezet-
hez való viszonya problematikus, látensen vagy nyíl-
tan, de már puszta léténél fogva tagadja azt. Míg a 
közösség együttes cselekvésének eredménye a „tár-
sadalmi összcselekvésbe" olvad, a közösségnek a kö-
vetkezmények feletti hatalma parciálissá válik. 

A közösség(ek) másik dönt ő  meghatározója egyfelől 
a szubjektumok közötti közvetlen viszony, másrészt 
a szubjektumok és a közösség közötti eleven kapcso-
lat, az identifikáció. A cselekvő  szubjektum két mó-
don van jelen: mint egyéni illetve mint közösségi 
szubjektum. Egymást kizáró ellentéteknek t űnhetnek 
ezek, valójában azonban egymást er ősítik. Valóságos 
közösségek esetében cselekvő  szubjektum és „orga-
nizmus" viszonya nem fetisisztikus, a közösség nem 
atomizált és automatizált egyedek halmaza. Amennyi-
ben a közösség afféle , ;autonóm žstenséggé" mitizá-
lódik, amely — Gramsci szavaival — „nem konkrét 
fejekkel gondolkodik, de mégiscsak gondolkodik, nem 
meghatározott lábakon mozog, de mégiscsak mozog", 
lényegi tartalmát veszíti, megsz űnik közösségi mi-
volta. Közösségi viszonyok esetében a szubjektum 
egyéni illetve közösségi megnyilvánulásai között har-
monikus a viszony: minél erősebb az egyén identi-
fikációja, annál inkább individualizálódik, és for-
dítva. Nem így a nem-közösségi társadalmi struktú-
rák individuuma. Ha rá is alkalmaznánk, némileg 
módosítva, amit Tordai Zádor a cselekv ő  szubjektum 
két módon való jelenlétérđl ír, azt móndhatnánk, 
minél erősebben érvényesül az identifikáció a nem-
közösségi társadalommal, annál kisebb az esély a 
szubjektum individualizáládására, ha viszont az egyé-
nlesülés tendenciái erősödnek, a szubjektum elkerUl-
he'tetYenill az atamizálódás csapdájába kerül. (Meg-
lehetősen anгtinómikus hipotézis ez, de vajon nem 
látszik-e ezt igazolni egyebek között a Kafka utáni 
modern polgári irodalom fejl ődése is?) 

Tordai a közösségek) fejl ődését történelmi konti-
nuitásukban veszi szemügyre, hogy eljuthasson a 
képzeletbeli közösség meghatározásáig. A primitív, 
de globális közösségek még idegenül állnak szemben 
a természettel, többé-kevésbé kiszolgáltatottak. A ter-
mészeti korlátoktól való megszabadulás létkérdés. 
Ennek megoldása viszont a munka jellegének meg-
változtatásával s egyben a munkamegosztás megje-
lenésével jár együtt, ami e keretek között csak kény-
szerű  lehet, s amellett magával vonja a közösségek 
differenciálódását is. A közösség és a természet kö-
zé fokozatosan új struktúra ékel ődik, a már nem-
közösségi társadalom. A globális közösségek lassú 
történelmi folyamat során részlegesekké alakulnak át: 
az egyén csak tevékenységének bizonyos oldalaival 
lesz része egy-egy adott közösségnek, s nem teljes 
emberi mivoltában. Létrejönnek a kompenzatív sze- 



repet betölt ő  öncélú 'közösségek. „Еs tovább menve, 
amilyen mértékben e másodlagos területeken is be-
következik a bomlás, és ezáltal eltűnnek a reális 
alapok, olyan mértékben csúszik át a közösség k é p-
z e l e t b e l i alapokra." Másrészt „azok a társadalmi 
egységek és együttesek, amelyek a kényszer űség és 
a függőség elleni küzdelem formái voltak, (...) a kö-
zösség bizonyos formáit továbbra is megvalósították". 
Bizonyos mértékben még akkor is, amikor ez az 
„össztársadalmi egység" egymással antagonisztikusan 
szembenáó osztályokra szakadt. De ekkor már a 
legcsekélyebb mértékben sem lehet szó közösségr ől, 
csupán annak iátszatá гól. Osztályok, rétegek, külön-
féle társadalmi egységek viszont saját partikuláris 
érdekeiket minden esetben össztársadalmi érdekek-
ként proklamálták, és szükségképpen így is élték át: 
a nem-közösségi célokat közösségiként tételezték. 
Ezekben a folyamatokban fontos közösségpótló sze-
repet töltött be a vallás, de szerz őnk szerint ilyen, a 
valóságos közösséget pótló produkttun •a nemzet is. 
A nemzetnek mint illuzórikus közösségnek a vizs-
gálata képezi Tordal tanulanáпyának legizgalmasabb 
s első  pillanatra talán legproblematikusabbnak tűnő  
részét. 

