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megkёгdezzük 
az 
embe rt 

Júniusi számunktól kezdve folyamatosan közöljük 
Josip Broz TITO kettős jubileuma alkalmából 
szervezett akciónk írásait. Munkaprogramunk a 
JKP vezette forradalmunk negyven éves id ősza-
kának lényeges mozzanatait kívánja feltárni, át-
világítani,  —  nem a történelmi-tudományos kiér-
tékelés módszerességére támaszkodva, hanem az 
egyén erkölcsi felel ősségére figyelmezve a perma-
nens forradalmi átalakulás mindennapi történelmi 
pillanataiban. 

Saffer Pál írásának címe: MegkérdeznéTn az em-
bert... jelkepesen tükrözi gondolkodásunk irá-
nyát. Az egyén forradalmi lehet őségei és erkölcsi 
kötelezettségei, a társadalmi hatósugarú cselekvés 
megválasztása és e választás mikéntjei  —  ezek 
azok a kérdéskörök. melyekre adott szubjektív  vá-
laszokból a forradalmiság nem mint történelmi 
lecke, de mint itt és most igényelt magatartás 
arcképvázlata bontakozhat ki el ő ttünk. Írásainkat 
úgy is felfoghatjuk majd. mint a variációk vég-
telenjét egyetlen témára, s ez a forradalmiság, 
mint erkölcsi próbatétel ;  mint az egyén morális 
dilemmája, mint a személyiség lehetséges objek-
tivációja a társadalomban. 

A személyiség önmagát kiteljesít ő , alkotó részvé-
tele a társadalmi átalakulás összetett folyamatá-
ban sohasem vegytiszta képlet ű . Egymásnak el-
lentmondó. egymást. er ősít ő  léttapasztalatok soka-
sága hat oda, hogy konkrét id őben és térben az 
egy ember miként dönt, miként áll helyt, szemé-
lyes bátorságával a szocialista haladást szolgálva. 

A Népfelszabadító Háborútól napjaink önigazga-
tású szocializmusáig eltelt id őszak társadalmi moz-
gásfolyamataiban a maga ő rhelyén aktívan részt- 
vevő  egyénekhez fordultunk és fordulunk. kiknek 
legszemélyesebb tapasztalatai irányadóak lehetnek 
a személyiség és a társadalom összefonódottságá -

ról, a szocialista embertípusról gondolkodva: Ho-
gyan lesz a szabadságért, a szocialista önigazga-
tásért folytatott harc erkölcsi tartalommá az egyén 
munkájában, életében, s azzá lesz-e mindig a szó 
alkotói értelmében, ✓agy sem, s ha nem lesz azzá. 
melyek azok a hátráltató okok, amikkel az egyén 
szembetalálja magát, s amikkel szembesülve nap 
mint nap választanunk kell a kreativ cselekvés és 
a passzív jelenlét, a társadalmi igazságosság mel-
letti kitartás eszmei-politikai jelent ősége és a meg-
hátrálás között. 

(a szerke ,zt®ség) 



Lefelé haladva, éjfél körül a Njegoš utcán, úgy t űnik, mintha valaki 
hívna. Megfordulok, de senkit sem láttam. Másodszor ugyanígy, har-
madszor is, és én nem veszek észre senkit. Folytattam az utat. Egyszer-
csak egy ismeretlen emberre figyelek föl, aki a port törölte kezével a 
vállairól. Az volt a benyomásom, hogy a ház falából vált ki, mely mel-
lett haladtam, olyan hirtelen termett mellém. Igy nézett rám, mintha 
mondani akart volna valamit, pontosabban, mintha válaszolni akart 
volna valamiféle kérdésre. De meggondolja magát és otthagy. Megfordul-
tam, de már eltűnt. És a feleletet a kérdésre, melyet akkor sem tettem 
föl és amit most sem tudok kifejezni, így nem hallottam. Nem mond 
hatom, hogy ez kínzott, de él ő  seb volt bennem, seb a gondolataimon. 
Attól kezdve tet ő  nélküli házban laktam, mégsem láttam az eget. Vissza-
mentem, hogy keressem azt az embert, még inkább azt a választ. Nem 
találtam meg. 
Egy este a Savinai templom körül voltam és észrevettem őt, ugyanőt. 
Egy oszlopnak támaszkodva, melyen villanylámpa volt, állt kalappal a 
kezében. Rám se néz. Úgy tűnik, nem is voltak szemei. És így az az el-
üldözhetetlen kérdés nélküli felelet csak lóg fölöttem, mint üres térség, 
amely fölszippant. 

holnap 
(résziet) 

1. 

