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tek szellemi életünkbe való bekapcsolására. 
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Hetek óta mindennap felébred hajnalban, mindennap pontosan három óra tízkor, s olyan 
erőt, lendületet, munkakedvet érez ilyenkor .magában, mint tán húsz—harminc évvel ez-
előtt utoljára, amikor miiedig kipattant a szeme még néhány perccel el őbb, mint ahogy 
a csörgőóra leberregte •az ötöt. Egyszer-két zer beugratta ez a rég!, szinte egészen ei-
felej•tett érzés, pontosain ugyanainiak érezte, mint húsz—harminc évvel ezel őtti ébredéseit. 
Sőt egészen annyira megtéveszt ő  volt az egész, hogy már ,indulni is akart a fürd őszoba 
felé, vaksötét volt a szobában, de al!ghogy kilé,pett ágyából, hirtelen megállt, s abban a 
pillanatban: világosan emléksz!:k, nem körülményennek tudatosodása volt a¢, ami oly 
döbbenetes erővel átjárta, .harnem egy gyerek hirtelen fets хökkenö, elementáris riadalma, 
aki olyan helyre keveredett, ahol nem ismeri a járást. 

A lehető  legóvatosabban •igyekezett kitapogatódzni az el őszobaba, ahol már bátran vil-
lanyt gyújthat, anéókül, hogy Jolánit vagy Adámkát felébresztené. Nem is Ádámka miatt 
aggódott, a gyerek úgy alszik reggelig, .mint akit letaglóztak. Régebben meg-megnéze-
gette éjszaka, ha felébredt. Mindig tátott szájjal aludt, nem horkolt, csak szokatlanul 
hangosan lélegzett. Holtfáradt állatok alhatnak így —ötlött már régen az eszébe. Mert 
fogalma éi os, miért, az alvó gyerek látványának hatására szinte mindenkor az a!latkert 
ketreceinek •közelében érezhet ő  szagok elevenedtek meg benne, s őt maga előtt lбtta a 
ketrecek simára síkakt kövezetét is (minden ál Фatkerti látogatásakor ösztönösen erre a 
tisztaságra figyelt fel), s mindig érthetetlennek érezte, hogy az a jellegzetes állats хag 
mennyire betölti a leveg őt, hogy a tisztaság ellenére is mindenütt érezni •az áilatak ki-
párolgásőrt, ezt az eredend ő  és kisúlykolhatatlan b űzt. 

Adámka arcárnak •legfelt ű nőbb vonása, hogy hatalmas szemei vannak. Ahogy az alvó 
kamasz hatalmas kidomborodó szemgolyóját figyelte, mintha egy szobor szemeként uj-
jaival is kitapogatta vonna, mindenkor a k ő  kemény hidegségeként érzékelte e látványt. 
Ez a látvány akkor is fel!dé хбdött benne, amikor Ádámka még kicsi volt, s ő  el-elnéze-
gette јб tszadozбsбt meleg tavaszi délelőttönként a kertben. 

Jolán mindig is éber alvó volt, az utóbb! id őben pedig időnként az az érzése támadt, 
hogy felesége aludni sem .mer, fél szemmel mindig őt figyeli. „Kálmán, hova indultál?" 
„ Kálmán, mit csinálsz?" „A kertbe?" „I-(yenkor?" „Rosszul vagy?" ,;Mi bajod?" „Mit 
akarsz most a kertben?" Kálmán egy pillanatig sem gondolkodott el axo,n, vajon m!ért 
megy ki hetek óta minden éjszaka a kertbe. Úgy tépett ki, • mint  akit üldöznek, Iki kell 
lépnie, s mivel máshová a Lakásbál nem mehet, hát a kertbe megy. Csak kint, az éj-
szakai kert puha sötétségében kerítette hatalmába a jóérzés. Végigjárta a jólismert uta-
kat, kis ösvényeket, végigjarta százszor, ezerszer. Az utak ismertsége és a sötétség 
együtt — anél'kül, hagy ez tudatosodott volna benne — megfosztotta a tért őé, a tér-
érzékelés különböz ő  élményeitől. Észrevétlenül is olyanná vált számára ez az éjszaka.i 
séta , mint egyetlen végtelen hosszú botorkálás az id őben. 

Ha unokája egyszer is el akarta volna vele meséltetni az életét! Hiszen, tudja j&h, a 
gyerekek egy bizonyos korszakukban rеndkívül érdeklődnek szüleink, nagyszülellk múltja 
iránt, pontos dátumokat, neveket követelnek, az elmúlt események szigorú, hézagtalan 
összefügigésű  lánoojatát, de Ádámka soha sem fog az ő  élete Iránt érdekl ődni, ,mint 
ahogyan valószí:nüleg a sajat tulajdon élete iránt sem. Vajon ez az apró mozzanat is 
közrejátsznk abban az állandóan benne lappa Пgó érzésben, amit unokájával szemben 
érez? Talán. Amikor a gyerek :még egész kicsi volt, egy vagy •tán két éves, önmaga 
előtt is titkolt szorongással, :már-.már gyermeki, vad türelmetlenséggel várta, hogy f őjön, 
пő jőn már mGnél gyorsabban, s akkor egy szép napon egyszerre csak megkérdeni t őle, 
hogy is vont az, amikor te kicsi voltál, fiatal voltál, amikor anya még élt, melyik az a 
ház, amelyikben te születtél? ... S akkor ő , engedve a csábító kísértésnek, micsoda 
rapogós kis történeteket mesélhetett volna az egészr ő l, az életéről, igazi jópofa történe-
teket mindenről a világon, még Jegmélyebb váls бgairál iis,  ahogy az már leni szokott, 
ha az embernek megadatik, hogy belekezdjen. E tehet őség pedig, biztos benne, felér 
a szеnvedélyes morfinizmussal. 

Önmaga számára is teljesen megmagyará хhatatlanul ,néhány hete itt a v!rradat el őtti 
kertben, a•nélkül, hogy kereste, anélkül hogy akarta volna, úgy tárultak elé életének 
egyes mozzanatai, annyira elevenen és valóságosan, amilyen csak a csoda lehet. Egy-
szerre csak fehidéхбdött benne az a negyven évvel ezel őtti délután, 1925 ~boбI, amikor 
két-három órahosszával az érettségi vizsga sikeres letétele után az érettségi bankettre 
való készül ődése közepette sürgönyt .kapott: „Apád rosszul van azonnal gyere anyád". 
Akkori érzéseiből csak az általánosságok maradtak meg, olyan érzések és gondolatok, 
az idegeknek az a feszültségi állapota, amelyet mindenki szinte teljesen azonos módon 
él meg egy .ilyen helyzetben. Ez a mozzanat mégis rögzít ődött valahol máshol: az érett-
ségi képén, amely néhány órával a sürgöny vétele el őtt készült. Már néhány nappal 
későbbi szemmel nézve is szorongatóan -komikusnak látszott ez a ikép, s ezt a vegyes 
érzést az évek csak egyre inkább mélyítették. Ha oinikus lenne, ma hangosan hahotázna 
e kép ellementáris bárgyúságán. Mert látni ezt az ámulatbaejt ően gyerekes arcot, s vele 
ellentétben a tekintet egyenesen h ősi, vakmerő , elszánt, tettrekész (sorolhatná), egyszóval 
embertelen kifejezését, s ennek a keveréknek az összeegyeztethetetlenségét, a hamis-
sбgát! Mindez .!m:már egész életének keretében vadában szorongatóan, nagyon szoron-
gatóan nevetséges. 

Aztán otthon Is maradt, nem ment vissza Szabadkára, és nem utazott el a f ővárosba 
sem. Apjának gубПge volt a szíve, Méret' doktor szerint, aki a kezel őorvosa volt, páciense 
ezt már évek óta tudta, bár senkinek sem szólt gála, még a feleségének sem. Ez egyéb-
ként é гthető  is. Apja életvitele, temperamentuma, átlagon felüti vitalitása ezt a szó 
szoros ёrtвl.mében képtelenséggé tette. Vagy-vagy. Az ő  apja eszerint élt, di,tka, érthe-
tetlen körülmény, hogy ez valóban sikerült is neki. Sür ű  rágondolásai folyamán az đ  
képzeteiben egész alakja és élete az életteljesség jelévé zsugorodott és növekedett is 
egyszersmind. 

Amikor hazaért, .a család a „ közé,ps ő  szobában" ült: anyja, Mariska, a n ővére és В3 la 
bácsi., apja bátyja. 

„Apád délelőtt tízkor kijött az üzletb ől (tudod, hogy soha eddig ezt meg nem tette) és 
141 	azt mondta , nagyon fáj a feje , szeretne lefeküdni. Feküdjél , Mikiбs, mondtam neki fyu- 
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godtan, ,mert nekem ,már az este nem tetszett. Vacsorázunk, s apád, ahogy szokta, f ő l-
emeli poharát, hogy koccintsunk (tudod, ehhez a szertartásossághoz akkor as .ragasz-
kodott, ha szűk családi körben vaosoráztu Пk), és ahogy ikoccintásra emelt poharát, 
egyszerre csak egész tеstében összвгбzkódik. Tekintete, •mint  egy beteg gyereké, aki 
körül ,senki, de senki. Poharát emel ő  keze, miiпtha nem is az övé lenne, továbbra is 
ott áll a leveg őben, mJntha a fényképe lenne. Aztán leengedte, szemlátomást megfeled-
kezve a kocsin:tás szándékáról, lassan és étvágytalanu.l megette maradék vacsoráját. 
Kicsit megijedtünk Maniskával, de úgy •tettünk, mintha észre sem vett•ü+k volna az egé-
szet. Beszélgettü іnk apróságokról. Vacsora utan apád .az órájára .nézett (allg múlt nyolc 
óra, s tudod, v!•lágéletében űrtózott a korall lefekvest ő l), nagyot nyújtózott, és meghdutt 
a fürd őszoba felé. Fél óra múlva aludt. „Elnézte •az 'id őt" — mondogattuk Mariskával, 
de valahogy oly furcsa volt az egész. Most •délelott, ahogy lefeküdt és rögtön eJ is 
aludt, úgy gondoltam, átsza•ladok Méreghez, ő  :mégis jobban tudja, mit jelénthet ez az 
egész. S akkor, akkor... és •itt már megcsuklott szokatlanul mélyrefogott, fegyelmezett 
hangija, sí:nn+t ;kezdett, el őbb .nagy, szaggatott aakogással, amelyet •minnden szó, siimo-
gatás, apró figyelmesség csak •tovább szított. Jóval kés őbb ekcsöndesedeitt, de iКбnnyei 
továbbra i•s csak hullottak. Tekintete elmerevedett: pontosan tudta: senki sincs k&ülötte 
a szobában. Ezzel egytdej ű leg Béla bácsi suttogva, •de  azé гt fеlt ű nően ipontosan érzé-
keltetve a helyzet komolyságát, közölte vele a „tényál•lást" apja egészségJ állapotával 
kapcsolatban. Béla •bácsi t!atalkorában m ű kеdvelбsködött a helyi amatőrszínházban. Ká1-
mán talán kilenc-tíz éves tehetett, amikor társulatuk :a Hamletet vitte színre, és Béla 
bácsi volt Horati;o. Azóta az ő  képzeletében soha sem tudott levalni róla ez a Horati.o-
maszk. Mindtg volt benne valami ,nem jóságos és önfelaldozó, amünek szerepe szerint 
lenne kellett volna, hanem ehelyett kenetteljes és atyai.  De  az arca, az változatla пul 
ugyanaz .a vastag festékréteggel megmerevített, lakatlan arc volt, a :mindig „v!gyázzban 
álló" v!zenyős kék tekintetével. „Ó, Hamlet!" — mondta a színpadon, •m Іikđzben eskiлre 
térdelđ  fura elé, de az arca, a tekintete! ... „Ha Béla nincs, Endrey játéka (aki Hamlet et 
alakította) •osapnivalóan gyenge lett volna" — mondogatták otthon. ,,Még az a jó, hogy 
Bélára mindig számíthat az ember" — halkotta anyjától nemegyszer. 0sztönös idegen-
kedése idővel egyfajta kényszer ű  be!smeréssé változott, ki вgészűlve ázzad a keser ű  ái-
tadánosítáissal, hogy igen, pontosan az ilyen Bélák azok, akikre számítaar lehet. Ha az 
ember, mondjuk „segítségre szorulna", akkor, ha szerenoséje van, :megjelenté egy ttyen 
Béla, aki mintha sztnpadra lépne, elvéthetetlen pontossággal mondja és teszi, amit kell. 

— Hagyjad, fiiam, hadd sírja ki magát, .az jót tesz — intette .le ő t, m'ikövben ő  szótlanul 
simogatta anyja rakoncátdaпul göndörószes barna haját. Majd, miután anyja elcsendese-
dett, .határozattaп , mégis bizalmaskodán 'odalépett hozzá, egész közel húzta székét az 
anyjáéhoz, és meggyőző , nyugodt •hangon elkedzte: „Júlia, az istenért, nem szabad 
mindjárt a legrosszabbra gondolnod. A te túlérzékeny idegzeted ... Biztos megunt kép-
zelődtél... Azt ne bánjad, hogy Kálmánit hazahívtad, nem gyerek már, megértheti a te 
lelkiállаpotod•at ... Egy érettségi bankett meg éppenséggel nem a Világ! Ugyan már!" 
Időközben megérkezett Gizi néni i is,  Béla bácsi felesége, bejöttek a segédek is az üz-
letből, és Zoli bácsi, apja ifjúkorai legjobb barátja. Apja kicsit hörg őn délegezve egyfoly-
tában aludt. Méreg is benézett, tanácsokat adott, közölte szakvéleményét, természetesen 
Béla bácsival. Zolli becsi kisvárosunk egyik •legjellegzetesebb figurája volt, többe:k ,között 
arról volt nevezetes, ahogyan el tudott jutni a tökrészegség állapotába. Amint megje-
lent, a .társaságnak szinte ugyanabban a pillanatban a legutóbbi „viharos muri" ese-
ményei jutottak eszébe. A társalgás ,megélénkült .. . 

Anyjának volt egy sajátos képessége. A vallásosság és a b đbonásság keverékéb ől tevő-
dött össze, de valóban egyéni szinten. Apja halála után, aki azon a nevezetes délel őttön 
lefeküdt pihenni és többé nem -is ébredt rá erre a világra — .az alatt a tíz év alatt, 
amennyivel anyja túlélte, sokszor felidézte ezt a napot. Történetének több változata volt, 
de a váza mindenkor ugyanaz :maradt. Anyja go!ndolkodásmód јбnak jellegzetessége abból 
állt, hogy állandóan okság;i összefüggéseket keresett a megtörté Пt események, edőzmé-
nyeik, és a velük egytdoben lejátszódó más események •között. Édesen szétválasztotta 
őket, s mindig kétségbeesett v еreség,ként ismerte fel: e .párhuzamosok feloIdhatatlanok. 
Ezt a felismerését játszotta aztán át valami megnevezhetetlen s ezért megcáfolhatatlan 
bün:tudatđá. Mintha miinden szel az ő  kezében lett volna, .de ő  ügyetlenségből, egy buta 
kis véletlen folytán téves •képlet szerint állí Фotta volna össze őket. 

„Tudod, kisfiam, akkor délel őtt, amikor elhatároztam, ѕü:ngönyőzök .neked, arra gondol-
tam, feláldozom a te nagy örömödet apád életéért. Ha Isten látja, hogy te nem ;mész el 
arra .az érettségei bankettre, amire nyolc évig készül ődtél te ts, éppúgy, mint a töbtr!ek, 
s amit :te teljesen k!érdemeltél, de ehelyett megismerve az els ő  nagy lemondást, szo-
rongva hazautazol, akkor látnia kell, hogy a váltságdíj el•égséges. Apád nem hathat meg. 
De  volt  még egy, talán az е lőbbinel .is nyomósabb okom. Elképzeltem, hogy te szép 
új ruhádban ott ülsz az ünnepi vacsorához terktett asztalnál, koccGtntgatsz, •már kiesit 
kanosaalttó szemmel hunyorítva •a többiekre. Az asztalon, egymástól arányos távolságra 
elhelyezett vázak (kocsmai, kissé ízléstelвn üvegvázák), a vazákban rózsaszín rózsák, 
hatalmasak, s mintha egyre •jobban növekednének, mintha mindj "art kifolynának a vá-
zákból, képzeld el, rózsaszín rózsák, ,hatalmas mennyiségben ... .az egymásba tldesztett 
fehér asztalterít őkön a cigaretta és szivar elhullajtott hamujának szétmaszatolódott foltjai, 
kenyérdarabok, a tányérokon csont, kések és pillák egymás mullé illesztett párhuzamo-
sainak szétcsúszott, •megbomlott rendje, és morzsa, morzsa, morzsa mindenütt, a te, 
kicsit már kancsalító szemed ismeretlen arcok, kezek sokaságának keretében, minden 
csupa zsongó mozgás, megálJ•íthatatdan jelenet, .lefényképszh вtetlan kap... és pontosan 
ugyanekkor apádart a szomszédassaonyok már felöltöztették, összekulcsalt kézzel fekszik 
a ,perzsaszőnyeg tarka mintái között fekete-fehér cs дkas nad!гбgјбbaп , fehér iпgjében 
fekete zakójában, elegánsa, még csak az az otromba kend ő  rútítja el arcát, amellyel 
állát felkötötték, •aztán az is lekerül róla... Nem iigaz, hogy olyan volt, rtjntha csak 
aludna, az orr megmerevedik, a haj megkeményedik, a test egyetlen .lakatlan tömeg. 
Nem, .még ennyi sem: egyetlen besüppedt kis .kupac az elidegenedett :puhák alatt... De 
attól borzadtam el a leginkább, hogy te, aki inkább az én fiiam vagy, mint apádé, egy-
szercsak megérzed, valami borzalmas t őment, és ,ki akarsz jutni onnan, abból a terem-
bбl, haza akarsz jönni, kancsalító •szemmel keresed a kijáratot, de mindenhol számtalan 
sok kijáratot látsz, körülötted számtalan sok rózsával díszített asztalt, a jelenlev ő  fejek 
és kezek ezerszeresét, kések és Villák szétlök ődött párhuzamosainak ezerszeresét, cson-
tot és morzsát, morzsát, morzsát ;mindenütt. Akkor valaki felfigyel rád, kivezetnek, meg- 142 



sétáltatnak, megnyugtatnak, visszavezetnek, ernyedten ülsz közöttük hajmali: g, és reggel, 
kétháram órai méiységes mély alvas után sürgönyt kapsz, hazajössz, hazajöb:etisz ide, 
mert itt az "agyad, itt az asztal, ahová ételedet teszik, gyerekkori játekaid szan•aszét a 
padláson, és mégis, elég ha félrefordítod picit a fejed, meglátsz egy széket üresen, 
és mindenre már csak visszaemlékezhetsz, mint az emigránsok ..." 

Most egyszerre csak arra gondol, hagy Zoli bácsi, s hirtelen megszakad benne képze-
teinek, emlékeínek az •az egész rendszere, amelyet ez a :két szó tart össze benne. Az 
idő  jut eszébe, mert mi más az, ha egy hatvanéves ember egy húszvalahány éve halott 
öregemberről azt mondja, gondolja: Zoli bácsi — :mi más, mint maga az id ő , a nehe-
zedő , lassan áthatolhatatlanná s űrűsödő  idő . 

Gizi néni hallgatagságával, jóindulatú érdektelenségével, mint •maga a m вgtestesüdt eset-
egesség, mindiig is vonzotta anyját. Özvegységének éveiben sokat üldögéltek együtt, 

test -iszogattak, :régies díszes csészékb ő l, apró süteményeket csipegettek hozzá, sokszor 
esteledett rájuk anélkül, hogy villanyt gyújtottak volna: két alig mozduló sziluett egy 
kertre nyíló ablak keretében. Kálmán •soha sem tudta elképze ІПi, mivel tölthetik el ide-
jüket ;ilyenkor, mi mindenről beszélgethetnek, de amint a szobába lépett, megcsapta 
orrát az a jellegzetesenaporodott illat, amelyet azokban a szobákban érezni, ahol télen-
nyáron egyformám épp csak :annyi ;id ő re nyitják ki az ablakot, hogy k:icserél őd јön a le-
vegő , mintha nem is a szobát zárnák el a nyáresti kert iI•la:toktól terhes Leveg őjének 
beáramlása el ől, vagy gélen a hideg, csíp ős szelektől, hanem az illatok és csíp ős szelek 
leple :alatt betolakodni akaró eleven világot zárnák ki szobájuk vilagmindenségeb ő l. Ebben 
a védettségben anyja a maga módján boldog is lehetett volna. Egész özvegységét azon-
ban arra használta el, hogy férje haláláig megélt életének .különböz ő  esaményeit és él-
ményeit a •maga babonás-vallásos módján bizonyos rendszerekbe szervezze, majd elé-
gedetlenül szétrombolhTassa az egészet. Valahol félúton a kett ő  között agyvérzést kapott. 
Elfelejtett beszéLni, írni, olvasni, kés őbb •néha sikerült :megszólalnia. Kálmánnak azt 
mondta: Lájos,es ahogy ránézett, tekintete, mint egy vásott kölyöké huncutul, szemte-
lenül, :de ugyanakkor ki:ssé szégyenkezve ugrott el ő:re meggy ű rődött, elpiszkolódott ar-
cából. Aztán, mint aki maga is :tudja, most „bakot 16W', mintegy beismerve, hogy játékról 
van szó: Ja-los, Ja-los —ízlelgette az „athangs гerelt" szó dallamát. 

Apja halála után, mint egyetlen fiúgyerek  •a családban, ő  vette át az •üzletet, természe-
tesen Béla bácsi felügyelete alatt. Erre el őbb,utább számíđania kellett, ezért íratták be 
a kereskedelmibe is, „jártasaibb legyen a szakmaban". A kereskedelem soha sem ér-
dekelte, de ezen nem sokat töprengett, a matematika tudta leg!n:kább lekötni. Amikor 
a felszabadulás után át kellett adnia üzletét, a Вбdy-féle vegyeskereskedést, ahogy a 
mai napig nevezik még az öt év еs gyerekek is a szül őktő l, :nagyszülбкtб l örökölt nevén 
— bármilyen furcsa is, nem azt sajnálta, hogy magántulajdonától :megfosztották. Ezt 
Jolán, a felesége értette a legkevésbé. „Ebben a :házba•n születtél, a tied, a tietek volt 
itt minden, negyven évet töltöttél el ebben a tudatban, életednek több minit felét! Mi 
lesz velü гхk?" Egyszer a szótértés .minden ,reménye nétkül csókazárt ,is beóekezdstt, hogy 
megmagyarázza Jolánnak, most az egyszer és ezt .az egyet csakazért is ha törik, ha 
szakad, megmagyarázza. Aztán mégis meggondolta a dolgot. Jolán mindig mindent csak 
szószerint tud érteni, s amit ő  mondhatna, az, az valószin ű leg elmondhatatlan. 

Huszonhat éves volt, amikor .megn ősült. Jo:láп  volt a legfiatalabb V•!dákovics ~lány. Né-
gyen voltak testvérek, ;négy lány. Ha fényképeiket nézi az ember, szemébe kell hogy 
tűnjön a hasonlóságok és külön:böz őségek egy teljesen zárt rendszert alkotó sora. Ka-
tának, a lеggidősebbnek az arca a megtestesült aránytalanságnak hat, ebben az össze-
állításban :különösképp. S ha képzeletban hozzáilleszti •az ember az anya és az apa 
arcát is ehhez a •négy lányról készült fényképhez — rögtön felt űni:k, Kató mindkét szü-
lőjétő l azokat a von•asokat örökölte, amelyek önmagukban egyértelm űen csúnyák, de 
ezt másfajta el:rendezésü•k folytán egyikükön sem lehet egykönnyen észrevenni. Kató 
ilyenformán csúnya :részleteik eleven megtestesülését képezi itt a maga arcával. A két 
középső  testvér, Bözsi és Zsáka hasonlítanak egymásra a legjobban. Gesztenyebarna 
hajuk van, keskeny vágasú szürke szemük, arcvonásaik teljesem szabalyosak, és mégis 
hiányzik egészükb ől az a „lendület", az іintеnzi tбѕnаk valami apró jele, amelynek alapjan 
szépnek lehetne Iatni őket. Jolán szabályos, •de szembeötl ően szép arca testvérei arcá-
nak együttesében azért oly meglep ő , mert annyira hasonlít hozzájuk, s Kató egyértelm ű  
csúnyaságával, Bözsi és Zsáka jellegtelenségé иel szemben valahol megfoghatatlanul 
magán viseli azt a bizonyos apró jelet, amelynek alapján valóban szépnek látszik. Sötét 
szeme van, mint Katának, hosszúkás arca, finom b őre és világos haja. Szeme színe a 
barna és fekete közötti legsötétebb árnyalat. Ez a sötét б rnyalat mattá testi. Akkor a 
legszebb, amikor ezen a vékony :matt rétegen átüt valami belülr ől jövő , :nehéz, bárso-
nyos ragyogás. Hogy mégis az elsilányudas egy-egy állomását •jelentik ezek a lányarcok, 
arra csak akkor jön :rá az ember, ha Jolánnal éli végiig az életét. Feleségének szép-
sége , ma már tudja, nem több, mint egy egész testétatfogó fiziologiai összhang. Föi-
ragyogб  tekintete is ismeretlen fizi•ológiai törvényszere"s gek lejátszódásának következ-
ménye, :nem más, és egész biztosan nem több. Jolán ma is szép és ápolt, negyven-
valahánynak ha látsđik, holott jóval túl van már az ötvenen. De alvó arcán, amikor fi-
gyelmét mer vonja el a visszanézés, ő  :má•r rég felfedezte az egykorii Vidáko1ics4éle 
cukrászdia túldíszített és fullasztóan édes süteményeinek ábráit, s őt mintha az egész 
asszony ebből a masszából készült volna: cukrászmesteri remekm ű  egy kirakatban. 

Joiánbál soha, életük legnehezebb perceiben sem veszett .ki az a bizonyos „emberi 
méltóság", „tartás", hogy is .nevezhetné? Amikor egyetlen lányuk, Éva, Évuska, ahogy 
Kálmán nevezte, hirtelen meghalt, elvérzett szülés után, s letelt a gyászév, Jolán el ő-
szedte •régü színes ruháit, alakított rajtuk valamit, s tovább viselte őket. •Hányszor látta 
az előszoba üvegezett ajtaján keresztül tükör el őtt illeg ő  alakját, fürge mozdulatait fé-
sűvel, csatokkal, kefékkel, gyors, puha ujjait apró tégelyek és szelencék között. És va-
sárnap délutáni kötelez ő  sétáik a Nagykertben, Jolán örökös , ;diszkrét" Кб lnüllata, rúzsos 
szájé, enyhén szőkített haja, elmaradhatatlan retikülje... Ha bármikor is fel tudta volna 
venni a versenyt ezzel a Jolán képzeteiben él ő  „emberi méltósággal", minden valószí-
nűség szerint máshogy alakult volna kapcsolatuk. De így ő  mindenkor csak arra volt jó 
Jolán számára , hogy állandóan veszélyez#esse felesége egyensúlyát , s talán épp ezzel 
ingerelte őt arra , hogy a legteljesebben kifejezésre juttassa az övé ell еnében a maga 
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kább fásultan, de ,mindenkor alávetette magát. A magyarok .ideje alatt volt náluk a 
társasági élet •a legélénkebb. Az üzlet jól ment, a háború zajlását csak egy balatoni 
kirándulasról :hazatér őb вΡn érzékelték .közvetlenül. Vonatjuk már több óra •h.ossrán át 
vesztegel ő , •éjszaka volt, vaksötétben ültek, és hallgatták a hol közeled ő , hol :távolodó 
bombarobbanásokat. Akkor élte át anyjától örökölt h.alluoюáaiós készségeinek fb'lytán 
ma is vatóságoѕnak tűnő  élményként azt, hogy: épp most, ebben a percben bomba-
robbanás érte a házukat, otthonuk az üzlettel és a karttel együtt a levegobe röpült, s 
nem maradt az egészb ől más, mint egy romok közül k!kanda•káló ablakkeret,éhá лy 
hófehér csempe a fürd őszabából, Évu: Кa k!sszéke, kettőbehasadt ül бkével, tatán a pult 
egy darabja, de a2 is lehet, hogy a raktárajtó egy •részlete volt, amit .látott, ;kicsit arrébb 
az üzleti kassza :karja, mint egy eldobott játékbabi csonka karja... Arra fett figyelmes, 
hogy Jolán már összes csomagjaikat .kezében tartva vadul huzgálja az ő  kabátját és 
kiabál, de hangja nyomtalanul felszívódott a bambarobbanások és a többi utas kiabá-
lásának hangzavarába. Egyre csak azon a képtelenség еn időztek gondolatai, hogy fele-
ségének elt űnt a hangja, ugyanakkor egészen világos volt el ő tte, hogy azt akarta, száll-
janak •ki a vonatból. Ez volt az egyetlen eset, amikor Jolán tehetetlen volt vele szemben. 
Kálmán meg sem mozdult. Nem érzett sem megrendültséget, sem kétѕégibeesést, sem 
riadalmat. Ulj le — mondta határozottan •a feleségén еk —ülj vissza a helyedre! 

A következő  hétvégét •már a pesti •rokonokkal töltötték, akikkel Jolán újítatta fel a meg-
szakadt kapcsolatot. Jen ő  és lnoi. „A Jen őék". „Tudod, hogy jönnek a Jenőék." „Most 
nem lehet, .mert Jen őéket várjuk." „Kálmán, gyere, megjöttek a Jen őék!" Törley pezsg ő , 
borban sült kacsapecsenye, kávé és cognac, túldíszített fullasztó sütemé Пyek, hamu, 
hajnalban házi barackpálinka. „Hát kérlek, ez ki őű nő , m!nőségf!" „Nálad, :k• гle'k, miden 
minőségi", „első  аПgú, kérlek, el-ső-ran-gú!". És „Jönnek a Jen őék" és „Éppen Jen őé-
ket várjuk", „Nyolcra várunk benneteket, ,itt •lesznek Jen őék is." Jen őékkel felújított 
kapcsolatuk, talátkozásafk :jelentik a mál napig azt az egyetlen sr!tuácrót, amikor Kál-
mán nevetségesnek érezte Jolánt. Jolán az els ő  pillanattál kezdve csodálta Jen đéket, 
m:indkettđjüket egyformán. Jen őt és Inait. Hogy im!ért? Olyan alig megnevezhet ő  lényeg-
telеnségeké гt, amelyek egyedúl képesek arra, hogy öntudatlan, valódi osodálattal töltsék 
el az embert. Amii megnevezhet ő  ezek közül, az els ősorban ahogy beszélték közös anya-
nyelvüket: az ő  fülük számára szokatlan örökös nyílt e* :az egyes szavak k!e еjtésekor 
történő  megízlelgetése, félig-meddig énekhangsorrá váló árt-képzésü:k, selypít ő  lekerekíté-
seik stb. Jolán pár nap •alatt tökéletesen elsajátította anyanyelvének ezt a másik válto-
zatát, de mivel környezetükben ez inkább nevetséges „tinamkodásnak" tetszett, néhány 
próbálkozás után, amiért egy bohócnak kijáró elismerésekkel jut аlmaztak tel•j еsítményét 
a várt igazi ámulatbaejtés és tisztelet helyett — Jolán e.gykett đгe felhagyott használa-
tával. Csak akkor volt sajnálnivalóin és persze .nevetségesen tanácstalan, ha J еnőékkel 
beszélgetett. Riadtai váltogatva őket egymással, nyelvük •ma іndkét változatát úgy beszélte, 
miit egy ridegen, akinek a tudatában talán-talán létezik egy harmadik nyelv is, amelynek 
használatában egészen otthonos. Továbbá: csodálta Jen đéket azért, ahogyan viselked-
tek. Túláradó hálálkodá ѕa•ikat egy csésze teáért, fölényes bálintás иkat egy-egy három 
fogásos vacsora után. Mind еnko•r4 becézgetéseiket, hatalmas szóáradatokban hömpölyg ő  
végeláthatatlan körülfrásai•kat olyan tárgyakra és fogalmakra vonatkozóan, amelyeket 
Јnt!g elég lett volna szótlanul egyszer űen csak .megmutatni. 

apján és anyján túl nem érdekelték •rokonai, hozzáta гtozái, esetlegességnek, vak vélet-
lennek érezte ezeket a kapcsolatokat. Jen ő  az unokabátyja volt, Sándor bácsinak, apja 
legidősebb bátyjának a fia. Sándor bácsi még :kamaszfejjel elment otthonról, végül Pes-
ten telepedett le, és persze pesti lányt vett feleségül. Óseik, Jenóéi éppúgy, mint övéi, 
elmagyarosodott bunyevácak, elmagyarosodott т•émetek, elmagyartalanodott magyarok 
keveredésének hosszú vonulata az id őben. Jenőéknek a háború után (már eléggé benne 
voltak a karban) fiuk született. Most Ausztriában van, Alexnek nevezi magát, Eisinger 
Kristófról pedig, aki neki, az el őző  ;nemzedékbelinek is a dédapja volt, azt állí фja, hogy 
a nagypapája. Nevetni sem volt kedve, mikor ezt hallotta. Micsoda értelmetlen és szá-
na:lmas kóválygás ez a nyelvekben, az •id őben és a térben: örökös hazakeresés és el-
bújdosás. 

Ozletüket, amelyet a felszabadulás után át kellett adniuk az államnak, tulajdonképpen 
soha sem érezte a magáénak. Csak beletartozónak érezte magát éppúgy, mint a pultot, 
a polcokat. A helyzetváltoztatás, maga a változás zavarta igazán. Túl volt azon ez élet-
koron, amikor az ember még ,képes azzal áltatni magát, hogy „újrakezdheti még az 
életét", hisz nyilvánvaló: ilyen :lehet őség soha sincs az életben. Csak napok léteznek, 
egyik nap elfedése a ,következ ővel, és így tovább, minél tovább, csak szerencséje legyen 
hozzá az embernek. Hogyan is értethetné ő  meg Jolánnal, hogy a híres Вódy-féle ve-
gyeskereskedést ő  még azon az éjszakán, Balatonról :hazajövet ott az elsötétített vonat-
ban  elveszítette. Ha visszagondol képzelgései: гe levegőbe röppent házukról, az üzletr ő l 
— :most rögeszmeszer ű  élességgel világosodik meg el őtte, hogy ezek a képzelgések 
döntő  szerepet játszottak egész kés őbbi életének alakulásában. Mert egy csöppet sem 
lepődött :meg, amikor •másnap dél körül hazaérve, a kisváros élénk utcáin egy árnyálatnyi 
változást :sem észlelt, ső t házuk is az üzlettel rendezettebb, tágasabb, otthonosabb volt, 
mint  emlékezetében. Valahol legbelül azonban egyszer és .mindenkorra megddnthetetle -
nil  уalóságosnak érez#e pusztulását, azt, hogy •nincs többé. Az üzletr ő l és házukról meg-
đrzodött emiékeinek ez az utolsó valóságos képe, mindaz, ami utána, hazaérkezésüket 
követően történt, és természetesen már el őzőleg is benne lappangott az életükben, 
ettől kezdve egyértelm űen valószerűtlenné vált. Egy végtelen hosszú tökrészegség kü-
lönböző  stádiumainak a váltakozása egészen addig, amíg ki nem költöztek a házból, 
maguk mögött hagyva üzletüket, és egy egész életszakaszt. Ez a valószer űtlenség-érzés 
azokban •a vendégségekben és társas kiránduaásakban ö ѕszpantoѕuft emlékeiben, ame-
lyek legfőbb érdekességét, s őt valóságos oirkuszi „attrakcióját" Jen őék részvétele ké-
pezte. Ezt meg :is tudja magyarázna. Mert annak ellenére, hogy Sóval több olyan társas 
összejövetelen, bálon, kártyapartin бs kiгбndu.láson vettek .részt, ahová Jen őék ,;sajnos 
nem jöhettek  el',  Jolán „embert tartása", ötletgazdagsága, :biztonságérzete mindig ilyen-
kor érte el a •tet őfokot. Nem véletjen tehát, hagy mindenkor ő  volt a társaság központi 
alakja, az összejövetelek f ő rеndezöje. Annyira :otthonosnak érezte magát ezekben a 
helyzetekben, hogy többé-kevésbé mindenkit .meghapnot!zált szinte az azonosságvesztésig. 
Nemegyszer mindannyian Jolánok voltak színültig töltve az ő  hangulataival, vágyaival, 
jбérzéѕeivei a magukii helyett. 1u 



„Azon a nevezetes •napon , amikor apja, életében eiöször délel őtt tízkor pihenn'i akart, 
és lefeküdt besötétített szobájában , elafvás el őtt a lehúzott .redőnyök mögül is pontosan 
hallhatta a délel őtt jellegzetes zajait , ott érezhette a május délel őtN nap fényét és 
melegét az arcán. Bár nyilvánvalóan nem láthatott tCiI a ,maga helyzetén , csak tette, 
amit tennie .kellett: lefeküdt aludni, nem érezve tettének az idöpon đjából eredő  rendki-
vüWséget , nem .érzett semmilyen szorongást . Tisztában lévén egészségi allapotával, nyil-
ván sokszor eszébe juthatott éjszaka, miután aludni tért, .hogy talán ez a legutolsó le-
fekvése, és talán soha -soha nem •nyitja már rá szemét erre a világra . Utolsó lefekvé-
sekor mindez máir érzéseken és gondolatokon túlian megfogalmazódott tudássá gy űlhe-
tett össze benne.” 

A vendégek összeverődtek lassan , és Zoli bácsi megjelenésekor egycsapásra fellendült, 
sőt sziporkázóan elevenné vált :a tá•rsadgás . Anyja elbeszélései valamennyi változatukban 
klemették .azt .az egybejitszhatatlan párhuzamosságot, amit sz egyik szobában magát 
a hadárba átalvó fénye , a másikban pedig ez •a felfokozott hangulatban folyó társalgás 
teremtett meg. 

„Azon az egész ,napon át minden elhibázott volt. Minden. Ma is emlékszem, amikor 
Zoltánt ,megláttam, még a gyomrom is összerándult, annyira megijedtem. Pedig hát is-
tenem , a legjobb , a legeslegjobb barátja volt . Amikor Béla (elhiszem én , hogy jóaka-
ratbói ) fel akarta idézni a legutóbb ! viharos muri eseményeit , pontosan tudtam, ezt 
nem lett vonna szabad még szóbahozni sem. De ahogy egyszerre csak mindenki arrírl 
kezdett beszélni , mindenki szokatlanul sokmindenre emlékezett , akkor mégiscsak meg-
könnyebbüdést éreztem . Igy tűnt, valaki beugratta kеdvemért az egész társaságot: mutat 
nekik valamit, csak menjenek utána, s így én egyedül maradhatok. Fogtam apád kezét, 
tartottam az enyémben, es oly biztos voltam: nem csúszhat ki. ,Persze nem fogtam meg 
még akkor sem, amiikor bementem, egyenletesen lélegzett , nyugodtan aludt, te meg 
leintettét, ne mászkáljak annyit, majd benézel te, teát hoztál, hogy tudjak mit csinálni. 
De •én Isten előtt végig , egész iid ő  alatt fogtam a kezét ... És mégis, Isten .nem énrám 
figyelt, nem engem vett észre, •nem is a többieket, hanem az egész helyzetet együtt: 
alvó apádat a másuk szobában, és •minket itt, ahogy legutóbb! viharos murik részleteit 
mesélgetjük . És ez a kettő  egyszerűen összeegyeztethetetlen . Isten ezt nem nézhette 
el, fiam." 

Anyja bűntudatát nem lehetett semmilyen én уekkel megszüntetni. Hamarosan rájött, hogy 
nem  is  szabad ezzel próbálkoznia. Anyja egész bonyolult b űntudata egy jól szervezett 
kifogásrendszerré ád'It össze. Biztonságos búvóhely volt számára, s megmentette attól, 
hogy felismerje: mindazért, ami történik velünk, nincs kinek elszámolnunk. 