„Míg a valóságos közösség jellemz ője az, hogy a kö-
zös van az egyedek összességének alárendelve, addig 
a képzeletbeli közösség az egyedek összességét ren-
deli alá a közösnek" —írja Tordai. Vagyis az illu-
zórikus közösség elidegenült társadalmi viszonyokat 
fel'tételez: a szubjektum és az „összesség" kapcsolata 
egyoldalú. A szubjektum lényegében a fönntartója 
egy vele szemben álló alakulatnak. Az ellentmondás 
föloldása csakis képzeletbeli, illuzórikus lehet, egy-
szóval, -amíg a valóságos közösségek leglényegesebb 
sajátossága az együttes cselekvés, az illuzórikus kö-
zösségek összetartó kovászát tudati/hamis tudati ter-
mékek alkotják. Ezek közül a legfontosabb az azo-
nosulás misztikus apoteózisa. Az egyén azonosul egy 
valóságosan nem létez ő, illuzórikus közösséggel, „va-
lójában csak önmaga kivetített képével azonosul" 
A tagadás elemének legalább ilyen fontos a szerepe, 
„hiszen az egyén olyasmivel azonosul, amit valбјб -
ban tagad: a megosztott s elidegenedett összességgel." 
A nemzet esetében ezek a tulajdonjegyek egyrészt a 
nemzeti mitológia eszményeivel való identifikáció 
formájában, másrészt az idegenek (és az ún. bels ő  
idegenek) tagadásában jelentkeznek. Ezért tartja Tor-
dal a sovinizmust és az antiszemitizmust az illuzó-
rikus közösség formájában egzisztáló nemzet lényeges 
vonásának, tehát többnek pusztán járulékos elemek-
nél. Tordai, amikor a nemzetr ől, mint illuzórikus 
közösségről beszél, annak nem a társadalmi valósá-
gosságát, realitását kérd őjelezi meg, hanem nem-kö-
zösségi mivoltára igyekszik rávilágítani. Ahogyan 
egy másik fгбѕбьаn megjegyzi: ... ..hogy  a nemzetet 
— Marxhoz híven —képzeletbeli közösségnek mon-
dom, nem azt jelenti, hogy a nemzet valamiféle má-
sodlagos valóság és jelenség lenne. Már csak azért 
sem lehet az, mert a tudati viszonyok mindig r é-
s z e s a társadalmi viszonyoknak. Ezek a tudati 
»elemek« a társadalmi valóság, a társadalmi lét 
konstituens részei." Tehát: a nemzet valóságos tár-
sadalmi alakulat ugyan, de mint közösség nem va-
lóságos. De nem is lehet valóságos közösség, hiszen 
antagonisztikus osztályokra szakadt. Mint illuzórikus 
közösség a nemzet is az alárendel ődött egyének glo-
bális megszervezésére törekszik. Ennek egyik ideo-
lógiai formája a történelmi mitológia, amely 'abszt-
rakt mivoltában semmilyen lényeges általános-embe-
ri tartalmat nem hordoz. S épp e mitologikus képze-
tek absztrakt ürességére világít rá az a tény, hogy 
bármely nemzet önmagáról alkotott eszményít ő, kép-
zelt tulajdonságai fölcserélhet ők akármely másikéra. 

Ezzel természetesen korántsem nyújtottunk átfogó 
képet Tordai Zádor közösség-elméletér ől, pusztán főbb 
vonásaiban igyekeztünk bemutatni egy igen-igen 
mélyreható tanulmányt. 

sebők 
zoltán 

a 
szabadidő  
szociol гΡígiája 

Gondolat, Budapest, 1976. 

A kötetbe összeválogatott tanulmányok a szabadid ő  
szociológiájának tárgyköréb ől valók. Bemutatásra ke-
rülnek marxista és nem marxista tudósoktól szár-
mazó írások a szabadid ő  problémájáról, illetve e 
probléma elméleti elemzésének és konkrét vizsgálatai-
nak jelenlegi legfőbb irányairól és eredményeir ől. 
A kötet tanulmányainak nagy többsége az 1974 szep-
temberében Budapesten megtartott II. Nemzetközi 
Szabadidő- és Művelődési Konferencián elhangzott 
előadások és a témájukhoz kapcsolódó más munkák 
közül került ki. 

A tudományos-technikai forradalomnak a termelésre 
gyakorolt hatása révén, másfel ől a munkásosztály ön-
tudatos szervezett harcának eredményeként száza-
dunkban, különösen pedig az utóbbi évtizedekben 
gyakorlatilag minden gazdaságilag többé-kevésbé fej-
lett országban számottev ően csökkent az átlagos mun-
kaidő . Ennek következtében felfokozódott az érdekl ő-
dés a szabadidő-kutatások eredményei iránt, annál is 
inkább, mert a munkaidő-csökkentés egymagában 
nem oldja meg a munkán kívüli idő  tartalmas eltöl-
tésének problémáját. 