Itt hol kiút nélkül vagyunk hát kiássam-e teljesen 
a halál meszes szikláit, kézzel visszatartsak-e 
még egy-két pillanatot 
az éjszakának ezt a bolond hamuját, a hazugság ez édes virágát 
véresöppeket, időcsöppeket 
mérges szélcsöppeket 

minden szó, az összes szavak sziklakövek a torkomban 
fullasztják őket, fojtogatnak engem 
az eget lemosta a szél 
az örökkévalóság gúnykacaja vár ránk 
hogy őrizzem meg a mulandóság e drága leégett moháját 

szívünk szívét 
a fennsíkokon hol az élet és a csönd egybefolynak 

a 
halál 
névmásai 

I. 

1. 
Hogy sömör legyél inas madár mellein 

megfertőzött félelem 
eszes fű  
veszélyeztetett ok 
csatangolások megfojtott lángja 331 

pillantás 
nélküli 
fény 
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Hogy átfogd kezeddel a láz polipját 

a vér riadalmait 
a kétkedés nyel őcsöveiben 

 
Hogy fölgyújtsd a várakozás fekete torkait 

letaposd a gyaloglások színeit 
az emlékezés ezerszeres visszhangjával eszel ős üllőit a szélnek 

 
Hogy összetaknyozd az értelem palánkjait 

eltört csigolyáit az éj gerincének 
hogy hazudj 
hogy a móba elnyűtt térde szikráin feküdj 

 
Hogy izzó vassal szabdald a békés vászondarab zárkózottságát 

hogy eltakard vele a nemiség halálát 

 
Hogy vele takard el a holdfény forradásait 

az akarat hüvelykujját 
a szenvedélyek leperzselt páfrányát 
a símogatások meredek sziklafalait 
a szomjúság fodrait 
a tekintet köldökét 

 
Hogy elfedd vele a világ szégyentelen pofáját 

hogy ismeretlen dologban elfedd vele a kezeidet 
mindig a tűz lepedőjén 

11. 
1. 
Hogy vele gyűjtsd a mozdulatlan napok csalánját 

a tudat éhes csönd ős vizeit 
a szokások repkényét 
a szénégető  inas tüskéjének kitépett gyöngyét 

 
Hogy vele töröld le homlokodról a nevetés lakatját 

a kárörvendő  nevetés ráspolyát 
a türelem súrolóját 
a lelkiismeret ságra foltját 

 
Hogy vele fényesítsd az egzibíció gy űrűjét 

az élet svábbogarát 
a tollazat fékberendezését 
a végérvényességek ősz kormányait 

 
Hogy vele csiszold ki minden fáradtság parkettjét 

az unalom állomásait 
az önzés dereglyéjét hasának tébolyodott végtelen folyóján lefelé 

 
Hogy bevágd az idők keserves kapuit 

eldobd az önérzet rőt bajszait a lány els ő  tükre el őtt 

 
Hogy megfertőzd tekinteted körmeit 

felfejtsd a kétségbeesés b őralatti szövetét 
noha okos vagy és tökéletes mint a kerti díszgömb 

 
Hogy megvakítsd a ruhákat 

a sebeket 
szélben csihold a bölcsesség gyufáját 
felgyújtsd a hajnal dohos kazlát 
letörd a kábult virrasztás hiábavaló sarkait 332 



Hogy homokot szórj a pillanatok vad szögleteibe 
a megnyugvás terhes haván 

 
Hogy minden gyermeked vak legyen 

a játékok véres vénáját szakítsa 
az álmodás felgyújtott abroncsát 
a viharok hunyorgó szemét 

 
Hogy összes gyermeked kíváncsi legyen és 

sokféle mint az alkonyat kokain-levele 
mint a kacaj és feledés szobra 

 
Hogy befeketítsd szemhéjadat mindenféle fájdalmak átaludt délköreivel 

az éjszakák megalvadt velejével 
a sírás hangyabolyában fűrészelttel 

 
Hogy a hús kétszárnyú ajtaja legyél 

lövés a világítóbogarak 
a rózsaszín züllött szivacsok éjében 

 
Hogy rádhúzzák a megmaradás bolond-ingét 

álomtalan anyaméhet 
amelyet nem ismersz föl mint magadat sem önmagadban 

 
Hogy leengedd jobb kezed hasának fulladozó elveszett partjai mellé 

leereszd bal kezed szempillái tarka dobozára ahol hiába leskel ődik rád 

lV. 
 