Kálmánnak az id ők folyamán meggyőződésévé valt, hogy az iregemberek történetei 
mindig meghamisítják ugyan a paláságnak azt a részecskéjét , amelyről szólnak, de 
mindig bizonyos logika alapjára , nem pedig túláradó meséli" kedvük következtében. 
Ahhoz, hogy logikájukat m•cgfejtsük, :ismerni kellene az elbeszél őt és egész környezetét 
is ahol él, s akkor valószrn ű leg pontosan kikövetkeztethetnénk, miért épp egy meg:ha-
t'arozott irányba lendül ki a vadóság síkjából a történet, s őt azt is, miért épp a való-
ságnak azt a részecskéjét szervezik történeté, nem pedig egy másikat, látszatra jóval 
jelentősebbet, amelyrő'I soha egyetlen ,szót sem ejtenek. Gyerekkorában Mariskával, aki 
tizenegy évvel idősebb mála, rengeteget nevettek Bájics nagymama egyik történetén. 
Mariska nála lakott , amikor gimnáziumba járt, és ha haza akart utaz гúl, hét végén, a 
hajnali vonattal kellett jönnie . Három óra után már el kellett indulnia , hogy időben az 
állomásra érkezzen. Sötét volt, az utcák néptelenek, minden kapualjban ,kutya, a járda 
téglái kilazulva, sehol egy lélek. Nagymama mindig megsajnálta Mariskát, ő  is fölkelt, 
felöltözött, kikísérte .az állomásra. EEbb đl a négy évig hetente egyszer megismétl ődő  
útból a következ ő  történet maradt fenn: „Emlékszel, Mariska, a Balog papucsosra? 
Később egészen meghiibbant szegény." Majd a többiekhez: „Megyünk mi •Maniskával a 
Bajai úton, alig múlt három, sötét volt, mint a zsákban. Egyszercsak, ahogy odaérünk 
a Balog papuososék házához, hirtelen kicsapódnak az utcai ablak szárnyai, a papucsos 
meg kiáltozni kezd , vagy +inkább nyöszörögni , rimánkodni , .isten tudja, .emlékszed, Ma-
riska? •(S hogy .mindjobban érzékeltesse, a Balog papucsos hangján :) Len-kel Len-ke! 
Len-kel Hát mi úgy megijedtünk ,Mariskával, hogy szaladni kezdtünk, meg sem álltunk 
a .Bajai út sarkáig ." Maniska és ő  rengetegszer eljátszatták a „Balog papucsos és Len-
két". Most én vagyok a Balog papucsos, most én vagyok a Balog papuosos, és már 
mondták is: Len7ke! Len-kel Len-kel — aztán szaladtak a kert végéig. .De már az is 
elég volt, ha egyikük azt mondta: „A Balog papuasos", vagy nagymama ha пgjan: 
Lanteke! Len-ke! Len-ke! — fuldokoltak, végül csuklottak a nevetést ő l. .Ma is ellenáll-
hatatlanul nevetségesnek érzi ezt a történetet, de miután ez a •mindenkor megújuló 
oktalan, cзikФandozáshoz hasonló nevetéshullám keresztülment rajta, többször eltöpren-
gett azon, vajon miért tudott állandó, számtalanszor megismételt történetté stlárdulni 
Bajics .nagymamában ez a lényegtelen eset . Arra a következtetésre jutott — persze fel-
tételezve , hogy tévedés ;is lehet — hogy Bájics nagymamának , aki Lantos lány volt és 
egy szebb, nagyobb és kellemesebb városban n őtt fel, mint amilyenbe férjét követve 
fiatalasszony korában került, ebben a képtelen űd lényegtelen kis történetben öntudat-
lanul is idegenségérzete nyert kifejezést . Egyszer ű , dolgos és ,igénytelen asszony volt 
világéletében . De vajon mindez megkímélhette attót, hogy ösztönösen , két öltés kőzött 
felemelve fejét kézi:mumkájirál, kitekintve az ablakon , megpillantva a szemközti ház el-
hanyagolt falait , mellette s ű rű  pan szegélyezte víztócsa közepén a .kerekesku tat, hen-
vágy ébredjen benne , ha nem is díszes sarokházuk •után , amelyben a világra jött, ját-
szott , •megtanult s űtmi, főzni, kéznnmu :nkázní, hanem •osak úgy , egy meghatározhatatlan 
valami után, ami szép. 
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prológus 

„mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik"  (J. k.  5. 14.) 
Nem azért így, mintha másként lehetetlen volna. 

intelmek 

Egy i?ntés osupán. 
És rombol az agyban 

az alázat. Nem látni :tárgytól га  tárgyat. 

Egy intёs csu ~pá ~n, és 
n-em desz már ki a Mindent újrarangsorolja. 
Vagy akár csak újrasorolja. sem ki 

egyszerű bbet 
kérne: kezdéskor összetettebb kezdést. 
— Nem a kijelentés, a kijelölés ;nehéz. 

kényelmetlen 
megfigyelések 

„Ki tartózkodh-atik sátradbam, ki lakozh:atik hegyeden" 
— szólnék újra. 

Gsontkopár ez a hely. Csont se már. 
A szellem is alig dereng. Tág a kezdet 
és a vég között a tér. — Kevesebbet akarok. 
Csak annyi ,kell, ennyiben már ne is férjek el. 

Lebeg ő  gyíkszernyi kavicsok, ilyen a leveg ő ; 
szemcsés állatkák borzolják egymás 
türelmetlen hasát. 
Valahogy elveszett a rend. Megsz űnt a szabály. 
„Annyi eltelt id ő  után ismét magaménak 
tudom, vagy érzem csupan, fürge lángját 
a lobbanó agykövek között." 
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Sok vagyok magamnak, ha másnak oly kevés. 
Bár, röptében teljes a madár , mégis milyen szürke , csonka. 
Patakokban siklik itt az ű r a nyegle homlokokban. 

sziveri 
jános 
versei 



miféle 
anyagok 

„Oh,  hát miféle anyag vagyok én" 
(József Attila) 

Mint ködbe hasított fürge vllanas, egyetlen 
sorban k'ifejd ő  cserje: úgy élek. Hámlik világomról 
a mész, fölpattan immár, mi nt  a tojás. — Mit hoztam 
magammal ily gondosan elrejtve? 

Úgy élek, akár Hölderlin hattyúhasonlata. 

Egészen apró agyagmadarakra ‚elek, 
tollukkal berzenked ő  fagydarabokra: 
kicsiszolt pihegöröngyök ezek. Röppenni képtelen, 
finommá m űvelt ujjbegy ű  vérfaragványok, 
„míg h űvös éteri kék fodroz a testük alatt." 
Sű lyedő  semmi-leletek. 

És ha valamire fölesküszünk, habzó leveg ő  
körütöttünk, kicsontozott -hordák. 
Pillanatok, és már masért/másokért vétkezünk 
kitartó önszorgalommal. — Magam-e, vagy mások, 
esetleg a nagy általános-e a h őse e versnek? 

kezdetek 

Kezdetben: csak kietlen és puszta. 
Közöttük semmi nincs. (De a „között" sincsen.) 
Csak a puszta kietlen és a kietlen puszta. 
— Nincs ki ellen szólni, ki mellett lázadni. 

Ezüstre szív a szél. 

valami 
más 

„Milyen közelre ült." „»Milyen közel került.«" 
„Szinte a tenyeremben lelte területét." 
„»Feleletet itt talált.«" 147 



különböző  
lehetőségek 
vizsgálata 

Ha akarom vagyok, ha akarom nem. 
(Ez a költészet el őnye és hátránya.) 

ami 
a 
múltba 
átmenthető  

Kijelöljük magunknak a világot. 
Sötét enyv-szemekkel bambul és tátong, 
még feketébb .az éjben az üreg. 
Nyálikás tenyér, mint abbakhasadékon a 
reggel, besurran résein a tervszer ű  enyészet. 
Serken ő  hantok a talaj, rebben az eledel 
az ős-humusz megmun+kált agyán. Íme, 
trágya a testnek. Ritka világost követ a vakság. 

Unos-untalan honra találunk: csak 
vesztünk, vesztünk végtelen. Furcsa szél röpköd. 
Furcsa kis áld atkák  n  еvефkеd nek. (Így változok.) 
Érezzük magunkban a rést, köröttünk enyhén 
recseg a tüd ő . Ellep a penész. Homlakunk 
mögött kiöl minden nedvet az ész, 
mintha saját magának gyümödcse lenne. 
És vigaszul innen nyerné az erd ő t. A hő t. 
— Ha most különböző  helyzetekbe 
képzelem magam: mekkora megrázkódtatás 
is tudatlanoknak egy újabb ismeret. 

tiltott 
tilalmak 

Zavartan várva minden kimért/lemért mozdulatra. 
Így el ődök és utódak nélkül, keldemetlen a Létezés. 
Egy lávamás — vagy egyéb talán — még menthetné 
a menthetőt. Azazhogy nem, már veszve van. 
— Szе repcserét és kezd ődhet ismeét a pró!bаtétel —
bár elillanhat közben 
a kedv. De, ha más — mondjuk más anyagú 
— az alany? Mind, e tilalmak el9;enére, 
valamire mégís felhasználható legyen. 
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— Noha, a választás nehéz — Fgy már könny ű  
telitalálatra lelni. A játék szelleméved átf ű tött 
jellemek, akiknek ebben titkon részük van, de 
kiknek mindez ismeretlen: Kegyen ki-ki magárnak jelen, 
és az anyag amib ő l összeáll. —Már nincs ami 
nem azért ne Fenne, nem-létét bizonyítsa újra. 



Mert 
nem vagyok más 

Mert ablakom hideg 
mert asztalom hideg 
mert aszó is nagyon hideg 
mert 
emlékszel-e 
hogy szólalt a pipacs 
hóvi rág 

Dagadt homlokoddal 
elvérző  szemeid 
kibuggyanó ajkad 
rojtjaival 

te soha 
nem féltél 
üzented 
s elhittem neked 

de becsaptál mégis 
de becsaptál engem 

Mert 
mikor 
kezemet vetted 
sebem ó 
rég hideg 

hiába léptem én 
nagyot eleget 

A durva hangokat 
nem tudta hangszerem 

s hiába volt 
a hó a csend 

gyilok az asztalon 
maradt mégis 

Mert 
te 
ki túlélte 
e szenvedéseket 

nem titkolhattad 

gyönyöröd bennem 
kínjaimban 

Mert 
emlékszel-e te 
akkor 
kiáltottam már 

nem vagyok más 

Nem vagyok héj 
girizd 
nem vagyok narancs 

Nem bokor fa ág 
levél s erd ő  
csepp sem vagyok 
víz 
tenger 
és 
kő  
üveg 
szilánk 

Én nem szállok 

és hab papír por 
kés 

149 	 egyik sem vagyok 

szügyi 
zoltán 

vagy 
kiáltsak 



Mert 
én nem hagytam 
senkit ott 
védtelen 
valaki asztalán 
hogy éles pengével 
faragják homtokát 

s fiókomba sem zartam 
a tavaszt 

Mert 
engem megszód tolt 
egy pipacs 
hóvirag 

és feleltem akkor 
nem vagyok más 

Nem vagyok hajó 
röptében kukac 
facsaró illat 
I ül!iom 

nem 
sün teknős bogár 

hogy kő  kövön megmarad 

Mert 
én mondtam 

te pipacs 
hóvirág 

én nem vagyok más 

S a napon 
mikor kertemen át 
hozzámsietett 
a néma 
hangyasereg 

akkor szóltam már 

ez s nem más 

Sem szőnyegben virág 
sem pohárban szirom 
nem gömb 
lég 
föld 

mert 
te jól tudhatod 
ez vagyok 
nem más 

És most 
ne 
tovább 
készü Ij 
ez id őt ne sajnáld 

Mert 
le kellett már így ülnünk 
szem 
szemben 
s fegyver nélkül 

döntsünk végre 
együtt-e tovább 

vegyem hangszerem 
vagy kiáltsak 

uram  
te 
hé 
költészet! 150 



fenyvesi 
016 

fókusz 
1977 

Nyilvánvaló, hogy a film a televízióval együtt nem 
csupán művészet, de nem is csak tömegszórakozta-
tás, hanem egy új önálló kultúгágazat, MÉDIUM, 
amely audiovizuális nyelvrendszerével, kifejez đeszkö-
zeivel, ha nem is válik teljes egészében el a kultúra 
egyéb évszázados hagyományokkal rendelkez đ  terüle-
teitől (könyvkiadás, színház stb.) — s đt állandó kđl-
csönhatásban van  velük mégis azt mondhatjuk, 
hogy önelvű, strukturált, differenciált terrénummá 
nđtte ki magát az emberi kultúrában. Kül đnbözđ  igé-
nyeket, elvárásokat elégít ki és teremthet is meg, 
Ismeretterjesztés, hírkđzlés, reklám, esztétikai-művé-
szi lelki gyönyörködtetés — mind-mind jogos társa-
dalmi inspiráció, amelyek kielégítése társadalmi szük-
séglet és kötelesség, természetesen olyan fenntartással, 
hogy egyforma értékeket semmiféleképpen sem repre-
zentálnak. A valorizálásnál csak a m űvésziség lehet 
egyedüli értékminđsítés, akármilycn műfajról legyen 
szó. Ezt szem elđtt tartva a film- és tévékritika ítélet-
csatornái és hálózatai is gazdagodhatnak, módosulhat-
nak. Megfelelő  rugalmassággal és dialektikával a kri- 

161 	tikus hol az esztétika és művészet nevében, hol a kö- 

zönség érdekében nyilvánítja ki szavát, lehetđleg 
olyanformán, hogy társadalmi jelenünk és lehet ősége-
ink szerint közelítsünk kulturális „elvárás-rendszere-
inkkel" az egyre igényesebb és magasabb fokozatok-
hoz. 
A filmgyártás, a filmtermés arányainak, tarkaságának, 
különféleségének egyik átfogó szemléje a belgrádi 
FEST, amelyen az évi filmgyártás legjobb és legszebb 
termékei kerülnek terítékre. A FEST a kritikusokat 
még arra is felhatalmazza, hogy válságokról vagy a 
film nagy pillanatairól beszéljenek és így tudhatjuk, 
hogy hol tart a filmművészet. 

Az újvidéki „kis FEST"-en, amit a szervez ők el-
kereszteltek FбKUSZnak, tíz filmet láthatott a közön-
ség az 1976-os év filmterméséb ől. E tíz film alapján 
természetesen nem vállalkozhat senki mérlegkészítés-
re, olyan konstatációkra, amelyeket elvárnak a fesz-
tiválok után, a válságtüneteket, kórokat vagy a film 
nagy pillanatait illet ően. A FOKUSZ keretében való-
jában csak egy művészi horderej ű  filmet láthattunk 
(Jancsó Miklós: Magánszenvedélyek és közeгkölcsök), 
amely a filmművészet élvonalbelijeinek standardját 
megütötte. Feltételezzük, hogy a belgrádi rendezvény-
nek voltak még ilyen nagy pillanatai ezévben, hisz ott 
volt Fellini Casanovája, Bergman legújabb filmje, 
Bertolucci XX. századja, továbbá a Missury és talán 
lehetne még sorolgatni... 

A FОKUSZ tíz filmje különböző  igényeket elégített 
ki. Volt ezek között gyermekfilm (Cirkusz a cirkusz-
ban), tömeget riasztgató rémfilm (Omen), Hitchcock-
krimi, cigányfolklór, olyan problematikus film, mint 
A taxisof őr, átlagos művészfilm, mint A következ ő  
állomás Greenwich Village, és Bolognioni Č)röksége, 
politikai-bűnügyi film, mint a Kivételes holttestek. 
Alapjában véve közönségsikerre számító filmeket lát-
tunk, és a szervez ők tarka válogatása is inkább a kö-
zönség széles körű  igényeinek kielégítésére utal. Az az 
érzésünk, hogy a szervez ők a filmtermés „könnyűipari 
szektorának" parádéját szeretnék prezentálni, azt a 
szektorát a filmművészetnek, amelyből a filmgyártás 
és a mozihálózatok élnek. Persze, hogy az idei film-
termés gyöngébb volt, mint a tavalyi, az egész szembe-
tűnđ  még a FОKUSZon is, ahol a film popularizálásá-
ra és a közönségtoborzásra lagymatag és eszmeíleg-
esztétikailag eltévelyedő  alkotások (Omen, Cigány-
tábor ... , Greenwich.  Village, đгökség) voltak hivatva. 

ómen 

„A csodák, ámenek, jóslatok, ítéletek teljesen el-
homályosítják a hozzájuk kapcsolódó természetes ese-
ményeket. De ahogy az el đbbiek egyre ritkulnak, ahogy 
haladunk a felvilágosult korokba, m,egé гtjük, hogy 
nincs ebben semmi titokzatos és természetfölötti, ha-
nem, mindez az ember szokásos, csoda iránti fogé-
konyságából ered. Ezt a hajlamot, bár időnként kor-
dába szorítja a józan értelem és a tanulás, sohasem 
lehet kiirtani az emberi természetb ől." (David lume) 

A józan észt b zsergetđ  irracionális képzetek iránt 
fokozott érdeklđdés és figyelem nyilvánult meg a film-
művészetben (sci-fi, rémfilmek). E filmek közönség-
sikere igazolja azt, hogy a hiedelmek — az emberi fé-
lelem specifikus rendszere — még manapság is nagy 
funkciót töltenek be  a társadalomban, đntörvényű , 
emberi pszichikai struktúráról van szá, de az  Omen  
utalásainak és öszefüggéseinek „elemz đmódszere" szi-
gorúbb ellenđrzésünk folyamán nevetséges semit-
mondássá válhat. A film elsősorban is bosszantóan 
logikátlan, naiv (a tragédiát el đrevetđ  fényképek), 
emellett nagyon rossz színészi alakításokkal, csak egy 
felületesen felépített fércmű . 



hitchcock: 
családi 
összeesküvés 

Hitchcockot legtöbbször igen nagy tisztelettel emle-
getik, természetesen mégsem olyan komolyan, mint 
ahogy megérdemelné. A Hitchcock-fenomén megítélé-
sében azonban közrejátszik filmjeinek tematikája. A 
filmek komolysága a megrendezésben jut kifejezésre 
és kevésbé a témaválasztásban. Hitchcock precizitásá-
ról, pedánsságáról a kritika is elismer ően írt már —
jogosan, mert technikai oldala e filmjének is kifogás-
talan. Sziporkázó ötleteivel, trükkjeivel és szövevényes 
történetfűzésével, szituációhalmozásával most is olyan 
atmoszférát teremtett, melyben egyszer űen megfenek-
lünk, ahol aztán Hitchcock eljátszogat intellektusunk-
kal, miközben mi felszabadultan szórakozunk. 

Azt, hogy nyugaton mennyire divatos a spiritualizmus 
és Madame Blavatsky reneszánsa, ez a Hitchcock-film 
is tükrözi. A film egy szellemidézéssel indul... 

a 
cigánytábor 
az égbe 
megy 

Cigányok. Betyárkodás. Vándorlások. Muzsika, Tánc. 
Szerelem. đldöklések. Halál. (Látszólag vonzó anyag, 
nagy lehetőségekkel és buktatókkal.) E film esetében 
mindez „művészkedő", heterogén intellektuális giccsé 
ötvözve. 

jancsó: 
magánszenvedélyek 
éS 
közerkölcsök 

Jancsó Miklós nem az a művész, aki művészetében 
alakváltozásokkal lepi meg közönségét. Stilizált jelkép-
rendszerré duzzasztott világát, m űvészi eszmélésének 
egyedi jegyeit e filmjében is kifogástalanul demonst-
rálja. Aki persze nem ismeri és nem látja be Jancsó 
filmjeinek jelrendszerét, az mindjárt felkapja, hogy ez 
pornográfia, szex így meg úgy stb. 

Jancsó szóban forgó filmjének anyagát a kitagadott 
Rudolf trónörökös Mayerlingben lejátszódott titokza-
tos históriája képezi. Egy legendává lett történelmi 
esemény logikai struktúrái köré fodrozódó lét- és kor-
problémák épülnek rá a Magánszenvedélyek és köz-
erkölcsök elvont, parabolisztikus, látszólag cselek-
ménytelen kompozíciójára, immanens és funkcionális 
komponenseire és az esztétikai együtthatók rendsze-
reire, melyeknek vonzáskörében az emberi test mez-
telensége, pucérsága (tisztasága szerves alkotóelem-
ként vesz részt a filmbeli jelbeszéd és szituáció meg-
teremtésében. Az álszent, szigorú, megbotránkozó, de 
ugyanakkor mélységesen rothadt és b űnös társadalom 
erkölcs-csőszködő  „apostolai" hamis példázatainak ki-
pellengérezése és provokálása a film központi szála, 
aminek begerjesztésével Jancsó nyílt politikai töltés ű  
rejtjelezett utalásokat is megkockáztat. 

(Tény az, hogy Jancsó-filmeket csak többszöri meg-
tekintés után lehet olyan körültekint ően és lényegre-
törően feltárni, mint ahogy Hankiss Elemér tette.) 

a taxisofő r 

A cannes-i filmfesztivál nagydíjas filmje egyhamar 
az érdeklődés középpontjába került. 

A taxisof őr problémát rejteget magában, mégpedig az 
amerikai progresszív film kialakulását és fejl ődését, 
aspektusait, témaköreit, a h őstípusok cselekvés/visel-
kedés-modelljeit illetően. A hatvanas és a hetvenes 
években az amerikai „new movie" csúcsait olyan fil-
mek jelentették, mint a Zabriskie Point, a Szelíd Mo-
torosok, az Eper és vér, A lovakat lelövik, ugye?, az 
Ot könny ű  darab, a Vanishing Point (nálunk Halál-
autó címmel forgalmazták), a Nashville, a Száll a ka-
kukk fészkére stb. Az Amerika-mítosz rombolásának 
tipikus hőseit sorakoztatják fel ezek a filmek. Mind-
egyik hőstípus valamiféleképpen „ellenáll", lázad a 
maga módján a virtuskodó fizikai teljesítmények, a 
férfias helytállások, a veszedelmes és kockázatos fog-
lalkozások, a szörnyen brutális amerikai futball, a 
fegyverkultusz, a kisemberek konformizmusa, a 
dallasi-morál, a fizikai er őszak törvényes és törvény-
telen megnyilatkozásai ellen, melyek valójában az 
Amerika-mítosz alapkategóriáit képezik. A szóban 
forgó filmekben a típusokat a társadalomban elfog-
lalt helyzetük és szellemi preokkupációjuk definiálja, 
amiből aztán megteremt ődnek az ellenszegülés alap-
szituációi, a lehetséges viselkedési és frusztrációs mo-
dellek, és a konfliktusmegoldások. 

~z amerikai „new movie" legjobb alkotásaiban a f ő-
hős egy társadalmilag releváns modellt képvisel, és 
puszta létével, működésével, különbözőségeivel kihív 
maga ellen egy ugyanolyan jogosultságú és széls őséges, 
nagyobb fizikai-gyilkoló erőket képviselő  és birtokló 
konzervatív/konformista modellt. A két modell egybe-
kapcsolódása, begerjesztése után következik a párbaj, 
melyben végül a fđhős majdnem mindig szükségsze-
rűen elbukik (fizikailag megsemmisítik vagy szellemi 
kasztrációt végeznek el rajta). A f őhős kudarca, bu-
kása nyilvánvaló, mert magatartása, viselkedése, el-
lenállása nem képvisel semmi mást, csak esetlegessé-
geivel meghatározott egyetlen embert, típust. 
A filmbéli alaphelyzetek, szituációk abból fakadnak, 
hogy a főhősök jelleméből mi domborodik ki. Mi a 
legmélyebb, legvégs őbb az összes rájuk jellemz ő  el-
lentmondásokból. A filmek ábrázolásmódja egy meg-
határozott társadalmi problémakomplexum legmélyebb 
ellentéteit hívja el ő, az emberek (a főhős és ellenfelei) 
szélsőséges cselekvési módozataiban, szélsőséges szi-
tuációban. A „nem movie" f őhősei más-más megjele-
nési módjait tárják fel a „sorsukat" el őidéző  ellentét-
nek. Mozgó és változatos, széls őséges ellentmondások-
kal telített történeteken, folyamatokon és toposzokon 
keresztül juthat el a főhős az objektív létbeni ellenté-
tek legkülönfélébb gondolatai és érzelmei tükröz ődé-
seihez. 

A főhősök tipologizálásakor szembet űnő  alapmotívum 
az Amerika-mítosz, az amerikai konformizmus felkí-
nálta mesterséges álmok ürességének tudata, kudarc-
élménye és szétrombolásának fiktív képzete. Egyt ől-
egyig olyan típusokkal van dolgunk, akik — kezdve az 
Ot könnyű  darab Robertjától (Jack Nicholson játssza), 
a két szelíd hippi motorosig — mind abszolútumokra, 
nagy tisztaságokra vágynak. 

A „new movie" filmjei igaz, hogy amerikai vonatko-
zások között indukálódtak, de téves lenne azt hinni, 
hogy nincsen általánosabb emberi érvényük, hisz ezek 
tipikus amerikai filmek, melyekben csak amerikai 
típusok, szituációk, modellek jelenhetnek meg, Miloš 
Forman allegorikus remekműve, a Száll a kakukk f ész-
kére egyértelműen túlmutat a partikularizmus veszé-
lyén és tévhitén. Ugyanakkor Michelangello Antoioni 
Zabriskie Pontja az indusztrializmus és a ruralitás 
párhuzamával civilizációnk katartikus nivellálását 
tükrözi. 152 
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Az 1976-os év az elnökválasztás jegyében zajlott Ame-
rikában. Nem véletlen tehát, hogy A taxisof őrben is 
szó van az elnökválasztási manifesztumokról. Hogy 
Palantaine nevű  jelölt indult-e az elnökválasztási kam-
pányban, nem tudom, de az a gyanúm, hogy ezt a 
filmet valamelyik elnökjelölt finanszírozta. 

A film igen sokat jgér, mivel hőse taxisofőr, aki New 
York bármely negyedében hajlandó elvinni (el meri 
vinni) az utast. Az amerikai mammutváros beláthatat-
lan toposza nyílik meg el őttünk: avenue-k, bárak, bol-
tok, nyomornegyedek és rengeteg ember. A feszültség 
létre is jön, Scorcese a „new movie" tipikus hangulat-
világát teremti meg, mert ma már minden valamire-
való amerikai film átveszi az ábrázolás-mechanizmust. 
A taхisofőr sűrűsödő  tehetetlensége, undora „a pokol 
elszabadulására" utal. Fölrúgja az átok televíziót, így 
is felszabadítván magát a rászabott szorongás/vívódás-
mennyiség kisebb hányadától. A lélekben megsejdül ő  
leszámolásvágyat végrehajtja, de tette (megöl négy 
„háremőrt" és így megszabadít egy kiskorú lányt a 
prostitúció fondorlatos gépezetétől) lényegében nem 
implikálja, hogy a valóságban (és a „new movie" 
filmjeiben) miért nem jutnak el legtöbben ilyen konkrét 
tettekig. A taxisofőr a szennyes várost akarja megtisz-
títani. Tisztogatni akar, ugyanolyan abszolútumokra 
vágyik, mint amit a „new movie" h őstípusai mártír-
halálukkal és fiktív megoldásaikkal igazoltak. 

A taxisofőr tette mégis ellenkez ő  irányban sül el, mint 
ahogy ő  maga is mutátja véres kezével a leszámolás 
helyére érkez ő  rendőröknek. Anarchiájával tovább di-
csőíti az Amerika-mítosz-teremtés rendszerét, a 
fizikai erőszak törvénytelen és törvényes megnyilat-
kozásait. A taxisof őr férfias helytállása, h őstette az 
amerikai választópolgárokkal bizonyára azt akarta el-
hitetni, hogy a társadalom gondjai és problémái meg-
oldhatók, főleg ha ilyen hős taxisofőr furikázza őket 
Amerika-szerte, akinek taxijába még az elnökjelölt 
szenátor is beül. Ismerve, hogy az amerikai politikai 
életben fokozottan kifejezésre jut a vonzó férfias kül-
ső, a határozottság és rámen ősség, a katonai és sport-
teljesítmények fontossága az amerikai n őválasztók tíz-
millióinak megnyerésére, leszögezhetjük, hogy az el-
nökjelöltek) jó üzletet esinált(ak), mert az el őbbi eré-
nyek, előnyös tulajdonságok mellett szolid vezet őképes- 

153 	ség és egyéb intellektuális adottságok is elégségesek. 

Nem véletlen, hogy a film rárójelenetében visszatér a 
lány, aki még a taxisof őrt tette el őtt elhagyta, de 
ezek után meg szeretne térni ... A hamis megváltó 
passziójának pózában tetszeleg a taxisof đr, habár ezzel 
ő  is tisztában lehet. Tette a prostitúció és a b űnözés, 
tehát Amerika legromlottabb rétege ellen irányul, 
ezért kétségtelen, hogy etikailag mégiscsak mentséget 
talál, jótékony tettnek lehet elkönyvelni. 

A taxisofőrben a „new movie" ellen modelljét látjuk, 
ámbár az sem kétséges, hogy hamar feledésbe merül 
— mondjuk a következő  elnökválasztásig. 

i. Alfréd Hitchcock: Családi összeesküvés (USA) 
Jancsó Miklós: Magánszenvodélyek és közerkölcsók 
(olasz jugoszláv) 
Richard Donner: Omen (angol) 
Luigi Bolognioni: đrőkség (olasz) 
lidrieh Lipsky: Cirkusz a cirkuszban (szovjet) 
Emil Lotyanu: A cigánytábдr az égbe megy (szovjet) 
Martin Scorcese : A taxisofőr (USA) 
Paul Mazursky : A 'kővetkező  áDomás Grinwich Wi цΡage 
(USA) 

2. Krsto Papié: A megmentđ  (jugoszláv) 
10. Francesco Rossi: Kivételes holttestek (olasz) 
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Az olasz szobrászatnak a múlt század utolsó két évtize-
dében elkezd ődött fejl ődése annyira gazdag változások-
ban, „poétikákban" és személyiségekben, hogy ezen a 
helyen csak f ő  vonásairól szólhatunk. Ezt az id őszakot 
Medardo Rosso gyökeresen újító tevékenysége vezette 
be, és mostanáig ta rt, Lucio Fontana legújabb, jó is-
mert alkotásáig, amelyek a kuttúra h-agyományos értel-
mezésének végét jelentik. 

Az olasz szobrászat fejl ődésvonala Medardo Rossótól a 
futurizmuson keresztül napjainkig (beleértve a kifejezet-
ten újító plasztikus kísérleteket), nem öleli fel a korszer ű  
olasz szobrászat teljes történetét; vannak m űvészek ezen 
a folyamaton kívül, akiknek a gondolatai, ízlése és ké-
pességei nem kapcsolódnak az említett vonalhoz, annak 
ellen "ere, hogy részt vesznek benne, de kevésbé szembe-
t ű nően, látszólag ó иatosan, hagyománytisztel ően: ez még-
sem jelenti azt, hogy „tradicionalista" vagy akadémikus 
szobrászokról van szó, vagy olyanokról, akik érzéketle-
nek a modern ember рго blбm бi iránt. 

Elég megemlíteni Medardo Rosso kortársát, a nápol ц i 
Vincenzo Gemitót (1852-1929), a nagy tehetség ű  szob-
rászt, akit az antik és modern civilizáció, a valóság és 
mítosz, a népies és kultivált felfogás szintézise foglal-
koztatta. Ebben a törekvésében gyakran Medardo Ros-
sóval lényegileg analóg irányzatot képvisel — a fénynek 
és színeknek mint a plasztikus alkotás alaptén уezőinek 
kérdéseit illet ően. 

medard0 
rosso 
impresszionizmusa 
és 
a 
rosso—rodin 
viták 

a 
belgrádi 
modern 
m űvészet 
múzeumában 
1977 
februárjában 
megrendezett 
kiállítás 
margójára 

Guiltaume Apollinaire Roctin 1917-ben beköv еtkezett ha-
lála után a torinói Medardo Rossót (1858-1928) a „leg-
nagyobb él ő  szobrasznak" kiáltotta ki. Meiner Graefe 
„korunk legnemesebb alkotásaiként" dicsérte a m űveit. 

Rosso révén a szobrászat gy őzedelmesen kiemelkedett 
a dekoratív m űvészetek alantas sorából, és a m űvészet 
emelkedett szférafába jutott — mondja Camille de 
Sainte-Croix 1898-ban, hozzászólva a Rodin és Rosso 
vitájához, amikor Rosso „kétségbe vonta Rodinnek a 
Balzac c. m űve utáni impresszionista szellem ű  törekvé-
seit." 

Camille de 5ainte-Croix e szavad nyilvanval бan Beau-
delaine azon gondolat"ara vonatkoznak, mely szerint a 
szobrászat szegényes kifejez őképesség ű  alsóbbrend ű  m ű -
vészet, az építészet alárendeltje, amely „eleve arra van 
ftélve, hogy soha se lehessen egyenrangú a festészettel, 
és hogy örökre a közönséges diszítđmüvészet szintjén 
maradjon, mert képtelen a légkör, mozdulat, fény, pers-
pektíva és az alakok él đ  voltának kifejezésére.' 

„Hiába igyekszik egy néz őpontra irányulnf — folytatja 
Beaudelaire. — A szemlél ő , kđ rüljárva a szobrot, száz 
különböző  nézőpontot is választhat, kivéve a megfelel đ t; 
ezért történik meg gyakran — ami megalázó a m űvészre 
nézve 	hogy a fény véletlen játéka, valamilyen fény- 
forrás hatása olyan szépséget tár föl, amelyr đ l 	művész 
nem is álmodott ... A festménynek csak egy néz đpontja 
van, az kizárólagos és mindenható. Ilyen módon a fest ő  
expressziója sokkal er ősebb." 

Tekintet nélkül azokra az ellenvetésekre, amelyeket ma 
szembeszegezhetnénk Baudelaire e megfigyeléseivel a 
festészetnek a szobrászattal szembeni fels őbbrеnd űségé-
ről (azokkal a megfigyelésekkel, amelyek felidézik és 
folytađják a m űvelt emberek évszázados vitáit egyes m ű -
vészetek állítólagos nemességér ő l és kizárólagosságáról 
másokkat szemben) — forradalmi hipotézis volt ez, ame-
lyet Rosso megerősitett: a m űvészet egy és oszthatatlan, 
és a hagyományos technikák által kierőszakolt különbsé-
gek értelmetlenek. 154 



„Számomra a müvészetben az a fontos —írta az olasz 
szobrász Clarisnak 	hogy elfelejtsem az anyagot... 
A természetben nincsenek határok, igy nem szoritkozha-
tom a fej körvonalaira, mert a fej a testhez tartozik; 
Olyan környezetben található, amely hat rá, tehát része 
egy egésznek, amely nem mellőzhetđ. Ha önt egyedül 
látom egy kertben, nem ugyanazt a benyomást kelti ben-
nem, mintha egy szalonban vagy az utcán látnám mások 
társaságában. Úgy tartom, hogy nem lehetséges a lovat 
egyszerre mind a négy lábával látni, vagy az embert 
mint elszigetelt bábot a térben . Érzem , hogy ez a l6 és 
ez az ember is egy egészhez tartoznak, amelyt ő l nem 
lehet đket elválasztani, egy környezethez, amellyel a m ű-
vésznek számolnia kell... Nem járjuk körül a szobrot, 
mint ahogyan a képet sem, mert nem szükséges körül-
járnunk egy formát , hogy fogalmat alkossunk róla. Semmi 
sem valóságos a térben. Az így értelmezett m űvészet 
oszthatatlan. Nem létezik egyik oldalon a festészet, a 
másikon pedig a szobrászat ” 

Ebbő l a meggyőződésbő l keletkeztek az 1883-84-ben 
Milánóban készített Benyomások az autóbuszban cím ű -
höz hasonló m űvek, amelyben Rosso „az eleven és éles 
expressziб  nagy erejével, a perspektíva, az élet, az at-
moszféra ,és a ,szín' tisztaságával ábrázol különböz ő  tí-
pusokat, amelyeket egy napon az utcai forgalomban fi-
gyelt meg. Amikor kés őbb megmutatták Degas-nak a 
kompozíció fényképét, felkiáltott: »HISZ EZ EGY FEST-
MÉNYNEK A FЕNYKEPE!e" 

Milánóban, 1882-ben, els ő  párizsi útját megel őzően, Ros-
so a modellálás festészeti lehet őségeinek kutatásába 
kezdett: elérni azt, hogy az anyag, különösen a viasz, a 
perspektíva iranyába hajoljon el, amely gyökeresen kü-
lönbözik az lskalabam tanított perspektívától; az anya-
got a térben elvékonyítva és ,ki!terjesztve, szétmorzsoha, 
az emberek beszédével és megfelel ő  környezetekkel azo-
nosítva — a festészettel azonos kolorisztikus és atmosz-
fénikus hatásokat ért el: ily módon radikálüsan megújí-
totta a verizmusnak a mindennapi életre vonatkozó és 
szociális témáit (Beszélgetés a kertben). 

Lehet, hogy „sfumato korszakának eredetét, legalábbis 
részben, a lombardinai festészetnek a conardtól a neo-
klasszioizmusig terjed ő  szakasza elfojtott luminizmusában 
kell keresnünk; lehet, hogy találhatnánk kapcsolatot Ros-
so és a „soapigliature" fiatal milánói fest ői és írói kö-
zött, de az biztos, hogy forradalmiiságának fejl ődésére az 
impresszi,anistákkat és posztimpresszionistákkal Parizs-
ban való megismerkedése hatott: találkozásai Degas-val 
és Zolával, seurat "iránti csodálata, közvetlen kapcsolata 
Rodinnel, akit Dalou m ű termében ismert meg, •ahol kő -
farag бkként együtt dolgoztak. 

Rossónak az irmpresszion:izmus bizonyítékul szolgált té-
ziséhez. Pánisban a szinte iátomásos érvény űvé tett plasz-
tikus forma végső  felbantásával megvalósította legmeré-
szebb céljait: eljutott az árny titokzatos el őhívásáig, mint 
a híres Fátylas nő  — A sugárúti est élménye (1893) c. 
m űvében, amely a költészet tet őpontját tartalmazza a 
tárgy eltűnésének határán; vagy mint a titokzatos Ma-
dame X-ben 1896-ból, amelyen 1913-ban újra dolgozott, 
és amelyet Zervoz befejezetlen vázlatnak ta rt , míg köz-
ben a m űvész által elért végcélrol van szó, amelyen a 
Brancusihoz méltó egyszer űség és tisztaság ideálja való-
suit meg. 

Mar beszéltünk arról az egyedülálló néz őpontról, ame-
lyet Baudelaire esztétikáj•a a festészet kifejez ő  erejének 
bizonyítására használt. Ebb ő l a szempontból Rosso m űve 
tudatos kihívassá válik. Rosso egyetlen pontot keres, 
amelyből szobrait szemlélni kell; ezt nem engedi át a 
véletlennek, egy fényforrás el ő re nem látott hatásának, 
hanem — számtalan maga készítette fénykép segítségé-
vel — kitartóan Igyekszik egyszer s mindenkorra végle-
gesen meghatározni ezt a néz őpontot. 

Meg kell itt említenünk, még ha röviden is, Rosso imp-
resszioniгmusanak egy külön sajátosságát, amely a tech-
ni•kát tekintve 'rmpresszionümus, de fényértelmezésében 
eltér tő le. 

a 
sajátos 
technikák 
vége 
és 
az 
ÚJ 
tér- 
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Medardo Rosso plasztikája arn убКбban keletkezik: a kö-
zeli és egyedüli, el őre meghatározott fényforrás a feke-
teség negatív értékeib ő l emeli ki; egyedülállő  nézópontot 
követel, hogy a szemlél őben újra egy nemlétez ő  kép 
meggyőző  hatását keltse, aminek következtében közelebb 
áll a posztimprеsszianizmushoz és divizionizmushoz, 
mint a szó szoros értelmében vett impresszionizmushoz. 