A hivatalos munkaid ő  megrövidülése nem szükség-
képpen jelenti a tényleges elfoglaltság megrövidülé-
sét. Ebbe a tényleges elfoglaltságba beletartoznak a 
mellékkereseti fogalkozások, az otthon és a munka-
hely közötti közlekedés id őszükségletei és nem utolsó 
sorban a rendkívül munkaigényes családi és házkö-
rüli tennivalók, amelyeknek időtartama a főfoglalko-
zású munkaidőtől meglehetősen függetlenül alakul s 
melyek nemigen szerepelnek a szokványos munkaid đ-
statisztikákban. 

Figyelembe kell venni azt is, hogy a korszer ű  techni-
kai feltételek mellett végzett munka ugyan általában 
kisebb fizikai erőfeszítést igényel a dolgozó részér ől, 
viszont idegrendszeri és pszichikus megterhelése — a 
felfokozott munkatempó, a figyelem és az ítél őképes-
ség megfeszítése (vagy éppen ellenkez őleg: a mono-
tónia depresszív hatása) és még sok más tényez ő  köz-
rejátszása folytá — sokszor erősen megnövekedett 
a múlthoz képest. Mindez jelent ősen hozzájárulhat 
ahhoz, hogy az emberek túl rövidnek érezzék a ren-
delkezésükre álló szabadid őt, még ha az órákban és 
percekben számítva talán meg is hosszabodott va-
lamit. 

Döntő  tényező  az is, hogy a társadalmi-gazdasági fej-
lődéssel, az anyagi jólét növekedésével érthet ően fel-
fokozódtak az emberek igényei mindennapi életük 
minőségét illetően, s ennek az életminőségnek egyik 
fontos meghatározója az, hogy milyen mértékben van 
szabadidejük és mire használják azt fel. 9! 



nehezen mérhetők, nehezen befolyásolhatók. A hely-
zet reális felmérése azonban hozzásegíthet ahhoz, hogy 
világosabban lássuk feladatainkat. 

A kötetben felsorakoztatott tanulmányok tárgyát a 
szabadidő  biztosítása és megfelel ő  felhasználása kö-
rüli problémák és feszültségek vizsgálata álkotja. 

A különböző  társadalmi berendezésű  országokban ta-
pasztalható legfontosabb szabadid đ-problémákat kü-
lön fejezet tárgyalja. Marxista és neves nem marxista 
nyugati szociológusok jóvoltából betekintést nyerhe-
tünk úgy a szocialista, mint a t đkés államok e téren 
jelentkezđ  problémáinak rendszerébe. Különösen Du-
mazedier fejtegetései érdekesek. Szociológiai felméré-
seinek eredményeit összegezve megállapítja: „A szo-
cžolбgiai megfigyelés kimutatta, hogy a szabadid ő  
nemcsak felszabadult idő  és szabad tevékenységek 
hordozója, hanem olyan törekvéseké, amelyek osztá-
lyok vagy társadalmi kategóriák, generácžók, nemek 
stb. szerint változnak. Mindig azoknál nagyobb az 
önféjlesz čés vágya — a munkások érdekében tett min-
den intézkedés ellenére —, akik sikeresen elvégezték 
az iskolai és meghosszabb'itott egyetemi tanulmányai-
kat. A feln őttek nevelése csak akkor lesz hatékony, 
ha a társadalom állandó kulturális fejlődésének egyik 
aspektusa marad. Іlluгбгžkus lenne, ha egyszeríien 
csak meg akarnánk hosszabbítani az iskolai oktatást. 
Ki kell dolgozni a dolgozók szabadidejére egy egész 
életre kiterjedđ  és minden társadalmi réteg számára 
érvényes kulturális politikát. De az ilyen politika csak 
akkor lenne hatékony, ha žsme тné azokat a törvénye-
ket, amelyek a különböz đ  társadalmi mžliőkben a sza-
badidđ  magatartásait és értékeit szabályozzák." 

Sokban eltérnek egymástól a városok és a falvak, 
az öregek és a fiatalok, s nem utolsó sorban a dolgo-
zó férfiak és nđk (különösen a dolgozó anyák, házi-
asszonyok stb.) szabadid đ-problémái is. A kötetben a 
szabadidő-problematika legtöbb ilyen aspektusáról 
külön tanulmány szól. 