Hogy elaludj a nap pusztáin 
a távollét tetemein 
a figyelem bányáiban 
a gyöngédség örvényeiben 

 
Ily a düh köszörűjén élesítsd született árnyékaidat melyek íme 

most szilárdabbak a te húsod ingájánál 

 
Hogy a tinta végtkirnerülése legyél ahonnan a jegenyék kelnek ki 

a szégyenlősség úgynevezett fejkend ő i 
a nemiség hajtásai 
az értelem hajfürtjei 

 
Hogy a pihenés zöldszemű  lejtője legyél a leveg ő  eltépett selymében 

 
Hogy a levegő  hamuja és tollazata legyél 

az örök fekvőhely elképzelt tengelye 
az ujjak titokzatos neszezése 

 
Hogy minden beszéd süvöltése legyél 

hogy ez legyél még a parázs és parázs csókjaiban 
a jég és jég csókjaiban 
ki tudhatná ezt 

 
Hogy az ősi tunyaság összekulcsolt keze legyél 

mely kigondol téged önnön holdkóros súrlódásainak 
a bársony mérgének 
a megoldás n'lküli fény töviseinek 333 



v. 
 

Hogy a rossz lépcsőzete legyél 
melyre rátelepedtek a lelkiismeretes es őcsöppel; 
az ön.gyilkosság felgombolyított partjai 

 
Hogy az a gyöngéd óriás legyél kettémetszve a gyöngeség bárdjával 

amely épp itt folytathatja vállból k őjátékát 

 
Hogy megfordítsd a szelet 

gennyet keress 
gyanús csontot találj 
láncszemet 
tinta-tócsát 
halálos rajt 

 
Hogy minden vacsorára rohadt almákat találhass 

kancsó akciót a Golf-áramlat helyett 
a sárkány úrvacsoráját 

 
Hogy megfordítsd a tükröt 

szelet keress 
tüzet találj 
ráspriccelj az üvegre 
ráspriccelj a vörösrézre 
megharapd a tükör testét 

 
Hogy kulcsot vigyél 

köpj köpj köpj 
az egyedüli gépezetért 
a rnegdabált bara5tyánért 
az utolsó ragyogásért 

 
Hogy végül eltört sínje legyél annak a friss szomorúságnak 

mely benne a növények minden rezdülésében 
a lehelet minden kovakövében 
az ég minden zavarában 

 
Hogy nyitott könyv legyél sarkvidéki óriás térdein 

kinek szemében elmúltak mind a viharok és lehulltak a századok 
[havai 

 
Hogy kezek éjében legyél melyek villámokat törnek és megfagyott 

[villámok állnak 
hogy villámok éjében legyél melyek kezeket törnek és meghajlított 

[kezek égnek 

 
Hogy a világ feledékenysége legyél 

hogy sohasem kezdd el 
fullánkkal hogy kicsald 
a mélyebb füvek életét 
melyeknek kell e gyöngeség 

 
Hogy a halál magvában legyél 

a felhőknek ez óriás mellein 
kilombosodott minden ütőér 334 



 
Hogy minden nappal mindinkább egy visszatérhetetlen álomba 2r ј  

hogy legyél mint a csont csak énekel a titkos láng 

 
Hogy hullám legyél mely vissza nem fordul már a tavaszoknak ebbe a. 

[sárga haragjábа  
és mikor utoljára megnyitod szemed 

 
Hogy kerék legyél amely nem áll le a vérben 

hogy soha se legyél más mint zsigerek 
ez a szájtól szájig való 
összemorzsolt sötétség 

vi . 
 

Hogy fej legyél mely az idők mélyén nyugszik 
ahol arák körmei aranyat és férget fejtegetnek 
hogy örökkévaló légy az évszakoknak e porán át 

 
Hogy mind halkabb és halkabb gleccser legyél 

vakság ahol egy félelemteleл  világ születik 

 
Hogy homlokodon mérges felhő  és száraz jelzés legyél 

benzines nyugalom 
a gyökérzet forgácsa 
hogy mint lehelet terjedj 
hogy a csillagok leheletében mindegyre várd magad 

 
Hogy ugass 

levesd kalapod 
fáj j 
beletemesd fejed a föld minden horpadásába 
a gondolat minden üregébe 
felgyújtsd az ezüstös ragyogást 
kutass a fájdalom sörétje üvege után 

 
Hogy a harag gumija legyél 

a gondolatok sötétvizű  vadja a petróleum és az ég minden érdemes 
[függönyébő l. 