Rosso szobrászata a vibráoiót — a divizionizmushoz ha-
sonlбan — személyes és önálló lírizmus kifejezéseként 
értékeli, mint a miden m űvészet alapját jelent ő  zenei-
ség szimbólumát. Wagner esztétikája képezi a csúcspont-
ját ennek a felfogasnak, és ez Olaszországban különö-
sen D'Annuпziбnál volt érezhet ő . 1894-ben a fest ő  M,i-
chettinek •ajaniva A halál gy őzelme c. regényét, kijelen-
tette, hogy egy „képekben és zenében gazdag plasztikus 
és szimfonikus prózát" akar megalkotni. Ugyanebben az 
ajánlásban D'Annunzio kiemeli a „lélek helyzetének" ki-
fejezését (ez lesz a címe kés őbb Boccioni híres tripti-
chonjának) és néhány mondatban frappánsan összegezi 
kora legeredetibb gondoikodáinеk poétikáját. Eszerint 
azt a m űvészеtet igyekszik elérni, amely „ö sszegeztetné 
a megismerés és misztérium minden külőnbözőségét", 
amelyben „a tudomány pontossága és az álom vonzereje 
váltakozna", amely „nem utánozná, hanem folytatn đ  a 
természetet". Ezeket a szavakat akár Rosso és a divizio-
nisták is aiáirhatták volna, majd utánuk a futuristák és 
az avantgard m űvészek nagy része, beleértve sok mai 
experimentalitást is. 

Rosso „naturalizmusa" megsejti az objektivitás krízisét, 
amely ekkor már az egész nyugati kultúrát magával ra-
gadta, és inkább a bels ő  igazságra törekszik, mint a 
külső  hasonlóságára. A Rodin—Rosso vita is ezen érzés 
jegyében fejeződök be, és úgy tűnik, hogy meg van foszt-
va az igazi tartalomtól: az egymást becsül ő  francia és 
olasz mester (Rodin a maga Torzóját el akarta cserélni 
Rosso Nevetőjéért) egyaránt kívül esik az impresszio-
nista festészet rövid és boldog id őszakának áldott na-
tu гаNzmusán; és bár eltér ő  kulturális fог náei.ókból in-
dulnak ki, hasonló felfogásokhoz és m űvészi megoldá-
sokhoz jutnak. 

Rodin Michelangelóból ' kiindulva, akir ő l mint az „utolsó 
gótikusról" beszél, igaz, még mindig h ősies szobrászatra 
és szimbolikára törekszik, míg Rosso a lombardiai szo-
oiál гis verizmust és a leonardái légköri luminizmust ala-
pul véve, szét akarja törni a szobrászatot, s őt elФörölni 
a szobrászati és festészeti alkotás hagyomanyos különb-
ségét. Ennek ellenére Rodin és Rosso — pontosan kife-
jezett személyiségével — a fény és árnyék új értelme-
zésében közel áll egymáshoz: a „fényt vonzó pontok el-
vét" illetően (C. Goldschneider), amelyet id ővel széles-
körűen és nagy sikerrel alkalmaznak az európai szobrá-
szatban egészen Giacomettiiig, s őt még tovább. 

A„Semmi sem anyagi a térben", „Csak a fény játékai 
vagyunk" — Rosso látnoki aforizmái a v а lбszerű tlenségig 
jövőbe látó képzőm űvészeti függetlenség elérése érdeké-
ben a fizikai valóságot .negáló viaszfigurá ,inak példája, a 
m ű  vitális terére vonatkozó követelése nagy hatással lesz 
Olaszországban Umbe rto Boccionira (1882-1916) és a 
„szimultaneitás” és dinamizmus futurista eszméire. 

Bocoioni a divizionizmus tapasztalataiból iindul ki, azaz 
ismét a fény, a mozdulat problémájából és a színek és 
formák komplementanizmusából („Boccioni számára a 
fény a modern élet fđ  jelensége” —írja René Jullian): 
számára Rosso az „ egyetlen szobrász , aki megsejtette 
a szobor térbe vetítésének lehet őségét"; a , ;tartam" és 
a valóság dinamikus kontinuitásának koncepciója pedig, 

Rossót nem a plein-air érdekli, hanem a „ иizuális emlé-
kezés"; nem a .nappali fény, hanem az árnyék, nem a 
természet — habar gyakran a m űvész számára köve-
tendő  modellként emlegeti —, hanem a szellem állapota, 
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amint azt  Henri Bergson sorbonne,i el őadásáiban  kifej-
tette,  be fogj:a ragyogni a  „futurista dinamizmus" alkótó- 
jának szellemét. 

Végezetül nézzük meg, hogy mennyire a jöv őre irányul-
nak Rosso gondolatai az anyagról. Az „elfelejteni az 
anyagot" rossái anyagszemlélete az anyagi egzisztenciát 
meghaladó informel el őrej,еlzéséne•k tekinthet ő . Rosso a 
m űvészeti ágak között meglev ő  — az el ő ítéletekkel teli 
hagyományos technicizmus szülte — határok eltörlésére 
való törгΡ;kуésével („a természetben nincsenek határok, 
Igy nem lehetnek a m űben sem. (...) Nem létezik egyik 
oldalon a festészet, a másikon pedig a szobrászat") meg-
előzte azt a mai irány гatot, amelynek többé nem az a 
célja, hogy „tárgyakat" alkosson, hanem hagy „környe-
zeteket” teremtsen, vagy inkább id őbeli és térbeli hely-
zeteket, amelyekben az im!agináció — a „tehetség király-
nője", ahogy Baudelaire nevezte —újra eléri a morális 
és narratív választás teljes szabadságát. 

Úgy tűnhet, hogy túl hosszan tárgyaltuk Med.ardo Rassát; 
azért tettük ezt, mert — nyugodtan állíthatjuk — az ő  
alkotásai képezik a mai- olasz szobrásza# minden irány-
zatának kündudópontјбt. 

Rosso a hagyományos szobrászat és antropomorfizmus 
krízisét jelzi, az antropomorfiizmusét, amely mintha válto-
zatlan•ul és önkéntelenül köt ődne a szobrászat fogalmá-
hoz. I.konológiai és technikai téren féktelen akcióval 
rombolja Ie az egyes mesterségek határait és korlatait, 
és így megnyitja az utat az anyag és tér azonosítása 
előtt. Innen n őtt ki az új, még mindig nyugtalan alkotó-
tеvekenység a nyitott alaktanok létrehozásara, amelyek 
emberi sorsunkkal egyöntet űek, még ha néha „ember-
teleneknek" tűnek is. 

a 
futuristák 
plasztikus 
dinamizmusa: 
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Umberto Boccioni (1882-1916) Rossóból indult ki, ami-
kor lázas fantáziával szétrombolta a tárgy zárt vonalá-
nak minden pontját, hogy a féktelen repedésekkel meg-
valósítsa a tér agressziójának és fejlesztésének poten-
ciális lehetőségeit. 

Az „erő ,irányok", amelyekrő l André Chaste' (L'Art Ita-
lien, Paris, 1956) és Ém:i,le Langui oly határozottan be-
szél (50 ans d'art moderne, Cologne, 1960.: „Az ,er đ -
irányok ' és az ,erő  felszínei ' a tárgy valódi mozgásának, 
a térben való vibrációjának a kifejlesztett energiának és 
az elért sebességnek kineszkópikus benyomását keltik"). 
Bocoioninak eszközül szolgálnak, amellyel meger đsít і  a 
mozdulatot, amely egyid őben fizikai és szellemi is. Ez a 
művészi kép kiegyenlítése a világ dinamikus valóságával 
és az ember szakadatlan tevékenységének, az er őnek 
szimbóluma, amellyel a meglévőt változtatja, hogy általa 
maga is megváltozzon. 

A tárgyiasított szellemiség és az átszellemült tárgyiasság 
dialektikus folyamatát a „szubjektum" és az „.objektum" 
közötti hagyományos különbség megszüntetésével Boc 
eionii lírai i іntuíciója zárja le. 

Miként a modern  fizika  és fiд ozófia szerint az  ember  vé- 
gezetül rátalál ö пmagára, úgy a világ Boceion•i wagneri 
és D'Annunzió-i hangoktól áthatott m űvészetében  is  vi•sz- 
szavonja percepciáit a felszinxő l és az emberi gondol- 
kodás mélyébe irányítja őket. 

Boccioni m űvészetének másik fomrása, Rosso mellett, a 
diиizionista festészet, f őleg az általa különösen csod "alt 
Gaetano previatié (1852-1920), aki 1905-t ő l könyveket is 
ír a divizio.nizmus elméletér ől és technikámról. Szerinte 

a tárgy szervezeti felépítését kísér ő  szaggatott és egyen-
letes hosszú eosetvanások lehet ővé teszik a festőnek, 
hogy „kifejezze a mozdulat min đségét, amely ugyanan-
nak a tárgynak a tulajdonsága". Ez a meglatás el ő re-
jelzi Boccioni plasztikus dinamizmusát; a (látszólag zárt 
és a saját körvonalai és térfogata által meghatározott) 
tárgy feltöredezését és folyamatos vagy szimultán fejl ő-
dését a térben: a forma duzzadását és robbanását, ame- 
lyek aktívan részt vesznek a tér és id ő, sőt az idő-szerű  
tér megteremtésében, amely az egyidej ű  organikus ered 
ményekkel az egyedüli di!menziót képezi, mert a m űvész 
a tárgynak tulajdon törekvéseiként jelzi ezeket az ered 
ményeket, amelyeik ugyanakkor fantasztikusak is, hisz 
érzéki tapasztalattal lehetetlen felfog гъ i őket. 

Previatihoz hasonlóan értelmezi Giovan;ni Seganti пi is a 
természetet. 1891 ben írja: „A jöv đ  művészete a szellem 
tudománya kell hogy legyen. (...) M űalkotást nem lehet 
csupán a természet elvont szépségeivel teremteni. (...) 
Sőt azt is mondhatnám, hogy a szép a természetben csak 
mint a mi eszménk létezik." 

Boccioni plasztikus dinamizmusa is az európai dekaden-
cia spiritualizáló poétikának széles és összetett körébe 
tartozik. Ebbő l a dekadenoiából ered a minden egységé-
nek erőteljes érzése, az az érzés, amely a 19. század 
végén és a 20. század elején szinte laikus vallásosság 
ként jelent meg, és elfoglalta a hanyatló történelmi val-
lások meg őrült helyét. (Gondoljunk a szecesszió mély 
motiváaiói,ra, amelyek — nem • is  csak kezdetben — a 
futurizmusra is vonatkoznak.) 

Boccioni szobrai: a Fej és ablak fúziója és a Fej+ház 
+fény (mindkettő  1911-bő l) vagy az Antibájos (1912) 
vagy a Folytonossági formák a térben (1912-13), ahol a 
téma újra a mozgásban lev ő  emberi test, mint a Sza-
motrakéi Niké és Rodin Lépked ő  embere esetében. Ezek 
annyira ismert m űvek, hogy nem kell bővebben beszél-
nünk róluk. Néhányukat 1912 októberében alütattak ki 
elóször a párizsi ászi Szalonban. 

Az Üveg fejlődése a térben — a m űvésznek talán leg-
nagyszerűbb alkotása — azonban még világosabban mu-
tatja a futuristák plasztikus dinamizmusa és a kubizmus 
egyidej ű  felbomlása közötti különbséget. Bocsionit nem 
az foglalkoztatja, hogy szétszedje a tárgyat, majd a 
strukturális analízist — mint a karteziánus szellem ű  új-
raalkotás funkcióját — követve újra visszaadja neki 
számtal-an profiljat — ő  inkább kinyitja a tárgyakat, nem 
annyira azért, hogy bels ő  felépítésüket megláthassuk, 
hanem hogy magukat belehelyezhessük a dolgok életé-
be és hogy életteremt ő  szerepünkrő l mеggубгб d,jünk. 
(Boeoioni itt az envlronnement konaepciájat a яtiolрб lja: 
az „urbanisztikai kutatásokhoz" hasonló általánosan 
meg szervezett vizuális kutatást.) 

Bocoioni újragondolja a tárgyat — mély vágások és spi-
rális mozgások közepette, amelyek mеgfoghatatliansб-
gukkal a megfelel ő  térb ő l széles sávokat fogdalnak ma-
gukba — majd végezetül általános — pontosabban szól-
va: nem vizuális — tapasztalatunknak megfelelo"en adja 
vissza. (A modern szobraszat nagy része, Archi реn.kótól 
Zatki,ni:g és Moore ~ig, Boccioninak köszönheti ezt a be-
hatol бst a létező  valóságba, amely a környezeti targy 
kiegészítő  jellegéből ered — amint erre Rosso rámuta-
tott —: azaz nem a naturalista észlelés, hanem ažon 
megsejtések következménye, amelyek zseniá ,hisan felül-
kerekednek a pozitivista optika adottságain: „ Csak a 
fény játékai vagyunk".) 

Boccionival egyid őben, bar másféle orientációval m űkö-
dött Giacomo Balla (1871-1959), akinek rendkívüli mé-
retű  „plasztikus komplexumaira" csak nemrégen figyel-
tek fel. 

Problémája ugyanaz, mint Ross бб  és Bocsionié: „meg-
haladni a festészet és a szobrászat hagyományos felfo-
gását". Témai viszont kifejezetten különböz őek: a ma-
gánvaló energia, az absztrakt gyorsaság formájának kér-
dése. A vasdrótból készült Sebességirányok+örvény 
(1914), a Zaj+gyorsaság (relief kartonból és festett szta-
niolbód, 1914) és a kartonból, piros és sárga pamutból 
készült Erővonalak (1914-5) így legalább öt évvel meg-
el őzi N,aum Gabe konstruktivista kiáltványát, Naum Gabe 
és Antoine Pevsner els ő  kubista próbálkozásait pedig 
2-3 évvel. (Langui kifinomultan észleli, hogy Pevsner 
„átéli a tér és id ő  szimultanitásának futurista еszméit".) 

Ballénak gyakran polikromatikus és különböz ő  anyagok- 
ból készült szobrai a futurista irodalommal versengenek, 156 



abban a törekvésükben, hogy közvetlenül és örömmel 
vegyenek részt a mindennapi életben és hogy minél 
több ‚лrzuális, tapintási, szaglási, auditív és más tapaszta-
latot öleljenek fel, ugyanakkor tudatos természetalkotás-
ra is törekszenek, s đt mesterséges „tájképet" is csinál-
nak (emlékezz0nk csak az 1968-ban a XXXIV. velencei 
bienálén kiállított futurista vagy „futurvirágokra"): mind-
ez Marinettinek a „cserélhet ő  alkatrészekből" összera-
kott emberről alkotott elképzвl,éséиel összhangban tör-
ténik, amely már a Mafarka le futuriste cím ű  regényé-
ben (Párizs, 1910), egy, a belsđbbrend ű  ember és a ro-
bot közötti kényt sejtet. Balla ezen m űvei az automatiz-
mus expresszív segítségére számítanak, miközben ár-
nyékmozgás által kiváltott plasztikus és kromatikus vál-
tozásokat és polcvalens képszerkesztést alkalmaznak. 

Csak ma, a „pop -'art" és a kinetizmus után érthetjük. meg 
Balfának Casati márki (1915), c., faból és kartonból ké-
szült szoborkomplexumát. Az a pszichológiai animáció, 
amit a tárgy a tekintet mozgásatól kap, az élesen látó 
irónia ragyogásában és a játékban oldódik fel, amely- 
nek a néző  is resztvevője. 

Meg keld említenünk, hogy a futuristák ezen különösen 
gazdag inventivitása és tudatos be:kapcsolódásuk a tech-
nclógiai és :aktivista alvilizáeiába, amelynek értelmez ői 
és kanstrü tőrei voltak egyid őben, nem talált közvetlen 
visszhangra Olaszországban, hanem .inkább Németország-
ban, Oraszországban, az Egyesült Aliamokban és má-
sutt, eléggé korlátozott, de nagyon termékeny avant-
gard manifesztációkban (Angliában, Lengye'lorszagban, 
Magyarországon, Csehszlováki•ában, Horvátországban 
stb.). A futumistak sok olasz szobrász-kartársa — ha 
nem is vett részt a mozgalomban — kutatta m űveiben 
a ritmust, a valóság sematikus leegyszer űsítését, a tér 
és alak, a domborm űszerűség és a fény, valamint a po= 
zitív és negatív •té гfоgatok komplementarizmusát, gyak-
ran inkább építészeti, mint szabrászati szándékkal. 

E szobrászok egyike, Duilio Cambellotti (1876-1960) a 
Mocsđri .lovak c. relfefjén 1910-ben olyan dinamikus egé-
szet alkotott, amelyet prefuturi,sztikusnak defi пΡiálhatunk, 
ha Balla és részben Boceioni kinetizmusát tartjuk szem 
előtt. Cambellotti a2 olasz szimbolizmus és „floreális 
stílus" mesterét, Leonardo Bistolfit (1859-1933) követve 
haladta túl a szecesszió orname гitálfs ízlését. A kés őbb 
irgaztalariul elfelejtett és Arturo Martiriire is nagy hutást 
gyakorolt Bistoifi merész metaforikus e хpressziái az ana-
lógiáik és a különböző  effektusú merész lumiinüzmus út-
ján elérték az összes dolgok egységének tipikusan de-
kadens víđ~óјбt. Ezenkívül a feszült energia erđs effek-
tusai . mellett alakokkal váltakozó üres térfelfo•gásá olyan 
eradményeket hozott, amelyek kés őbb új lehetőségeket 
tártak fel az olasz szobrászatban. 

redni. Csak a második viJ бgháború után, 1950-t ő l, s kü-
lönösen az utóbbi években hozta meg a gyümölcsét a 
futurizmus (és a szecesszió) tanítása, amint ezt a közép-
generáaió legismertebb és legtehetségesebb szobrászai-
nak m űveiből meg Kehet állapítani. Ezek a m űvésze,k 
Bocci:onit és Ballát követték, de .mindenekel őtt tanul-
manyozták a „Kiáltványok" programatikus téziseit, és 
eredeti módon élesztették fel őket. Fiatal m űvészek 
munkáiban is fellelhetjük ezeket a jegyeket, azoknál, 
akik az ízlés felületes megnyilvánu:lá9a a túl meg tudták 
találni az újra és a vitalitásra szo;mjazó extrém roman- 
tioizmus igazságát. 

az 
archaizmus 
értelmezése 
modiglianinál 
és 
arturo 
martini nél 

Amedeo Modigiiani (1884-1920) rövid és kezdeti k ő -
szobгбszati tevékenységét Párizsban fejtette ki Brancusi 
mellett, 1911-12-ben. (Az 1912-es Őszi Szalon kataló-
gusában ez áll: „Modigiiani, 1211-1217. sz., fejek —
dekoratív kompozicfó"). A Karfatfd đk 1913-14-b ő l уalók 
(emlékezzünk csak a New York-i Modern M űvészet Mú-
zeumában találhatara, amelyik szintén folytatás nélküli 
magányos jelenség maradt). Olaszországban e m űveket 
csak a m űvész ha,lala után pár évvel ismerték meg. 

Ennek a m űvészetnek a forrásai szemmel láthatóan a 
„primitívek" (az akkoriban így nevezett , ;néger m űvé-
szet"), valamint a XIV. századi kifinomult gótikus mes-
terek. Valóban szembet űnőek a közös vonások, különö-
sen a Kariatfdđk és Tino da Camaino szobrászata között, 
ami arra vezette rá Jean Cassout, hogy az „gráce sien-
ndise" kifejezést használja Modigliiani m űvészete tiszta 
és lágy voroafainak jellemzésege. Természetesen számol-
nunk kell azzal is, hogy Modigiiani a Louvre-ban meg-
ismerkedhetett a régi egyiptomi m űvészettel, Guimet-
Cernusch-i múzeumaiban a közép-keletivel, majd az af-
rikai maszkokkal, valamint Picasso és a kubisták for-
mális megoldásaiиal. Languinak lényegében mégis igaza 
van, amikor megáriapitja, hogy még ha Modigiiani „tett 
is lépéseket Picasso és Brancusi felé, ezek jelentéktele-
nek (...), semmi sem hatott гб  jelentđsebben a néger 
szobrászatnáP". 

A megnyúlt és leégysz вгп sített arcokban, amilyen a pá-
rizsi Modern M űvészet Múzeumában található Nđi fej, 
vagy a másik londoni Victoria és Albert Múzeumban; 
amelyet profilbol mintázott meg, Modiglianii transzfor-
гб lja az archaizmusnak és az egzotizmusnak addigra 
általánosan elterjedt kifinomult ízlését, és visszatér az 
emberiség kezdeteihez. Ebb ői a szempantbóJ megnyit-
hatta volna az utat Arturo Martisiinek, ha s гobгбszként 
nem maradt volna terjesen ismeretlen; habár meg keld 
jegyezni, hogy Martini is kiállított Modigiiani mellett 
ugyanazon az 1912-es Öszi Szalonon. 

Arturo Martininek (1889-1947) több mint egy negyed- 
századig vezető  szerepe  van  az olasz szobrászatban: sok 
különböző  sőt egymásnak ellentmondó törekvést egyesit 
szellemileg és stilisztikailag, ami a maga korával való 
közvetlen és dramatikus у iѕzonyáról tanúskodik. 

Martini a szimbolizmus kezdeti szakasza és a Hilde-
brand müncheni •iskolafában szerzett tapasztalatai után 
rövid id đre a futurizmushoz csatlakozik. Dönt ően expresz-
szionisztikus іогиег itбoiбja azonban a dekompozíciós kí-
sérletek gyors megtagadására kényszer гti. Rosso luminiz-
ntusának felfedezése, amely Iehet őwé tette számára a b đ-
vített tér érzését, és a „pri!mitívek" olvasása, amii kib đ-
vítette a történelmi látókörét, er đs relativista érzéket 
alakított ki benne a szépség iránt. Ekkor áttért a nagy-
méretű  szobrászatra, azzal a szándékkal, hogy az em-
bernek visszaadja méltóságát, a mítoszoknak pedig a 
képzelet világat. Az antropomorfizmus fájdalmas krízise 
után, mivel már úgy t űnt neki, hogy a „szóbrászat holt 
nyelv" (1943-ban könyvet írt ezen a címen), ufiols б  mű -
veiben megingathatatlanul eljutott az aibszolúut formáig, 

Roberto Melli (1885-1958), aki 1910-tő l 1913-,ig nemcsak 
festő  volt, hanem szobrasz is, Medardo Rosso m űvei-
nek tanulmányozása után 1913-ban szintén készített né-
hány szobrot, amelyek ;ma a rámai Modern M űvészit 
Nemzeti Galériájában találhatók. Ezek: a Feketekalapos 
hölgy és a Feleségem іьго nzbб l, valamint Vincenzo Cons-
tantini portréja kőbál, amelyekrő l Carlo L. Ragghi ,anti azt 
ínja, hogy „kivételes eredetiség ű  és erejű  művek, ame-
lyekben az üres és telt területek és hajlatok modern 
szobrászat nyelvén nyugtalan modellál đssal mérhetetlen 
feszültség ű  és intenzftđsú kromatikus látomást valósított 
meg. A futurista kutatásokkal való párhuzamaik még in-
kább kiemelik ezeknek a remekm űveknek a mбvészf vív-
mányalt" 

Az első  világháború a futuristák és .a független újít бk 
forradalmi • akciбját úgyszóiván csirájában fojtotta el. 
Mégsem csak a hábdrú miatt tartott ilyen rövid ideig a 
futurista mozgalom Olaszországban: közrejatszott a 
klasszioizsztikus hagyomány szívós kitartása is, vagyis 
az abszolútra való törekvés, aminek az lett a következ-
ménye, hogy a m űvészet nagy része, még a modern 
olasz, irodalom .is „fényes elszigeteltségbe vonult," a 
„mérték" humanista érzése az olasz m űvészek nagy ré-
szét távol tartotta a komoly újításoktól, mert meggy đző-
désük volt, hogy az újnak autentikus keresése eleve ar-
ra  van  ítélve, hogy bizarrá és tetszés szerintivé váljon, 
mivel a költészetnek értékét és azon képességét, hogy 
az emberekhez szóljon, kompromittálták az e хtravagáns 
prбbálkozások. 

Ezek a művészek nem tagadták meg a kultúra megújí- 
iását célzó antiakadémikus elvek értékét, még ha rövid 
életűek voltak is, mint amilyenek az elker ű l.hetetlвn ne- 
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ékes bizonyságaként az emberbe és a kultúrába vetett 
hitének. 

Marti П i гб l Langui azt mondja, hogy „szobrait a nyugta-
lan korszellemet tükrözik, amely ütközik a szobrászat 
aktuális problémáival és erđs imaginációtól indítatva a 
nagy történelmi hagyomány legy őzésére törekszik. (...) 
Egyenetlen, de jelentős alkotómunkásságával Olaszor-
szágban sok, a futurizmus után felsorakozó képz őművé-
szeti tapasztalatnak az élén áll ." A maga tömörségében 
elfogadható magyarázatról van szó, amely azonban —
úgy tűnik — nem fektet elegend ő  hаПgsúiyt a különböző  
đörekvések között feszülő  szobrász páratlan erőfeszítésé- 
re és fogékony fejl ődésére, amely az évek során magába 
szívta a különféle ikonografikus ösztönzéseket, új értel-
met köiosönözve nekik — az antik monumentális szigor 
újraélesztésével (jó példa erre az 1926-os Tékozl б  fiú, 
amely a legmeggyőzőbb bizonyítéka  Martini  azon képes-
ségének, hogy szobrával a tiszta plasztika keretei között 
maradjon) és ugyanakkor minden hagyomány leghatá-
rozottabb elvetésével. 

Ez látszik az 1941 еs Víz alatt úszó nő  c. m űvén is: az 
„ember", Martini szándéka szerint „szoborrá" vált: nem-
csak a netoni!katál, hanem ,a történelmi eseményekt ől is 
tavol állóvá, „a változatlan és egyenletes egyetemes 
energia szimbólumává, az élet örök formáiba vetett —
ma már — mitikus hitnek a bizonyítékává". Ma rtisi műve 
éppen az embernek a maga kezdeteit ő l való megváltása 
miatt állítható a Modiglianié mellé. 

Arturo Martini mellett meg kell emlitenUink a kevés szob-
rot alkotó Mario Sironi (1885-1961) nevét is. Mint is-
meretes, főleg festészettel és rajzolássa4 foglalkozott; 
képeit a saigarú expresszivitás durvasága és er ős plasz-
tikai érzék jellemzi. 9ironi ugyanakkor tehetséges szob-
rász is: a Kariatidában és a monumentalis dim•borm ű-
veken, amelyeknek architektoniikus funkcióját kapcsolat-
ba hozza a mo Пumеntб l ѕ  szobrászatnak azzal az er-
kölcsi erejéуel, hogy mítoszokat és h ősöket teremtsen. 
(I•rmen ered a „modern legenda atmoszférája", amiir ő l 
Langui beszél.) Martinihez hasonlóan sirini is félelem 
és irodalmi tévelygések nélkül bele tudott merúlni a ha-
gyományba. A gyanú, a vereség, valamint tragikus sze-
mélyes és kollektív tapasztalatai elte ére is hitt az érté-
kek létezésében. 

a 
mai 
olasz 
szobrászat 
törekvései 
és 
problémagazdagsága 

Maradhatnánk, hogy eleinte mindenki tanult valamit Ar-
turo Martinitól, még az utána következ ő  legnagyobbak 
is: Francesco Messin бtól Marszúig és Marino Mariiig, 
Pen ile Fazzinitőd Emid!io Grecáig, Agenoro Fabóritól Lu-
oiano Minguzaiig, Venanzo Crocettitđ l Marcello Masche-
riniig, akik azonban gyorsan magukra és saját kifejez ő  
autonómiájukra találtak. 

Ma rtini megmutatta nekik az utat, amelyen újra össze-
egyeztethetik a szabrás гatot a társadalommal: akár a fi-
guráció folytatásával, habár az úgy is le lett rombolva, 
(rogy néha egy elmúlt civiliizáció maradványaira emlé-
keztet, akár a figurativitás elhagyásáva д , noha akkor is 
kifejezésre kell juttatni a már korántsem békés, s őt néha 
ellenséges személyes álláspontot a természettel, a társa-
dalmi str слktúrákkal és saját magunkkal szemben. Mar-
tinii a jelentéshordozó alakformálás helyetti közvetlen 
áctelmezés és a vаlбѕбgtбі  való formabeli függetlenség 
egybeolиasztásбnak ragyogó és értékes példafát adta. Ez 
a fúzió — amely az egyes kutatások különfélesége és 
az eredmények gyakran szembet ű nő  eltérései ellenére 
állandó és jellegzetes tulajdonsága a modern olasz szob-
rászatnak — olyan tárgy értékét adja a szobornak, amely 
magaban leli fői alaktani motivációit. 

A szobrászat, melyet Martini „holt nyelvnek" nevezett, 
nem halhat meg. Épp e.11enkez őiеg: az általa megmuta-
tott út, valamint Rosso és a futuristák elmélkedései a 
tér és a fény kérdéseürđl felélesztették az olasz szobrá-
szatot és nemzetközi tekintélyt szeretek számára. 

Az olasz szobrászat központi problémája mindig az em-
ber, akkor is, ha a történelem él ő  folyamából meríti té-
máját — a kritikus vi!szonyulas minden terhével — (gon-
doljunk csak Giorgia de Chirico ironikus és vigasztala-
aul sivár m!itog гбfiájú szobraira, amelyek — amint Coc-
teau mondta — egy „laikus misztérium" álomképéit ad-
ják), de akkor is, ha lerombol minden múltba visszave-
zető  utat és a jöv ő  elvesztésére ítélt jelen világos és 
megrázó képét nyújtja. 

Ezt a kiállítást természetesen az anyag határain belül 
kell értékelnünk, ez az anyag pedig — néhány vasszob-
rot kivéve — a bronz. Nem szabad elfelejteni, hogy van 
јбnéhany, ebből az áttekintésb ő l kimaradt m űvész, akik 
csak igen ritkán dolgoznak bronzzal. Ezek közül a kö-
vetkező  néhány mév •ma  már ismert a világban: a vassal 
dolgozó Berti Lardera, a majdnem kizárólag k őben és 
márványban alkotó Andrea Cascella és Pietro Cascella, 
valamit Mario Cerili, aki pedig a megmu Пкбlatlan fá-
ban találta meg a kifejezésmódjának m.egfelei ő  ,;póri" 
anyagot (mint a fest ő  Alberto Burni a zsá-kban): ironikus 
szándékkal alkalmazza, eljátszik az ember és a teatrális 
iránti eleven érzékkel. 

Az anyag kötöttsége arra kényszerít bennünket, hogy fi 
eml,ítsük azokat a m űvészeket, akik Rossбnak és a futu-
ristáКnak a különböz ő  techniká-k kihalásáról, valamint a 
„nemes" és , ;nemtelen" anyagok közötti különbségtétel 
megszűnéséről való eszméit követve szándékosa-n új és 
nem tartós anyagokat h-asználnak 'nemritkan többfélét is 
egyazon m űben mestemséges fény-, hang és zörejfor-
rásokat alkalmazva. 

De hogy az olasz szobrászat rövid áttekintése mégse 
legyen ennyire hliányos, megemlítjük korunk egyik leg-
nagyobb művészét, Fantanát, aki a bronzot és márványt 
szándékosan elhagyva a plasztika minden lehet őségét ki-
próbálja egészen a „szobrászat halálának" határáig, amit 
már A rturo Martini elő rejelzett. 

Lucio Fontana (1889-1966) kutatáséinak sokfélesége ei-
képesztő  és bizonyos értelemben példaszer ű  a forrna, 
anyag és technika szakadatlan kutatása tekimtetében 
(éppúgy, mint Fausto Melotti ezidoбben végzett — igaz, 
más irányú —kísérletei): vagy a béklyóitól megszabadult 
képzelet útjainak kifürkészhetetlensége miatt, amely 
gyakran rávilágít a modern ember sorságyak a közelmúlt-
tal való mély ellentétére; vagy az eredmény brtli бns zse-
niali:tása miatt, amely — sokszor látszólag önkéntelenül 
és elvontan — föltárja az igazságot a természetr ő l, ame-
lyet a m űvész, úgy tűnik, radikálisan ki akart zárni ér-
deklődési Кбгбból. 

Fontapa е lső , vashuzalból készült absztrakt szob гаf , ame- 
lyek a Martini hatását tükröz ő  erős figuráció után kelet- 
keztek, 1930-ból valók. Ekkor kezd ődő  nyugtalan és fel- 
korbácsolt expresszionizmusa, amely a barokk szobrá-
szat hatására alakult ki (de hatott rá Borromini építé-
szete is, pontosabban az epigonjaié), a mi8 бnóđ  Dám 
pompás — sajnos megvalósulatlan — ajtómegoldásahoz 
vezette. 

Ezt az expresszinizmust különböző  lelemé yes próbál-
kozások követik: festett gipsz-, cement-, kerámia- és 
vasszobrok, amelyek mindig újabb b вavatkozasok, tőré-
sek, görcsölődések, vágások és anyagperforáoió kiind.uló-
pontjai.: ugyanakkor a tér és fény nyugtalansága lablfisšá 
teszi őket. Ezek a próbalkozások a technika korát uraló 
mesterkéltségről és .a tapasztalatok és ismeretek viszony-
lagosságáгбl való nem pesszimista, hanem mondhatni 
eleven és örömteli, éber tudattal vannak átitatva. (Ennek 
fényében kell szemlélni Fontana „festészetét" is, amely 
a hagyományos felfogás szerint nem is az, de — a , kép" 
lбtszóđ agos keretein belül — folytatása a merész tér- és 
fénybeli kutatásoknak.) 

Fontana pnogramatikus „térbelisége" („spacial'rzmusa") 
— amely a futuristák, különösen Balla dinamikus-plasz-
tikus megsejtéseibđl indult ki, valamint a fény kezdeti, 
Medardo Rosso áltađ  felvetett problémájából — messze 
maga mögött hagyta az építészeti, f вstésгeti és szobrá-
sгati m ű  közötti., már különben is gyönge határokat, 
hogy — nyugodtan mondhatjuk — azt a teret fejezze ki, 158 
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amely többé nem a földi látomáshoz köt ődik, hanem a 
világok tágasabb látomásához. Mindezt a fénynek mint 
véletlen, mindig változó tényez őnek a kutatásában való-
sitja meg és végezetül az ember jelenlétér ől tudósító 
jelek elhelyezésével, aki a mozgás és a kiáltás elemen-
táris erejével van kifejezve. 

Megemiithetjük még Ettore Colla (1899-1969) nevét, aki 
a dadaizmusra emlékeztet ő  egyszer ű  montázzsal plasz-
tikus objektumokat ko,mponál gépalkatrészekb ő l, csövek-
tбt, vaskonrongokból, kampókból, gyári hulladékokból —
trófeákká és metafizikus törekvés ű  szerkezet-lenyekké 
változtatva őket, a csoda az irónra és a csönd érzésé-
nek következtébe п, amelyet e-gyes tudósok jogosan Gior-
go de Chirico és fivére,  Alberto  savini „metаfizi Кбjá-
val" hoznak kapcsolatba. Ebb ől a nézőpontból kell szem-
lб lniün!k Oolla „absztraktizmusát" is, hogy megélhessük 
kettős ikonologikus éhékét, amely mintha egyrészt a me-
chanikus világ trouvaille-jeit — ha nem is résztvev őként 
— játéknak fogná fel, masrészt Viszont kritikus magatar-
tást tanúsít a technokrációvad szemben. 

Korábban emiitést tettünk a „hangok" sokszf Пűségérő l 
és különnem űségéről a modern m űvészet kórusában: 
fine a példa, hogy Fontapa és Melotti e кperimentaФiz-
mu5бvаl vagy Colba dadaista-metafizikus tekervényeivel 
hogyan helyezkedik szembe a maga nagyszer ű  formai 
tisztaságában Francisco Messina, Giacomo Manzú, Pe 
ricle Fazzini és Emiiio Greco sok szobra, valamint az 
1906-ban született Alberto Vianié, aki a marványt vá-
lasztotta 'neohumanisztiikus, már-már neoklasszikus, de az 
antik kar utáni nosztalgiával szemben mégis ellen"autó 
látomása egyedül méltó kifejezési anyagául. Nézzük 
meg 1952-böl származó monumentális és nyugodt Karia-
tidáját a Modern M űvészet Nemzetközi G.alé гiбјбban Ve-
lencében. Ez a tőlénelmi avantgarde egyik árama geo-
metriai szigorának követelményét kielégít ő  női torzó a 
jelzett neoptatonikus ideahiizmussal van megformálva, de 
szenzualitás hajtja át és kifinomult emocionális töltést 
tartalmaz — a melankólia mellékízének egyidej ű  távol-
ságtartásávat. 

Viani a körvonalak melodikus evolúoiójával és a felületek 
tisztaságával korszer ű  módon folytatja Antonio Ganova 
olim,piаi formáit. Az alakjait könnyedén és gyöngéden 
körülfonó fény probfémáj:a a nagy romantikusok prob-
lémája, akik között ott van a „neok đ assz'bkus" Canova 
ós; az ő  kifejezésmódját azonban modern érzékenység 
csiszolta, nála a kiterjedések leegyszer ű södtek, alakja•i-
nak architektonikus hatásával pedig az absztrakoió kü-
lönleges eszményét valósítja meg, amelyhez más euró-
pai szobrászok is eljutottak, mint Brancusi, Arp és rész-
ben Laurens és Moore. 

Ezen a kiállításan a már említett okok miatt nincs jelen 
az eszményeit festett kerámiákban és hamok Кбben ki-
fejező  Leoncillo Leonardi (1915-1969), aki végighaladt 
a népi ízléssel áthatott figuráoiótóf az absztrakcióig és 
dnformelig terjed ő  fеј lбdési úton; s nincs jelen sok más, 
kdősebb és fiatalabb, világszerte ismert szobrász sem. 
Reméljük azonban;  hagy az itt kialfított m űveknek sike-
rül teljes mértékben bemutatniuk a modern olasz szob-
rászatot olyannyira él ővé és tiszteletre méltóvá tev ő  al-
kotókat és eszméket. Ezek a m űvek képezi•k Olaszország 
hozzájárulását korunk civilizá с iбјбП ak arculatához, amely 
tele van haraggal és aggasztó kérdésekkel, de amely 
ugyanakkor rendkívül meg Пyerő  módon keres;! az új hu-
manizmus alapelveit, a fejl ődés természetellenes növe-
kedésének és a személyiség alkonyán•ak válsághelyze-
tében, amikor drámai módon vet ődik tel előttünk az em-
ber megmaradásának problémája. 
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A szobrászatban sincs kötelez ő  forma, minden szobor-
nak többé-kevésbé saját törvénye van, vagy ha úgy 
tetszik, minden szobor kivétel és szabály. Minden 
szobrász önmaga tanítványa és önmaga mestere. A 
korlátlan szabadság, szabad kibontakozás „korstílusa" 
nyilvánvalóan nem csupán formai kritérium, hanem 
inkább a forma rendszere, a világ szemlélete és értel-
mezése. 

Kétségtelen, hogy az olasz szobrászatnak, plasztikai 
szellemnek nagy hagyományai vannak: az etruszk, a 
latin, majd az olasz reneszánsz szobrászat kiemelked ő  
alkotásai jelentenek óriási fedezetet. Viszont az is 
nyilvánvaló, hogy a latin és a reneszánsz szépség-
eszmény, valamint a XIX. és XX. század fordulójának 
és napjainknak olasz szobrászata között funkcionális 
különbségek/zavarok vannak. Tudvalev ő  ugyanis, hogy 
míg az előbbi az emberi érzékszerveket akarta gyö-
nyörködtetni, addig Bocsioni és társai megrendít őb-
bek és mélyrehatóbbak formavilágukkal, olyan érte-
lemben, mint ahogy a XX. század egyik: legnagyobb 
szobrásza Henry Moore írja UNIT ONE cím ű  köteté-
ben: „Az alkotás (...) nem díszít őeleme az életnek, 
hanem az élet fontosságának kifejt őjét, az életben 
való hatványozottabb erőfeszítésre ösztönöz." 
Hogy az olasz modern szobrászat gy űjtđnév alatt köz-
szemlére bocsátott kisebb méret ű  plasztikák meny-
nyiben fedik az olasz modern plasztikai szellemiség 
fogalmát, nem tudhatjuk, de ha ez a válogatás a leg-
hivatottabb reprezentálni a legjobb munkákat, akkor 
meg kell állapítanunk, hogy az olasz szellem plaszti-
kában már csak árnyéka a valamikori inspirációk-
nak. Persze a világ gazdasági, politikai stb. súlypont-
jai is eltolódtak évszázadok során. 