Harold Jefimovics Zborovszkij a szabadid őt mint szo-
ciológiai kategóriát társadalmi-történeti elemzésnek 
veti alá, a rabszolgatartó társadalmi rendszertől kezd-
ve egész korunk társadalmáig. Behatóan foglalkozik 
a Marx elđt'ti társadalmi gondolkodásnak, majd a 
burzsoá és marxista szociol бgiáлak a szabadidővel 
kapcsolatos nézeteivel. Leszögezi, hogy az elmúlt ko-
rok tudósai azért fordultak állandóan e jelenség felé, 
mert a szabadidő  megfelelő  felhasználásában lehet đ-
séget láttak az állani erejének megszilárdítására, az 
uralkodó osztályok hatalmának növelésére, a társa-
dalmi termelés hatékonyságának fokozására. 

„A dolgozók munkaidejének és mégžnkább szabadide-
jének valódi hossza végsđ  fokon minden korszakban 
attól függ, hogy milyen ellenállást tanúsítanak a dol-
gozók a munkaidő  megгбvždülésével szemben, mennyi-
re szervezett és egységes a munkásmozgalom" —írja 
a szerzđ . 

A szabadidőnek és felhasználásának kérdése elvá-
laszthatatlan az emberr ől kialakított felfogásunktól. 
Ma sokan pesszimista módon szemlélik az emberiség 
sorsát és jövőjét. Köpeczi Béla: A szabadid ő  és hu-
manizmus címili elemzése az ilyen elavult vagy torz 
koncepciók ellen érvelve megállapítja: „A történelmž 
fejtődés célja nem a gazdaság, nem is a társadalom, 
hanem az ember, az emberi lényeg, az emberi totalž-
tás kiteljesítése." Marx a munkaidő  megrövidülésében 
látja az egyén sokoldalú kibontakozásának egyik 
döntő  feltételét, de ezt csak a termelés és a termelé-
kenység fejlđdése, valamint a munkásosztály harca 
útján látja elérhet đnek. Szerzőnk a munka- és a sza-
badidđt azonban nemcsak szembeállítja, hanem össz е  
is kapcsolja egymással. „A munkaid đ  megtakarítása 
egyenlđ  a szabaбiббnеk, azaz az egyén teljes fejlđ-
désére szolgáló időnek a gyarapításával, amely maga, 
mint a legnagyobb termelőerđ, megint kihat a munka 
termelőeтejére." 

A szocialista művelődéspolitika célja, hagy megfelelđ  
irányba terelje a dolgozók szabadid ő-felhasználását. 
A tömbszerfn, tehát nem mindennapi tevékenységek 
közt elszóтtaгn jelentkező  szabadidő  kiváltképpen al-
kalmas arra, hogy megfelel ő  részében olyan kultu-
rális igények megvalósítására nyújtson módot, ame-
lyek a szocializmus társadalmi értékrendszerében ki-
emelt helyet foglalnak el. 

Több tanulmány foglalkozik a szocialista művelđdés-
politikával úgy, bogy a szocialista társadalmi és nap-
gazdasági tervezés szempartjából tárgyalja a szabad-
idđ  kérdéseit. 

Szalai Sándor nemzetközi szabadid đ  kutatásaiban 
többek között egy hazánkra vonatkozó adatot is ta-
lálunk, arra vonatkozólag, hogy a vizsgált napon az 
egyes országokban a lakosság hány százaléka töltötte 
idejét könyvolvasással: Magyarország 22,6°/0, NDK 
11,4°/°, Csehszlovákia 21,7°/0, Lengyelország 22,1 0/°, Ju-
goszlávia 7,1°/°, Szovjetunió 36,60/°, Bulgária 25,1 0/°, 
Belgium 15,7°/0, Franciaország 12,2°/°, NSZK 7,2 0/0, 
USA 7,1°%. 

Bár ebből az adatból még nem vonhatók le széles kö- 
vetkeztetések, tény az, hogy az olvasottsággal baj van 
nálunk. Jó Tenne egy komplex elemzéssel kivizsgálni 
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Bukfencező  múzsa (vб logatta, szerkesztette és 
az elđszót irta Тбthfalusi István). 
Kozmosz könyvek, Budapest, 1976. 

A költészet leginkább önmaga el őtt járatta le 
a tekintélyét. Teljességbitorló hatalmában, meg-
váltó erejében legf őképpen ő  maga nem tud már 
hinni. A megszenvedett tapasztalatokon, a válogatott 
fájdalmak sorozatain túl már csak a bölcs cinizmus 
fedezékében találhatott megnyugvást. 

Úgy tűnik, elérkezett az idő, hogy a költészet értel-
metlenségét hirdető  poézisben felfedezzük a költé-
szet új ér'telmét. 

Itt az idő, hogy a bökvers elfoglalja helyét az iro-
dalomban! 

Itt az idő, hogy megfogalmazzuk a bökvers eszté-
tikáját! 