a hullás lehorgonyzott lábnyoma 

 
Hogy az értelem vasra vert füstje legyél a fejetlen melegség mellszobrán 

kiírt feladat az életmód fekete tábláján 

 
Hogy vasra vert melegség legyél az értelem füstjének fejetlen 

[mellszobrán 
kiírt életmód a feladat fekete tábláján 

Csányi erzsébet fordításai 
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oSányi 
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szavak, 
éles 
kanyarokban 

Dušan Matić  költészete alakzataiból szök đ  utakra hív 
bennünket, tömött posztójú éjszakákba, „fényt ől fé-
nyesebb" örökzöldek villanásai közé, nyárba és hul-
lámba, ébredő  anyagok és semmivé repedt id őkorlátok 
után maradó síkos, hánykolódó mezőkre. 

Szavak közé keveredik, melyek éles kanyarokban vá-
gódnak egymáshoz, különös lélegzetvételek szétrobba-
nó és ledöngölt ritmusában gy űrűznek előre és hátra, 
elgyöngülve és magasra csapva ebben a lenyelt dina-
mizmusban. 

Köd és hamu hömpölyög e fennhangon magának be-
szélő  szellemben, szétnyitott dimenziók étis lehet ősé-
gek pengéi közt egyensúlyoz, mert érezni akarja a 
távolságokat és mélységeket, a kavargásokat, vágya-
kat és fáradtságokat. A világot idézi maga köré, az 
életet, .mely oly „kegyetlenül nem fedi önmagát". Mö-
götte lopakodnak a megérzett totalitások és valósze-
rűtlenné zilálják a tényeket, a tárgyakat, a történé-
seket. Megkéвdőjelezve minden. Az utazó porköpenye 
és relativitástudata a vállán. Ez a bizonyosságokban 
végképp csalódott tudat szenvedélyesen bújik bele 
minden kicsibe, hogy nagyra fújja, határtalan eget 
húzzon fölébe; és telhetetlenül roppant össze minden 
tágasat, egyetemeset. Csodák és valótlanságok fan-
tasztikus fehér, szell ős lepedőit teríti elénk, hol tü-
zessé csiszolt napsütésben, hol folyó-h űs, elégikus al-
konyatokban, vagy fűszeres, iszapos józanodásokban. 
Az élet kiismerhetetlenségét ől fuldokolva érzi: „fű  nđ  
a homlokunk fölé", „rothadó holdvilágban" a „kifor-
dult mennyboltok" alatt. YTgy érzi: „gyengéd és isme-
retlen galambok haldoklanak" ebben a valamit őrizni 
akaró metafizikus tájban, szédületben, mely „könnyű  
mint aszó". Mégis, „súlyos folyók csontjainak" gör-
csös ölelése ez a könnyű  láz, melyből Matlć  versei 
kihullámzanak, hogy körültapogassák, körülnyalják a 
lét és az elmúlás megkövesed ő  alakzatait, véletlenjeit 
és meghatáтozottságait. 

A szakadatlan kételkedésbe űző  tapasztalások nyomán 
Matić  kialakítja a szavak és ezáltal a gondolatok tár-
sulásának féktelen szabadságát, mely szabadság tu-
lajdonképpen az elveszettség és otthontalanság felü-
leteit is súrolja. i gy jön létre Matić  fűtött-elégikus 
hangja, a kések, ragyogások és rothadások felmutatá-
sának rezignált gesztusai. „Megdöbbenve és indulatok-
kal telve" ül egy ember a költő  „szíve sötétjének 
mélyén, újsággal az egyik, dinamittal a másik kezé-
ben, így tölti el életét", éjszakába burkolózva, mely 
„fanyar és szurkos", mégis az áhított elmerülést kí-
nálja. Oldott állapotok ezek, melyek a kimondottan 

szürrealista versekben görcsbe rándulnak. Mati ć  sza-
vai Radomir Konstantinović  szerint „gyakran kapcso-
lódnak egymáshoz hangzásbeli hasonlóság alapján, 
maxžmálisan megszabadulva a jelentést ől, úgyhogy a 
jelentés meglepetése, amelyhez ilyen asszociatív úton 
jut el Matić  szürrealista korszakában, olyan meglepe-
tés, melynek nagysága a lecsökkentett jelentéssel 
egybehangzó." Érdemes elindulni e felemásnak tűnő  
kalandra, mert nem a szótobzódás mocsarába vezet, 
mert friss látásmódjával a valóság tudatunkban tük-
rözött sokdimenziós képének üregeit tömködi, vagy 
öntudatlan területeit fényesíti. 