A belgrádi kiállítás Umberto Boccioni (1882-1916) 
monumentális Folytonossági formák a térben c. alko-
tása köré csoportosul (a szó szoros értelmében), amely 
a XX. századi olasz szobrászat egyedülálló produktu-
ma és méltán állítható a ma már klasszikusoknak szá-
mító mesterek halhatatlan alkotásai sorába. A kiállí-
tási terembe belépő  néző  Boccioni alkotásával talál-
kozik, innen jobbra helyezkednek el a figuralisták: 
aktokkal, portrékkal, torzókkal, különféle figurákkal. 
A világ legtekintélyesebb figuralista szobrászainak ne-
vével találkozunk itt: Arthuro Martini (1884-1947), Ma-
rino Marini (1901), Giacomo Manzú (1908), Medardo 
Rosso (1858-1928), stb. Balról találhatók a nonfigu-
rativisták, az újszerűnek számítható kísérletezések. 
Francisco Somaini (1926), Marcello Guasti (1924), Car-
mello Capello (1912), Amaldo Pomodoro (1926), Albe г -
to Viani (1906), Giacomo Balla (1871-1959), Boccioni 
ökle —erővonalak c. szobra stb. 

Az olasz modern szobrászatnak fizikai és szellemi kor-
látai/görcsei vannak. A kiállítást képez ő  115 szobor 
közül 93 anyaga bronz, 22-nek pedig egyéb anyag, 
(vas, alumínium, ezüst, arany, üveg, plexi, hulladék-
anyag). A figuralisták alkotásai kivétel nélkül „id őt-
álló" bronzba vannak öntve. A kiállított objektumok, 
akár nonfiguratívakról, akár figuratívakról van szó, 
szobaméretűeknek számítanak (ezeket a legkönnyebb 
szállítani és eladni). Az itt megfigyelt anyag- és mé-
ret-problémák egyrészt utalnak a szellemi korlátok 
meglétére, amelyek még az anyag- és méret-, tehát 
a fizikai korlátok (bizonyára könnyű  lenne bebizonyí-
tani, hogy nincsenek) „eltörlésével" is léteznek. A 
szellemi korlátokat a hagyomány támasztja. Az olasz 
szobrászok alkotásai kett ős igézetben fogantak. ISkO-
lájuk inkább a romok, a katedrálisok, a paloták, a 
múzeumok bűvköre, mint a technikai civilizáció „lom= 
tára". Ezért az olasz figuralista vonulat er őteljesebb 
nek tűnik, míg az újabb kísérletez ők közül csak Fran-
cisco Somainit említhetjük meg. 

A Boccioni Folytonossági formák a térben c. alkotásá-
val való találkozás mégis kivételes élményt jelentett 
számunkra. Molnár Farkasnak a modern m űvészet 
analitikai folyamatáról készült hevenyészett vázlatán 
(az újvidéki ÚT nevű  kiadványban 1922. decemberi 
keltezéssel jelent meg) Boccioni neve is szerepel, Ma-
rinetti nevével együtt a futurizmus címszava alatt. 
Ha ehhez hozzáadjuk a tavalyi Kék lovas kiállításon 
látóttakat (Kandinsky, Klee), akkor megállapíthatjuk, 
hogy Molnár Farkas listájának, vázlatának kifejtése 
mind időszerűbbé válik, mert lényegében az id ő  és a 
belgrádi kiállításokon látott Kandinsky, Klee és Boc-
cioni alkótások is az ő  rendszerét kezdik igazolni. 
A Folytonossági formák a térben indulatos, robusztus 
drámai küzdelem, melyben a felidézett mozgás Јsza-
badság-vágyak ugyanúgy jelen vannak, mint az izmok 
kibomlásának statikus képletei. Boccioni lebontott, 
analizált mozgásegységeib ől az emberi haladás, kere-
sés, rohanás rendszerei, a megrendülések, a megfeszí-
tések sorozata, „az utolérni az id őt" kísérletei bonta-
koznak ki. 
Boccioni szabadul meg legteljesebben az olasz szob-
rászat szellemi korlátaitól/görcseit ől. Alkotása meg-
célzott egy tökéletességet, mely tökéletesség mozgás-
egységeiből az egyszerű  bonyolultság képzetét szabja 
ki („A mi primitivizmusunk a bonyolultság legmaga-
sabb csúcsa .. ” —írja Boccioni Vico Baernek szóló 
levelében). Umberto Boccioni új mértékegységet te-
remtett, mellyel a belgrádi kiállításon szerepl ő  honfi-
társainak műveit, úgy hisszük, nem lehet lemérni, 
ugyanis keveset nyomnának a latban. 
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1976. október 24-étő l 1977. január 31-ég az érdekl ődő k 
egy rendhagyó fotó/m űvészeti kiállításnak lehettek szem-
tanúi, melyet a magyarországi Hatvanban tartottak meg 
Mauer Dóra és Béke László szervezésében. Az EXPOZt 
CIÓ címet visel ő . tárlat számunkra több szempontból is 
érdekes, egyrészt azért, mert betekintést nyújtótt a ma-
gyarországi avantgarde képzőművészet legújabb kísérle-
teibe, másrészt, mert vázlátos képet kaphattunk a ma-
gyar ,kísérleti fotózás napjainkig térjed ő  fejJödésszáka-
száról. Bike László a katalógus el őszavaban így fogal-
mázza meg a kiállítás célját: „ Célunk elsősorban a 70-es 
évek új jélenségeinék regisztrálása — amikor azonban 
meggyđződüПk ezek újszerűségéről, egyúttal észre kell 
vennünk azt is, hogy korábbi avantgarde m űvészgenerá- 
ciók ugyancsak számonta гtották a fényképezőgépet esz- 
közeik között. Legalább néhány munkájuk bemutatásával, 
tehát a korai és a mai törekvések folytonosságát is je- 
lezni szeretnénk." A szervez ők igyekeztek eleget tenni 
ennek a koncepciónak, így megtalálhatjuk a kiállftott al-
kotások között  Moholy—Nagy  László, Kassák Lajos, Vaj-
da Lajos, Korniss Dezs ő , Bá+lint Endre, Kepes György 
stb. munkáit is. Bennünket azonban ezúttal nem agynyira 
a . kiállltatt alkotások és szеrzöik érdekelnek, hanem in-
kább a fotó új alkalmazási l еhetőségeinek egyes el.mé-
liii kérdései, ehhez szeretnénk néhány gondolatot hoz-
záfűzni, majd :pedig írásunk végén röviden ismertetnénk a 
katalógus segítségével a tárlatot, amely központi elindí-
tója volt gondolatmenetünknek. 

1. 1. A fotó és az új m űvészeti felfogás legtöbbet alkal-
mazott eszköze, de már nem az „emocionális hatású fe-
lületi szépséget" hívatott rögzíteni, már nincsenek „te-
remtő" sajátossagai, hanem leginkább „ elđre megkonst-
ruált látványt rögzít", vagy „meghatározott gondolati 
koncepció dokumentumait mutatja fel", esetleg a külön-
féle m űalkotásfolyamatok egyes motívumait örökíti meg. 

1. 2. A hatvanas évek második felében jelentkez ő  képző-
m űvészeti irányzatok teszik immár végérvényesen I еgális 
kifejezőeszközükké a fotót. „Az új kísérleteket a m ű  szer-
kezetiségének lemeztelenítése, a felesleges járulékos, 
vizuális formai és esztétikai rétegek elvetése jellemzi, a 
figyelem középpontjába pedig az eszme funkciója és a 
gondolati tartalom jellege kerül. Itt tehát a fénykép nem 
illusztratív eszköz, hanem konkrét ideogrammatikus nyelv, 
melynek mindegyik része — a kép, a bemutatás, a be-
állítás, a szegmentum és a sorozat — egy különleges 
„írásmód" jelleme. A nyelv tehát nem leíró, hanem eis đ-
sorban eszmei-tartalmi jelleg ű ." írja Szombathy Bálint A 
fénykép mint m űvészeti alkotás cím ű  ismertetőjében. 160 



1. 3. Korunk muvésze közvetlen aiakítópa, szerves része 
akar lenni a valóságinak: Felismerései, ,ha id őnként spon-
tának fis, belétartoznak egy tudatos gondofikodó'i folya-
matba. A gonddlkadó m űvész arculata napjainkban mind 
ieifejezettebbé vált;k. A mai m űvésztő l mütnd táуolabbra 
kerül az „érzelmek emberre" meg аevezés és az érzelmet 
az érzelem váltja fal. A m űvész a ,magra a4akító-fbrmáló 
képességével igye:ksaik teljesebbé és , ;aktívabbá" tenni 
a valóságot. Érzнlméktő l fiüggétlen, objektív read'itás meg-
térеmtésére törekszik. Tehát már nem csak nészese akar 
lenni a valóságnak,' hanem maga akarja azt détrehozn'i. 

1. 4. Természetesen ezzel nem azt akarjak állítani, hogy 
az emáciák jelenléte teljesen kizárt az új m űvészetben, 
korantsem, csupán másként jelenik meg: ,immar, mit a 
művész gondoókodásának tárgya. Nagyon jói példázzák 
ezt a magyarországi Tót Endrének a legújabb m űvészi 
kísérletezései, aki az öröm érzését „tudotosította" alko-
tásai,n, az öröm megjelenítési lehet őségeit szelí-
dítette kifiejezđeszközeihez. Béke László így nyilatkozik 
ezekröl a munkáiról: „Tót Endre örömei rendkívül am-
bivalensek. Tudja, hogy a nevetés nem mindig az öröm 
kifejezése, és azt is tudja, hogy vannak érzelmek, ami-
ket nem lehet kifejezni. Annak örül, amit úgy szoktunk 
mondani, „örülök, hogy élek". Ez az öröm tulajdonkép-
pen nem öröm. Ha azt mondom, hogy „ö, гülök, hogy élek" 
egy Wittgensteinre tenne szükség, hogy $Ilitásom tartal-
mát elemežze; hiszen természetes, hogy kijelentésem 
végšđ  elkeseredéttségemre vonatkozik (de akkor miért 
nem azt fogalmaztam meg?), másrészt viszont csakugyan 
örülök az életnek (akkor pedig mlé гt pesszimista csen-
gésű  a mondatom?). Az örömmel végsősoron a kifejez-
hetetlent akarjuk kifejezésre juttatni. Tót demonstrálja a 
kifejezés lehetetlenségét, s ugyanakkor nem mond is 
róla. Ezt legáltalánosabban így fogalmazza meg: „ б rüdök 

ha..."  (a kijelentés bármivel folytathatá) „GRÜLÖK, 
HOGY ÖRÚLHETEK", GAUDEO ERGO SUM —ÖRÜLÖK, 
TEHÁT VAGYOK". Mindennek lehet örülni, az öröm, ami 
Tót Endrénél m űvészeti forma, végül létformává válhat, 
és mivel a formula bármire kiterjeszthet ő, Tбt Endre 
lassú, kővetkezetés művészi munkája állandó, öröm-teli 
fejlődésnek nézhet elébe." 

1. 5. Nemcsak a ;m űalkotás, .maga a m űvész is egy ál-
landó gondo'lkodái folyamatban él. Az alkotások ennek a 
folyamatnak különböző  szakaszait, fázisait ,prezentáljak. A 
ma új-m űvésze már nem elégszi•k meg azzal, hogy csu-
pan m űalkotásokat „valásítson ,meg", hozzon létre, szük-
ségét érzi annak is, hogy a gondolatot elméleti szinten 
is tisztázza önmagával és a „vidággad". 

1. 6. „Az ész nem annyira teremt ő  erő, mint inkább ösz-
szehangoló és ellen őrző. Még a legtisztább logikai szfé-
rában is az intuició az, ami els őnek érkezik el az újhoz." 
(Bertrand Russei) A hatvanas évek végén induló és nap-
jainkban •beérkező  m űvészeti irányzatok mintha csak en-
nek a tételnek a szellemében születtek volna, ugyanis az 
ötletet egyitk központi, és a m ű  megszületéséhez létfon-
tosságú, kategóriajuknak tekintik. Minden gondolkodói 
folyamatnak kiindulópontja az ösztönös felismerés. Az 
ösztönös felismerés kiváltotta gondolatot еllenörzi, illetve 
helyezi a megfelel ő  •keretek közé az ész. 

1. 7. Ezekre a kniti;kusok által széls őségeseknek nevezett 
mіvбszi irányzato'•kra (mint a Land Art, Process Art, Arte 
Povera stb.) egyarant jellemz ő  egyfajta „fogalmiság", 
mely •talán a legvégletesebb formában a konceptual Art-
nal (fogalmi m űvészet) jelentkezik, •ahol maga a gondolat 
a m űalkotás tartalma és fanmája  is  egyaránt. Ez nem 
más, mint a m ű alkotások alapanyagának totális demate-
nia І izáoiája. Az új •m űvészetek legsajátságosabb vonása, 
hogy mi Пél kevesebb áttéted і el igyekeznek hatni a tu-
datra: sok esetben kizáráltag fogalmi síkon, de az anyagi 
áttétel szinte mindegyik irányzatnál a minimumra csök-
kent. 

csönöz k бsénletвzeseilknek. igy a különböz ő  „akciókról" 
készült dakumentációs fölvétеleket  is  ezért nevezhetjük 
analitikus fényképeknek. A képzőm űvészвt eljutott fejl ő-
désének ahhoz a pontjához, amikor fogalma alatt sokkal 
univerzálisabb jelenséget kill ámenünk, m űvei az kinőtte 
a maga konvencionálisan é гtebmezett határait, kiszélesí-
tette dimenzióút. 

3. 1. Újabb m űvészetwnkben jelentős szerepe van a fo-
tóna'k, hol, 'mű.nt önálló (vagy kevésbé önáltó) médium-
nak, hol pedig mint egy specifikus festés- és Iatásmód 
pratotipusáлak (fotónаturadizmus). Ez utóbbival ezúttal 
nincs szándékunkban foglalkozni. A fotó mint önálló mé-
dium többféleképpen el őfordulhat. Bennünket azonban a 
fotósnak csak a fotóm űvészet és a képz őművészet határ-
terülеtén létrejött sajátságos arculata érdekel, amrikonis 
elsődleges :feladatát a dokumentálásban jelöóhetjük ki. A 
fotó tehát a „m űalkotás" dokumentálásána•k egyik lehet-
ségеs dimenziója. 

Két lehetőség б ll fenn: 

ha a fénykép egy olyan m űvészi akc'•iót dokumentál, 
amelyet közönség el őtt vezetett végig a m űvész, (noha 
előfordulha-t, hogy a fotó egyedüli tanúja a m űvészi ak-
tusnak), ilyenkor a fé•nyképdokumentáeiónak önmagában 
nincs m űvészi jelentősége, és 

ha beállított képeket rögzít a fotó, így a fénykép hor-
dozza a tművészi értékeket és a „beállított m űvészi ak-
tus" így és csak így, a fotón keresztül szándékozdlk m'on-
danivaláit közölni. Ezért itt már csak átvitt értelemben 
beszéi ,hetünk dokumentálásról. 

3. 2. A .m űnek, legyen szó az imént említett két üzenet-
toубbbltási Iehetőѕбg közül bámmelyikr ő l, mindenképpen 
el kell jutnia valakihez, hogy •a kommu п i,káctós csatorna 
lezárulásával, az üzenet átvételével a potenci бlis m űal-
katás tényleges іm йa Ї kоtбѕѕб  váljon. Abban az esetben, 
ha a gondolat, eszme, amit a „m ű" képvisel, félúton 
megreked, ,képtelen lesz feladatának eleget tenni: az al-
kotó mandanivalójat „megsokszorosítani", gondolatát to 
vábbítani. . 

3. 3. Ez 'a m űvészet megtartotta mindenesetre az álta-
lában vett m űvészetnek azon tulajdonságait, hogy a kü-
lönböző  formai elemek, struiktú гák csak a tartalmi ele-
mekkel, gondolat-stnuktúrákkal szerves egységet alkotva 
tárgyalhatók..Ilyfarmán a puszta fo•tódo.kumentumok sem 
választhatók el .a dokumentált vadóságtól, mégha sok 
esetben az csak •idlvzásikusan tétezik is, vagy helyesebben 
nem  us  létezik, a herakleitoszi teremt ő  és pusztító Id ő  
áldozatává lett és csak a róla való gondolkodás tartja 
még a •köztudatban, meg a dokumentumok jelzik vala-
mikori meglétét. Legkonkrétabb példa erre talán a fo-
galmi m űvészet, ahol a gondolat továbbítás elvesztette 
tárgyi/anyagi formáit és a puszta verbalis közlés is tu-
datosithatja a csak gondolatban „ 1•étez ő  műalkotást". 

3. 4. Azok a fölvételek tehát, melyek „ak ćiókгб l" készüi-
tetk, önmag иkban nem, hanem csakis az akcióval együtt 
értékelhetők. Azok 'a fölvételek pedig, amelyek egy „be-
allított képet" örökítenek meg, azok szemmel láthatóan a 
fölvételek miatt jöttek létre, igy •a •beállított ,képnek má-
sodlagos szerep jut és a tényképeket elbfráláskor, mint 
„öntörvényű" alkotásokat keli figyelembe vennünk. 

3. 5. Nagymértékben jeldemzlk az új m űvészeteket az 
ó-mási méret ű , gigantikus vállalkozások (pl. Chnistónak, a 
bolgár származású m űvésznek egyik vál д alkozása, az 
Észak-Amerikát átszel ő  műanyagvitorla elkészítése). En-
nél az alkotásnál, de az új kísérleti törekvések egyéb 
alkotásaiиál 'is, a megalkotás folyamata éppúgy beletar-
tozik a m űalkotás átértékelt fagad:mába, éppúgy dokumen-
tálható, mint a romlas folyamata is. Az err ől készült fő i 
vételek képtelenek ilyformán a „teljes valóság" megörö-
kítésének igényével föllépni, így inkább a „m űvéset fo-
lyamat" bizonyos aspektusait -kénytelenek prezentáld. 

3. 6. Az analitikus tényképeknek, de az össz Ij, kísér-
leti m űvészeteknek általában, nem a szép karesése a 
célja, még kevésbé a valóság utánzása. Ezek a törek-
vések, melyeket nem»mtimeti:kus m űvészeteknek -is szokás 
nevezni, filkció helyett magát a vadóságot igyekeznek 
megragadni, új valóságot próbálkoznak létrehozni. Tehát 
mu"veikbén nem a lukácsi totalitásügény m:uп ,kál, hanem 
egyfajta extenzív totalitás. Ezt a „kifielé terjeszkedést" 
ébmélteteikkel, elméleti munkasságukkal tgyékeznek bel-
terjessé tenni vagyis egyensúlyozni, mégpedig úgy, hogy 

2. 1. Nagyon érdekes feltismerése a legújabb m űvésze-
teknek az, hogy m űalkotásnak nemcsak azt a bizonyos 
„végcélt" (a hagyományos értelemben vett m űalkotást) 
tekintik, hanem az egész vállalkozást, amely az „alko-
tást" létrehozta. Az egyes al іkotái folyamatokat, az „ak-
oió" egyes részéit a ,m űalkotás" szerves részévé tették. 
Nemcsak arra gondolunk .itt, amit a Process Art valósí-
tott meg bizonyos folyamatok különböző  fázisainak meg-
örökitésével, hanem arra, hogy a többi új ,m űvészi törek-
vés (Land Art, Narravi't Art, Body Art stb.) is felismer-
te a , ;teljességnek", a teljes valóságnak ezt a relációját, 
időben és térben való megnyilatkozásának :ilyetén lehet ő- 
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a kül- és belterjes totalitás egyeгtetésével a különféle 
vállalkozások aktív valóság-:részekké legyenek. 

4. 1. A kritikusok többsége még ma is szkepticizmussal 
beszél ezekrő l az új kísérletekrő l, mint pl. Djo,rdje Kadi-
jevi ć  is, aki a „fogalmi" m űvészetekkel kapcsolatban i гб-
niikusan, „m űvészet u,táni", .i.11etve m űvészet nélküói id ő -
ket említ. Szerinte ezek az irányzatok f őleg a m űvészi 
nyelv területérő l lépnek #öl, elhanyagolva a tartalmat, át-
véve azokat a korábbi, imamar ,;befutott" irányzatoktól. 
Ezt az új „m űvészet utáni m űvészetet" a bibliai amti-
knisztushoz hasonlítja és patetikusan felteszi a kérdést: 
hogyan fehsmern!i azt? Majd így folytatja: „ Mert önma-
gáról sohasem azt mondja (marmint az új m űvészet), 
hogy antiművészet. Ellenkező leg azt, hogy egyedül ő  az 
igazi művészet. Az antikrisztushoz hasonlóan az „igaz hi-
tet" hirdeti, azt állítja, hogy a megvált đst hozza. „Hazug 
pгófétđг ' đltal igyekszik megnyerni a vilđgot, meggyđzni 
bennünket tanításáról. A vonzóereje abban rejlik, hogy 
hazugságai sokban hasonlítanak az igazs đghoz." A to-
vabblak során a knitikus saját igazát a dadaisták példá-
јбval igyekszik alátámasztani, ahol is, megállapítása sze-
nim:t, az antiknisztus ,igyekezete cs ődöt mondott. A szerz ő  
fatális végkövetkeztetései szerint ugyanez a sors vár az 
újabb „fogal,mi" m űvészetre is, hiszen napjainkban mind 
többször találkдzhatunk nalunk is a világméreteket ölt ő  
figurális olajfestészet próbálkozásaival, hogy megteremt-
sék a másik végletet, illetve a két véglet között egyen-
súlyozzana•k. 

2. Abban igaza van a szerzőnek, hogy a dadaizmust 
extrém esztétici гmusak és aszemantikus tendenciák kö-
vették, azt azonban má•r nem vette figyelembe, hogy a 
jelenkori új m űvészi irányzatok éppen a dada valamikori 
igyekezeteiböl merítették az „ötletet", tehát kritikusunk 
Jogtalanul állítja, hogy az „antiknisztus" els ő  kísérlete 
csődöt mondott, ugyanis itt nem egy újabb kísérletr ő l 
van szó, hanem csupáin az „első" folytatásáról. Nyil•tan 
kimutatható a ko пt nu'itás az új kísérletek és ei đdeik kö-
zött, mégha az nem is időben realizálódik. A dadaisták 
•materializmusa" következetes, ám korántsem zökken ő -
mentes fejl ődés útјбП  eljutott a kcnceptualisták demate-
riaiizmusáig, aholis az eszme maga a m űvészi alkotás, és 
minden technikai-technológiai es гköz kizárólag csak en-
nek a dokumentálásához járulhat hozzá és nem jelenhet 
meg önálló m űvész kifejezőként. 

1. Végül csak annyit, ezeknek az új „fogalmi" (vagy 
más jelleg ű  de szi іntén .idetartozó) m űvészeteknek eszmei 
és gyakorlati feltételei a század elején találhaták meg, 
nemcsak .a dada sorolható ќІу fоггбn az ősök közé, ha-
nem Mondrian a De Stijl csoport, Malevics és Kandinsz-
kij munkásságában keli keresni azokat mint azt S. J. 
Schmidt konceptu "akis esztétikájaból megtudhatjuk. Ö a 
tradioionáls .m űvészetet a mimezis pri ,nсфiuma és a ml-
mitikus szemiotikus modell alá rendeli. Ennek a m űvé-
szet-modellnek jellemvonásai a nar гбс iб , mint a szöveg 
lineáris struktúrája, ,azután az, hogy a m űvészi visszatük-
röződés valódiságára (mint a valóság adekvát bemuta-
tására) fekteti a hangsúlyt stb... A mimetikus müvészet-
ben Schmidt megkülönböztet egyfajta idealista tradíciót 
is,  amely abszolutizálja a m űalkotást mint tárgyat, kira-
gadva azt reális környezetéb ől, kontextusából. Az „új" 
szintaktikus-szemantikus m űvészetet 1900-tól eredezteti a 
„m űvész", onnan, amikor el őször látták be, hogy a m ű -
vészetet nem találhatjuk meg csak a maga útján. Az 
újabb törekvéseknek acélja egy új valóság prezentálása, 
létrehozása. ilyformán a m,imetikus alapelvek átváltoznak 
szüntaktikus-formális pninoipi•umokká. 

Befejezésül térjünk vissza írásunk kiindulópontjahoz, az 
EXPOZICI0 tárlathoz és annak katalógusához. 

Mint ismeretes, a magyarországi „fotóhasználatnak" két, 
egymástól elkülönül ő  alaptípusát tartjuk számon, ezek a 
Moholy-Nagy László, illetve a Kassák Lajos által képvi-
selt törekvések, Moholy-Nagy a fotót sajátos médiumnak 
tekintette és különösen a fényképez őgép nélkül megal-
kotott fotogrammok számítanak legjele П tбsеbb m űvészi 
ргбbálkozásainak. Nemcsak .alkotása'ival, hanem elméleti 
munkásságával is igyekezett érvényt szerezni a fénnyel 
való kísérletezéseknek. A Kassák nevéhez f űződő  alaptí-
pus lényege, hogy ő  „a képesújságokbбl kivágott fotó-
részleteket gyakran alárendelte képarchitektúrái konst-
ruktív rendjének" (Beke). Ezek az alaptípusok fémjelezték 
a magyarországi fotóm űvészetet egészen a hatvanas 
évek második feléig, amikoris gyökeresen új elvek buk-
kantak föl úgy a világ, mint a magyarországi képz őmű -
vészetben is. Ezeknek az ,élőremutató koncepcióknak kö- 

vetkezetes folytatását jelentik a 70-es évek fotákísénlstei. 
Mфk voltak ezek az új elvek? Napirendre kerültek a k ő-
vetkező  kérdések: a valóság és a m űvészi уalóság viszo-
nya, a m űvészet határainak kijelölése ill., kitágítása, a 
m űvészet ismeretelméleti és társadalmi fLюkciбjának mi-
beniléte. Milyen mértékben azanosftható a valóság , ;képe" 
magával a valósággal? (E kérdésfeltevésb ől adódtak az 
ún. „identifikációs" és „tautológikus" m űvek.) Foglalkoz-
hat-e a m űvészet tőle „m űfajidegen" témákkal, mint pl. 
az ,id ő? (Folyamatok ábrázolása, pillanatnyi események 
rögzítése.) Beavatkozhat-e a „.kép" magába a уalóságba? 
(„Projeot art” m űvek, mágikus színezettel.) Kiindulva a 
tömegkomunikációs eszközök vitathatatlan társadalmi 
szerepéb ő l: felhasználhatja -e a művészet ezeket a mé-
diumokat? Ha igen: mik ezek a médiumok tulajdonkép-
pen? Hogyan viselkedik maga a művészet mint médium?" 
Válaszokat •keresve ezekre a kérdésekre az újabb avant-
garde muvészeknek nagyban segítségükre volt a fotó. A 
tárlat is azzal a szándékkal készült, hogy fényt derítsen 
arra, a felvetett problémák mennyire és milyen formában 
nyertek megoldást újabb m űvészetünkben. A kiállításon 
Olyan m űvészek munkái szerepeltek, mint Attalai G đbor, 
Erdély Miklós, Galántai György, Haris László, Mauer Dб-
ra, Pauer Gyula, Tát Endre, hogy csak néhányuk nevét 
említsük. 

hósunknak •az volt a szandéka, ezt még hozzá kell f űz-
nünk, hogy spontán reflexióinkkal közelebb kerüljünk az 
EXPOZ[CI6 tárlat katalógusában fölvetett néhány kér-
déshez. 
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A zs!nagógában tartottak bennünket három napig, április 25-ét ő l 28-áig. 
Negyednap hajnalban felébresztettek bennünket, s megparancsolták, hogy 
csomagoljuk össze dolgainkat az útra, de ne csapjunk zajt, mert .a város 
még .alszik. Mindannyian a szétszórt poggyászra vetettük magunkat, hogy 
összegy ű jtsük s bekössük, majd őrizet alatt az utcára mentünk. Ott sorba 
állitottak bennünket, s az úttest közepén az -állomás felé indultunk. Még 
sötét volt. A sírókat elhallgattatták, akik pedig .nem tudtak magukon 
uralkodni, pustatussal elcsöndesítették. Az állomástól távolabb egy mel-
lékvágányon vart ránk a vonat: tehervagonok hosszú sora nyitott ajtók-
kal, körülötte nrök. Megparancso,ltak, hogy szálljunk be. A vagonok gyor-
san megteltek, de a katonák tovább terelték kívülr ől az embereket, s pus-
katussal közénk gyömöszölték őket. Végül mindannyian a vagonokban 
voltunk, erre becsukták és ránkzárták az ajtót. Össze voltunk zsúfolva a 
félhomályban; Lárma és tülekedés támadt. Néhányan segítségért könyö-
rögtek, mert meg voltak sérülve, néhányan leveg ő  utan kapkodtak, a gye-
rekek sikoltoztak, az aПyák pedig igyekeztek csendesíteni őket. A vagon 
mindkét oldalán egy-egy szögesdráttal rácsolt ablaknyílás volt, s min-
denki ezekhez igyekezett közelkerülni. Akik nem bírtak soká ál'Ini, leültek 
a csomagjaikra, s mivel ez a többiek terének rovására ment, veszekedé-
sek támadtak. Mi is leültettük a nagymamát a hátizsákokra, apám és én 
pedig állva maradtunk mellette. Az emberek !assacskán elcsendesedtek 
a fáradtságtól, kint világosodott. Találgattuk, mikor indulunk és hova. 
Hallgattuk kintról a katonák hangját, az ablaknád lev ők pedig jelentették, 
mit látnak. Így várakoztunk néhány óráig. Egyszer aztán megmozdult a 
vonat és elindult. Ekkor néhányan ismét sírni kezdtek, mert elhagytuk a 
várost, s nem tudtuk, hova visznek. A vonat haladt és megállt, az ablak-
nal állók olvasták az állomások neveit. Észak felé haladtunk. Úgy délután 
elhagytuk Szabadkát, s megálltunk a nyílt pályán. Katonák kiabalt;ak, 
dörömbölést hallottunk, a vagonajtó rázkódva kinyílt. Kifelé! Felkaptuk 
csomagjainkat, s a kij "acathoz siettünk, örültünk, hogy leveg őhöz jutha-
tunk, s reméltük, hogy ezzel vége szám űzetésünknek. Lent a vonat el ő tt 
a katonák felsorakoztattak bennünket, s a síneken át az útra vezettek 
bennünket. Úgy félóra múlva egy üres malomhoz értünk, melybe bezártak 
bennünket. A malom csarnokaiban mar több száz ember volt Szabadkáról 
és környékéről. Nekik sem volt elég helyük, s most még mi is átgázoltunk 
rajtuk csomagjainkkal. El kellett helyezkednünk. Betonból volt a padló, 
nem tudtunk hova leülni, sem lefeküdni. Mi magunkkal hoztunk két pok-
rócot, így az egyiket leteríthettük a nagymamának, a másikkal betakartuk, 
apám meg én kabátban meilekuporodtunk. A szabadkaiaktól megtudtuk, 
tárgytalan abbéli reményünk, hogy ittmaradunk: menni fogunk mindnyá-
jan tovább, Németországba. Leszállt az éj. A gyerekek — százával volt 
belő lük a csarnokunkban — fölváltva sírtak, némely ember könyörgött, 
volt, ;akinek ki kellett mennie, így átgázolt a többieken. Vécé csak egy 
volt, vízcsap kettő , mindenhova úgy mehettünk csak, ha megkértük az 
ő röket, s azok elkísértek bennünket. Mindenütt sorba kellett állni. Így 
várluk be a másnapot. Reggel f őtt cikóriát kaptunk, napközben a sajá-
tunkat ettük, azt, amit magunkikal hoztunk, az azonban gyorsan elfogyott. 
Ilyen rendetl вΡ nségben töltöttünk két hetet. Egy reggel ismét felszólítottak 
bennünket, hogy csomagoljunk. Felsorakoztunk, s így vártunk délig a 
sorban, mi erősebbek állva, az öregebbek és gyengébbek ülve vagy fekve 
a földön, víz nélkül, mert a sorból többé senkit sem engedtek el. Délután 
kivezettek bennünket a vonatra. Ismét beszállás, tolongás a vagonokban, 
utazás a bizonytalanba. Baján megállt a vonat, az ablak mellett állók ol-
vasták az elhaladó allomások neveit. Aztán szokás szerint a nyílt pályán 
álltunk meg. Amikor kinyíltak a vagonok ajtajai, sötétség fogadott ben-
nünket, bár nappal volt. Ítéletid ő  készült. Port kavart a szél, felh ők gö-
rögtek felettünk, mint hatalmas, hideg ólommal telt zsákok. A kísér őket 
idegesség fogta el. Elkülönítették az öregeket és a gyerekeket, s azt kia-
bálták, hogy kocsival utánunk hozzák őket. Utána elrendelték, hogy hagy-
juk itt velük együtt a poggyászunkat is, maid azt is utánunk hozzák ko-
csival. Szaladgálás támadt, búcsúzkodtunk, átadtuk a csomagokat, volt, 
aki megpróbált csalni is. A katonák méregbegurultak s puskatussal ütöt-
tek bennünket, ahol értek. Végül elindultunk. A vihar közeledett, ibolya-
szín ű  lett .az ég, a szél pedig hideg viharrá változott. Futólépésben terel-
tek bennünket az úton, hogy hamarabb odaérjünk. Amikor megláttuk a 
tábort magunk el őtt — szögesdrót-kerítés, mögötte két barakk, ez volt 
a tábor — megeredt az es ő . A katonák ingerült vezényszavaira mind-
annyian a tábor bejárata felé siettünk, egyenesen az els ő  barakkba. A 
barakk talaja földes volt, régen nem locsolták már, lábunk nyomán átlát-
hatatl-an porfelh ő  kavarodott, s megtöltötte szánkat, tüd őnket.  Fu  Idokol- 
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pІ lanatra mi!ndannyiarn elhittük . Csuromvizesen .nyomultak utánunk a töb-
biek, újabb porfelhőket ,kavarva , míg végül megtelt a barakk köhögéstő l 
fеtrengő  emberekkel . Kint esett az eső . Az öreg ,tető  gyorsan eUáгott, s az 
eső  csorogni kezdett a fejünkre . Levetettük kabátunkat , s a fejünkre te-
rítettük , hogy védjük magunkat valahogy . A víz azonban sugarakban folyt 
a tető rő l, s hamar beborította a barakk alját, aztán a l .bbelimk еt bokáig. 
Sárban állva töltöttük az éjjelt , s fuldokoltunk a tüd őnkben lévő  portál. 
Nem tudtuk , mi van az öregekkel meg a gyerekekkel, apám és én aggód-
tunk ,a nagymamáért . Reggel kitereltek bennünket a barakkbál , s estig 
nem is volt szabad visszamennünk . Láttuk , hogy a másik bara :kkból ki-
hajtjá іk raz öregeket meg a gyerekeket , láttuk , hogy botladoznak , hallot-
tuk a síxásukat , jajgatásukat . Megközelítenünk nem volt szabad őket. 
A földre telepodtü.nk, s megpróbáltuk kideríteni, mi történik odaát. A vihar 
utáni hideget hőség váltоtta fel'. Sehol egy fa , sehol egy 'kis fű , a pokró-
cokat elszedték tő lünk a vagonok el őtt, így nem volt mivel védekeznünk 
ellene . Ágakat kerestünk a föl'd бn, leszúrtuk őket, s sátorszerúen ráterí-
tettük kabátunrkat. Éhesek voltunk s szomjaztunk. A katonák ü зtökben 
levest hoztak , de edéПyünk nem volt, mert a hátizsákban 'maradt , ,azt meg 
elszedték tő lünk. Le .fel ,  járkáltunk, ismerkedtünk egymással, kölcsönöz-
tüпk is ezt-azt , a szigor lassan fölengedett . Estefelére sikerült kilopóznom 
a csoportomból , s átmentem :a 'mási :k barakk elé . Kerestem a nagymamát, 
de abban a ,nagy tömeg +ben nem tudtam megtadálni . Visszajöttem hát, 
mert féltem , hogy megbüntetnek , amiért átszöktem . Estére behajtottak 
bennünket ra barakkba , abba a sárba , s elrendelték , .hogy mindenki rér-
je:n ki magának negyvenöt centiméternyi helyet 'aludni . Megkezdődött a 
méregetés l bbal, tenyérrel. Azonban nem volt elég hely. Akkor közénk-
rontottak , s megpanancsoltak, hogy mindenki feküdjön  le,  'ahogy tud, s 
aki egyet pisszen vagy mozdul , menten megö .lik. Átguggoltuk az éjszakát. 
Másnap ismét kitereltek bennünket , Kaptunk egy kevés vizet , hogy meg-
mosdjunk . Ismét átloprakodtam a másik barakkhoz. Ahogy toiongta'm az 
emberek között , mеgláttam a nagymamat: félig еszméletl'enül ült egy be-
tonoszlop mellett , belekapaszkodott , s lehanyatlott . Vizet kértem , kaptam 
nagy nehezen néhárny cseppet , fellocsoltam a nagyanyát , felemeltem, s 
titokban átvittem a mi csoporturukhoz . A csomragbál semrmi sem volt meg, 
a táborba l іépés után senki sem kapott vissza semmit . Nagyanyát rejteget-
nünk kellett , de velünk maradhatott mind a tíz napig , amit Baján töltöt-
tünk. Hallgatott .ránk, tűrte az éhséget ёs szomjúságot , egу  ajta eszmélet-
lPnséghez hasonló öntCívületben ,  mg  csak nem is panaszkodott, csak 
nagyгitkán félhango9an imádkozott Istenhez. Apám azonban nehezen Vii-
selte el a rendetlenséget , az éhséget , de különösen az esti tolongásokat, 
amiikor a barakkban veszekedések támadtak , s a katonák ütleggel kény-
szerítettek bennünket halomba. Ingerült lett , veszekdett a szomszédokkal, 
később pedig fogba a fejét, s bánta a dolgot . Az 'uđ'оlsó éjjen a barakkban 
arra ébredtem, hogy sir. Nem szóltam neki, szégyelltem, úgy gondoltam, 
izgatottságát maga fogja legjobban legy őzni . Reggel azonban , a-mikor azt 
a parancsot kaptuk, hogy elhagyjuk a tábort , apám , m:iután felsorakoz-
tunk , s .éppen :megtettük az els ő  lepést , leterítette a kabátját , s behunyt 
szemmel hanyattfeküdt rá. Meghökkenve odaugrottam hozzá , s kértem, 
hogy 'keljen fel, de ő  csukott szemmel odasúgta , hogy hagyjam , nem trud 
tovább velünk jönni. „Nem bírom ki" — mondta. Еszrevettek bennünket 
a katonák , engem elő relöktek, a nagymama mellé kellett állnom, aki 
semmit sem vett észre, s a menetoszlop apám mellfett továbbment. A 
nagymamát vezetve még hátrafordultam , s láttam , hogy néhány katona 
apám köré gyűlt. Ő  továbbra 'is fеküdt. Aztán két lövést hallottam, de 
akkor már a táboron kívül voltunk nélküle . Tereltek bennünket vissza a 
vasút felé, a vonat már várt bennünke đ . Forró ,nap volt , •a vagonok fel-
hevültek a ,napon való vesztegléstő l. A kocsin, ,melyben elhelyeztek ben-
nünket , az ablakok nem szögesdróttal voltak besz őve , hanem be voltak 
deszkázva . Tele lett a vagon , de kívülrűrl újabb és újabb útitársat raktak 
a katonák •közénk mindaddig, amíg úgy összeszorultunk, hogy mozdulni 
sem tudtunk. Ekkor becsukták az ajtót. Azt hittük, mindannyian megful-
ladunk , hogy ez már a vég , melyet ádlandáan jelzett nekünk a katonák 
fenyegetőzése és .a vészjáslák !meséi. Szakadt гб lurnk a veríték, nem 
kaptunk elég leveg őt. A gyerekek, akik ismét velünk voltak, vizet kértek 
és sírtak . Valaki a vagon :mélyén vödröket tapogatott ki, langyos víz volt 
bennük . Elkezdődött a tapogatózás , s >a lökdösődés , melyet elkeseredett 
kiáltozás kísért . Egy asszony kiáltva azt javasolta , adjunk .a gyerekeknek 
altatószert . Az útitársak közül néhánynál volt, igy minden gyerek kapott 
fél tab іlettát , s fokozatosan elcsendesedtek . A vonat csak este indult. 
Egész éjjel és másnap egész nap ment veln .k, anélkül , hogy egyszer is  164  