Ideje felismernünk, hogy a nonszensz, az abszurd, a 
halandzsa, a groteszk költészete, a bökvers: termé-
keny fintor a költészet felé. A bökvers túl v an  a be-
lefeledkezésen, az azonosuláson: mindent tud a ku-
lisszatitkokról, töviгđl-hegyire ismeri az öltözđk misz-
tériumát, a kelléktári fifikákat és svindliket: a bök-
vers mindentudó. A bökvers az árnyékban megmár-
tózott bölcs, aki fölötte áll minden evilági törvény-
nek, mert ő  létezésének valóságában a legigazabb 
költészet. 

A bökvers kajánul szemébe röhög az izzadtan vélt-
igazsággá konstruált — s ezért szükségképpen tév-
útra futott műnek — amelyet épp a mű  megjelölés 
fejez ki leghűbben: csak mű  marad, mívesség, psze- 

udo-élet, de sohasem a valóság. A bökvers hazudik, 
de ebben a hazugságban a legigazabb valóságot fe-
jezi ki. 

A bökvers a legemberszabásúbb kifejezési forma, 
mert a helyzetének megfelel ő  magatartást teszi meg 
művészi létformája központi kategóriájává: a bök-
versben a blöff válik esztétikai értékké! 

A bökvers túl van  mindenféle esztétikán, az ő  esz-
tétikája az esztétikatagadás. A bökvers nem ismer 
el semmilyen értéket, ezé г't ő  az értéken túli érték, 
a megtestesült örökérvényűség. 

A bökvers, amikor puszta létével értékvilágunk ra-
dikális átrendezését kényszerít ő  szükségszerűséggé 
teszi, egyben meg is tagad minden létez ő  és lehet-
séges értékhierarchiát, látványos harakiri-gesztust 
demonstrálva az önmagába szomorodott szájtáti vi-
lág előtt. 

A bökvers maga a megtestesült örökérvény űség, de 
efemer egyediségén túl nem akar semmi több lenni, 
csak önmaga. Az irónia második szintjére jutott bök-
vers azáltal nyer esztétikai közlésértéket, hogy kez-
dettől fogva „tudatában van önmagának": tudja, hogy 
bökvers, és az is akar maradni. Az iróniaduplázás-
hoz egy bukfencen át jutottunk! Fejbekólintottuk 
magunk, hogy feledni tudjuk: amit csinálunk — m ű-
vészet. 

A bökvers a sznobpukkasztás legtudatosabb műfaja: 
miközben a nyárspolgárok vizét klórozza, észrevét-
lenül halálos mérget csempész italukba. 

A bökvers-epigramma: világnézet. 

Kosztolányi: Egy agg póttartalékos sóhaj¢ 

Mit ér, mit ér két félteke, 
ha lóg az ember féltöke. 

A bökvers-epigramma új világkép-kódex lapjait írja, 
világnézeti anarchizmusa új forradalom fészke. 

Bökvers-költő  az a minden hájjal megkent, kiátko-
zott lírikus is, aki verssorainak bombasztjai mögül 
bölcs mosollyal tekint felültetett olvasóinak táborára. 
Az átejtett cenzorok, lám, giccsként megették már-
már hihetetlen blöffjeit: 

Kenyerünk az Alkotmány, 
Alkotmányunk: a kenyér. 
E szellemben fogjon össze 
Minden dolgozó tenyér! 

A manír és a „költőiség' ekkora kontrasztjából már 
csak nagyon jó vers születhet, öntagadó, mely épp 
ezáltal válik világnézetileg progresszívvé, az új ér-
telmű  forradalmi szellem nagyhatású kifejez őjévé. 
Forma és tartalom szándékolt kontrasztjából a kife-
jezés elmélyítésének már csak egyedül lehetséges 
eszköze jön így létre. 

. 

A világirodalom gyöngyszemei sorozat szerkeszt őjé-
nek, Kormos Istvánnak valószín űleg nem kis része 
van abban, hogy magyar nyelven létrejöhetett a 
„bukfencező  múzsa" ihlette költészet els ő  antológiája. 
A közölt anyag még csak mustra, a válogatás még 
esetleges — .az antológia értéke azonban így is fel-
becsülhetetlen. Az idegen nyelv ű  anyagot a fordítás 
hiánya szelektálta meg, de a magyar hagyományból 
is kimaradtak olyanok, mint például Eaton Darr stró-
fái. A mulasztásokat menti a korlátozott keret és a 
fogalom körülhatárolatlansága. Remélni lehet azon-
ban, hogy épp ez a válogatás fogja meggyorsítani a 
fogalom érvényesülését, s ami ezzel jár: differen-
ciálódását. 94 
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Az egész válogatásból nekem személy szerint a kö-
vetkező  költemény tetszett legjobban: 

Christian Morgenstern: 

Hal éji éneke 

U U 

UUUU  

UUUU 

U U U U 

UUUU 

U U U U 

U U 
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ez 
ecumenopolisz 

Szabó Lőrinc fordítás¢ 

Erről a kis remekműről bátran mondhatjuk, hogy 
jobb mint az eredeti, hisz alatta fel van tüntetve a 
fordító neve is, ami olyan többle`tet ad a magyar 
váLtoza'tnak, amilyenr ől az eredeti nem is álmodott. 

1958-ban alakult meg az Ekisztika Athéni Központja 
(ACE), amely településtudományi vizsgálatokat foly-
tat. Ugyanitt működik Doxiadis és társai tervező-
irodája (DA). Doxiadis neve összeforrott a telepü-
léstudománnyal (ekisztika) és annak megteremtésével. 
A „jövő  városa" (ecumenopolisz) 1960-ban vált kísér-
leti alannyá. 

Az ecumenopoliszról gondolkodva nem szabad a múlt-
tal foglalkozni. Először képzeljük el és fogadjuk el 
amilyennek elképzeltük, majd kés đbb kíséreljük meg-
találni az összekötő  szálakat a jelen felépítésével. 
A mai város az eddigi tapasztalatok összes űrítése. 
Ettől való eltávolodásunk a jövđ  számára kreatív er đ t 
ad. Az ecumenopoiisszal kapcsolatban nem szabad el-
fogadnunk, hogy a ma a jövő  és a múlt mércéje. 

A jövő  települése az egész Földre érvényes, de nem 
mint kiépített területre. Egyforma igazgatási és fizi-
kai együvétartozason, valamint ugyanazon urbanisz-
tikai törekvéseken van a hangsúly. Nem történelmi 
város-folytatás, elérését 100-150 évre jósolják. 

A mai dinamikus várasokat (dynapolisz) nem éget-
hetjük fel, ezt gazdaságunk nem engedheti meg, így 
ezeke't kell tovabbfejieszteni. Ebb ől a szempontból az 
ecumenopolisz az egyedüli követhet ő  elgondolás. 

A lakosság mind nagyobb számban költözik a váro-
sokba. Elérjük azt, hogy a földművesek is urbanizált 
településekben élnek és innen mennek ki föidjeikre, 
mint a munkások minden reggel munkahelyükre. Igy 
az egész világ urbanizált településekben fog ékd. 
A nagyabb városok fokozottabb ütemben fejl đd-
nek, és: 

— asszimilálják környezetüket 
— állandóan növekednek 
— megsemmisítik a többi településeket 
— megváltoztatják a természetet 
— vonzzák a távolabb élő  embereket 
— több központtal rendelkeznek. 



Ennek következtében nagy területek néptelenednek 
el. Ugyanakkor a települések összefügg đ  láncolata 
képződik, amelyek a kiépített , szabad területekkel 
és a természettel a Föld „szőttesét" alkotják. Ekkor 
elmondhatjuk , hogy megállhatunk , hiszen elértük az 
ecumenopoTiszt. 

Mit rejt ez a sötétbe tekintés? 

A kiépített területek központjai a gyárak lesznek. 
A lakásokban a legkisebb időveszteséggel érhetünk 
el az ágytól a fürdőszobáig , majd a reggelizőasztal-
tól a munkapadig. A lakások felh őkarcolókban he-
lyezkednek ii, amelyek fels ő  része a gyermekek lak-
helyéül szolgál. Igy nem akadályozzák a termelésbe 
igyekvő  munkásokat. Az alsó emeleteken laknak a 
felnőttek, akik a termelésben dolgoznak. 

Mikor a fiatal nemzedék munkára éretté válik, fo-
kozatosan lejjebb költözik. A legalsó lakosztályok a 
szakembereké , akik innen indulnak munkába az első  
szinten elhelyezkedő  gyárakba. A lakótér elrendezése 
nagyon gazdaságos, hiszen a munkaba indulók helyét 
a munkáról érkezők foglalják el. Fenntartással kell 
fogadnunk az embernek egy jól olajozott szerkezet-
hez való hasonlítását, aki a felh őkarcoló legfelső  és 
legalsó szintje között élet-et űdöket tölt el a végs đ  
állomásig , a földalatti temetđig. 

A település központját a városi tanács épülete, az 
igazgatási fórum , a szakosított tantermek , éttermek 
foglalják el, míg a külvárosokban helyezkednek el 
a lakószobák . Ezek külön vannak választva : nđk, fér-
fiak , gyermekek és közösülés számára. Ezáltal az 
egyetlen forma a társasági élet Tesz , mivel nincsenek 
olyan tevékenységek , amelyek megkövetelnék a kü-
lönálló helyiségeket. Egy új bútor jelentkezik az ágy 
és a szék kombinálásából, ami az ember fekvési és 
ülési szükségleteit szolgálja . Amint az ember felkel 
az „ágy-szék"-bđl, egyetlen lépés a közösségi életbe 
viszi, a közösséghez tartozik , tehát, társadalmi terek-
ben éi. 

Mi itörténk a művészettel? 