kinyitották volna az ajtót. A gyerekek ismét sírtak, az öregek összecsuk-
lottak :az elgyengülést őa, s még csökkentették a számunkra egyébként is 
szűkös teret. A vonat mozgása folytán több volt a leveg ő  a vagonban, de 
az embereket kínozni kezdte az ürítkezés szükséglete. Az egyik vödör 
szolgált e célma, melyb ől előző leg •kiittuk .a vizet. B űz töltötte el a vagont. 
Valaki egy kabáttal •leborít:otta a vödröt, de állandóan jártak rá, úgyhogy 
a szenny végül is szétfolyt a p,adlón. Vizünk nem volt több, élelemb őri is 
alig maradt valakinek egy kevéske. Nekem volt a zsebemben néhány 
szem kookacukor és egy darab szalonna. Nagymama és én ezt rágcsál-
tuk szó ,nélkül. Apámrál sem beszéltünk, hiányát a nagymama észre sem 
vette. Másnap este :megállt .a vonat, kiny!tották a vagon іај t ај t, de amikor 
ki akartunk ugrani, magyar csend ő rök szuronyai fogadtak bennünket. 
Senk! sem mert kimenni. Jött egy tiszt, sietve elmondta, hogy a határra 
értünk, :ahol át fognak adni bennünket a németeknek. „Eddig jól ment 
a sorotok, büdös zsidó.k, de 'mostmár ennek vége. Ezért mindenki :adja át, 
ami értéké vaт , aranyat, gy ű rű ket, karpereceket, mindent, amit elrejtett, 
mert ha a németek valakinél találnak variramit, a legkisebb valamit is, 
kíméletlenül leölik az egész vagont." Továbbrohant. Lökdös ődés, beszél-
getés kezdődött. Bár Baján elvették a poggyászun.kat, mindenki igyekezett 
valami drágaságot elrejteni, hogy szükség esetén vehessen érte valamit. 
Egyesek úgy vélték, veszélyes bármit is átadni, mert akkor beismerjük a 
korább! csalást, míg mások szerint veszélyes dolog szembeszegülni a pa-
rancsnak. Végübis egy öreg kalapjában összegy ű lt innen-onnan :néhány 
aranytárgy, s átadtuk a csendő röknek. Azok mindnyájunk szeme láttára 
a vagon előtt rabló módra megosztoztak rajta, majd szó nélkül ránkcsuk-
ták az ajtót. Úgy félóra múlva az ;ajtó nyikorogva újra kinyílt. A vagon 
előtt német katonák álltak, mellükön zse:blá.mpa lógott: Ketten-hárman 
közülünk felnyögtek németül, hogy adjanak vizet, s engedjenek ki a va-
gonból, hogy elvégezzük szükségleteinket. „Fogd be a pofád!" volt a 
válasz, aztán egyikük 'mindannyiuk ,nevében közölte, hogy megmotoznak 
bennünket, s ha valakinél értéktárgyat t'alál'nak, lelövik .az egész vagont; 
itt az utolsó pillanat, hogy átadjuk, amit elrejtettünk. Valaki rászánta ma-
gát, hogy válaszoljon, s elmondja, hogy minden értéktargy шnkat átadtuk 
nemxég a magyaroknak, mire a németek összeszidták, de 'a követelésr ő l 
nem mondtak  le.  „Szedjétek össze, amitek van, d:isznó'k, külánben egyen-
ként átkutatunk benneteket, aztán jaj nektek!" Ismét vonakodni kezdtünk, 
de néhány aranytárgy egy ke пdőbe hullott. Én is odaadtam azt az arany-
gyű rűt, ,amit •a •nagymama ruhája szélébe varrtam. Ez a :kínzás reggelig 
tartott. Bezárták az :ajtót. Lelkileg ki voltuk merülve, leveg őnk nem volt. 
Megindult a vonat víz nélkül, arra sem volt lehet őségünk, hogy könnyít-
sünk magunkon. A k!merültségtő l és az éhségtől az eszméletleПség kör-
nyékeгett bennünket. Lábu:nek magától megingott, mindannyian összecsuk-
I:ottunk volna, ha nem tart bennünket a többiek hozzánk tapadó teste. 
Az öregek .az egyik eszméletlenségb ő l a másikba estek, félre'beszé đtek, 
imádkoztak, a gyerekek nyöszörögtek. Nem tudtuk, hova megyünk, csak 
találgattuk, hogy áthaladtum гk Ausztrián, már olyan mindegy volt a szá-
munkra, egyedül azt akartuk, hogy ezt a tarthatatlan állapotot ,felváltsuk 
egy akármilyеn más!kkal. Harmadnap megálltunk. Kinyílt .a vago лajtó, s 
„Los!  Los!" k!áltásokat hallottunk. Kint vakító nap volt, éles friss leveg ő . 
Tódulni kezdtünk a vagonbál kifelé, s az elgyengülteket húzva-támogatva 
bukdácsoltunk a földön. Körülöttünk farkaskutyák ugattak. Láncra voltak 
kötve, melyeket fiatal, egészséges, pinospozsgás német katonák .tartottak, 
mi pedig, mint a szemét, kúsztunk a lábuk el őtt. Kapkodtuk a leveg ő  
után, áhltottuk a pihenést, de már tereltek 'is bennünket, hogy álljunk fel, 
„Los! Los!" A férfiaknak egyik oldalra kellett áll.n!uk, a n őkhek és a gyer-
mekeknek :a másikra. Megkezd ődött a búcsúzkodás, sírás. A nagymama 
és én a többi nővel együtt 'a jobb oldalra kerültünk. El őrehajtottak ben-
nünket, én derékon fogtam ,a nagymamát, mert már altig húzta a .lábát, s 
egy magas, sovány ,tiszt elé értünk, aki elébün:k állt, s egy pálcával két-
felé osztotta a іnőket. Közém és .a nagymama közé tette a botját, nagy-
mama félrecsúszott, leesett a földre, is .akartam hajolni hozzá, de +a tiszt 
botja a másik oldalra lökött, hátam mögött ,tere đték a katonák a többi 
nőt, így a nagymamát ott kellett hagynom, még hátra sem fordulhattam 
utána, soha többé nem láttam. Más :katonák ötös sorokba tereltek ben-
nünket. Négy Ismeretlen •asszonnyal .kerültsm egy sorba, felsorakoztattak 
bennünket, a kutyák ugattak, аztn megparancsoóták, hogy induljunk. 
Mentünk az úton. Mellettünk szaladtak a katonák a kutyákkal. Magas 
szögesdrá&kerítéshez értünk, mely mögött több száz emberi alak állt, 
amilyent •az életben még sohasem láttam. Soványak voltak és szürkék, 

t65 	szemeik hatalmasak, kidülledtek, lenyírt fejük nagy púpok, valamilyen 



rongyokkal a kezükben integettek maguk el őtt. „Bolondo 'k", súgta valaki, 
s egy pi ;llanatna el is h!ittük, mert mást nem •nagyon hdhettünk . A kerítés 
előtt áldó őrök kinyi đották az ajtót, s mi beléptünk e tünemények közé, 
kik érthetetlen jeleket adtak felénk , .a fejükre mutatva vagy i!nkább piszkos 
ujjaikkal oda, ahol a szájuknak kellene lenn +ie. Elmеn ~tünk e foglyok mel-
lett, akik mosdás utáni pillanataikat arra használták, hogy .saját rnozdul+a-
taik szelénél megszá гFtsák ruhadarabjaikat , melyeket kimostak a csap 
alatt . Másna:p már m.i is így csünáltun !k. Egy nagyobb tégi аéрü et elé ke-
rülđünk, ahol hozzánk futott két jól öltözött, németkaton !asapkás ,nő , s meg-
parancsolta , hogy vetkőzzünk meztelenre , .mert fürödni fogunk . Rцh inkat 
otthagytuk , mindenki a magáéđ  külőn rakásban , s ruhátlanul várakoztunk 
jó sokáig , oi;pőkkel a kezünkben , aztán beengedtek bennünket az épü-
letbe a zuhanyozók alá, melyek gyér sugá гban engedték magukból a 
langyos vizet , s már löktek is a .nő:k bennünket tovább , a 'következő  ho-
dályba, ahol csíkos rabruhába öltözött emberek kezébe kerültünk. Ezek 
katonai felügyelet alatt .lenyírták a hajunkat és minden szőrzetünket, s 
valami csípős folyadékot fröccsentettek a 1abunk közé , +aztá:n továbblő:ktek 
bennünket 'a következő  belyiségbe , ahol egy nagy rakásból ruhát kaptunk. 
Idegen ruhák voltak , jobb "ara elnyűttek , szakadozottak . Mérеt és válogatás 
nélkül adták ránk , egy pillanatra maskarának néztünk ki bennük . Felso-
rakoztattak bennünket s egy barakkhoz vezettek. Be kellett mennünk. 
Egymás felett három sorban álGtak az ágyak , takјaró 'k és egyéb 'nélkül, 
csupasz deszkák . Minden két ágyba ö ten feküdtünk, így alig tudtunk moz-
dulni. Este kiállítottak bennün kket szemlére, és összeírtak mi.ndnyáju Пkat. 
Enni ;nem adtak, s n.e'kün+k sem volt már semmink. Az éhség .m,iatti pa-
naszainkra a felúgyel őnő , a szobafőnök — egy fiatal szlovák n ő  — azt 
válaszolta , hogy még hollnIap sem ;kapunk enni, majd csak holnapután 
kerülünk az élelmezési kistára . Gsа lbdva feküdtünk le, fájó gyomorral, 
félrebeszélve +az étel utáni vágytál sz űkös fekhelyünkön. ,Reggel fél há- 
romkor ébresztettek bennünket — ezután mindennap így történt —, fél 
árát kaptunk , hogy elмégezzük a szükségleteinket és megmosdjunk, de 
harminckét barakkra csak két latrina jutott , •mosdó csak egy, mindenüti 
nagy volt a tolongás . Eközben ért benünket a szemlére való felszó1tás. 
Mozdulatlanul álltunk a sorban kés ő  reggelig , akkor megjött a Lagerál-
teste, hogy megszemléljen bennünket, egy rosszarcú egyenruhás n ő , ku-
tyát vezető  SS-esek kíséretében. Megérkezése előtt a gyengébb 'nő:k egy 
része eszméletét vesztve összerogyott , de a felügyelőnő  megbotozta azo-
kat, akik segíteni próbáltak nekik . A névsorolvasás után kimerülten le-
rogytunk a földre , a barakkba nem volt szabad bem еnnün +k, éhségtőd 
fetrengve feküdtük át a napot . Este ismét névsorolvasás késő  éjszakáig. 
Ekkor már több tucatnyi eszméletlen n ő  feküdt a földön. Elrendelték, hogy 
vonszalják őket az Ape;lpl .atzra, s rakjuk őket ötös sorokba . Utána ugyan-
úgy a barakkba vonszoltuk őket . Másnap szintén sötétben keltünk, ro-
hantunk , bogy a latrinához meg a mosdóhoz jussunk , majd névsorolvasás, 
utána az első  reggeli: egy tál f őtt fenyőfalevél. Nem volt kanalunk, nem 
volt edényünk, egyetlen csajkából ittuk ezt a csalósan édeskés, de azért 
langyos folyadékot . Mindenki nyelt egy kortyot , aztán a .mamadékból ismét 
egyet . •Ebédre répaleves volt és egy darab kenyér . Este egy darabka 
marmelád és disznósajt . Mihelyt lenyeltük az ételt, a felébresztett kielé-
gületlen éhség még e,rősebbеn marta a gyomrunkat , mint korábban. Aztán 
m,egbékélt magától , mint ahogy mii is megbékéltü гnk szaggatott álmaink-
kal, .a szemle előtti félig eszméletlen várakozásainkkal . Gyengültünk, alig 
vonszoltuk már magunkat. Hogy mi vár ránk ,  ha  teljesen kimerülink, 
tudjuk jól: ugyanaz , mint a .korábbi foglyokra . Egy :nap a szomszédos 
barakkba tereltek néhány .száz csupa csontváz n őt, alig ыгtak már lép-
kedni . Este névsoralvasás u đán , alighogy elaludtunk , kiabálásra , ugatásra, 
üvöltözésre ébredtünk . Az ablakhoz vonszoltuk magunkat : a szomszédos 
barakk előtt fekete , fedett teherautókat láttunk , meg német katonákat, 
amint dob "alják fel rájuk :a foglyokat . A nők ellenkeztek , sikoltoztak, hogy 
nem akarnak .a hamvasztóba menni , .hogy még erősek , dolgozni is bírnak, 
s mintha a rémület természetellenesen megnövelte volna erejüket, gör-
csösen kapaszkodtak az 'ajtófélfába , az ablakokba , minden kiszögellésbe, 
sőt néhányan a barakk ,tetejére is felmásztak , de az őrtornyok fényszórói 
ésгrevették őket, .a katonák és a kutyák pedig leug.rasztották , s kiragad-
ták őket menhelyeikről , fedezékeikb ő l , s a teherautókra dobták őket, 
amelyek indítottak és elmentek velük . Reggelre a szomszédos barakk 
üres volt. Aznap közülünk is válogatni kezdték a leggyengébbeket, hogy 
elhamvasszák őket. Két SS tiszt, egy köpenyes іOгVOSf6 s a felügyel ő nő  
jött a barakkba , s keskeny deszkákat raktak végig a közepén. Le kellett iss 



vetkőznünk meztelenre, s végigszaladnunk a deszkákon egyik végüktol a 
másikig. Aki megbotlott, megbillent vagy a talpával a földhöz ért, azt 
az orvosn ő  fáradt karmozdulattal különválasztotta, az SS-esek pedig meg-
fogták, mint valami tárgyat, s bármennyire ellenkezett is, kidobták a ba-
rakk elé, ahol már várta ,a krematórium fekete tehergépkocsija. Én egy-
szer sem botlottam meg, velem más történt. Handke SS- őrmester, ,akitő l 
féltünk és ő rizkedtünk, mert élvezte, ha névsorolvasáskor bármilyen okból 
megbotozhatott bennünket, megjelent ezen a gyakorlaton, s amikor vé-
gigfutottam a deszkán, mutatóujjával magához intett. Végigmért, két ujjá-
val erősen megszorította a karomat, s várta, hogy kisimul-e a bemélyedés, 
majd ugyanezt megpróbálta a melleimen, s a combomon is. Azt mondta, 
álljak .az ajtó mellé. Később ugyanígy csinált egy Klára nev ű  uzsgorodi 
lánnyal is. Amikor a vizsgálat befejez ődött, s a fekete teherau-tó elt űnt 
áldozataival, a felügyel őnő  felírta a szamjainkat, adott ruhát, s Handke 
meg a két SS-es kivezettek bennünket a barakkbÓl. Elvittek mindkett őn-
ket fürödni és fert őtlenítésre. Utana átmentünk a táboron, s odaértünk 
ahhoz a kerítéshez, mely elválasztja a tábort az igazgatósági épülett ő l. 
A kapunál álló katona vigyázzba vágta magát, mi pedig a parancsnokság 
és a m űhely mellett továhbmentünk az átalsó kórházhoz. Itt foglyokból 
Fett ápolók vettek át bennünket. Le kellett vetk őznünk és tiszta kórházi 
hálóinget kaptunk. Bevezettek bennünket egy több fülkéb ő l álló szobába, 
mindkett őnket külön fülkébe helyeztek, s azt mondták, feküdjünk  le.  A 
fülkében erős lámpa égett. Bejött hozzám két ápoló, s azt mondták, ta-
karózzam ki, s rakjam szét a lábam, majd adtak egy injekciót, mely na-
gyon fájt. Nemsokára elkezdtem zsibbadni. Amikor újra bejöttek, lábr.a-
állítottak, s a fülkék mellett a m ű tőterembe vonszoltak. Az egyik asztalon 
már ott feküdt Klára. Lábamat fémtartókba ,helyezték és beszorították, 
kezem meg a törzsem lekötötték. Akkor bejött az orvos. Maszk volt az 
arcán, gumikeszty ű  a kezén. Mindannyian fölém hajoltak. Egy hosszú, 
fúróhoz hasonló t ű t Láttam, melynek vége spirálszer ű  drótban folytatódott. 
Égni kezdett a lábam köze, s minden zsibbadás ellenére fájni kezdett 
valami mélyen, mintha szaggatnának bennem valamit, aztán kihúzták a 
tűt, s felengedték a kötéseket. Folyt a vérem, sok vattát belémtömtek, s 
hordágyon a fülkémbe vittek. Megkérdeztem, mit csináltak velem, mire 
egy ápoló a foga közt azt mondta: „Semmit, te bolond. Nem lesz gye-
reked." Belázasodtam. Estére .azonban hoztak ennem, levest, jóval s ű -
rűbbet és ízesebbet, mint amilyent valaha is ,kaptam a táborban. Másnap, 
míg átkötöttek, egy ápoló félrehúzta a vállamról az inget, s a bal mellem 
fölé .egy feliratot tetovált. Akkor nem is kérdeztem, mit, félig magamon 
kívül voltam a láztól. Kés őbb, amikor felgyógyultam, elolvastam. Felgyó-
gyuiásom úgy egy hétig tartott. Megsz űnt a vérzés, s akkor értem jött 
Handke. Egy ruhát tartott a kezében, fel kellett vennem el őtte. Magához 
intett, s elvezetett a kórházból egy közeli épületbe, melyet örömháznak 
neveznek. Ez egy hosszú helyiség volt, hasonló rekeszekkel, mint amilye-
nekben az operáció el őtt és után feküdtem, azzal a különbséggel, hogy 
mindegyiknek a bejáratát fehér függöny fedte. Mindegyik fülkében volt 
egy ágy. Klára még nem volt itt, de a többi fülkében voltak lányok, ösz-
szesen tizennyolcan velem együtt. Ülhettünk, fekhettünk, de a fülkét nem 
hagyhattuk el, csak háromszor naponta közösen. A rendre az örömház 
parancsnoka, egy Gisella nev ű  német n ő  ügyelt, akit n ővérének megmér-
gezése miatt ítéltek el. Ő  az utolsó fülkében tartózkodott, melyet függöny 
helyett ajtó választott el. Katonai egyenruhát és csizmát hordott, jobb 
kezének csuklójára korbács volt er ősítve. Amikor katonák jöttek, akár a 
tábor személyzetéb ől vagy a közeli garnizonból, akár pedig az itt átha-
ladó, frontra tartó egységekb ő l, Gisella kiáltva felszólított bennünket, hogy 
jöjjünk ki a fülkébő l. Mindegyikünk a függöny elé állt, a katonák pedig 
megnéztek bennünket, s mindegyikük választott maganak egyet. Akit egy 
katona kiválasztott, az bement a fülkébe, Levetk őzött és odaadta magát. 
Engem elsőként Handke látogatott meg. A parancsnokn ő  figyelmeztetett 
bennünket, hogy kedvesnek kell lennünk minden vendéghez, teljesítenünk 
kell minden kívánságát, mert akivel egy katona nem lesz megelégedve, 
azzal büntetik, hogy kiverik bel ő le a Lelket. Egyenként odahívott bennün-
ket a fülkéjébe, levetk őztetett, maga is levetk őzött, hogy megmutassa, mi 
mindent kell tennünk a katonák kívánságára, hogy kedvükben járjunk. 
Ez számára egyúttal a kielégülés módja is volt. Ételt többet kaptunk, mint 
a táborban, majdnem elegend őt, tisztán fel voltunk öltözve, mindennap 
zuhanyoztunk, s többet nem nyírtak meg bennünket, Azonban rettegtünk 
minden látogatástól, mert tudtuk, hogy semmi vád alól nem tudunk men-
tesülni, még akkor sem, ha maga a parancsnokn ő  találta is ki. Klára és 
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ezt súgta nekem a rekeszen át a szomszédom, hogy cseh zsidólány. Aztán 
magam is tanúja Fettem egy büntetésnek. Két testvér, Lí.a és Gim+i volt az 
á4dozat, egy lengyel gettóból kerülte.k a táborba. Mindössze tizenöt-tizen-
hat évesek lehettek, fej+leUenek s örökké riadtak voltak. Lehet, hogy nem 
tudtak úgy vise4ikedni az ágyban, ahogy .a katanákn+ak tetszi+k, lehet, hogy 
maga a parancsn:oknё  ,nem ta Іáд ta alkalmasnak őket, vagy +m'lnt n ők nem 
vodtаk kedvére valók. Egy reggel kivezettek, s az igazgatósági é,pület el őtt 
felsorakoztattak beл nü.n ~ket, a másik oldalon pedig a kerítéshez vezettek 
néhányszóz Fakót a tábonbód, olyan ingatag csontváza+kit, amilyenek mi 
is voltunk, miel őtt az örömházba kerültünk volna. Az ig+izgatósági épület-
ből, a raktárbál, :az ő rhelyвkrőd kigombolkozott fegyvertelen ném+étek jöt-
tek, hogy jelen legyenek ,az eseménynél. A büntetést Handke hajtotta 
végre. Két fából készü4t bakot hoztak, amilyeneket tornaórán szoktak 
ugrálni, de bevonat nem volt rajtuk. A parancsnoknő  hozzájuk vezette a 
lányokat. A lányok fogtó+k egymás kezét, s sírtak. Handke odatépett h:oz-
zájuk, s szinte gyengéden szétválasztotta őket. Aztán hirtelen letépte az 
egyikrő l, majd a másikró' a ruhát, s egyenként gyorsan ia b+akotkra kö-
tözte őket, mindkét kezüket, mindkét lábukat külön. Aztán egy katona 
odaadott neki egy botot, lehetett olyan méternyi hosszú, de vastag. Lie 
mögé ál4t, s teljes erejéb ő l rácsapott a lábszárára térden alul. A lány fel-
sikoltott, de attól hallani lehetett, hogy recseg a csont. Aztán rácsropott 
a másik Lábára. Majd térdin fölül. Lie m'ég mindig jajgatott. Akkor Handke 
félrelépett, s teljes erejéb ő l a lány derekára csapott, úgyhogy a kötelek 
е llenére felugrott a teste. A következ ő  ütés a hátán csattant. Ekkor már 
lógott .a feje , elvesztette eszméletét. De Handke tovább ütötte, még végül 
széthasította a fejét. Ekkor megállt, hóna alá csapta a botot, kigombol-
kozott és rágyújtott. Áilnu:nk :kellett és néznünk, hogy dohányzik és sétál 
körbe, miközben mosolyogva szem+lél bennünket. Gini is őt nézte, 'követte 
tágranyílt üveges szemekkel. Vele ugyanígy tett. Utána botját l бbálva 
kismért léptakkеl az .igazgatósága épületbe ment. Оtközben a németek ve-
regették a vállát. Visszaengedtek bennünket a házba, Liáért és Cin:iért 
pedig foglyok jöttek taligával, és a krerrnatóni иmba vitték őket. Handke 
végül a többi lányt is megölte, rajtam és egy  Regina  nevű  kassai lányon 
kívül. Már korábban is mondta, hogy megteszi, ha Németország elveszti 
a háborút, ne is ,reméljük, hogy megérjük azt a napot. Mi azonban ma-
gunkban mégis reméltük, bár egymás közt ismételgettük Hlandke fenye-
getéseit. A szövetséges repül+ őkathaladása miatt gyakran niiadót fújtak. 
Sеhova sem mehettünk a házból. A p+aranosnakn ő  kívü4ről rán+kzárta az 
ajtót, s .a parancsnokság óvóhelyére ment. Ezekben .az  órákban beszél-
gethettün+k. De elővigyázatosnak kellett lennünk, mert a parancsnokn őnek 
az volt a szokása, hogy egyenként kikérdezzen bennünket arról, mit 
gondol és mit mond a mási+k. Én egyedül csak a szomszédom,ban bíztam, 
Hele+nában, a cseh zsidálányb:an, így riadó alatt átmentünk egymáshoz, 
s terveket szőttünk, hogy maradihatun+k életben, ha jönnek az oroszok 
vagy az amerikaiak. Összеb:eszéltünk mindent hogy megtámadjuk és meg-
kötözzük a parancsnoknőt, és túszként használjuk, hogy a legközeaebbi 
őrhelyről fegyvert szerzünk, de a felszabadulás piltanatá!b.an semmit sem 
tudtunk ezekből vég'hezvi,n+ni. A németek szakaszakban ürítették +a tábort. 
A fennmaradt foglyokat .kivitték a rétre, s géppuskával leölték, majd ott 
égették el ökвt, mivel a krem+atórium nem volt képes befogadni a halot-
tak így m вgnбvвkedett számát. Ezzel párhuzamosan ők is visszavonultak: 
előbb a raktár, később a kórházi személyzet, majd végül:.az +igazgatóság. 
Utóbb észrevettük, hogy már csak az őrség van itt. Hozzánk már senki 
sem jött, enni is altg kaptunk. A parancsnokn ő  pisztályt szúrt az övébe. 
Egy reggel, amikor a vécére vittek bennünket, siet ős panancsszavakat 
hallottunk. Egy ő r odaszaladt hozzánk, s azt kiáltotta a parancsnokn őnek, 
hogy azonnal vigyen vissza bennünket a házba. Ösztönösen nem hall-
gattam rá. Hallottam, hogy a lányok futólépésben ethagyjá+k az ilemhe-
lyeket, megéreztem azonban, hogy észr вveszi+k, hogy nem vagyok velük, 
s keresni fognak, azért lopózva megkerültem az ánny ё!kszéket, s befe-
kü,dtem mögötte a deszkafal mel+lé. A táborban ideges vezényszavak hang-
zottak, lépések dobogtak, lövések hallatszottak. A földre szorította Еm a fi-
Jim,  s vártam. Igy döntöttem, hogy nem mozdulok, s ha keld, itt várom 
be a halált. Mind gyakоri+bbá váltak a lövések, egész sorozatok hallat-
szottak , aztán . ismét futás , elszórt lövések , mi гntha valakit üi1döznének, s 
többfelő l lőnének rá. Majd csönd, ismét lábdobogás, fegyvercsörgés, 16-
vések. Egyszerre távolról egy elnyújtott kiáltás sokhangú kórusa, melyben 
úgy tűnt, feismeram az ujj:angást. Nem mertem hinni a füleimnek, fekve 
maradtam . A kórus közeledett , majd távolo ott, hallottam , hogy valami 
törik a közelben . Csak az ig +izgatásága épület ajtaja és ablakai lehettek. Yss 



Lsmét csönd. Nem bírtam tovább, fölemelkedtem, és kúszva elhagytam a 
fedezékem. Sehol sem volt senki. Visszamentem az iblem'hedyre. Akkor 
eszembe jutott, hogy itt taláфhat valami német, s kimentem. Hova menjek? 
Az igazgatósági épületbe vagy a raktárba nem mertem menni. A mi há-
zunk felé indultam. Ajtaja szélesre volt tárva. Bent minden szét volt zúzva, 
a függönyök széttépve, a fülkékben ott feküdtek a lányok vértócsában, 
holtan. Nyögést hallottam.  Regina  volt, a kassai hány. Lemászott az ágyráf, 
s összeroskadt a Iá+bam el őtt. Megfordítottam a nyakán sérült meg:. Le-
téptem egy függönydarabot, s valahogy bekötöttem. Észhez tért és így 
szála: „H•a пΡdike  volt."  Aztan jajgatva a lábára mutatott. Láttam, hogy azt 
is sebek borítják. Megpróbáltam a vállánál fogva kivonszolni a házból. 
Jajgatott, így elengedtem, s kiszabadtam a ház ebé. Két fogollyal talál:koz-
tam itt, véres lapát volt a kezükben. Meg+kértem őket, s :segítettek átvinni 
a lányt a megüresedett igazgatóság,i épületbe. Ottmaradtam én  is,  ápol-
tam Reginát, amíg nem jött a szovjet hadsereg, hogy feitá іplá.ljon, s elő-
készítsen bennünket az útra. 

beretka ferenc fordítása 

közös sors s az egymás mellett élés sajátos meg-
ragadása, mely a maga nemében egyedi Tišmánál. 

beretka 
ferenc 

amire 
az 
ember 
használható 

Aleksandur Tišmu: UPOTREBA ČOVEKA, 
Nolit, Belgrád, 1976'  

Tartalmi elemeinél fogva történelmi regénynek kell 
tartanunk Tišma új regényét, mert a második világ-
égés eseményei, a fasizmus emberpusztító és ember-
gyalázó megnyilvánulásai — az átél ők számára bár-
mennyire tartósak és jelenvalók —id őbeli eltolódá-
saik révén a későbbi nemzedékek számára már csak a 
történelem mindenképp tiszteletet parancsoló kenet-
teljességével tudnak hatni. Nem így a m ű  alaki sa-
játságai, s az a magatartásbeli eredetiség, mely a ju-
goszláv irodalmak utóbbi éveinek egyik leginkább 
megbecsült darabját eredményezte. 

Az Upotreba čoveka kapcsán ugyanis mindenekel őtt 
erre kell felhívni a figyelmet, s csak azután az el-
kötelezett irodalom (s gyakrabban a magát csak el-
kötelezettnek és irodalomnak, m űvészetnek nevez ő  ál-
megnyilvánulások sora, mint amilyen a népfelszaba-
dító háború hagyományait a kalandfilm szintjére 
süllyesztő  háborúsfilm-gyártásunk megannyi termé-
ke) által annyiszor és annyiféleképp feldolgozott há-
borús, antifasiszta tematikára. Azonban a tematikán 
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A tartalmi elemek egyértelműsége és a formai meg-
munkálás eredetisége és aktuális voltak együtt ered-
ményezte azt, hogy megjelenése után szinte azonnal 
két rangos elismerést kapott. 

A tartalmi tényezőkkel szemben a formai elemek kér-
dése kevésbé történeti, mint inkább prózaelméleti 
megközelítést igényel. Elsősorban és mindenekelőtt a 
szöveganyag sajátos szerzői felbontásáról és újraszer-
kesztésről kell itt szólnunk, amely sajátos hármas réte-
geződést eredményez. A regény cselekményének konk-
rét szöveganyagát a szerz ő  különös módon egyfajta, in-
kább a lírai-deskriptív kifejezésmód felé hajló „tölte-
lékanyaggal' hígítja, melynek igen fontos szerepe 
van a mű  belső  strukturálásában. Ez a töltelékanyag 
ugyanis pár oldal erejéig er őszakosan megfékezi az 
előre haladni akaró cselekményt, s így nagy bels ő  fe-
szültségek energiahordozójává válik. Ez a — rosszalló 
felhangja ellenére is pozitívan értett — töltelékanyag 
oppozíciós viszonyban van formai szinten a cselek-
ménnyel, szöveganyaga tehát fékezettebb. A lelassu-
lás legfőbb oka abban rejlik, hogy ezek szinte teljesen 
cselekménytelen szövegrészek, oldalakon át nincs ben-
nük egyetlen ige. 

Esztétikai szempontból azonban „igétlenségük" ellené-
re vagy épp abból eredően rendkívül jelentős részle-
tek, mert bels ő  tartalmaiknál fogva fontos épít őelemei 
a szöveganyag egészének. 

A hármasság másik kísérőeleme/rétege pedig Anna 
Drentwenschek kisasszony naplója. A háború kitöré-
sét megelőző  években írt napló a műfajra jellemző  
szentimentalitás mellett csak egyetlen releváns vonat-
kozással bír: egy békés id őben is megviselt lélek ví-
vódásainak szavahihet ő  tanúságtétele, mely mintegy 
fokozója a háborús meghurcoltatások hatásának. Ve-
ra Kroner meghurcoltatása és háborús „elhasználó-
dása" különös módon szembenáll Anna Drentwen-
schek békebeli megviseltetésével. A kettejük sorsa kö-
zötti nagy különbség egzisztenciális szinten érezhet ő : 
Annának megvan a lehet ősége a választásra, Vera 
azonban nem választhat, neki sodródnia kell azzal az 
árral, melyet a nácizmus Übermensch-elmélete a zsi-
dókra és Európa többi számkivetett nemzetére zúdí- 
tott. 

A regény lényegében azonban a két sors azonosságát 
próbálja kimutatni, azzal a mellékes, de nem lényeg- 
telen motívumal, hogy míg Anna maga rendelkezhe- 



tett sorsával, addig Vera az „ember használatának" 
szenvedő  alanyává vált. Egyéb funkcióját nemigen 
látjuk a napló regénybeszövésének, esetleg annyit, 
hogy valamelyest keretet ad a regénybeli események-
nek: a háború kitörését megel őzđ  esztendőben íródik, 
s a háború után olvassák — tulajdonképpen Vera 
Kroner és Sredoje Lazuki ć  sorsa e napló révén ke-
rül közelebbi kapcsolatba, de ez egyúttal elválásuk 
kísérője is. A napló elégetésének képsora tulajdon-
képpen a két sors közös vonásainak felégetése is. Egy 
dolgot azonban nem lehet megsemmisíteni: ez pedig 
az „ember használata", a fasizmus nyomainak egész 
sora. A naplórészletek beszövésének alkotáslélektana 
vonatkozásairól a kés őbbiekben még szót ejtünk. 

Furcsa címe van a regénynek, nehéz lefordítani, de 
az eredetiben is nehéz értelmezni. A szöveganyag meg-
ismerése bizonyossá teszi azonban, hogy a szókap-
csolat elsődleges jelentése vág ide, lefordítva tehát a 
regény címe: Az ember használata. Metaforikus cím, 
s sokmindenről árulkodik: kifejezi az ember eltár-
gyaiasítását, az embernek az eszköz szintjére való 
süllyesztését, az ember-voltának megtagadását. S er-
re egyedül egy tényező  képes: az erőszak, legyen bár 
az a nácizmus, az Übermensch-teória félreértelme-
zése, vagy pedig más, embertől elidegenedett hata-
lom: állam vagy osztály egyaránt. Legmegrázóbb és 
legkövetkezetesebb példája pedig a katonai bordély 
számára előkészített, kimosatott, kifésült, felhizlalt, s 
állati módon sterillé tett Vera Kroner. Az ember el-
használásának is ő  a legmegrázóbb példája: vissza-
jövetele után lelkileg kiégett, kiürült, mélyebb em-
beri kapcsolatok létésítésér}e képtelen, megfásult 
prostituált, aki odaadja magát minden bekopogónak, 
anélkül, hogy bármit is érezne, örömöt vagy megaláz-
tatást, kéjt vagy undort. 

Tišma regényének lokációja egyértelmű : központi he-
lyen a háborút megelőző  s a háborízt követő  idđk Újvi-
déke, melybe a nagy világégés nem sok változást ho-
zott, vagy ha hozott is változást, azok számára nem, aki-
ket Verához hasonlóan meghurcolt, vagy akik elbuk-
tak, mint Sredoje Lazuki ć . Azok számára nem egyéb, 
mint „egy mocsár, melyet elhagyott a történelem". 

Boško Novaković  állapítja meg, hogy Tišma — mun-
kásságának műfaji sokrétűségével ellentétben — alap-
hangvételében regényíró. Az Upotreba čoveka is alá-
támasztja ezt a megállapítást. 

A mű  formai elemeivel kapcsolatban aktualitásról 
kell beszélnünk. Tišma új kifejezésmódokat keres, új 
formákkal kísérletezik, arra az elméleti kérdésre pró-
bál gyakorlati választ találni, hogy mennyire egyez-
tethető  össze a történelmi néz őpontot igénylő  tartal-
mi anyag és a modern formaépítési törekvések, ezen-
kívül mennyire fér össze a tartalmi elemekb ől követ-
kezően az expresszivitás felé hajló, de végig a hideg 
realizmus szféráiban maradó regényanyag és a szö-
veganyagot kísérő  kétféle rétegbeszüremkedés, a már 
említett lírai-deskriptív betétetek és a Kisasszony 
naplójának „teljes szövege". Az eredményeket szemlél-
ve, vizsgálgatva megállapíthatjuk, hogy sajátos struk-
túrát hozott létre. Az els ő  töltelékanyag — mint emlí-
tettük is — feszültségfokozó szereppel bír, de felfog-
hatjuk egyfajta hatásszünetnek is, vagy csak egysze-
rűen szünetnek, ahogy Boško Novaković  véli. A Kis-
asszony naplójának elsđsorban tartalmi vonatkozásai 
fontosak (a korábbiakban említett sors-párhuzam), de 
formai szempontból is van emlitésre méltó mozzanat, 
elsđsorban stílus-allúzió szintjén. A naplórészletek túl-
fokozott szentimentalizmusa alkotáslélektana szempont-
ból releváns, a regényíró ugyanis a tartalmi elemekb ől 
eredő  érzelgđsséget e naplórészleteken keresztül ve-
zette le, így a cselekmény fđvonalának ábrázolásakor 
mentes tudott maradni a szentimentális elfogultságtól. 

Égészen más értékkel bír ugyanis a minden érzelg ős- 
ségtđl mentes realista módjára megrajzolt cselekmény- 

menet, mint ha bizonyos szentimentális részletbeszivár-
gások gyöngítenék hatását. Anna kisasszony naplójá-
nak egésze mintegy egyszuszra kidobja magából a fel-
gyülemlett szentimentális momentumokat. 

Ha Tišma modern regényírói törekvéseir ől beszélünk, 
a szövegrétegeződés megett szerkezeti tényez őkre is 
fel kell hívnunk a figyelmet. Itt is elsősorban az idő-
kezelés sajátságaira. A regényanyag cselekménye a 
háború előtt indul, s a háború után végz ődik. Maga 
a háború azonban — ha nem is teljes egészében —
lényegi vonásaiban kísérőjelenség lesz: a hősök sor-
sán érezzük csak hatását. Am a háború el őtti évek 
éppúgy mély nyomokat hagynak a szerepl ők sorsán és 
egyéniségén, mint a háborút átszenvedett éveket kö-
vető  esztendők, pl. Vera újraidomulni próbálkozása. 

A regényszerkezet felépítésében Tišmát els ősorban a 
szereplők személye irányítja: az egyes fejezetek egy-
egy szereplővel foglalkoznak, s ezek közé ékel ődik az 
említett kétféle töltelékanyag. A szerepl ők sorsának 
egy szálra hozása szintén lényeges momentum, s fon-
tos erénye Tišma regényének. Ebben van — talán 
kissé túlméretezett — szerepe a Kisasszony naplójá-
nak. 

Tišma új könyvének nyelvi vonatkozásait illet đen el-
sősorban a líraideskriptív betétekгđl kell szót ejte-
nünk: nyelvi szinten, úgy érezzük, azok a legeredmé-
nyesebb megnyilvánulások. Komoly nyelvi-stilisztikai 
kérdéseket vetnek fel, mert a mondatok sajátos m б-
don szembenállnak a szerbhorvát nyelv törvényeivel. 
Tulajdonképpen nem is mondatok, mert a szerbhorvát 
nyelv grammatikája szerint a személyes igealak a 
mondatalkotás kulcstényezője, s személyes igealak 
nélkül nincs mondat. Ezekben a szövegekben pedig 
oldalakon át nincs egyetlen személyes igealak sem. 
Vázlatmondatoknak vagy egyszerű  címjegyzéknek tűn-
nek, de tartalmi sajátságaik túlmutatnak ezen — sti-
lisztikailag a legrelevánsabb mondatokká válnak. 

A regényanyag fővonala már nyelvileg kevésbé jelen-
tđs, de a kettő  egymást kiegészítve igen. 

A naplórészlet nyelvisége elsősorban a műfaj (fél-
irodalmi, sđt inkább irodalmon kívüli megnyilatko-
zás) törvényeinek van alárendelve, s mint ilyen, kü-
lönösebb stílustöbbletet nem hordoz. A stílustalansá-
gon túl egyfajta írói kimerülésnek is tanúi lehetünk 
a naplórészletek olvasása során. Míg kezdetlen pár 
naponként adódik egy-egy bejegyzés, addig a napló 
vége felé már szinte csak évente egy-kett đ. Ez a ki-
merülés elsősorban az író ilyenfajta, nem is elutasí-
tani való „megürülése": sajátos módon ellentétben áll 
a naplóíró Anna Drentwenschek személyiségével, s a 
regényíró kimerülésér ől áruklodik. Ettől eltekintve a 
a már elemzett sajátságai formán — ha nem is oly 
szervesen — beépül a regény anyagába. 

Összefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk, 
hogy Aleksandar Tišma újvidéki író Upotreba čoveka 
c. nagysikerű  regénye sajátos formai vonatkozásai mi-
att elsősorban elméleti, s nem pedig a tartalom su-
gallta történelmi megközelítést igényel. Alapvet ő  eré-
nyei közé a tartalmi-eszmei mondanivaló egyértelmű-
sége mellett az eredményes formateremt đ  próbbákozást 
kell sorolnunk, melynek legeredményesebb mozzanata 
megítélésünk szerint a stilisztikailag igen releváns 
lírai-deskriptív töltelékanyag. Kevésbé értékes és 16-
nyeges, de a szerkezetbe azért úgy-ahogy beépül ő  moz-
zanat a regénynek egyfajta id őbeli és tartalmi keretet 
biztosító napló. 

Erényei és fogyatékosságai összességében azonban 
Tišma új regénye fontos állomása a jugoszláv re-
gényirodalomnak. Már csak azért is, mert az Upotreba 
čoveka „egy alkotóereje teljében lévđ  žгб  gondolati, 
emocionális és mиvészi formateremt ő  dimenzžóinak ki-
terjedéséről tanйskodžk". (Boško Novaković : A T. ro-
mansžjer, Izraz, 1977/1—II.) 170 



sylvia 
plath 
versei 

szavak 

Fejszék, 
Amelyek csapásától zeng az erd ő , 
És a visszhangok! 
Visszhangok, a középpontból 
Szétnyargaló Lovak. 

Nedv, 
Könnyekként felbuzog, akár 
A víz, amely szintjét 
Próbálja újra megtaiálmi 
A szikla fölött, 

Amely lehull, s kifordít 
Egy gyomvágta, fehérre-szikkadt 
Koponyát. 
Évek múltán 
Találkozom velük az úton — 

Száraz, üresnyerg ű  szavak, 
Meg=nem-sz ű nő  patadobogás. 
M6közben 
A medence közepér ől állandó csillagok 

171 	Igazgatnak egy sorsot.  

a 
ti:9kör 

Pontos vagyok és ezüst. El ő ítéleteim nincsenek. 
Amit csak Iátok, elnyelem .azonnal 
Úgy ahogy van, ,nem fut be párával sem 

[szerelem, sem utálat. 
Nem vagyok kegyetlen, csupán igazságos —
Egy csöpp isten szeme, ülök négy sarkomon. 
Leginkabb a szembenlev ő  falon meditálok. 
Rózsaszín az, pöttyökkel. Már olyan régen 

[nézem, 
Hogy úgy t ű nik, szívemhez n őtt. De néha 

[tovarebben. 
Arcok és a sötétség váPasztanak el t ő !e újra 

[meg újra. 

Most éppen tó vagyok. Egy і nб  hajol fő-lém, 
Mélyemben kutatja rejtett, igaz-magát. 
Később a hazudozó gyertyakhoz fordul, 

[meg a holdhoz. 
Látom a hátát, h űséggel tükrözöm. 
De csak könny a jutalmam és feldúltan 

[rebbenő  kezek. 
Fontos vagyok neki. Jön, aztán elmegy. 
Minden reggel az ő  arca váltja föl a sötétet. 
Belém fojtott már egy fital leányt, s énbennem 

[lebeg 
Fetéje rettenetes halként egy öregasszony. 

esemény 

Hogyan sz!lárdul!na іk meg az elemek! 
A holdfény, ez a krétaszikla, 
amelynek hasadékában fekszünk 

egymásnak háttal. Indig ćszím hidegéb ő l 
i аgolysüvöltést hallok. 
Szívembe elviselhetetlen magánhangzók 

[fúródnak. 

Fehér ágyacskájában megfordul és sóhajt a 
[gyermek, 

majd kinyitja száját, követelőn. 
Kis arca fájdalmas, vörös fából van faragva. 

Azután ott vannak a csillagok — 
[kiirthatatianok, kemények. 

Az éri.ntés éget és émelyít. 
Nem látom a szemedet. 

Ott, ahol az éjszakát almavirág jegesíti, 
körben járkálok, 
гégi hibák mély és keser ű  csavarmenetében. 

A szerelem nem jöhet ide be. 
Fel.nyílík egy fekete üreg. 
A szemközti falperemen 

Egy kicsiny fehér Félek integet, egy kis fehér 
[féreg. 

Végtagjaim is magamra hagytak. 
Ki darabolt föl bennünket? 

A sötétség olvadóban. Megé гintjük egym ást, 
[mint a  nyomo гékok. 



asszony-lázár 

Hát megtettem újra. 
Minden tíz évben egyszer 
Meg tudom tenni — 

Járkáló csoda vagyok, a b ő röm 
Fényes, mint egy náci Lámpaerny ő , 
Jobblábam 

l'apFrnehezék, 
Arcomról lekoptak a vonasok, anyag a 
Finom zsidóvászon. 

Hantsd le a kend ő t, 
Ellenségem. 
Elborza ztalak? 

Az orr, a szemek gödrei, a teljes fogsor? 
Savanyú leheltetem — 
Mindez elt űni!k egy nap alatt. 

A hús, a hús, amit a sírüreg 
Leevett rólam, újra dús, hamarosan 
Otthon lesz rajtam megint, 

S mosoly nő  újra arcomon. 
Még csak harminc éves vagyok. 
És kilenc  halálom van, mint egy macskának. 

Ez volt a Harmadik. 
Micsoda szemét, 
Amit így kell elintézni minden évtizedben. 

S ez a rengeteg rostszót! 
A mogyorót ropogtató tömeg 
Benyomakodik, hogy lássa, 

Ahogy kezem és lábam kicsomagolják — 
ÁII a nagy sztriptíz. 
Uraim és hölgyeim, 

De mégis ugyanaz, aki voltam. 
Először tíz éves koromban törtónt. 
Baleset volt. 

Masodszorra már igazágy 
Akartam — vissza-énem- Фérni. 
Kagylóként ningtaim 

Magamba zárva. 
Sakáig kellett hogy szólongassanak 
És úgy szedték le rólam .a férgeket mint a 

[ragadós gyöngyöt. 

A meghatás 
Is m űvészet, miünt bármi más. 
Én különösen jói csinálom. 

Oly jól, hogy az már maga a pokol. 
Oly jól, hogy valódinak érzem. 
Úgy .is mondhatnáink, van érzékem hozzá. 

Egy cella szögletén megtenni ,nem nehéz. 
Megtenni és nyugton maradni nem nehéz. 
De fáj a fényes nappal, 

Mintha-színpadon felébredés 
Ugyanott, ugyanarra az arcra, s a durva, 
Örvendező , hangos szavakra: 

„Kész csoda!" 
Ettől kikészülök. 
Beléptidíjat fogok szedni 

Sebeim mutogatasáért, bebéptidíjat 
A szívem meghallgatásáért — 
Hogy valóban ver. 

És fizessenek, sokat, sokat fizessenek 
Minden szóért vagy érintésért, 
Minden csöpp vérért, 

Hajfürtömért, ruhám egy darabjáért. 
Bizony, Herr Doktor. 
Úgy ám, El і l еПség Úr. 

A Te opuszod vagyok, 
É rtéktárgyad, 
Színarany gyerm  eked, 

Ki sikoltássá olvad. 
Vátozom, égek. 
Ne hidd, hogy hbecsüdöm roppant figyelmedet. 

Hamu, csak ihamu — 
Megpiszkáiod, fölkavarod. 
Nincs ott már se hús, se csont — 

Csak egy darab szappan, 
Egy karikagy ű rű , 
Egy aranyfog. 

Herr Isten, Herr Lucifer, 
Vigyázz, 
Jól vigyázz. 

Föltámadok a hamuból, 
lengetem vörös hajamat 
levegőként falva a férfiakat. 

Ez itt a két kezem, 
[me a térdeim. 
Lehet, hogy csont és b ő r vagyok, gömöri györgy fordításaí 172 
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halál árnyékában születtek , a tébollyal küzdő  értelem 
gyümölcsei : az elmegyógyintézetek és a kinti élet kö-
zött ingázó Plath versei fenségesen démoniak , súlyo-
sak. A lefojtott , lüktető  fájdalom művészi kivetíté-
sében, a kivetítés intenzitásában Plath maga mögött 
hagyja tanítóját , Lowellt . l lményei versben csaknem 
közölhetetlenek , a vers kifejezési lehet őségeinek ha-
tárát súrolják ; szinte nem is versekkel állunk szem-
ben, hanem zsugorított , tragikus színezetű  drámákkal, 
melyek mögött ott állt a szenvedésében is sérthetetlen 
költő , aki elvégezni készül halálos ugrását . Maga Lo-
well így nyilatkozott Plath-ról és verseir đl : „. ..  halá-
la valahogy beletartozik a képzelet kockázatába. Leg-
jobb verseit olvasva ellenállhatatlanul szakad ki be-
lőlünk a felkiáltás: Ez valóság, erről egy élet tesz bi-
zonyságot! (...) aztán hátrahőkölünk, és csodáljuk a 
káprázatos technikát és invenciót. Tökéletes fegyelem, 
mint amikor a műlesikló könnyedén veszi a halálka-
nyarokat (...) egészen a végső  bukásig." A tízéven-
ként megújuló idegbajok táplálta állandó szenvedés 
akkor is ordító , amikor a költemény csendes. Nincs 
kiút — cseng ki a helyenként csakugyan Whitmanra 
emlékeztető  sorokból . Az állandóan variálódó halál-
motívum át- meg átszövi a verseket (VЕGSZAVAK): 

Nem akarok egyszerű  ládát, tigriscsíkos 
Szarkofág kell, arc legyen rajta, 
Holdkerek, hogy fölmeredhessek. 
Látni akarom majd, ha jönnek, 
Vájkálva néma ércek közt, a gyökerek. 

Az ASSZONY-LAZAR alapérzése az a bizonyos „koz-
mikus életundor ", melyet jól ismerünk Plath önélet-
rajzi regényéb ől . Mintha a regény lenne e versbe tö-
mörítve: az életérzés azonos, a h ősnő  maga a „meg-
elevenített halál " — adatai megegyeznek a Plath élet-
rajzában találhatókkal . Maga a „halálra szánt lírai én, 
s egyben örökélet ű  mitikus figura". A hol összeszű-
külő , hol kitáguló rövid strófákba foglalt verssorok-
ban állandóan újrafogalmazódik az elkerülhetetlen 
halál képzete . Plath gondolatmenete nem követhet đ  
egykönnyen . A tébolyig kiélezett agy képes szüntele-
nül önmagáról és porhüvelyéről beszélve összemarkol-
ni a legtávolabbiakat is, összefügg đ  torz képeket al-
kotni, megbonthatatlan bels ő  rendű  „szörny"-verseket, 
melyek groteszkségükben a lehet ő  legvalóságízűbbek. 
‚re  a költő  és a táj plath -i változatának jellegzetes, 
ritmusos „circulus vitiosus"-a (LEJTŐK ÉSZAK-
LONDONBAN) : 

E tar dombon az új év feni élét. 
Arctalan, sápadt porcelán: 
A kerek ég megy a dolgára, tovább. 
Távolléted nem kelt gyanút; 
Senki sem tudja, mžm hiányzik. 

Sirályok fűzik fel e füveshátžg 
A sáros folyómedret. Ott rikácsolnak, 
Kavargó-leszálló papírfoszlányok, 
Vagy rokkant-kezek. Az ónszín Nap 
Fénye fémszilánkokká veri a tócsákat, 

Hogy a szemem ég s könnybe lábad 
Tőle; cukorként olvad a város! 

A szürrealisztikus képek asszociatív sorában a gondo-
lat állandóan hullámzik : Plath „magasfeszültségű" in-
tellektusával kifelé és befelé egyaránt figyel és pre-
cízen reagál . Mély, ellentmondásokkal telitett szubjek-
tív intellektuális költészet ez, mely fájó létproblémá-
kat foglalva magába , egyetemes , ugyanakkor mérhe-
tetlenül individuális , konkrét és absztrakt , helyenként 
a költészet legmagasabb régióiban szárnyal , alább-
száll , majd ismét felemelkedik . Ami állandó, az a 
mélységes pesszimizmus , az undor, a  kin  és a szenve-
dés kicsengése — a hangvétel idđtlen idđk óta hagyo-
mányozódik , Plath felkarolta , Plath, aki verseiben ko- 

* Tandori Dezs ő  fordításai 

Sylvia Plath a háború utáni angol—amerikai líra 
úgyszólván legendává vált alakja (egyesek  Dylan  Tho-
mashoz hasonlítják). Hírneve „posztumusz ": életében 
egyetlen verseskötete jelent meg (COLOSSUS , 1960), 
az igazi visszhangot az 1965-ben kiadott ARIEL vál-
totta ki — az elismerés késett , a költőnőt már nem ta-
lálta életben . Plath halála után — a közönség és a 
kritika egyöntetű  lelkesedése nyomán —egész Plath-
kultusz indult meg... 

Plath költészetén Robert Lowe ll  hatása érezhet đ, az 
ÉLETTANULMANYOKé (LIFE STUDIES), melyben 
Lowell önmaga felé fordulva teregeti ki hibáit , fogya-
tékosságait , magánéletét az elmúlt évek prizmáján ke-
resztül . Lowell és John Berryman mellett Plath a 
„confessional poetry" (vallomásos költészet ) legjele-
sebb képviselője. Versei a valóságból , a közvetlen 
életanyagból formálódtak . Tárgyuk — G . Steiner ér-
telmezésében — az asszonyi sors és a női test gyarló 
naturáliája ; torz képek sorai , melyek egy fuldokló, le-
meztelenített emberi lény vívódását -vergđdését örökí-
tik meg . Plath fájó nyíltsággal beszél önmagáról anél-
kül, hogy ez öncélúvá válna : „a vallomásos đszinte-
ség (...) csak egyik komponense a költđž élménynek. 
A versek nem a gyónás elengedett lelkiállapotában 
fogantak, épp ellenkez đleg: a figyelđ  intellektus ma-
gasfeszültsége izzítja át a kínok (whitmani гžtmusú!) 
lajstromait" (M. Rosenthal). Az elloti „médium" a hu-
szadik századi szenvedés . Geher István mondotta 
Plath egyik jellegzetes versér đl : „... az egymást tük-
röző  ellentétek forgataga hatalmasan kitágítja a sze-
mélyes élmény körét; a konkrét szžtuácžб  átváltozik 
valami mássá. Az egyén sors közösségi éгtékl jelkép, 
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runk egyik „legmarkánsabb" patologikus tünetét pre-
zentálja. Plath költészete elgondolkodtató, friss és ele-
ven, Loweilévsl ellentétben semmi patinája sincs: 
„... őrült versek. Hátborzongatásra szánt, groteszk 
gótikus rémségek, dermeszt ő  életidegenség, sötét em-
lékek és előérzetek — hiánytalan kórisme. Vagy in-
kább kórkép. Hiteles tanúvallomás. Nagy igényű  tra-
gikus költészet. Mert a bomlottság motívumaihoz 
mindenütt kiegészítő  ellentétpárok kötődnek: a rém-
alakok mellé az önarckép; az űr hidege mellé a szelíd, 
viktoriánus nőiesség, a profetikus távlatok mellé a 
közvetlen környezet mikrorealizmusa." (Geher István) 
A fordító, Gömöri György a következ ő  sorokat szán-
ta a versek elé: 

Bár Sylvia Plath életében lehettek kellemes órák és 
bizakodó napok, költészetének egyik feltűnđ  vonása a 
lefojtott, de szenvedélyes elégedetlenség. Nemcsak a 
saját sorsával, hanem az egész, gázkamráktól és atom-
felhőktől fertőzött, bűntudattal terhelt világgal. Ez a 
rassz közérzet és nemcsak a magánytól, hanem magá-
tól a léttől való félelem általában komor, nyomasztó 
képekben, halálképzetes metaforákban manifesztáló-
dik. Ebben szerepe van Plath „Elektra-komplexusá-
nak". Német származású, egykor rajongásig szeretett, 
korán meghalt apját hol isteníti, hol démonizálja, sza-
dista nácivá mitizálja — innen utolsó verseinek áldo-
zat-motívuma; Plath magát az üldözöttekkel, a zsi-
dókkal azonosítja. Plath már félig tudathasadásos ál-
lapotban írta legdöbbenetesebb verseit (így az Asz-
szony-Lázárt), és bár József Attila költészetének ma-
gaslatait nem éri el, bizonyos hasonlóság mintha len-
ne a Nagyon fáj emberségből-kirekesztett litániája és 
az Asszony-Lázár lázas-irónikus, önmarcangoló vallo-
mása között. Innen már csak egyetlen lépés az öngyil-
kosság, amitől sem Anglia „nyájas árkádiai zöldje", 
sem költői sikerei nem tudták megmenteni a kom-
plexusaival viaskodó fiatal nőt. Drámáját talán egy 
pillanatra emberközelbe tudják hozni alábbi, 1960 és 
1963 között írt versei. 
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Sylvi+a Plath: Az üvegbura. Modern kSnyvtб r, 
Európa, Budapest, Ё. N. 

A tízévenként felújuló idegbaj két félidejének szüne-
tében íródott regény elénk tárja Plath kétségbeesett 
harcát a betegséggel és a világgal. A pubertás és a 
felnőttkor közötti senkiföldjén lebeg ő  koraérett Es-
ther szemével látjuk és éljük át azt a társadalmat, 
amellyel Plath megvívta csatáját. Minden kétséget ki-
záróan önéletrajzzal állunk szemben. Egy kegyetlen, 
önmagával leszámoló mazochisztikus önéletrajzzal, 
amely nem ismer kegyelmet, sem önmagával, sem a 
világgal szemben. Egy olyan önéletrajzzal, amely leg-
kevésbé szolgál rá arra, hogy önéletrajznak tekintsük, 
a szó klasszikus értelmében. Sylvia Plath műve sok-
kal több ennél. Regény: valós, m űvészi szinten meg-
alkotott regény, amely teljességgel az életb ől meríti 
témáját, és ezzel vitathatatlan hitelességet kölcsönöz 
mondanivalójának. Az 1950-1963 közötti levelezését 
tartalmazó Letters Home című  köteten kívül Az üveg-
bura Plath egyedüli prózai munkája. Olyan próza ez, 
amely szélesebb és biztosabb utat nyit a Plath-líra 
megközelítéséhez, de önmagában helytálló, önnön tör-
vényeinek engedelmeskedđ, teljes alkotás. Lényegé-
ben lehetetlen elválasztani Plath líráját a prózától és 
fordítva. Verseit olvasva minduntalan rábukkanunk 
a regényben megjelenő  alakokra, helyzetekre, érzé-
sekre. 

Színhely: Amerika; 
idő : az ötvenes évek első  fele; 
szereplők: Esther Greenwood és még sokan mások. 

„ Allítólag életem legszebb napjait éltem" — mondja 
ironikusan Esther a regény elején. És valóban, miért 
ne? Egyhónapos ingyenes New York-i kirándulás 
„boldog" nyertese, a legdrágább ruhákban járhat, a 
legelđkelőbb vendéglőkben étkezhet, népszerű  szemé-
lyekkel ismerkedhet, egyszóval az amerikai átlagpol-
gár által eszményített életet élheti. 
„Itt egy lány, ét tizenkilenc évig valami isten háta 
mögötti városban, olyan szegény, hogy még egy folyó-
iratot sem tud megvenni, és akkor egyszerre csak fel-
veszik ösztöndíjjal a legjobb iskolába, rendre sorra 
nyeri a díjakat, s végül úgy tartja kezében egész New 
Yorkot, akár autója kormányát. 
Csak hát én éppen nem tartottam a kezemben sem-
mit, még önmagamat sem." 
s ez nagyon fontos: még önmagát sem. Esther nincs 

tisztában önmagával. A zavaros társadalmi kép, amely 
csak körvonalakban létezik tudatában, összefolyik. 
Egyedüli szilárd fogódzója a természeti-fizikai való-
ság. Ezzel nem csapódhat be. A személyekben mindig 
csalatkozhat és csalatkozik is. Esther nem tud tájéko-
zódni abban a társadalomban, amelyben él. Sorra 
veszti el a valósággal vívott csatáit, miközben kétség-
beesetten harcol önmagával is. A számítások, meg- 174 



alázkodások, spekulációk társadalma idegen h ősünk 
előtt. A borravalójára váró hordárt egy köszönömmel 
küldi el, a taxisofőr pedig gúnyosan mosolyog az ösz-
szeg láttán. Sziget a rohanó élet mindennapiságában, 
de még határozott cél, értékrendszer nélkül. Reagálá-
sai ösztönreagálások és nem tudatos szembenézések a 
valósággal. Atlagon felüli képességei figyelmeztetik, 
ösztönszerűen visszahúzódik, de nem valamilyen biz-
tos helyre, hanem cél nélkül, legtöbbször önmagába. 
Nem is csoda, hisz az őt körülvevő  személyek egyiké-
be sem kapaszkodhatik meg, és soha nem is kapasz-
kodhatott szilárdan senkibe. Édesanyja, Mrs. Green-
wood és a szülővárosához tartozó Mrs. és Mr. Wi llard, 
egy sajátos életforma megtestesít ői. Azok, akik ebben 
a létezésben teljesen fel tudnak oldódni: Buddy Wil-
lard és Dr. Gordon, még csak nem is sejtik egy más-
fajta életérzés lehetőségét. Ugyanez a helyzet Esther 
„barátnőivel": Doreennel, Joannal stb. Még a felsza-
badultabbak sem értik Esthert, mint pl. ЈéСé. Ó is 
távol áll hősünktől, és ez érthető  is, hisz él és egzisz-
tál egy társadalomban, elfogadva annak törvényeit, 
törvényszerűségeit. 
Mindazok az értékek, amelyek a kor embere el őtt ér-
téket jelentettek, Esther el őtt elvesztik jelent őségüket, 
csak az a baj, hogy képtelen egy másik értékrendét 
felállítani, a sajátját, ami az üresség érzésén keresztül 
lassan az őrületbe hajtja. Esther ingadozik. Pillana-
tokra úgy tűnik, érzi mit akar, de ez is csak afféle 
önámítás. Nem tud választani, de végül már maga a 
választás is céltalanná válik. 
Az ami még a felszínen tudja tartani, a fizikai való-
ság. A bárban, majd Lennynél töltött mocskos éjszaka 
után a forró fürd ő  helyrebillentette lelki egyensúlyát: 
„Minél tovább időztem a forró tiszta vízben, annál 
tisztábbnak éreztem magam, és amikor kiszálltam 
végre a kádból, és az egyik ilyen szállóbeli nagy, pu-
ha, fehér, fürdőlepedőbe burkolóztam, mintha olyan 
tiszta és édes lettem volna, mint egy újszülött." 
Hogy Plath mennyire sokkal inkább bízott a tárgyak-
ban, mint az emberekben, legjobban egyik versének 
(Végszavak) néhány sora bizonyítja: 

Nem bízom a lélekben. Gőzként szökik 
Álmokon, szem-száj üregén. Nem tarthatom fel. 
Egy nap nem jön vissza. A dolgok mások. 
Ók maradnak, kis részletragyogásuk 
Fölmelegszik a sok érintéstđl. Szinte dorombolnak. 

(fordította: Tandori Dezs ő) 

Esther Greenwood céltalan bolyongása az életben tör-
vényszerűen az őrületbe vezet. Plath mesterien vetíti 
elénk a mindenhol kapaszkodót keres ő  személyiség te-
hetetlen vonaglásait, amint lassan sodródik a mindent 
magával ragadó óriásfolyam árjával, és belekerül egy 
örvénybe, amely egyre lejjebb húzza az elmebetegség 
sötét régióiba. Az üvegbura lapjain nem egy tudato-
san, filozófiai értelemben elidegenült h őssel nézünk 
szembe, hanem az elidegenült hősök egy sokkal spon-
tánabb változatával, egy patologikus esettel, aki az 
élet abszurditását ösztönszerűen érzi meg, akit a reá 
nehezülő  értelmetlenségek egy üvegbura áporodott le-
vegőjű  szűk terébe szorítanak, egy olyan üvegbura 
alá, amelynek falai kívülről nem látszanak, és a benn-
levő  életét ez még kínosabbá teszi. 
A továbbiakban a többi szerepl đ  jelentđségével és 
Esterhez való viszonyával szeretnénk foglalkozni. Na-
gyon nehéz erről a kérdésről beszélni egy olyan re-
gény esetében , amelyről tudjuk, hogy az én-elbeszélés 
egy olyan sajátos formáját képviseli, amely különösen 
sok életrajzi adatot tartalmaz. Plath koncepciója azon-
ban arról tanúskodik, hogy szerepl đit mégsem vélet-
lenszerűen válogatta meg, az emlékek kaotikus hatása 
alatt, hanem tudatos szerkesztéssel és körültekint ő  
jellemzéssel szűrte a regénybe tudatából az egyes ala-
kokat. 
Plath úgy bánik alakjaival , mintha már régen ismer-
nénk đket. Már az első  oldalakon feltűnnek egyes ne-

175 	vek, mint pl . Buddy Willard, akikrđl csak késđbb ér- 

tesülünk részletesebben, de akkor sem kimerít ően. Az 
első  olvasáskor ezeket a részeket nem is tudjuk hova 
tenni. Csak később áll össze a dolog egységes egész-
szé, mintha széthullott mozaikképet rekonstruálnánk. 
Ilyen részlet sok van a regény elején. Plath egyik he-
lyen csak mellékesen közbeszúrja ,, ... kés őbb azon-
ban, amikor újra rendbejöttem ...", utalva itt a sza-
natóriumi hónapokra, amir ől majd csak jóval később 
értesülünk. 
Visszatérve a mellékszereplőkre, megállapíthatjuk, 
hogy igen fontos szerepet töltenek be a regényben. 
Tulajdonképpen ők kergetik Esthert az öngyilkosság-
ba. Egyszerűen képtelenek felfogni, sőt még megérez-
ni is saját sorsuk abszurditását, és az Esthert t őlük 
elválasztó üvegbura falát sem érzik. A férfialakok 
úgyszólván mind egy kategóriába sorolhatók. Buddy 
Willard, Konstantin, Marco és Irwin azok, akikkel 
Esther megpróbálkozik. Mindnél ugyanazt tapasztal-
ja: meg nem értés, egoizmus, önteltség. Egyes alakok 
kifejezettebbek, mint mások. Buddy Willard személye 
sokkal kidolgozottabb pl., mint Marcoé. Fontos tu-
lajdonságokat hordoz magában ez az alak: a csak a 
karriert látó, számító nyárspolgár már olyan sokszor 
leírt arcáról esik le itt ismét a maszk. Sokan meg-
írták már ezt a témát, de (és éppen ez az egyik szép 
bizonyítéka a regény létjogosultságának) Plath leírá-
sa adekvát és nem válik közhelyszerű  frázispufogta-
tássá. Fontos megemlíteni Dr. Gordon alakját is. „Még 
semmi sem történt, s az olvasó máris džllemma (mo-
rális döntés!) elé kényszerül: hova álljon szimpátiájá-
val, az íróasztal melyik oldalára" —állapítja meg Ge-
her István a regényhez írt utószavában. Persze nem 
ilyen vészes a dolog, hiszen nem választás el őtt ál-
lunk. Nem szükséges döntenünk sem az egyik, sem a 
másik fél mellett, egyszerűen csak levonhatjuk a so-
rokból világosan kicseng ő  mondanivalót. Dr. Gordon 
és Buddy Willard tulajdonképpen ugyanazon ember-
típusnak a képviselői. Nem különb a helyzet a n ői 
szereplőkkel sem. Mrs. Greenwood és Mrs. Willard 
az ötvenes évek amerikai tisztvisel őfeleségei, akik a 
gyermeknevelés, a férj és a hivatal közti szaladgálás 
közben egy kicsit mindennel és egy kicsit semmivel 
sem törđdnek. Plathban különösen mély, negatív nyo-
mot hagyott az anyaélmény. A mindennapi élet mo-
notóniája és a polgári konvenciók között lebeg đ  asz-
szony nagyban hozzásegített Esther sorsa ilyen irányú 
alakulásához. Az egyedüli, akiben Esther megbízott, 
Nolan doktornő  volt. 
Az őrület nyomasztó érzését és tudatát egy olyan sze-
mély tollából ismerhetjük meg, aki valóban megjárta 
az elmegyógyintézetet. Plath mesterien tárja elénk a 
fokozatosan eluralkodó idegbaj tüneteit. Eleinte nem 
is tudjuk, miről van szó. Esther viselkedése idegen, 
de még nem egy őrülté. Egyszerre csak megvilágoso-
dik minden, de a folyamat még nem áll le. Az öngyil-
kossági kísérletet megelőző  „csendes bolondság" las-
san átcsap a rosszalkodó, agresszív elmebetegek visel-
kedésébe, majd Nolan doktornő  megjelenéséve] 
ugyanilyen fokozatosan szűnik meg. 
Az őrület élménye sohasem hagyta nyugodtan Plath-t. 
Az amúgy is túlérzékeny és megviselt idegrendszer 
szörnyű  élményeként maradt meg a feln đttkor küszö-
bén történt idegösszeroppanás. Tudjuk, hogy Plath tíz 
évvel később, tehát pontosan Az üvegbura megjelenési 
évében öngyilkos lett. Hogy e tíz év alatt hogyan élte 
át újra és újra a szörnyű  emléket, művei tanúsítják 
legjobban: 

Még csak harminc éves vagyok. 
! s kilenc halálom van, mint egy macskának. 
Ez volt a Harmadik. 
Micsoda szemét, 
Amit így kell elintézni minden évtizedben. 

(Asszony-Lázár, fordította: Gömöri György) 

A Plath művek ma sorra érik meg új és új kiadásu-
kat. Lírája különösen a fiatalok körében népszerfa. 
Joggal tarthatnak számot a népszer űségre ezek a mi'-
vek. Sylvia Plath az életét adta át bennük. 
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SZive гP János: Szabad gyakorlatok, Gemma-
kеnyvek 6, Forum, újvidék, 1977. 

Sziveri János első  verskötete, a Szabad gyakorlatok 
egy határozottnak mondható költ đi programot kör-
vonalaz, s ez költői indulásának feltétlenül olyan ér-
téktöbblete, ami nemzedéktársai költ ői indulása kö-
zül egyértelműen kiemeli az övét, s ami miatt akkor 
sem lenne szabad megvonnunk t đle a bizalmat, ha a 
programmal magával vitánk lenne is. Hiszen — aho-
gyan Umberto Eco tanítja — „a mű  éгtékelhet ősége 
döntő  mértékben függ attól, hogy vajon a m ű  képes-e 
kifejezni annak a poétikának a problematikáját, ame-
lyet meg akart oldani." Különös jelentőséggel bírhat 
e felismerés, ha egy fiatal költ ő  költđi indulásáról 
kíséreljük meg a véleménymondást, és különös jelen-
tőséggel bírhat akkor, ha már-már természetesnek 
kell tartani fiatal költđinknél a programnélküli-
séget... 

Sziveri a gondolati költészet útján indult el, amennyi-
ben a világhoz és önmagához, nemkülönben verséhez, 
az alkotáshoz való viszonyulása mer đben értelmi szí-
nezetű , intellektuális beállítottsága teljességgel kizár 
minden közvetlenül érzelminek minđsíthető  gesztust. 
Meditatív szövegeib ől nemcsak az élményiség szemé-
lyessége és szemléletessége hiányzik, hanem a köz-
vetlenül megnevezhet ő , valamiféle központi gondolati 
probléma-tárgy is, miáltal az anyag fölötti intellek-
tuális gyđzelem az objektivitás többletéhez juttatná a 
szubjektív gondolatmenet metafizikai érvényességét, 
és a befogadó ez objektivitásban a megismerés igaz-
voltét érzékelve a megismerés útját (a kifejl ődést, a 
formát) esztétikusnak könyvelhetné el. 

A Szabad gyakorlatok gondolatiságát a tudatnak a 
létezés közvetlenségével szembeni puszta jel mi ёtѓге, 
értelmező  szándékára vezethetjük vissza. A létezés (az 
„ittlét") mindennapi, tehát folyamatos, alig értelmez-
hető, közvetlenül alig megnevezhet ő  „minđségválto-
zásai" emelkednek itt az értelmezettség tudatszintjére 
— olyan mértékű  elvonatkoztatásként, mely a kivál-
tó indítékot, az alakító körülményeket nemcsak u-
rai-tárgyi konkrétumként nem jelöli, hanem metafo-
rikus anyagként sem használja. A szövegnek így él-
ményi-tárgyi meghatározottságok és a jelenítés me- 

taforikus-képi hídfői nélkül kell kibontakoztatnia egy 
életérzést, lehetségesként (objektívként) elfogadtatni 
a valóságfeltárás ez irányát. A létérzékelés közvetlen 
megnevezésére tör ez a költ đi program; tagadja a mű-
vészet mimetikus funkcióját, és a gnoszeológiai funk-
ciót alárendeli az ontológiainak. Közvetlenül metafi-
zikus tehát ez a költészet, mondhatni, szemérmetlenül 
az, gátlástalanul spekulatív. 

Sziveri lemondott versszövegeinek szituációs körül-
határoltságáról, vállalva ilyképpen a parttalan me-
ditáció kockázatát is, s nem csupán intellektuálisan 
felszabadító szerepét: a versbeszéd szemantikai meg-
határozatlanságát és meghatározhatatlanságát. Szöve-
geiben a tudatműködés célirányos „összetettsége", 
nagyfokú kiegyensúlyozottsága lesz formateremt đ  
elvvé; versbeszédének metafizikájában — a Szabad 
gyakorlatok ciklus legjobb darabjaiban — a létérzé-
kelés összetettsége árnyaltan, intellektuális élességgel 
és érzékletességgel rajzolódik ki, röntgensugárként 
hatolva át a megnevezésre váró felismerések össze-
gubancolódott folyamatán. Sziveri módszeresen tudja 
átáramoltatni magán (és szövegein) a gondolati disz-
szonanciákat, egymás mellé helyezni, egymáshoz üt-
köztetni, egymással szembesíteni a léttapasztalatok 
rész-értelmeit, viszonylatokat létesíteni közöttük, a 
viszonylagosság (a bizonytalanság) tartalmi dialekti-
káját idézve meg. Anyaga (nyelve) ilyenkor pattanásig 
telítődik feszültséggel, s bárha ez gondolati meghosz-
szabbításában a tehetetlenség érzékelésének a feszült-
sége is, a szöveg betölti rendeltetését: felvillantja a 
világban való helyzet, a világgal való kapcsolat egy 
megismerési szeletjét. 

Nem ritkán bekövetkezik azonban, hogy a létérzéke-
lés összetettségének az átvilágítása helyett a szöveg 
a kúszáltság verbális képzetét tudja csupán nyújtani, 
a gondolatmenet követhetetlenné válik, észrevétlenül 
csúszik át a semmitmondó és semmire sem kötelez đ  
általánosságok síkjára. A verbalizmus veszélye épp 
ezért minduntalan ott kísért e szövegekben. A narancs 
ciklus versszövegeit ilyen értelemben egészében fias-
kónak tartom, mégha nyilvánvaló is, hogy a Szabad 
gyakorlatok ciklus előtanulmányainak kell betudni 
őket. A narancs ciklus szövegeiben eluralkodó pla-
kát-harsány disszonanciák a Szabad gyakorlatok cik-
lus szövegeiben árnyaltabbak lesznek, s ezáltal vé-
giggondoltabbak is. Az elvont retorikusságtól azon-
ban e szövegek sem tudnak teljesen megszabadulni. 
Sziveri elsajátított egy beszédformát, és törvénnyé 
emelte annak játékszabályait. A nyelv teherbírö ké-
pességében való kételytelen hite azonban többször-
többször ellene fordul. Megittasodik a módszert ől, 
megittasodik egyensúlyozó képességétől, s nem veszi 
észre, ha versmondatai csupán szintaktikailag 'kap-
csolódnak is. 