Erre szolgálnak a kultúrközpont termei, a múzeum, 
park és katedrális ötvözetei, ahol az emberek sza-
bad idejüket tö Тthetik lassú sétával, halk zene mel-
lett, élvezve a formák, színek, illátok, ,tónusok és íz-
lések harmóniáját. 

— Vajon ez lenne a humánus település ? — teszi fel 
a kérdést maga Doxíadis is. 

A hatalom központosítása emberileg retrográd zsar-
noksághoz vezethet . Ezért olyan megoldást kellene ta-
lálni, amelynél nincs hatalomközpontosítás és nincs 
ellenőrzés egy kiválasztott embercsoport részér ől. 
Ugyanakkor a család felbomlásának irányzata is el-
lenezhetđ . 

Mi lehet az eszményi ebben a gyertyafényben? 

— egyensúly a kiépített és kiépítetlen területek 
között; 

— betelepíteni a megm űvelésre alkalmatlan hegye-
ket, pusztaságokat; 

— a szép panorámákat, a legjobb erd őket, legszebb 
folyórészeket védetté ,tenni. 

Az árnyát el őrevető  ecumenopolisszal fokozatosan 
foglalkoznunk kellene, hiszen a világ lakossága na-
ponta 195 000-rel növekszik, és alig 15 év leforgása 
alatt egymilliárd fđvel gyarapodott! 
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U ovom broju objavljujemo pesme u prozi dve mlade madarske pesnikinje 
Eržebet Č anji i Eve Vat, kao i kralku prozu lšivana Brašnjoa. U prevodu 
objavljujemo jedan prozni teksl mladog slova čkog pesnika i prozaista Mi- 
roslava Demaka, i pesme amerí čkog pesnika Gari Šnaldera. 
U temalskom bloku obradujemo zlikarsivo Imrea Šafranja, č ija se reirospek- 
ttvna tztožba, koja ii dosfojno reprezentovala skin o tridesetogodišnji životni 
put slikara organizovana 1916. godine u 5uboltci može ubrojiti u najistak- 
nutije likovne manifestacije u Vojvodini. Pored kriii č kth napisa donosimo i 

esetsti čke pesme  ha  Tolnaija i mladog madarskog pesnika Lajoša Pintera 
inspirisane Šafranjevim slikarstvom. „Šatranj spada medu one siikare, koji 
обгасаји  veliku pažnju п а  što jedinstvenije transponovanje svoje li č nosti u 
deio. (...) Za Šafranja ii karakteristi č an osobeni humarizam. On пе  saose ć a 
sa kolektivnim č ove č anstvom, ve ć  naportiv, njegovu izuzetnu senzualnost 
odreduje simpatija prima čoveku pojedincu. Tokom svojih borbi uvek  ii 
pronaiazio najadekvafniju izražajnu formu, kaki to na jednom mestu Jožet 
Ас  pite  0 njemu: „u svojoj umelnorti uvek ii nanovo pronalazio simbole 
svoga živola.' Imre Šafranj је  — kako to potvrduju njegova dela — пе - 
zauzdan slikar. Nemiran duh, ve č ili pufnik: 0 čemu nam svedo č e i njegove 
lutanja  P0 Evropi i Jugoslaviji. Ne  sari št0 ga  fi  drži mesto u tvropi, 
nego ni i  svojoj užoj domovini, Vojvodini, nema mira ve č ito tumara, 
istiažuje, lraga za zaboravljenim slíkarima, i  slikanima minulih vremena. 
Neumoran i uvek pun volje za eksperimentisanje.  „(Janit  Siveri)" Izbor Šatra -  
njevog vi б riraju ćeg nemira je: uzbu đenje za četo u čarima prizora (sumnja, 
volja, ozbiijnost), koje u borbi ironije i duševnug raspol0ženja poslaje sve 
žeš će i snažnije. U nepreglednoj širiní mu čne impresíje slikareve, stvarnost 
si sublimira U prizor, razvija se bleda lepota sveta bestelesnih raspoloženja 
(Pariske U1íce, Tapiserije ltd.), prevazišavši logiku simbola cvetne poljane 
č kaljeva („ Čkaljevi")."  (Ito Fenjveši(. „Oko 1 Ч66. godine pojavijuju se na 
Šatranjevim platnima stabla, kao sim бoli čni pratipovi razvoja i oslobodanja 
duševnog živofa.  Posh e tadašnjih pufovanja (Crna Gora, Izrael, pariških odu- 
ševljenja .. )Šaf гanj se sve više služi svojim „transcendenlalnim simbolima", 
zanosno hilaju ć i cilju, koji je možda sari njemu jasan. Ose ćavši se okova- 