Kétségtelen, Sziverinek valahol újra kell gondolnia 
költői programját, s könyve előlegezi a bizalmat, hogy 
lesz is ehhez ereje. l;szre kell vennie, hogy módsz е-
rességének köszönve zökkenőmentesen, a formai tö-
kéletesség illúzióját megteremtve sokszorosíthatja 
szövegvariációit, a gondolati tartalmak dialektikus 
gazdagodása nélkülvalóan is. Legjobb versei, így pél-
dául az idei Versek évé-ben közölt Atváltozások iga-
zolják, hogy a mégoly elvonatkoztatott gondolatiság-
nak is konkrétnak kell lennie, egyértelm űen végig-
gondoltnak ahhoz, hogy a metafizikus végtelent be-
fogadhassa... Szerintem még merészebben kellene 
vállalnia léttapasztalatainak konkrétságát és egyszeri-
ségét az átértékelés folyamatában, nem azért, hogy 
az empíriák, az élmény-felmondás szintjére süllyed-
jen, és lemondjon a gondolat metafizikus (spekulatív) 
szárnyalásának kalandjairól, hanem azért, hogy költ ői 
programjának ontológiai irányultsága kiteljesedhes-
sen: verse több legyen intellektuális játéknál, követ-
hető  vagy kevésbé követhet ő  deskripciónál, hogy a 
gondolkodást ne csak manifesztálja szövegeiben, de 
elkötelezetten választhasson is megnevezett „létmin ő-
ségei" között. 176 
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Gobby Fehér Gyula munkásságának utóbbi szakaszá-
ra a történeti érdekl ődés jellemző. Ezt bizonyítja a 
Szabadkai Népszínház által színre vitt két drámája, 
A szabadság pillanata és a Vallatás éppúgy, mint 
nemrég megjelent Szent bolond című  regénye is. A 
tendencia magában igen méltányolandó, hisz a törté-
nelmi műfajok hosszú ideig elhanyagolt területét ké-
pezték a jugoszláviai magyar irodalomnak. Az utóbbi 
időben azonban — valamelyest a Forum pár évvel 
ezelőtti pályázatának köszönhet ően is — föllendült a 
történelmi tematika feldolgozása, s Gion Nándor ké-
szülő  trilógiájában (melynek első  két darabja — A vi-
rágos katona és a Rózsaméz — Latroknak is játszott 
cím alatt már megjelent — lapunkban Öreg Dezs đ  ér-
tekezett róla) minden valószín űség szerint egyik leg-
jelentősebb megvalósulásához is eljut. Еppen ezért a 
kritika is fontos feladat elé került, ugyanis lassan 
időszerűvé válik a jugoszláviai magyar történelmi re-
gény megítélésének és összegező  igényű  elméleti-kri-
tikai felmérésének szükségszerűsége is. 
Gobby Fehér Gyula új regénye is fontos tárgyát fogja 
képezni ennek a majdani vizsgálatnak, ugyanis jó ala-
pot szolgáltat a műfaj elméleti-kritikai felülvizsgálá-
sához és ezzel kapcsolatosan bizonyos általánosítható 
vélemények kialakításához is. 
Jelen esetben azonban a recenzesnek más a dolga: a 
mindennapi kritikusság benyomásszerűsége alapján 
ítéletet kell mondania a műrđl, amely a XIX. század 
első  felében játszódik, jórészt az akkori Bács-Bodrog 
vármegyének ma Jugoszláviához tartozó területén. 
Főhőse, az egy alapos borozgatás után magát szent-
nek kikiáltó, s azután — jobbára erotikus alapon —
csodával határos gyógyításokat végz ő  kupuszinai fia-
tal szűcsmester, Frankovics Mihály, azaz szent Miska, 
aki furcsa módon a zombori alispánnak, valamint a 
megye egyéb tekintélyes elöljáróinak is a bizalmába 
férkőzik, azonban az egyház — els ősorban anyagi 
okoktól indíttatva —önmaga ellenségét véli felfedez-
ni benne,. s a kalocsai érsek kitartó akciói folytán a 
később szentből lázítóvá váló szűcsmester ügye a Fel-
séges Magyar Királyi Helytartó Tanács elé kerül, míg 
végin diadala teljében elfogják, s börtönbe vetik. 
A történelmi anyag jó alapul szolgálhat egy jó töгté- 
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társadalmi vonatkozásban összetett és tartalmas, a 
benne felvonuló szerepl ők, s különösen a fđhős egyé-
ni diadala és bukása pedig a műfaj oly jellemzđ  rek-
vizitumait biztosíthatta volna. A lehet őségek tehát 
megvoltak, sajnos — ezt egyértelműen ki kell mon-
danunk — jórészt kihasználatlanok maradtak. Leg-
főbb okát ennek abban látjuk, hogy Gobby kissé el-
veszett a rendelkezésére álló adathalmazban, az 
anyagbđségben; így a regény — bármennyire igyeke-
zett is írója külső  eszközökkel egybekényszeríteni, 
meglehetősen szétesőre, bizonytalanra, labilisra sike-
rült. A jellemformálás — bár lélektani mozzanatok-
ból igyekszik kiindulni, épp az ebbéli igyekezet merev 
érvényesítése miatt kissé groteszkül hat. Gondolok itt 
elsősorban a főhđs fejezeteken át nyúló gyónásszerű  
önjellemzésére, melynek „stációit" érdemes itt is fel-
sorolni, elđrebocsátva, hogy minden második fejezet 
azzal kezdődik, hogy első, második stb. bűnöm  a'.'   
volt, azaz sorrendben: a kevélység, a mohóság, a hiú-
ság, a paráznaság , az önzés, a makacsság, a butaság 
— a keresztény etika által annyira üldözött tulajdon-
ságok, melyek eleve biztos jelei lehettek a magát 
szentnek nevező  Frankovics Mihály lényegi ember-
volténak, egyszersmind annak az áthidalhatatlan sza-
kadéknak, mely a kupuszinai szűcsmester és szent 
Anna fia között húzódik. A bukás tehát természetsze-
rű  következmény. S természetszer ű  lett volna az 
ilyenfajta kissé tautológiának t űnő  explicit kimondás 
nélkül is. Hasonlóan merev és erőltetett a regénybe 
iktatott egész sor szürrealista mozzanat, melyek jó-
részt az író minden igyekezete ellenére is csak rit-
kán tudott szerves részévé válni a regényanyagnak. 
Igen eredményes beszüremkedésével csak egyszer ta-
lálkoztunk, akkor is elsősorban nagyfokú írómája ré-
vén vált azzá. Arra a részletre gondolunk, amikor 
Chabitsovszky György esperes, Nagy Imre tiszteletes 
és Vojnits Nepomuk János megyei esküdt emlékezetes 
szekérútját írja le a szerz ő . 
Ennek a fejezetnek is van azonban egy nagy gyengé-
je: az utasok elmélyült vitát folytatnak arról, mek-
kora kárt okoz szent Miska az egyháznak azzal, hogy 
pénzért árusítja egy általa szentté avatott kútnak a 
vizét, s oldalakon át különböző  — napjainkban már 
nem használatos — mértékegységeket, pénznemeket 
sorolnak fel. Bár elhisszük Gobby alapos történelmi 
tájékozottságát és e mértékegységek hiteles ismeretét, 
öncélúnak érezzük a kisiskolás matematikakönyvhöz 
hasonló hosszadalmas, s — hagyjuk meg — unalmas 
felsorolást. 
Hasonlóképp „lövi le" Gobby több helyütt is a törté-
nelmi autentikusságot, elsősorban nyelvi — s főképp 
lexikai! — elemek inadekvát használatával (pl. ami-
kor teljesítményről és kábítószerről beszél). Mert bár-
mennyire is igyekszik modern  kifejezőeszközöket al-
kalmazni, mondandóját nem tudja teljes egészében át-
öltöztetni a jelen kifejez őeszközeinek köntösébe: ezt 
az elvet érvényesítve következetesen kellett volna al-
kalmaznia a bevezet őben és az ajánlásban megszólal-
tatott nyelvi kifejezésmódot. Igy azonban a regényt 
uraló nyelvi következetlenség sokat ront a mű  össz-
képén. S bár Gobby mondatai, szerkezetei olykor fi-
gyelemre méltó stilisztikai sajátságokat villantanak fel, 
a következetlen, nem kitartó alkalmazás ismét csak a 
lehetőségeket világítja meg, s kihasználatlanságukra 
mutat rá. 
Összefoglalva az elmondottakat megállapíthatjuk, 
hogy Gobby Fehér Gyula Szent bolond c. regénye tör-
ténelmi tematikájánál fogva els ősorban irodalmunk 
történelmi érdekl ődésűvé válásának folyamatában je-
lentős. A benne felvillantatott írói anyag egy, a m űfaj 
szempontjaiból figyelemre méltó mű  megalkotására 
adott volna lehetőséget. Sajnos, e lehetőségek jóгésze 
kihasználatlan maradt, így a regény — a jelent đs, de 
csak ritkán egészen funkcionális szürrealista regény-
rétegek s a vitathatatlanul értékes, de alkalmazásuk-
ban következetlen nyelvi-stilisztikai tényez đk ellené-
re sem tud követendő  példát mutatni sem a történel-
mi regény mint műforma, sem pedig a regény számá-
ra általában. 

Gabby Fehér Gyula : SZENT BOLOND. 
Farum, újvidék, 1976. 



riffle 
gуongуі  

hanyoményőrzés, 
a  
megörökítés 
igényével 

Elsődleges és legfőbb értéke a hagyomány őrzés, a lel-
kiismeretes •és hozzáért ő  konzerválás. 

A könyv értékhordozó súlyáról ennyit. Ami a gy űjte-
mény szekundáris, de 'kevésbé sem mellőzhető  tulaj-
donsága, a szinte kihangsúlyozott — persze sehol sem 
jelzett —elgondolkodtatás. Kiprovokálja az olvasóból 
a visszapillantás, a rádöbbenés és a megkérd őjelezés 
indokoltságát. 

Valahogy észbekapunk: ez volt, . s đt énnél több, na-
gyobb érteket valihatunk magunkénak, ennyi még él 
és végül ... meddig fog élni, mi marad meg belőle? 
Ez a .kötet egyszer .bizonyítani fog, dokumentálni, ami-
kor már a szájhagyomány csak emlékeiben bukkan 
fel: ködösen, áttételesen, foszlányaiban, valamiféle 
nuzeális érték gyanánt. Qgy t űnik, az utolsó ршanat-
ban érkezett. Lehet, hogy már ma egy-két mondóka 
hiányzik az élő  „adattárból'. 

Nemrég beszélgettem egy néprajzkutatóval: Lelkesen 
mesélte, hogy az utolsó percben mentett meg néhány 
gyönyörű  darabot szellemi néprajzunk maradványai-
ból. Valóban az utolsó pillanatban. Az adatközl ő  meg-
haladta a 80 évet. A•mir ől mesélt, az hitelesen csak az 
ő  emlékeiben élt. Ha a néprajzkutató tegnap nem szó-
laltatja meg a mikrofon el đtt, holnap már senki sem 
fog tudni ezekről a történetekről, szokásokról. 

Ez a beiktatott példa nem illik a könyvismertetőbe, de 
manapság már minden ilyen jellegű  ,gyűjteménynek 
ez a hozzáillő, jellemző  kísérő-története. 

A kötet két nagyobb részre oszlik: az összegy űjtött 
anyag és annak feldolgozási egységére. Az utóbbiról 
szeretnénk bővebben szólni. 

A mondóka, mint ismeretes, nem csak szövegében él. 
Meghatározot dallamosság keretében (ennek lekottá-
zását hiányoljuk a kötetbđl) és hozzánđtt, hozzá kap-
csolódott játék, tehát mozgás, mozdulat gyakorlásával 
teljes. 

A mondókák funkció szerinti csoportosítása címfl feje-
zet utal erre. Leírja, részleteiben vagy egy egységben 
fogalmazza meg a kísér ő  játékot, a mondókához n đtt, 
szinte úgy is mondhatnánk, rituális mozdulatokat. A 
mondóka jellegénél fogva olyan csoportosításokat ta-
lálunk, amelyek már címükben, elnevezésükben ma-
gyarázatot adnak a funkcióra, az egyfajta kérdésre —
mit, miért énekeltek? 

A kötet szerzőjét idéznénk: minden mondókának van 
funkciója. Az ösztönös nevelés, a spontán emlékezés 
kialakításának igénye él ezekben a versikékben. Az 
egyszerűség, sokszor a primitív egyszerűség bámula-
tos értékhordozó erővel bír. — Ennyi bájos gügyeség-
ben ennyi szuggesztív er đ . 

Babonák, szokások, néhány mondatos történetek ele-
venednek meg általuk, és a gyerekjáték mindig is pri-
máris feladatáról tudunk majd többet. — A mozgás-
technika, végső  soron a munka játékos, kezdetleges, 
de nagyon is beidegződött elsajátításaról, a munkára 
való nevelés hihetetlenül eredményes öntudatlan tu-
datosságáról. 

A .kihalófélben levđ  mondókák lejegyzésük és kötetbe 
gyűjtésük által természetesen nem nyerték szépségük-
ben, de most már biztosítva van 1étük és jöv đjük. 
A gyűjtés — és ismételten egy néprajzkutatót idéz-
nénk — munkaigényes dolog. A kötet jónéhány em-
ber többéves munkájának eredménye. Az a szempont 
és igény, hogy egy-egy mondóka lehető  legtöbb variá-
cióját összegyűjtsék, csak mélyíti az amúgy is értékes 
munkát. 

 

Tíz, tíz, tiszta víz. Ј ugоѕzІёчњі  magyar népi 
mondókák (szerkesztette: Matijevics Lajos). 
Forum, újvidék, 1976. 

 

 

A kđnyv tehát a Hagyománycink című  sorozat figye-
lemre méltó kötete. 178 
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Heller Agnes etikatörténeti tanulmányaiból kap egy 
csókorra valót az olvasó ebben a könyvben, amely, 
még ha vázlatszerűen is, az etika fejlődési ívét hiva-
tott rekanstruálni Arisztotelészt ől Kantig, Kierke-
gaardtól az ifjú Lukácsig, nem feledkezve meg a pol-
gári etika olyan jelen't ős alkotóegyéniségeiről sem, 
mint Hobbes, Mandeville, Spinoza és Rousseau, lile-
tőleg Feuerbach vagy a regényíró Anatole France. 
Ha  tehát az Arisztotelész korai etikáiról írt tanul-
mánytól eltekintünk, szembeötl ő, hogy a szerző  „Mi-
aérva baglya" röptének ívét —értve ezalatt most az 
etika fejlđdésvonalát — azokon a •gondolkodói er őfe-
. zítéseken át próbálja nyomon követni, amelyek a 
polgári lét ellentmondásai közepette kísérelték meg 
igy ellentmondásosság nélküli, ѕ  fđként nem „pró-
teuszi" etika megteremtését, inkább sikertelenül, mint 
sikerrel. Ebből az összképből Arisztótelész már csak 
azért sem maradhat ki, mert az ő  etikája vet számot 
a légkövetkezetesebben az organikus polisz-közösség 
bomlási tüneteivel; s megoldási kísérleteivel, erkölcsi 
értékrendszerével az újkori etikák újra meg újra 
szemben találják magukat. Szemben találják magukat, 
hiszen minden etika alapvető  „hogyan"-ja a szubjek-
tum nembelisége, amely azonban több természetadta 
„néma nembeliségnél", egyén és emberi nem huma-
nizált kapcsolata. A kialakuló polgári társadalom 
azonban ehhez egyre kevesebb alapot nyújthat. Az 
etika, éppen mert etika akar maradni, egyre inkább 
dlrugaszkodik reális társadalmi alapjaitól, Mondhatni: 
annál hívebben fejezi ki korának ellentmondásosságát, 
minél inkább tagadja annak aspektusait. Abban a vi-
lágban, ahol mint Mandeville megállapította, a közjó 
a magánbűnök szülötte, az etika két módon tudta 
megőrizni integritását a „közgazdaságtan moráljától": 
vagy absztrakt kategóriarendszerek mögé sáncolta em-
berinek vélt értékrendszerét, vagy az utópia birodal-
mába helyezte. Ez utóbbi nyomatkkos hangsúlyozása 
a szerző  jelentős érdemének tűnik, s különösen Feuer-
bach-esszéjében válik nyilvánvalóvá. Feuerbach utó-
pikussága szükségszerű  utápikusság. Összefügg rend-
szerének végig-nem-gondoltságával, azonban nem 
szellemi gyávaságából fakad, hanem zsenialitásából, 
Alom, de az emberiség álma, amit újra meg újra vé-
gig kell álmodnunk. 
Heller Agnes megközelítési módszerének alaposságát 
legjobban talán az bizonyítja, hogy portréit min-
dig a konkrét társadalmi-történelmi viszonyokkal szo-
ros összefüggésben rajzolja meg. Ez az összefüggés 
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nem egyszerűen az adott társadalmi korszakok abszt-
rakciós szublimátuma, s a tételes etikák sohasem tár-
sadalmilag elfogadott erkölcsi szabálygy űjtemények, 
hanem sokkal inkább azok antipódusai. (A , ;mi van" 
kérdésénél fontosabb a „mi kell"). Az újkori etika a 
társadalmi viszonyokkal nem paralellikus, hanem sok-
kal inkább merőleges kapcsolatban áll, s a jelenség 
feltárása ismét csak e tanulmányok nagy érdeme. 
Nem különben az az attitűd, amellyel Heller Agnes 
k i b o n t ja az etikai gondolkodás ellentmondásokkal 
terhes történetéb ől az aktuálisat, a számunkra is ége-
tőt vagy az éppen még megoldatlant, bizonyítva ezzel, 
hogy az etika kérdései sohasem puszta szakkérdések, 
hanem húsbavágó életességgel vannak jelen életünk 
hétköznapjaiban, és amelyekre több-kevesebb tudatos-
sággal, de mindenkinek meg kell válaszolnia a maga 
feleletét. 
Hogy ez mennyire így van, meggyőződhetünk, ha el-
olvassuk a Kant etikáival foglalkozó világos akfejté-
sű  tanulmányt, amely iránt oivasái szimpátiánkat még 
csak növeli az a keresetlen egyszer űség, amely, úgy 
érezzük, a Kant etikájáról el őször hallót is jól elka-
lauzolja. Kant etikai rendszerét a polgári társadalom 
reprezentatív etikájának is szokás nevezni, s nem egy 
vonatkozásában bizanyára az is. Nem véletlen bizony-
nyal az sem, hagy értékrendszere nem egy esetben 
metszi a hétköznapi gondolkodás erkölcsi normarend-
szerét. Metszi, tehát vannak 'közös pontjaik. S ez az, 
ami annyira aktuálissá teszi problematikáját. Ezek ter-
mészetesen az olvasó szempontjai. Heller Ágnes kiin-
dulópontja viszont természetszerűleg más. đ  a Kant-
ról kialakult összképen kíván változtatni Kant egyik 
kevéssé ismert művének ismeretében. Az 1797-ben 
megjelent Erkölcsök metafizžkájáról van szó, amely-
ben Kant megkísérli , ;drakóni szigorúságú" etikai 
rendszerének antinómikusságát feloldani. Heller Ag-
nes jóvoltából szerencsésen árnyalódik az „aszketikus" 
Kant portréja is: új jelent őséget •nyer a gesztus, 
amellyel Kant mereven szembeállítja a szabadságot 
(mint legfőbb értéket) a boldogsággal. Kant ugyanis a 
köznapi boldogság-fogalommal száll szembe és uta-
sítja 'ki a moralitás szférájából. Ez a boldogság-foga-
lom az ö n z é s (hatalomvágy±dicsvágy+bírásvágy) 
atributuma, a „természeti állapotok" fennálló rendjé-
hez tartozik, ahol ember embernek farkasa. Az ember 
úgy lehet szabad, ha elvonatkoztat ,érzékiségétől. „A 
voltaképpeni individuum tehát — a morális cselekvés 
vonatkozásában — annál szabadabb, minél kevésbéin-
dividuális" — szűri le a következtetést Heller. Ez 
azonban •a •kanti antinómiák sorának csak a kezdete. 
Mint a szerző  rámutat, antinómikus már magának az 
erkölcsi törvénynek a választása is: ha alávetem ma-
gam az erkölcsi törvénynek, szabad vagyok, ahhoz Vi-
szont, hogy választani tudjak, érzéki hajlamaimra is 
szükségem van, de ha ezek motiválnak, választásom 
már eleve nem morális tett. Az ellentmondásosságot 
legfrappansabban a kategorikus imperativus elemzé-
seinél figyelhetjük meg. Kant rámutat a morális cse-
lekvés mikéntjére, csak éppen tartalmi sajátosságaira 
nem. Ennek ellenére Heller megállapítja: ,, ... az ő  
tisztán formális, az egyedet az emberi nem eszméjé-
be »beolvasztó. morálfilozófiája az egyetlen lehetsé-
ges következetesen demokratikus etika egy olyan vi-
lágban, mely valóban — ha nem is homogén, mint ő  
tételezte —érdek vezette világ." Hogy rendszerének 
antimónikus mivoltára Kant is rádöbbent, azt Az er-
kölcsök metafizikájának elemzésével mutatja ki Hel-
ler. Ez az a mű, amelyben Kant sokkal nagyobb tole-
ranciával viseltetik az érzéki irányában, és ahol a bol-
dogság kategóriája is megkapja az őt megillető  helyet. 
„Aki a másikra kényszeríti az erényt, aki a maga 
módján akarja a másikat boldoggá tenni, az — tegye 
bár a legjobb motívumbál —  es  z k ö z z é teszi az 
embert. ls az ember ne legyen az ember számára esz-
köz" — hangzik Kant gondolatának billen i parafrá-
zisa. 

Nem kisebb szellemi izgalmakat vált •ki az olvasóban 
a Kierkegaard-•portré, amely tanulságaival talán a leg- 
aktuálisabb a közel tucatnyi tanulmány k đzül. Nem 

Heller bgnes: Portrévázlatok az etika 
történetébő l. Gondolat, Budapest, 1976. 



utolsó sorban fontos az a párhuzam , amelyet Marx és 
Kierkegaard között ismer fel a hegeli filozófia megha-
ladására irányuló törekvéseikben . Mindketten felfe-
dezik az elidegenedés objektivitását , s azt, hogy az el-
idegenedéshez lehet nem -elidegenedetten is viszonyul-
ni. Kierkegaard-nál ez azonban szubjektív aktus ered-
ménye, míg Marxnál, mint Heller rámutat, mindez 
általánosítható. „A fžlozófusok a világot mindaddig 
csak magyarázták —így vall mind Kierkegaard, mind 
Marx. De az egyik azt mondja: ami viszonyunkat a 
világhoz kell megváltoztatni, a másik: magát a vilá-
got kell megáltoztatni. A polgári világ elidegenedett-
ségének felismerése és tagadása csak ehhez a két —
egymást kizáró — megoldáshoz vezet. Itt helyezkedik 
el az igazi választás, a történelmi választás" 
Egyik legizgalmasabb fejezete a könyvnek a fiatal 
Lukács György és Seidler Irma kapcsolatáról szóló if-
rai fogantatású filozófiai esszé, amely mind stílusá-
ban, mind módszerében eltér a könyv egészét đl. El-
tér, hiszen a szerz ő  itt nem filozófiai kategóriákat, 
hanem élettényeket elemez, s miközben körkörösen 
új meg újfent végigpásztázza tárgyát — Férfi és N ő  
inkognitó -mentes viszonyát — egyre tágabb érvényű  
törvényszerűségeket bont ki a tényszerűségnek bur-
kából, arra ösztönözve az olvasót , hogy együtt gondol-
kodjon vele. 
S ha meggondoljuk , az együttgondolkodásra, s őt a 
továbbgondolásra ösztönzés nem csupán e tanulmány-
nak, de az egész könyvnek maradandó érdeme. Olyan 
könyv, amit az etika fejl ődéstörténete iránt érdekl ő-
dőknek feltétlenül ismerniük kell. 

iaálint 
sándor 

a 
mennyiség 
uralma 

Le Clézio: Terra amata. Európa, Budapest, 
Modern könyvtár, 299. 

J. M. G. Le Clézio fiatal francia író (1940-ben szüle-
tett ) 1963-ban robbant be a francia irodalomba, még-
pedig nem is akárhogyan , hisz rögtön elsđ  regényéért 
megkapta a francia irodalom rangban második díját, 
a Prix Renaudot -t. Indulása olyan sajátos szituáció-
hoz fűződik , amikor nemcsak a modern regény, de 
már az egzisztencialista regényírók kísérlete is túlélte 
önnön funkcióját. Az „új regény" — a fenomenológia 
alapjain álló cselekményromboló , ambivalens írói ma-
gatartás — ideje ez, melyet legegyértelm űbben a gya-
nakvás korszakának abszolutizálódása jellemez. Le 
Clézio azonban nem hódol be az elutasítás iskolájá-
nak: a világ mozgásban lev ő  objektív törvényszerű-
ségeit a szubjektív-objektív világ másfajta megidézése 
révén tárja fel — s teszi ezt annál is inkább , mivel a 
zsákutca körvonalai , melybe az „új regény " sodródott, 
már világosan kirajzolódtak. 
Le Clézio , de az „új regény " is az egzisztencialisták 
közvetítésével lép a modern regény örökébe , elvetve 
vagy megőrizve és továbbfejlesztve annak tartalmi és 
formai eredményeit. 
Az imperializmus emberellenes korszaka már a mo-
dern regény társadalmi-történelmi el đfeltételeit is 
megszabta , így bár a történelmi -társadalmi fejlđdés 
folyamatában az imperializmus elidegenít đ  tendenciá-
ja némileg módosult is (határozottabb lett), az alap-
szituáció gyökeresen nem változott . A válságtudat át-
hidalása mind problematikusabb, a jelen valósága, az 
objektív idő  — a polgári filozófia elsekélyesedése és 
behódolása következtében — kicsúszik az egyén el-
lenőrzése alól, s az így keletkezett űr csupán a szub-
jektív idővel tölthető  ki. A szubjektív idő  és a szub-
jektum uralma pedig az id ő  „megcsonkítását", „lefe-
jezését" vezeti be, ami a jöv ő  dimenziójának és a 
szabadság kategóriájának elt űnését érvényesíti. Ta-
lán felesleges is hangsúlyozni , hogy e magatartást a 
polgári társadalom történelemt đl és jövőtől való fé-
lelme determinálja. 
Az „új regény" végs ő  soron magáévá teszi a mode rn  
regény torz világképét . Vállalja az elidegenedést, 
mint változtathatatlant , mint az embertelen , eldolo-
giasodó világ produktumát , amely lehetetlenné tesz 
minden emberi kapcsolatot , s az individuum alapér-
zésévé a magányosság poklát emeli . Csupán tükrözni 
akar, tanúként jelen lenni a dolgok és az emberek 
egymástól függetlenedett valóságában . Az „új regény" 
szereplői számára ,, ... a vžlág se nem fontos, se nem 
abszurd. Egyszerиen van." (R.obbe-Grillet) Ezt a vilá-
got pedig nincs szándékukban megváltoztatni , vagy ha 
mégis, a szándék sohasem kap határozott formát. 180  



menti meg. Az események összezárulnak, a haldoklb 
ember magányát, s elveszettségét az őt körülvevő  tár-
gyak haldoklása, zsugorodása nyomatékosítja. A hal-
dokló Chancelád ugyanaz a kisfiú, aki a lépcs őn ülve 
a kolorádóbogarak fölött ítélkezett. A szerepek azon-
ban itt már fölcserél đdnek. Minden visszatér önma-
gába, a mindenség jelen ideje magába szippantja ál-
dozatát. A homokóra utolsó porszemeként Chancelad 
pereg alá a mozdulatlan időtlenségbe. 
Le Clézió írói módszere szigorú, mértani érzékkel 
megszerkesztett geometriai világot teremt, mely kiin-
dulópontjához tér meg. 
A példázattá minősült történet végs ő  konklúziója, 
hogy az élet látszólag a maga igazságai, az öntudat-
nak a valósághoz való viszonyából kiszűrt magatar-
tásforma szerint ment végbe. A valósággal szembeni 
tartózkodás, illetve a valóság elfogadása mégsem az 
annyira áhított eredményt hozza magával. A törvény-
szerűségek ugyanis —akár elutasítjuk őket, akár nem 
— léteznek. S a distancia határozza meg, milyen is 
lesz a megvalósuló igazság, melyet a törvényszerű-
ségek mindenképpen befolyásoltak: még ha az én ma-
gatartásom volt is az aktív, támadásom eredménye 
nem egészen az, amit szerettem volna. 

„Tartózkodom a célzatos regénytől. A ,message' magá-
ban a művészetben rejlik. — Végeredményben fart 
pour l'art? — Igen” —szögezi le igen határozottan 
Claude Simon. 
Le Clézio nem vállalja ezt a dezantropomorfizált ob-
jektivitást, a társadalombírálat igénye benne er ősebb, 
semhogy megelégedne a válságát él ő  polgári filozófia 
megoldásaival. A formai eszközök tökéletes birtoklá-
sának tudatában sem téveszti szem el ől, hogy az im-
perializmus érdekszférái idegenül állnak szemben az 
emberiség érdekszféráival, s hogy az emberiség önnön 
létének végső  értelmét a kapitalista viszonyok között 
nem tudja objektiválni. Ilymódon írói szemléletmód-
ját is inkább az egzisztencialistákéval, els ősorban Ca-
mus-éval rokoníthatjuk, aki az abszurd világ ellen a 
harcot kínálja megoldásként. 
A Terra amata, Le Clézio nemrég magyarul is megje-
lent regénye még csak nyomokban hordozza az em-
ber szociális létének problémáit, melyek túlontúl is 
kidolgozatlanok, bár az író a novellák ösztönös láza-
dása után egyre árnyaltabban fejti ki individuum és 
közösség viszonyát. Már a Terra amata hőse, Chan-
celad is túl van a novellák kényszerképzetein, s a 
szubjektum már itt sem az egyes emberrel találja 
szemben magát, hanem az egész világgal. Ez a világ 
azonban nem az embert ől függetlenül létező, nem csak 
„egyszerűen van", amint azt az „új regényíróknál" 
láttuk. Ez a világ egyszerre jóságos és kegyetlen —
valójában börtön, s „innét nem lehet kitörni. Innét 
sohasem lehet odébbállni." Ez a világ öröktől fogva 
van, s öröktđl fogva ilyen. Az örökkévalóságot, az ab-
szoltt jelen időt inkarnálja, a teljesség idejét, a föld 
születésétől a beláthatatlan jövőbe vesző  idđhorizon-
tot, melyet az ember népesít be, akit most története-
sen Chanceladnak hívnak, s aki öröktől fogva itt él 
„ ... meghúzódva valahol évszázadokon át. Beírva az 
egyik sarokba, egybemaszatolva a többiekkel." Ezt az 
örökös jelenvalóságot járja be a költ đi képzelet, mely-
nek csupán múló pillanata az az id őszegmentum, me-
lyet Chancelad öntudatra ébredése és az egészben va-
ló föloldódása — egyszerűbben: születése és halála —
határol. Az ábrázolás középpontjában azonban ez az 
élettel azonosítható idđsík áll. Ebbe a villanásnyi idő-
ben van bezárva a h ős, s ez a zárt szerkezet egyben a 
személyiség önnön korlátaival határolt lehet đségeit és 
buktatóit, a mozgás zárt síkjait is hordozza. A szemé-
lyiség egzisztenciája tehát térben és id őben is kötött. 
Le Clézió hősei mindaddig a társadalmi hierarchia ke-
retein belül mozognak, amíg a világ s egy bomló tár-
sadalom valóságának törvényeit, valamint önnön lé-
tük értelmetlenségét megismerve föl nem lázadnak 
addigi életük ellen, s kívül nem helyezik magukat a 
társadalom rendjén. Az egyén legintimebb, legbens őbb 
zugait is áthatja az értelmetlen lét, a bizonytalanság 
realitása, hogy a személyiség megnyilatkozásainak 
szintjén elementáris er ővel rombolja le minden még 
meglevő  illúziót. Az élettel szembeni elvárások, remé-
nyek lassú szétfoszlása végül is oda vezet, hogy a sze-
mélyiség többé már nem vállal közösséget az ember-
telen arcú világgal. A felismerés a h őst az útvesztđ  
bejáratához kalauzolja, ahol a kényszer erejének en-
gedve átlép abba a másik világba, s személyiségér ől 
körről-körre tűnnek el a biztonság álarcai, hogy vé-
gül meztelen kiszolgáltatottságában beteljesedjen raj-
ta az áldozatok végzete. S ott áli el đttünk az ember 
kifosztva, mint az élet végén magára ébred ő  öntudat, 
hogy minden arra volt csak jó, hogy rajta is betelje-
sedjen a végzet, mely ezredévek óta ismétli önmagát. 
A cselekvés hiábavalóságának felismerése az „új re-
gényben" a hőst passzív tanúvá süllyeszti. Ezzel szem-
ben Le Clézio hősei —így Chancelad is — mentesek 
az „új regény" hőseinek kívülállásától — ugyanis raj-
tuk megy végbe az erőszak. A hős nem tud kívülke-
n ini a determináló valóságon. Maga is benne van a 
képben, ahogy tekintete számbaveszi a valóság ele-
meit. Be van zárva ebbe a valóságba, s tegyen bármit, 
minden hiábavaló. Hiábavaló a kolorádóbogarak el-
pusztítása, a törtszárnyú sirály megmentése és ápol- 
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®9ozsveí гE Gnindpierre Emii: Nény-öt magyar 
üsszehašot ... Magvető , Budapest, 1976. 

nyelvünk 
tája 

Feltettük-e már magunknak a kérdést: mikor is vál- 
tunk mi valójában egynyelvű-többnyelvűkké? Ha el-
fogadható választ akarunk adni , képzeletben vissza 
kell mennünk egészen gyermekkorunkig , pontosabban 
addig a napig, amikor szüleink a kezünket fogva elő-
ször vezettek bennünket az iskolába . Ekkor váltunk 
mi ösztönösen többnyelvűekké . Elsajátítottuk azt a 
nyelvet , amellyel a pajtásainkkal érintkeztünk, meg-
tanultuk a tanítóinkkal , tanárainkkal való beszélge-
téshez használandó kifejezéseket , és közben nem is 
vettük észre , . hogy mennyire szokatlan és más ez a 
nyelv az otthon megtanulthoz viszonyítva . A falusi 
gyermeknek még egy nagy átalakulást kell megélnie, 
amikor a városba megy tanulmányait folytatni, vagy 
éppen dolgozni . Ekkor alakul ki benne az a kevert 
nyelvismeret , ami a későbbiek folyamán legtöbbször 
zavart idéz elő  nyelvi közlőkultúrájában . Sokan tu-
datosan el tudják különíteni azokat a nyelveket, ame-
lyeket felváltva használnak . Az ilyeneknek többféle-
képpen is kell gondolkodniuk, hogy ne érzđdjön be-
szédükön a nyelvi ozmózis , vagyis az egymással kap-
csolatba került nyelvek kölcsönhatása . Kevés azonban 
azoknak a száma , akik ezt tudatosítják magukban, de 
egyre inkább növekszik azoké , „akik ép nyelvérzékkel 
ültek be az iskola padjába, s megbomlott nyelvérzék-
kel kerültek ki onnan." Sok esetben találkozunk olyan 
egyénnel , aki lelkiismeretes pedagógusainak köszön-
hetően megismerte anyanyelvének legrejtettebb zugait 
is, de ugyanakkor „a nyelvvel élni képtelen, mert (...) 
nem veszi hasznát tudásanyagának." Egyeseknek írás-
készsége sokszor még a művészi tökélyt is eléri, ám 
képtelenek hosszabb összefügg ő  szöveg élőbeszédben 
való rögzítésére. 

„Nyelvünk védelmez ői elsősorban mindig az idegen 
szók használata ellen indulnak hadba." Nemrég Lő-
rincze Lajos beszélt err ől a nagyon is vitatott kérdés-
ről a budapesti Kossuth Rádióban . Igyekezett röviden 
megfogalmazni álláspontját , amivel végérvényesen 
mindenkinek a tudtára kívánta adni , hogy „csak 
olyan idegen szavakat használjunk, amelyeknek nincs 
magyar megfelel őjük." 
Mindenekelđtt tudnunk kell azt, hogy az idegen szó 
minden nyelvben nélkülözhetetlen . Miután megkülön-
böztettük egymástól az idegen és a kölcsönszavakat, 
ismernünk kell felhasználhatósági lehet őségeiket is. 
Az idegen szóra van magyar megfelel ő , a kölcsönszóra 
nincs. Ezek szerint az lenne a helyes, ha minden ide-
gen szó helyett a magyar alakot használnánk, míg a 
kölcsönszavakat eredeti formájukban vennénk át a 
magyarba . Felmerül azonban egy másik probléma is. 
Ha a földrészünk kultúrájához és civilizációjához kap-
csolódó, továbbá a társadalmi rendűkkel és a művelt-
ség, a tudomány fejlődésével együtt járó fogalmakat 
erőszakosan magyarosítanánk , zavart idéznénk elő  a 
szó tartalmának pontos visszaadásában . De a szóösz-
szetételek elő- vagy utótagjaként használt magyarosí-
tott idegen szavak sem állják meg mindig a helyüket. 
Mert „a szó nem elég engedelmes, vagyis nem képez-
hető  szükségéhez képest". Stilisztikai szempontból is 
sokszor ajánlott az idegen szavak használata, ha a 
magyar szövegnek couleur locale-t kívánunk adni. 
Kölcsönszavakkal is nap mint nap találkozunk még a 
napisajtóban is. Tudományos értekezésekben még 
megengedhető , de a mindennapi újsághírben már túl-
ságosan is idegenül hat az olyan összetételek haszná-
lata , mint amilyent nemrég láttam a Magyar . Szó 
egyik számában . A „közm űvesítési infrastrukt йrá" he-
lyett ajánlatosabb a körülírás , mert ellenkez đ  esetben 
értelmetlenné válik sok olvasó el őtt az újságíró köz-
lőszándéka . Sok tudományos céllal megírt tanulmány-
ban azonban nem vesznek tudomást a fentiekr ől. Kü-
lönösen folyóiratainkban vált nagyon is divatossá az 
idegen kifejezések értelmetlen halmozása . Ha nincs 
kéznél az idegen szavak szótára , akkor a kevésbé be-
avatott olvasó elmondhatja , hogy a sok indokolatlanul 
használt idegen szótól „nem látja az erdőt". Egyesek 
úgy gondolják, hogy akkor hat igazán tudományosnak 
a szöveg, ha tele van tűzdelve ilyen kifejezésekkel. 
Persze , mondanom sem kell , legtöbbször ellentétes ha-
tást keltenek mindannyiunkban. 

eszmei 
kontaminációból 
származó 
kentaur 
fogalmak 

Folytassuk talán kizárólagosan napisajtónkkal és a rá-
dióval . Mindennap találkozunk olyan szócsinálmá-
nyokkal, amelyekkel egyetlen fogalmat akarnak kife-
jezni alkotóik, két vagy több szemantikailag egyedül-
6116  szó logikátlan és nyelvtanilag zavaros összekap-
csolásával vagy szintagmák képzésével . „A köznyely-
ben és a mindennapi gyakorlatban a kentaur szókép-
ződmények káros, kóros következményekkel terhesek." 
Ha valamivel világosabban kívánjuk megértetni, hogy 
milyen jelenéggel állunk szemben , akkor fel kell ten-
nünk a kérdést : Mi a kentaur? Alul ló, felül ember. 
Vagy ahogy Szabó Dezs ő  mondta Pekár Gyuláról, alul 
ember, felül ló:' Maga a jelenség bonyolult , ám elkö-
vetése nem ütközik nehézségekbe . Nem csupán nyel-
vileg képzetlen emberek esnek bele ebbe a hibába, 182 
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hanem olyanok is, akik szándékosan tudálékosnak kí-
vánnak tűnni, és a tudományosság fitogtatásának 
szándékával képeznek a kisember számára nehezen 
érthető  fogalmakat. Hogy nem csak az átlagolvasó 
gondolkodik el ilyen összetételek felett, azt láthatjuk 
a következő  példákból is. Első  pillanatra az „üzlet-
szerű  kéjelgés" magyar büntetőjogi fogalom világos-
nak tűnik előttünk. Ha azonban a bíróságra vádlott-
ként beidézett utcalány példáját vesszük alapul, lát-
hatjuk, hogy nem is olyan egyszerű  esettel állunk 
szemben. A céda ugyanis azt vallhatná, hogy „a ta-
núként beidézett személy, aznap már a tizenötödik 
vendége volt", tehát „semminemű  kéjszerű  élmény-
ben" nem lehetett része. A vádlottat kénytelenek len-
nénk felmenteni. Ezzel szemben, ha a tanú úgy val-
lana, hogy neki igenis volt kéjérzete, ennek alapján őt 
kellene elitélni. 
A saját példáink lehet, hogy nem ilyen érdekesek, de 
mindenesetre gondolkodásra késztetnek bennünket, 
noha már ismerjük őket, és éppen ezért pongyolasá-
guk, magyartalanságuk nem tűnik már mindannyi-
unknak a szemébe. Abban különböznek K. G. E. pél-
dáitól, hogy a szerbhorvát nyelvi interferencia jelen-
ségeit is felfedezhetjük bennük. 
Mi a munkavizsga? A jelöltek vizsgáztatása, ellen őr-
zése az általuk végzett munka alapján? Nem, mert a 
mi esetünkben a ház őrzők, az ebek tettek munkavizs-
gát az egyik kutyakiállításon. Az ember leghűsége-
sebb barátja azonban már csak az Északi-sark köze-
lében végez fizikai értelemben vett munkát, igavonást. 
Értelmi tevékenységre tudtommal még nem képesek. 
De képesek másra. Például a farkaskutyák (nem né-
met juhászkutyák) nagy segítséget nyújtanak a rend-
őrség szolgálatában. És ez nem elvetend ő  képesség, 
hanem olyan tulajdonsága e jószágnak, amelyet fel-
tétlenül érdemes képességvizsga alá vetni. 

A fogyasztási kölcsönt már szinte semmilyen eszköz-
zel sem lehetne kiirtani napilapjainkból. A mi szerb-
horvát—magyar nagyszótárunk is lehetségesnek tart-
ja az ilyen fogalmi társítást. A fogyasztó azonban, 
mindig is csak kizárólagosan közgazdászi m űszó volt, 
és csak tudományoskodó újságíróknak köszönhet őleg 
vált köznyelvivé. De szerencsére nem mindenki haj-
landó az ilyen ajándékot elfogadni. Legtöbben ma is 
vásárlónak, vevőnek érezzük magunkat, nem pedig fo-
gyasztónak. A piacra nem fogyasztás, hanem vásár-
lás céljából járunk. A fogyasztó fogalma csakis a ter-
melővel állítható szembe. A cip őboltban leginkább 
nem a termelőtől vásárolunk, hanem az eladótól, aki 
pedig a vevőtől függ. Kölcsönt, hitelt is csak vásár-
lásra kapunk és nem fogyasztásra. Elvégre kinek mi 
köze hozzá, hogy én az árut otthon elfogyasztom-e 
vagy sem. Abban a mondatban, hogy „mindig a fo-
gyasztó issza meg a levét", nem a közgazdasági érte-
lemben vett termelđ  által beugrasztott fogyasztóról 
van szó, hanem arról az egyetlen szerencsétlen vásár-
lóról, aki használt árut vett az eladótól. Ha mind-
annyian így jártunk volna, akkor mondhatnánk, hogy 
a fogyasztó húzta a rövidebbet. 
Napjainkban jelentős változásokat észlelhetünk ön-
igazgatásunkban. Természetes, hogy a fejl ődés új fo-
galmak kialakulását hozza magával. Így például ma 
már nem képviselőkről, hanem küldöttekről beszé-
lünk. Altalunk delegált személyek hozzák meg a dön-
téseket a Szövetségi Képvisel őházban, de még a köz-
ségi képviselő-testületekben is. A Szabadkai Rádió 
újságírói azonban igyekeznek alkalmazkodni a válto-
zásokhoz. ik már a küldöttek községi testületér ől be-
szélnek, nehogy valaki is maradisággal vádolja őket. 
Ha egyszer elfogadtuk az el őbbit, szükségtelen nyak-
ra-főre változtatni rajta, mégha küls ő  és belső  for-
májában is más politikai tartalmat vett fel. 
A példákat sorolhatnánk még tovább, de ebb đl a né-
hányból is láthatjuk, milyen következményei lehet-
nek az ilyen és hasonló fogalmi keveredéseket el đidé-
ző  képződmények használatának. A „kentaur fogal-
mak" csakis nyelvünk romlását idézhetik el đ, és sem-
miféleképp sem válhatnak sem nyelvi, sem szakmai 
képzettségünk hirdet đivé. 
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Michelangelo Antonioni világhír ű  olasz 
filmrendező  a Szovjetunió közép-ázsiai 
térségében forgatja új filmjét. 
A Mosz-film közrem űködésével készül ő  
alkotás ideiglenes címe Papírsárkány. 
Forgatókönyvét Antonioni Tonino 
Guerrával írta. A film gyerekekr ő l szól, 
akik nagyméretű  papírsárkányt 
készítenek, amely oly messzire repül, 
hogy eltűnik a szemük el ő l. A jelképes 
történet azt példázza, hogy az embernek 
egyre magasabbra kell emelkednie. 

Mennyire sorsdöntő  egy szöveg jelentése szempontjá-
ból a hely, ahol megjelenik: bizonyítja a Magyar Szó 
Hírek rovatában közölt kis cikk (márc. 18.). A hely-
nek tradíciója van és a hagyomány megszabta köze-
ge: a cikknek már megszületése el őtt ki van szabva 
a környezete. Ez a hagyomány alakítja ki olvasói el-
várásainkat, de egyúttal — ami elvárásainknak éppen 
alakító forrása — a közlemény nyelvi fordulatait, mon-
datfűzését, gondolatkapcsolását, stílusát, terjedelmét és 
külsđ  formáját is döntően determinálja. 

A kishír koncentrál: nem engedheti meg magának 
a terjengősséget. Sűrítettsége révén titokban valamit 
sikerül meghódítania a mítosz sejtelmes bizonyosságá-
ból; ugyanakkor kinyilatkoztatás-érvény űségére vala-
miféle megmagyarázhatatlan köd települ. A kishír ép- 



A Magyar Filozófiai Szemle els ő  tematikus számának 
központi témája az é r t é k. Az értékelmélet mint ki-
alakuló tudományág megtűri az eltérő  következtetése-
ket és az egyes álláspontok közötti ellentmondásokat, 
sőt épp ezáltal mutatkoznak meg az eddig még nem 
vagy kevéssé feltárt összefüggések, lehet őségek, a még 
megoldatlan feladatok. 
A folyóiratban helyet kapott tanulmányok közül is-
mertetőnkben most csak néhányat érintünk — Han-
kiss Elemér: Az igazságosságról (A társadalmi együtt-
élés egyik sarkalatos, de ellentmondásos értékér ől); 
Józsa Péter: Az értékmentesség problémája az ember-
tudományokban; Bonyhai Gábor: Értéknyelv; Kele-
men János: Van-e „jó"-nak jelentése?; Veres András: 
Az irónia  mint  értékszerkezet és részletesebben 
csak Bonyhai írására térünk ki. 

. 

Az értékrendszer bonyolult hálózatának számos meg-
közelítési módozata van. Bonyhai a nyelvi rendszer és 
az értékrendszer vizsgálatának analóg problémáit vi-
lágítja meg, több szempontból, de mindig azonos alap-
tételből kiindulva, mely szerint a nyelv is, az érték is 
az objektivációk sajátos fajtája. đsszefüggésük prob-
lémáját a filozófiai antropológia egyik jelent ős terü-
letének tekinti, és ezzel a körülménnyel magyarázza  181  

pen ezért még akkor is képes elhitetni azt a látsza-
tot, hogy esszenciát nyújt, ha közlend ője valójában 
közömbös természet ű , netán semmitmondó. 

A fenti kis cikk nyomán úgy tűnik, Antonioni egy 
jelképben nyújtandó nem is túl eredeti példázat ked-
véért vette a fáradságot, hogy id őt és energiát nem 
kímélve Közép-Ázsiába utazzon — bizonyára népes 
stábjával és statisztaseregével. Ha mindössze csak 
ennyiről van szó, igazán kár volt fáradnia. Ha ezt a 
publicisztikai gondolatsort következtesen akarnánk 
végiggondolni, — a mítosz leheletének varázsától el-
bűvölten — arra a következtetésre kellene jutnunk, 
hogy az adott jelképet Antonioni csak ott és csak úgy 
találhatta meg, ahogyan arról a kishír tudosít. A jel-
kép úrrá lesz a reális cselekvéslehet őségeken; minde-
nek kiindulópontjává: „jelképessé" válik. A kishírben 
szenzációvá lesz Antonioni példázata, amit — ezzel 
paradox módon éppen ellentétben — a cikk közhely-
lyé posványosít. 

A közöltek mindamellett csak kívülr ől szemlélve 
kapnak valamiféle groteszk mellékízt: formájuk-
ban. A kishír bels ő  törvényei, megszervezésének 
privát rendszere ugyanis teljes egészében igazol-
ja a közlés ilyen módját, s őt a közléstartalom mel-
lé egyértelműen rendeli ezt a kifejezési formát. Szá-
mára a lehetőségeknek ez a legegyenesebb és ugyan-
akkor egyetlen útja; de ez utóbbi igazság megléte ese-
tén nem értelmetlenség-e beszélni az el őbbiről? Esz-
mevilágunkban sokkal egyetemesebb ennek a szem-
léleti szűklátókörűségnek a jelensége, mintsem gondol-
nánk. 

A kishír azonban — minden rendszerré vált életjelen-
séghez hasonlóan — képes elfogadtatni magát, ha be-
fogadóját sikerül bejuttatnia önnön tartalmába. Ha 
befogadója aláveti magát törvényeinek, biztos lehet 
sikerében. Ekkor ugyanis a forma az érzékelés szem-
pontjából közömbössé válik, a befogadó teljes figyel-
mével a tartalomnak adhatja át magát, és így nem is 
figyelhet fel arra a kontrasztra, ami a közöltek érté-
két is lerombolja, hisz számára feltételesen — a hír 
befogadása erejéig — nem Ј, tezik forma, tehát nincs 
is mivel kontrasztba kerülnie a közléstartalomnak. Az 
embernek a mindennapi életben is különleges forma-
jelző  effektusok hatása alá kell kerülnie, hogy egy-
szerre érezni, érzékelni kezdje létezésének megnyilvá-
nulásait, körülményeit, eszközeit. Szokatlan környezet-
ben a ritkán viselt ing szorítását, teste, tagjait, mozdu-
latait, vagy hogy felfigyeljen: ő  tulajdonképpen szür-
csölve eszi a levest... 

No de miről is van szó tulajdonképpen ebben a kis-
hírben? 

A Hírek közleményeinek átlagos terjedelme három 
mondat. Az újságíró elkalandozott képzelete a harma-
dik mondatnál elmúlt iskolás évei irodalomóráinak bá-
gyadt emlékét idézte fel, amelyeken a kötelez ő  olvas-
mányok tárgyalását a tartalom elmesélése vezette be 
s az „eszmei mondanivaló" kiszűrése, lepárlása zárta. 
Ilyen nosztalgikus reminiszcenciáktól sarkallva vetet-
te papírra névtelen publicistánk a cikk negyedik és 
ötödik mondatát, a törvényerej ű  diákkori séma szel-
lemében. Igy jutott el a végs ő  bölcseleti igazsághoz, a 
mélyértelmű  konklúzióhoz: az embernek egyre maga-
sabbra kell emelkednie. 

Igen, az embernek egyre magasabbra kell emelked-
nie... 

Kacatjaim között őrzöm ugyanannak az újságnak egy 
régebbi cikkét, pontosabban csak a cikk címét: 

TđRÖKORSZÁGBAN BETILTOTTAK AZ EMBER 
FELEMELKEDI;S Т . 

Ha jó1 emlékszem, Az ember felemelkedése szintén 
egy filmnek volt a címe. 
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Magyar Filozóflai Szemle, 
Akadémia, Budapest. 
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Bonyhai fontos megkülönböztetést tesz az értékérzés, 
mint specifikus emberi tudataktus és az állati emó-
cionális reakciók között: „Az értékérzés végső  soron 
elválaszthatatlan az értékkommunikációtól, társadal-
mž eredetű  képesség, s így eredend đen objektivációs 
rendszerekhez van kötve, míg az állati emóció tisztán 
kauzális гeakežó, bžológžažlag »žnterszubjektív« (...), 
nem társadalmi jellegű, nem köt ődik artikulált kife-
jezésrendszerekhez." (594. o.) 

A háromtagú jelviszony és a háromtagú értékviszony 
összevetése a különbségeket is felszínre dobja. Bony-
hai elsősorban azt emeli ki, hogy a jelfunkció mindhá-
rom tagja között van valamilyen szemantikai vonat-
kozás. Például: f o g a l o m és k i f e j e z é s között, 
motivált jelek esetében r e  61 is  kapcsolat van, moti-
válatlan jelek esetében viszont i n t e n c i o n á l i s 
(tudataktusok általi) kapcsolat áll fenn; 
f o g a l o m és o b j e k t u m között mindkét esetben 
konvencionális a kapcsolat; 
o b j e k t u m és k i f e j e z é s között motiválatlan 
jelek esetében ugyancsak konvencionális (fo-
galmi tényezők közvetítésével fennálló) viszonyról be-
szélhetünk. Az értékviszonyban ugyanakkor a k i fi -  

ј   e z é s semmiféle szemantikai vonatkozásba sem ke-
rülhet az o b j e k t u  mm  a 1. Ezt a megállapítást egy 
egyszerű, de roppant szemléltető  példával hitelesíti: az 
ellenszenv mint meghatározott értékérzés, mindig egy 
objektumra irányul. ,Számtalan lehetséges kifejezése 
közül bármelyiket tekintjük —például egy meghatá-
rozott mimikai gesztust, egy bizonyos hanglejtést, stb. 
—, azt látjuk, hogy az csak az értékérzésnek lehet ki-
fejezése, jele, de sohasem az objektumnak." (594. o.) 
Az érték fogalmának meghatározásában igen elter-
jedt az a felfogás, hogy az érték az o b j e k -
t u rn f-fi s z u b j e k t u m viszonyban konstituálódik. 
Ha ezt a nézetet a fentebb megrajzolt szemiotikai 
modellek mellé állítjuk, nyomban kiviláglik alapvet ő  
hiányossága: mellőzi a k i f e j e z é s összetev őt. Már-
pedig az értékelmélet megalapozásához nem elegend ő  
önmagában sem az objektum ~•* szubjektum, sem 
pedig az objektum *-* kifejezés viszony. Az értékki-
fejezés ugyanis „nem az objektum, hanem az érték-
érzés jele, objektivációja". (597, o.) Következésképpen 
elvi különbséget kell tennünk az é r t é k h o r d o z ó 
és az é r t é k k i f e j e z ő  tárgyak között. Kétségtelen, 
hogy egy bizonyos értékkifejez ő  objektum egy másik 
értékviszonyban értékhordoz бvá válhat, de akkor eb-
ben az új viszonyban szerepelnie kell egy új érték-
kifejezésnek is. Bonyhai a műalkotások értékproblé-
máját épp ezzel hozza összefüggésbe. N. Hartmannra 
hivatkozik, aki a megoldást az esztétikai tárgyban 
„megjelenő  értéknek" és magának az esztétikai „meg-
jelenítés értékének" a következetes megkülönbözteté-
sében látja. Mindent egybevetve leszögezhetjük, hogy 

185 	a jel- és az értékobjektivációt mindig a f  0  g alom — 

kontextus 

csatorna 

kontaktus 

érték és nyelv lényegi összetartozását. A filozófiai 
antropológia alapelve szerint az ember objektivációin 
keresztül ismerhető  meg. Ennek yelentőségét fokozza, 
hogy az objektivációk szemiotikai rendszerként is fel-
foghatók, sajátos jelviszonyként is kezelhet ők. Annál 
is inkább, mert például az értékobjektivációkon ke-
resztül értékkapcsolat lehetséges a társadalom 
tagjai között, tehát az érték szférájában létezik egy 
érzékelhető  f e l h o r d o z ó. Bizonyításul íme két, sze-
miotikai modell által felvázolt analógia: 

jelobjektiváció< 
	 )értékobjektiváció  

objektum —kifejezés, illetve az értékér-
zés—értékes tárgy—értékkifejezés hár-
mas viszonyrendszere feltételezi. 
Az é r t é k n y elv  rđi szólva Bonyhai hangsúlyozza, 
hogy az érték mint a nyelvi rendszer egyik összetev ő-
je és az értékek nyelve mint önálló rendszer nem 
mond ellent egymásnak. „Ennek elsősorban az a ma-
gyarázata, hogy mind a gondolati tartalmaknak, mind 
az értékérzésnek vannak nem adekvát kifejezési m бd-
jaž. A fogalmi nyelv a maga eszközeivel megpróbálja 
kifejezni az értékérzéseket, sőt az értékeket is, az ér-
téknyely sajátos kifejez őeszközežt pedig gyakran gon-
dolati tartalmak kžfejezésére vagy utasítások jelzésére 
vesszük igénybe." (598-599. o.) 
Chomsky tette fel el őször azt az alapvet đ  kérdést, 
hogy mi teszi lehetővé egy bizonyos nyelvet beszélő  
egyén számára, hogy korlátozott számú nyelvi eszkö-
zökkel korlátlan mennyiségű  új mondatot tudjon 
megérteni, ugyanakkor alkotni és alkalmazni is. A ne-
ves nyelvész ennek megválaszolására kidolgozta a 
k o m p e t e n c i a fogalmát, amely alatt egy nyelv 
megértésének illetve beszélésének idealizált képessé-
gét értette. A természetes kompetencia ismeretét 
g r a m m a t i k á nak, azaz egy meghatározott nyelvi 
rendszer ismeretének nevezte, a természetes kompe-
tenciáról való ismereteket, egy tulajdonképpeni gene-
ratív transzformációs modellt pedig mesterséges kom-
petenciának minősítette. A természetes kompetenciá-
ról szólva Bonyhai leszögezi, hogy az „mint a nem 
relatív tárgyak ismerete, sajátos emberi képesség és 
a legszorosabb összefüggésben áll a fogalmi nyelv és 
az értéknyelv komunikatív funkcžóival, tehát végs ő  
soron az ember társadalmiságával." (613. o.) Ezen a 
ponton meg kell állnunk, mert a fogalmi nyelv és az 
értéknyelv kommunikatív jellege kapcsán szükség-
szerűen felvetődik a nyelvi kommunikáció problémá-
ja, ezen belül pedig az idevágó sajátos szemiotikai 
kommunikációs modell funkciója. 
Tudvalévő, hogy a kommunikáció során a nyelv által 
felhasznált jelek oppozíciós rendszereket — mással-
hangzók—magánhangzók; fonémák—morfémák stb. —
alkotnak. Ezek a rendszerek összefüggésben állnak 
egymással — egy-egy nyelvi kategóriát a másikkal 
való ellentéte határoz meg egységes jelrendszert 
alkotnak, amely a nyelven kívüli egyéb els ődleges 
kommunikációs formákkal is — gesztusok, mimika 
stb. — kapcsolatban áll. A nyelvi kommunikációs mo-
dell már önmagában is hat nyelvi funkciót feltételez: 

k(,d 	 ellenőaő 	ellenőrző  
kid 	 3'u~ kció 	 funkció 

feladó _~ üzenet I cim itt 	kifejező  I ioformztív I meg- és 
(kódoló) 	 (dekodoló) 	(expresszív) 	funkció 	felszólító 

funkció 	 T 	funkció 

š,nг  es 
~ meretkőzlő  
funkció 

csatorna 

mechanikai 
(kapcsolatfenntartó) 
funkció 

A kódok vizsgálatakor különbséget kell tennünk az 
üzenetet létrehozó k o  mm  un ik a t tv (ikonikus, ki-
fizikus, proxemikus stb.) kódok és a szel e k t í v 
(ideológiai, esztétikai, pszichológiai, szociológiai stb.) 
kódok között. Ez utóbbiak az üzenet kisz űrésére vagy 
tiltására hivatottak, s megkülönböztetett jelent őségük 
és befolyásuk van a műalkotások értékrendszerének 
kialakításában. A kódrendszerek jelentđsége az érték 
problémáját tekintve mindenekel őtt az, hogy segítsé-
gükkel az érték és a jelentés illetve a funkció (jelö-
lő  -- *  jelölt) problémája közös nevező  alatt tárgyal- 
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ható. Ch. s. Peirce-nek, az eddig legteljesebb jeltipo-
lógia kidolgozójának hármas felosztása (i n d e x —
ikon—szimbólum) tulajdonképpen a jelö-
i ő  E--* j e 1 ö l t közötti viszonyt reprezentálja: 
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Jakobson mutatott rá, hogy a jelet használó ember 
szempontjából a valóságos jelek egyszerre több osz-
tályba tartoznak. Egy fénykép például ikon, index és 
szimbólum is egyszerre. Ezt a látszólagos ellentmon-
dást a szemiotika kommunikációs modellje oldja fel: 

> 	fénykép 

(дΡdex—ikon—szimbólum 	átviteli kód— íkonikus kód— kinezikus kód 

(mint lenyomat) (mint felismerés) (mint üdvözl ő  
gesztus) 

Hadd tegyük itt még hozzá, hogy ha a modern narra-
tív szemiotika — amely az irodalom, a képz őművé-
szet, az építészet, a zene, a film stb. alkotásaival, 11-
letve ezeknek a nyelv és a beszéd nyelvészeti, vala-
mint szemiotikai kutatásával való analógiáit vizsgálja 

keretében felállítjuk az ábrázoló m űvészetek és a 
nyelvészeti rendszerek elemeinek megfeleléseit, mé-
lyebb jelbeli kapcsolatokra mutathatunk rá. Most csak 
a legkézenfekvőbbet vázoljuk fel: 

nyelvészet C  

jelölő  4-»._  jelölt 
ábrázoló 4-._  árbázolt 

Az értékek vizsgálatának sarkalatos pontja a  10  g i-
kai—ideális és a pszichikai —reális fo-
galompácok megkülönböztetése. Bonyhai utal rá, hogy 
Chomsky nyelvelméleti vizsgálódásai a mély- és a 
felszíni struktúrát illet ően e ponton számos tanulság-
gal szolgálnak az értékelmélet számára. Az emberi 
nyelvrendszernek ugyanis — akár fogalmi, akár ér-. 
téknyelvi —alapvető  sajátságuk az, hogy kétszintű-
ek, szemben a formапz Јt nyelvvel (szimbólumnyel-
vek, számítógépek nyelve stb.) és az állatok nyelvével, 
amely egyszintű, nincs mélystruktúrája. Az érték és 
a nyelv alapvető  tendenciáit összevetve megállapítja, 
hogy a nyelv az értéket „tulajdonságok nevével, fő-
névként, s őt szinte tulajdonnévként használt mellék-
névvel igyekszik verbálisan kifejezni" (jó—rossz, 
szép—csúnya stb.), tehát „a realitás szférájából azokat 
a létezőket részesíti el őnyben, melyeknek folytonos 
jellege van". (608. o.) Mivel a 1 é t is kontinuus foga-
lom, és ontológiai értelme mellett értékfogalomnak is 
tekinthető, a 1 é t— n e m l é t oppozíció oda enged 
következtetni, hogy a „forgalmi — nyelvi" és az „ér-
ték — nyelvi" kompetenciáknak önmagukon „mindig 
túlmutató, logikai jellegи  mélystruktúrái vannak". 
(608. o.) Kérdés az, hogy e tényez đ  az értékviszony 

három tagja közül melyikhez kapcsolható. Bonyhai 
következetesen kifejti, hogy mivel az objektum nem 
jelentés-jellegű, kizárólag az objektiváció (kifejezés) 
és az értékérzés jöhet számításba. A kifejezés az ér-
tékérzés jele, tehát egyedüli jelentés-jelleggel bíró té-
nyező, az önmagukon túlmutató normatív mélystruk-
túrákat ide kell kapcsolnunk. 
Az é r t é k é r z é s mint önálló tudati aktus révén 
közvetlenül felfoghatjuk az objektum érté k e s s é-
g é t, de amint azt Bonyhai nagyon helyesen megálla-
pítja: az é r t é k e s nem magában az objektumban 
rejlik, hiszen például „a kellemesség (...) csak egy 
s z u b j e k t u m számára kellemes ... " (609. o.) Az ér-
tékes tehát olyan tényez ő, amely objektív érvényes-
séget kölcsönöz az értékérzésnek, és mint ilyen a Peir-
ce által i n t e r p r e t á n s n a k nevezett normatív 
jellegű  szemiotikai tényezőnek felel meg. (A Chomsky 
által felvetett mélystruktúra-probléma és a Peirce-fé-
le interpretáns összehasonlítása még várat magára. 
Bonyhai végül felveti az esztétikai értékesség problé-
máját, nevezetesen azt, hogy ha egy tárgyat esztéti-
kailag értékesnek érzünk, vajon szükségképp érték 
objektivációnak kell-e tartanunk abban az értelem-
ben, mint az etikailag értékes cselekvést. Igy véljük, 
igaza van amikor ezt a kérdést a művészi szép és a 
természeti szép problémájával rokonítja:. „Az esztéti-
kailag értékes természeti tárgy mögött képtelenség 
lenne feltételezni valamiféle értékérzést és értékinter-
pretánst, melynek az ilyen tárgy objektivációja lehet-
ne (...), az esztétikai érték, ellentétben az etikai ér-
tékkel, egyaránt kapcsolódhat objektumhoz és objek-
tivációhoz." (614. o.) 

Ez a Bonyhai-megállapítás annál is inkább jelentős, 
mert egész kérdésláncolatot indít el — az igazságér-
ték, a hasznossági meg egyéb értékek, valamint az ér-
tékmentesség összefüggése stb. —, így további kutatá-
sokra ösztönöz, és hasznos polémiákra ad lehet őséget. 

. 

Hankiss Elemér az értékeknek a társadalmi gyakor-
latban játszott sajtos szerepét világítja meg: „Célér-
tékként irányítják (...) az emberi-társadalmi törekvé-
seket, eszközértékként lehet ővé teszik e célok eléré-
sét, normákként szabályozzák az emberi-társadalmi 
együttélést." (535. o.) Vizsgálódásának középpontjában 
az igazságosság, az emberiség egyik leg ősibb és 
napjainkban is a legfontosabb értéke, ugyanakkor leg-
ellentmondásosabb kategóriája áll. Hankiss szerint a 
történelem folyamán kialakult sokféle igazságosság-
koncepció nem más, „mint az értékek cseréjének (...), 
pontosabban, az emberek által egymásnak, illetve a 
közösségnek adott értékek (»teljesítmények«) és az ér-
tük viszonzásul kapott értékek (»jövedelmek«) cseréjé-
nek (536. o.) a közösség által elfogadott sajátos rend-
szere. A telj esítmény és a jövedelem fo-
galmának tisztázatlanságán inszisztálva Hankiss végül 
megállapítja, hogy ekét értékkategória, ellentmondá-
sossága miatt, sok zavar, félreértés és sérelem forrá-
sa társadalmi gyakorlatunkban. Ennek feloldását bizo-
nyos szabályozó elvektől —elsősorban a s z ü k s é g-
let és a méltányosság elvét ő l — teszi füg-
gővé, így ezek kidolgozását a legsürgősebb teendők 
egyikének tekinti. 

f 

Részben e problémakörhöz kapcsolódi Józsa Péter írá-
sa, melynek alaptétele az, hogy „a tudományos igazság 
cél, az é r t é  km  int  e s s é g e cél elérésének egyik 
fel t é t e l e." (576. o.) Józsa hangsúlyozza, hogy az 
egyéni tudat működését — ingadozó mértékben és 
változó határok között — mindig társadalmilag érvé-
nyes osztály- és csoport-jellegű  értékek szabják meg 
(a már Bonyhai tanulmánya kapcsán említett szelek-
tív kódok analógjai). Igy lényegében „az emberi tár-
sadalom tagjának lenni (...) éppen annyit jelent, mint 
meghatározott (...) értékek szerint tájékozódni a vi-
lágban." (581. o.), és tegyük hozzá, hogy szűkebb kör- 

jel 	
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— a már említett tanulmányokhoz hasonlóan, további 
hozzászólásokra, a felvetett problémakörök még át-
fogóbb megvitatására ad lehet őséget. Ez annál is in-
kább jelentős, mert az Érték a társadalomtudomá-
nyokban című  tudományos konferenciának, amelyre 
az MTA keretén belül 1975-ben Budapesten került sor, 
és a  Magyar  Filozófiai Szemle e konferencia alapján 
összeállította első  tematikus számának célkitűzését 
szolgálja. 

nyezetünkben. Nos, ezen meghatározott értékek mel-
lett, szükséges a Hankiss által említett szabályozó el-
vek hatékonysága is. Józsa a továbbiakban az érték-
mentes társadalomkutatás s z ü k s é g e s, d e n e m 
l e h e t s é g  es  voltának paradoxonát állítja fel, utat 
nyitva ezzel a probléma megoldását célzó további hi- 
potéziseknek, következtetéseknek, megállapításoknak. 

. 

Kelemen János: Van-e a „ jó"-nak jelentése? című  ér-
tekezésében kijelenti: „csak az lehet értékes, ami ér-
téktelen (nem értékes) is lehet", és „értékes — érték-
telen együttesen áll szemben az értékmentesség szfé-
rájával." (617. o.) Központi értékelméleti problémának 
az értékmentesség és az értékesség szférájának elha-
tárolását, de ugyanakkor összekapcsolódásuk érzékel-
tetését tartja, pontosabban azt, hogy az ér t é k e s le-
vezethető-e az é r t é k m e n t e s b ő  1 (a tényekből). 
Bonyhaitól eltérően az értékelmélet tárgyát nem az 
érték ben, hanem az é r t é k e s ben jelöli meg, az 
értéknyelvnek néhány grammatikai—logikai sajátossá-
gát pedig az értékszavak deskriptív jelentésének as-
pektusából a j ó példáján mutatja be. 

. 

A Bonyhai által csak utalásképpen megemlített esz- 
tétikai minőségeket, elsősorban a m e g j e  11  n í t é s 
értéke (a tulajdonképpeni esztétikai érték) és a m e g- 
j e l e n í t e t t érték szoros összefüggését Veres And-
rás taglalja átfogóan, Az irónia mint értékszerkezet 
cím alatt. Az antik megközelítés aspektusaiból kiin-
dulva, összehasonlító módszerrel és kritikai hozzáál-
lással ad történeti áttekintést egészen napjainkig az 
esztétikai minőségek értéktartalmának és érvényessé-
gi problémájának különféle megközelítésér ől, az iró-
nia értelmezésének ellentmondásos sokféleségér ől, a 
művészi m e g j e l e n í t é s értéke és a m űvészileg 
m e g j e l e n í t e t t érték szükségszer ű  megkülönböz-
tetéséről — itt, valamint az é r t é k v e s z t é s nek és 
az é r t é k h i á n y nak az „általános" értékszerkezetbe 
épülése (tulajdonképpen az értékhelyzetek esztétikai 
jellegének problémája és egy „általános" értékszerke-
zethez való viszonyulásának kérdése) kapcsán N. Hart-
mann és Ingarden álláspontját szembesíti egymással. 
Ennek keretében értelmezi a tragikus és a komikus 
szituációnak „egyaránt dönt ő" alkotóelemét, az „érték-
telítődés"-t és az (,értéküresedés"-t (636. o.), továbbá 
a tragikum komikumba, illetve a komikum tragikum-
ba való átcsapását, végül pedig az iróniának e két ka-
tegóriához viszonyított pozícióját: „A tragikum vagy 
a komikum szerkezetét ől éppen a s z int  v á l t á s a, 
t ö b b s í k ú s á g a különböztetž meg elsősorban. A 
tragikus helyzet alapvet ő, sajátossága, hogy értékvi-
szonyai egyértelm űek: benne az érték az, ami — azaz 
k o n gr u e n s. A komikus szituációban éppen ellen-
tétes a helyzet: az érték megtéveszt ő  módon jelenik 
meg, i n k o n g r u e n s. (...) Azonban mindkét érték-
helyzet (...) azonos szemléleti szinten tör-
ténžk. Az irónia épp abban különbözžk t őlük, hogy é г-
tékež különböz ő  szinten inkongruen-
s e k." (636-637. o.) 

Veres rendkívül sokrétűen villantja fel az irónia köré 
szövődött bonyolult értékhálózatot, amely esztétikai és 
etikai jellegű  is, de mindvégig következetes, logikus, 
sőt, olvasmányos marad e szövevény kibogozásában, a 
korokon át felgyülemlett dilemmák osztályozásában, 
a módszertani nehézségek felvázolásában és nem utol-
só sorban az irónia két alapvető  jelentkezési területé-
nek, a filozófiának és a művészetnek párhuzamába ál-
lításában. Tanulmányát az ironikus ábrázolás lehet ő-
ségét megszabó poétikai tényez őknek a felsorolásával 
zárja, végül pedig néhány kérdésfeltevéssel és hipoté-
zissel — mennyiben tekinthető  a u t o n ó m esztétikai 
minőségnek az irónia?; elképzelhető, hogy „olyan ösz-
szetett szerkezet, amely primér esztétikai mžnősége-
ket kapcsol össze egymással, vonatkoztat egymásra, s 

187 	lényegéhez tartozik a h e t e r  0  n  6  mi a" (649. o.) stb. 
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ez a legbiztosabb módja, hogy 
lapunk minden számát megkapja! 
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regime: 
Po č ev  cd ovoga broja objavljujemo u nastavcima roman Erningranti' Erže- 

bet Juhar. Protagonisli ovoga romana  re takore ć t nikada  fi mi ču iz vre- 

mena u kire su dotli na svet, a ipak postaju besku ćnici pa ih objekttvni 

i subjektivni doživljaji navode na nepreglednost sopsIvenog bitisanja. 

U beletristi čkom dodatku objavljujemo jot  perre Janoša siverija i Zoltana 

5idija, u prevodu donosimo  perre silvije Plat, izvode ix romana „Upotreba 

č oveka") Aleksandra Tišme i takode  U prevodu studiju Fortunata Belonzija  0 

sadašnjem talijanskom vajarslvu. 
Filmska kritika  ha Fenjvetija baci  me filmovima ovogodi3njeg Festa, onim 
filmovima, koje ii novosadska publika mogla da vidi u okviru „malog 
Pista".  O ovom izboru tilmova on pite „u stvari videli гто  filmove koji 

zaslužuju uspeh kid publike (...). Imamo опесај  do so organizatori želeli 

do nam iz filmske proaukcije prikažu paradu ,sektora lake industrjje', ,onaj 
sektor filmske umetnosti od kojeg živi filmska induntrija i bioskopska mrgža". 

Id gledanih filmova Fenjveši ii izdvojio filmove Mikloša Јапсоа  „Pri'vaini 

porod, vrline javne", kaki i film Martina 5korcioza „Taksista". Ná vi-
stvarnu, parabolistiIku, prividno bezakcijsku kompoziciju, grade se prob- 

lemi bitisanja i doba jednog isforijskog dogadaja koji је  preraslao  a Ii-

geoda, no č iju se logi č ku strukfuru obavijaju, no njihove im л nenfne i  funk-

ciorsalne komponente i  no sisteme koeficijenata, a сгјгт  krugu privla č enja 

razgoli č enost Ijudskog lila u česfvuje kao organski deli (ilmskog znakovnog 

izraza, i stvaranju siluacije (...), dok JanEo reskira i skrivena polili č ki 

obojena upu ć ivanja. (Pite  0 fume Mikloša Јапсоа .) 
U likovnom zapisu /to Fenjveti nor obaveštava a izložbi italijanskog va -  

jar5fva u Beogradu februara 1977. godine. 

ianoš siveri baci se mogu ćnostima „analiti čke" tote umelnosti i analizira  ii 

u sadejstvu na novijim „r лdržajtma" orijentisanih ka líkovnim eksperimen- 

tima. Analiti č kim tofografijama, a i uopšte novijim eksperimenlalnim umei- 
nostima nije cilj traženja lepog, a jot manic imitiranje slvarnosti. Ova no-

stojanja, koja se jot nazivaju i пе -mimeti č kim umetnoslima,  mesh o fikcije, 

pokušavaju da dotaknu гamu stvarnost, pokušavaju da stvore nova stvar- 

nosf. Zna č i  i njihovim delima nije zna č ajno Lu4:a čevsko iofalisti č ko na- 

Etcjenje, n..go -ieka vrsta eksperimentalne totalitarnosti. Ovo „šire п je ka 

spoljašnosti" pokušavaju svojim feorijama, leoretskim radovima  do u č ine 

intenzivnim to jest izjedna č iti go, i to no  faj na č in da unkladivanjem unu- 

frašnje i spoljašnje totalitarnosti one postanu delovi ak.fivne slvarnosti raznih 

poduhvata . 
U osnovne vrline romana Aleksandra Tišme „Upofreba čoveka" spada pored 

jednozna č nosfi idejne sadržine, uspešan pokušaj sfvaranja  lorry,  kojoj  ii  
00 našem mišljenu najnadniji momenat lirsko-deskriptivno prtamsje. Mange 

ii važno i vredno, ali  in u konslrukcijo kako-tako ipak uklapaju ć i nominal 

o romana neka vrsla okvira, a iz aspekla slvarala č ke psihologije veoma važan 

dnivr'iEki dodatak. Medutim u celokupnosti svojih vriina i nedostafaka 

Tišmin roman ii važna ta č ka jugoslovenskog romana, — pite u rvojoj 

к rjtici Ferenc Bereika. 

„Osnovni ose ćaj Zene-Lazara onaj izvesni 	kozri č kt životni prezir" koji 

dobro poznajemo iz autobiografskog romana Silvije Plat do ii roman zbijen 

o to pesmu: ose ćanje ii identi č no, koo do ii junakinja ,mama oživljeaa smrt' 

— podaci 51 slažu so onima koji 51  rogy na ć i  a aufo б iografiji Silvije Plat. 

Sama ;a  na smrt odlu čeno lirsko ja, a ujedno i lirska figura ve čnoga ži- 

vota'. .(. . ). Ne prate se olako Plafova razmišljanja. Njen do ludila izoštren 
um sposobon ii biz presfanka do govori 0  sebi,  0  nyom lila koje  me se 

pretvoriti U prah, sabiraju ć i i najudaljenije, stvaraju ć i povezano iskr.vljene 

slike, „straš пe" — pesme, nerazdvojive  a svom onulrainjern jedinstvu. 

koje a svojoj grotesknosli nojviše odgovaraju stvarnosli" —  pite Atita Ba1až 

° pesništvu silvije Plat. 
Analiziraju ć i roman 5ilvije Plat pod naslovom „5takleno zvono" Deže Ereg 
kaže: „U svom aulobiogratskom karakferu roman olyara širok i siguran put 

du ofvorenog približavanja lirici Silvije Plat; ali koje ii so svojom zako- 

niloš ću proze zo sebe opravdano, komplefno deli." 

U svojoj kritici Magdolna Danji pite  a prvoj zbirci Janoša siverija. Siverijeva 

knjiga „51 о 6одпе  vežbe" zaokružuju jedan odredeni pesni č ki program. P0-

hal putem misaonog pesnišlva, stay mu ii pretežno nijansiran razumo+n. 

Preko svojih teksfova metodi č no ore do prosledi svakidašnje bitisanje uz- 

dionuto no nivo vesti zna č i „kvalitete bitisanja" a svojoj neprekidnosti. 
OgloiavajaEi infelektualno osloba đ aju ć u ulogu bezgrani č ne meditacile. Nje- 
govi r,sclatmziEki tekstovi medutim fI mogu da zaobidu verbalisfi č ke opa- 

snosfi retorike. 
Pitu ć i  0 istorijskom romanu „5ve1a bodala" Đ ule Fehera lobija, Ferenc 

Beretka kaže  do ii „znoEojof u prim redu a pro^.esu u kojem naša književ- 

nost po č inje do biva isicrijski zainteresovana. Književni malerijal koji ii 
zabljesnuo u ovom romana, ix aspekta književne vrste, davao ii mogu ć - 

nosl za stvaranje dela vrednog pažnje. Na žalost ve ć l deo ovih mogu ć - 
nosli osfale su neiskoriš ćene, t aki ovaj roman nije U mogu ć nosii do pokaže 
primer koji bi se mogao slediti ni za istorijski roman, kao umetni č ku 

forma, nit za  som  roman." 
Dendi Rifle prikazuje zbirku jugoslovensko—madarskih narodnih izrek л  Lajoša 

Matijevt č a. 
Bela torba nor upoznaje ma knjigom tilozofa Agnet Heler (5kice portreta iz 
istorije efike). „Eti č ko-istorijske sfudije Agneš Helen i aki  a '  glavnim crtama 
rekonsfruišu nazvojnu liniju etike od Arlstotela do Kanfa,  ad Kirkegarda do 
mladog Luka ča, nezaboravljaju ć í ni lakni zna č ajne stvarala č ke li č nosti gra- 

danske elike, kao š10 ii Hops, Mandevil, Špinoza, Ruso tojesf Fojerbah i1i 
spisatelj romonsier Anatol Frans. (...) Liniju razvoja efike pokušava do 
profi kroz lakve misoone napon, koji su pokušali usred profivre č nonli 
gradanskog sveta  do stvore jednu etika biz profivure č nosti i naro č ito fi 
„pnotesusku"  erika,  viii  6czuspešno, nego so uspehom." 
Kriti č kj zapis 5апдога  Balinta bavi  me romanom francuskog pisla Le Klizio-o 
pod naslovom „Fira amato", „Le Klezio 51  fi klanja pred školom „novog 
romano": pomo ć u druk č ijeg prizivanja subjektivnog i oojektivnog svefa, 
otkriva objektivne zakonitosti svela  a pokrefu, (...) njegov pogled no  nyel 
rr'o ' ero  do uporedujemo so pogledom egzifencijalista pre svega sa Ka- 
mijevim, koji kao rešenje nudi borba prolin apsurdnog življenja." 
Nandor Katona u svojoj belešci prezenfuju ć i jednu jezi č ku obrazovnu knjigu, 
bavi re onim problemima jezi č ke-šfilistike pravilnosti koji mu naro č ito ak- 
tudni  a naše;a višejczi č komambijentu. U mvojoj beletci labor Turi ana-
lizira sfrukturu novinske vesti, ukazuju ć i kako ina gubi svoju sadržajnost 
bam zbog svog renzacionaltsti č kog sadržaja. 
U pregledu časopisa Marti Poljak prikazuje najnoviji broj „Madarskog filo- 
zofskog pregleda", koji se bavi problemom kategorije vrednosfi. 
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