nim, vezanim, na svojim platnima umnožava likove krilatih šamana pfi ć ijih 

oblika, slobodne svemo ć ne forme, koje lefe iznad vremena i prostora. Nje- 
govi su saman-vracevi, džinovi apsolutni sanjari, simboli koji žude za  total -

nini otelovljenjem slobode, nasuprol svake vrste modela ogradivanja." (Bela 
Duranci). 
Pretistavaju č i životno deli Ervin Šinkoa u over broju objavljujemo rad 
Marie Poljak, koji nam pruža semanti čku analizu jedne $tnkoove novele 
(„5trvina"). 
U svom еаеји  Antal Bognar se bavi hofografijom, smalraju č t ii lakvom uni- 
verzalnom umetnosti „koja — се  verovafno u skoroj budu ć nosti iz  kozma 
promeniti naše poglede, kao prvi pravi Makluanski medij poste Guten- 
berške-galerije" (...) „U holografskim kino-teatrima, u galeríjama likova 
6udućnosti, pod svodovima kružnih hodnika, rada se novi na č in vi đenje 
nova estetika. Nastajanje holografije naime veoma izoštreno posfavija prvo 
(ill posiednje) pitanje estetike (i spoznaje): holorafgija  ii savršena umet- 
nost mimeze, likovi naime mogu biti i reprodukcije (iii njihov original), 
modell takode, a mogu biti i konstrukcije (koje nemaju original), i do kraja 
zadržavaju svoj dvojni karakter, jer se iii  faj na č in razlikuje prenošenje cd 
momenta prevođenja da 6i u istom času (menjaju ć i se od slu čaja do slu- 
саја ) funkcionisali i kao elemenli znakovnog sistema. Na prvi pogled nam 
se č ini da, holografija temeljno o čerupava pismenost (naro č ito pisanu lite- 
rafuru), jer biz prenošenja jezika, biz intervencije ostvaruje Inc. 0  сети  
su pesnici mogli sari da sanjaju — i ,mogli da pevaju." 
, : ŠnajderOVO pesništvo se formira iz životnog doživljaja svetova drumova, 
fura, iz totemisti č ko-anomisti č kOg pojmanja sveta primitivih indijanaca, i 
budisti č kih verovanja, pesnik stavija svoje pesništvo nasuprot brzoj indu- 
strijalizaciji našeg stole ća, nesagledivim posledicama porasta sfanovništva, na- 
slu ć uju ć i uskoro nastaju ću ogromnu eko-kaiastrofu."  (Pile u svojim zapisima 
Alija Ba1až prevodioc pesara  Gail Šnajdera(. 
Reporfaža Karolja Dudaša govori 0 sremskom situ Maradik, i  frail odgovor i 
razlog zbog č ega se lamošnje madarsko slanovništvo odri če svog mahennjig 
j ezika." 
Studija Ferenca Berelke obraduje delatnost lštvana Nemeta, jugostovenskog 
madarskog prozaiste i pubiiciste. ,. .. tokom paralelnog negovanja novinar -  
skog i beletristi č kog rada lšfvan Nemet  ii postepeno uspeo da sagleda one 
sfvarala čke forme ponašanja, koje su proisticale iz dvojnosfi njegovog stva- 
raiašfva, i koje su Si, naro č ito u belet г isti č kom radu — često pojavljivale 
kao unazaduju ć i fakfori, uspeo  ii da svede na zajedni č ki imenifeij anga- 
žovanu opservaciju, koja je prepoznatljiva u njegovoj zbirci novela i izo- 
šlrene jezi č ko-stílisti č ke mefode i sredsfva u omladinskim romanima . .." 
Lajoš Banjai u svom radu  pile 0  novelislici savremenog madarskog pro- 
zaisfe, Išlvana Mandia, usfanovljavaju č t, da ii njegov osoben novelisli čki stil 
naslavak književne lradicije koja pokušava da razbija anegdotisti čke okove 
novela u madarskoj književnosti, i kao lakav sa svojjm vrednostima današnju 
madarsku prozu determiniše na njenoj najoselljívijoj la č ci. 
U pregledu knjiga Bela Čorba nam predstavlja jednu knjigu Zadora Tordaija 
marksisti čkog filozola, koji u cenlar svoje pažnje stavlja jednu u knjizi ob- 
javljenju sludiju koja  51  zajednicom bavi kao specifi čnom „d гušiveno-Ijud- 
skom-zajednicom" i  Ii íz filozofskog i druftvine-socioloikoq aspekta. 
Napis Zoltana Šebeka upoznaje nas s jednom madarskom zbirkom studija iz 
oblasfi socijologije siobodnog vremena. 
U ironi čnoj belešci Gabor Turi se bavi pesmama rugalicama povodom једпе ' 
zbirke rugalica. 
Likovni zapis Imrea Harkaija govori  0 arhilektonskoj ulopiji Doksijadisovih, 
° „gradu budu čnosli" (ekumenopilis(. 
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