Matić  legnagyobb élménye az idő, a történések sza-
kadatlan, szűrhetetlen folyama, mely mint a szavak, 
belőle, a szájából folyik ki, s fölé hajolva önmaga 
arcát .is megpillanthatja olykor. Emlékek lüktetnek 
körülötte fojtogató gy űrűként és romokká dőlnek ki-
csiségükben az elmúlt pillanatok, amiken égig n ő  a 
sűrű  moha, por és hamu. A halál anyagai ezek, Mati ć  
tragikum nélküli elmúlásáé, a színét és formáját vál-
toztató örök vibrálás elégiájáé, a szél hajlékony, 
könnyű  masszája. A „végérvényességek ősz kormá-
nyai" mellđl száműzve a nap pusztáinak" végtelen, 
szúrós ragyogásában lebeg, kárörvendezve „az ég min-
den zavarán." 

Ironikus, groteszk és szertelen gesztusaiból végül is 
nem az abszurditás keresztje rajzolódik ki, hanem egy 
borongó, de vitára . és enyhületre mindig kész elme 
lelki gyakorlatainak, megvalósulásainak öгöme. 
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fenyvesi  
®ttó 

westinghouse4ék 
I —VII. 

„meggyőződésünk: életveszélyes minden, amit nem 
ismerhetünk meg. Életveszélyes minden, amit már 
ismerünk, és nem mondhatunk el; és életveszélyes, amit 
eimondhatunk, de visszhangtalan marad." 

(Kósa Ferenc—Csóri Sándor) 

I. 

csilingelő  harsogó fuvallatok gomolyognak 
széthasadás cs ő repedés 
dudorászás sóhajtozás sírdogálás 
foghúzás agyrázkódás 
törés-zúzás 
szóaláfutás magöntés 
makkié és a söntés 

burek perec kifli 
bökd már ki 
záróra na! 

mielőtt a szerelvényt útra indítanád 
jól nézz körül a kerekeket rugdosd meg 
mert ezután kifogástalanul kell funkcionální 
egyetlen életveszélyes rést sem hagyhatsz 
netalán menet közben kelljen megállni 
mert az utasok vesztegl ő  szerelvényeken 
nem végezhetik a dolgukat 

mielő tt tehát a szerelvényt útra bocsátanád 
nézd át a szelepeket a szóhasadások réseit 
a szótőalakulásokat a szófúziókat 
(nehogy bombát rejtsenek be valahová) 
a sorompókat is majd le kell csukatni 

úgyhogy mégegyszer mondom hogy 

mielőtt a szerelvényt újra begyújtanád 
nézz körül és mosolyogj szépen 
végy búcsút és kérj utoljára bocsánatot 
mert többé nincs pardon 
csak döglött halak a parton 
vagy mákdarálóba otthon 

vágd figyelmesen zsebre elemeidet objektumaidat 
a kezed is 
és lássuk mire mehetünk 

tönk 

de vigyázz 
utólag minden fontos lehet 
számodra ismert de számukra 
még ismeretlen életveszélyeket illet ően 
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Ii. 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

Link tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink Link 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 

tink tink tink 	 tönk 	 tank tank tank 
tönk 
tönk 
tönk 
tönk 
tönk 
tönk 
tönk 
tönk 
tönk 
tönk 
tönk 
tönk 
rönk 
tank 
bank 
tink 
king 
fing 
ring 
tönk 
rönk 
tank 
bank 
bang 
bang 
bang 
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Szóval lehet, hogy 1973. június 19-én, kedden harangoztak, amikor a 
Kiskaresz elment t őlem. Meghívott a születésnapjára. Már akkor azon 
törtem a fejem, hogy Cs-vel kellene beszélni, hogy eljönne-e velein. 
De Cs-t sehol sem láttam már pár napja, jobban mondva mióta elkez-
dődött nekik a gimiben a nyári szünet. És különben is Cs-vel eddig még 
sohasem beszéltem, hogy nézne ki a dolog. Egyszer űen szólítsam le? 
Igy sem jönne el velem bulira a Kiskareszhoz. Habár sohasem lehet 
tudni. Cs-t nem akartam eltékozolni, hisz már több hónapja próbáltam 
megfőzni és nagyon lassan ment az ügy. Nem tudom, miért nem akart 
észrevenni ... Vagy mégis észrevett? És ő  sem közömbös ... Fene tudja! 
(Lényegében akkor odaállíthattam volna Cs elé, ha lett volna bátorsá-
gom, de nagyon is tetszett nekem az a szelíd, ismeretlen, bizserész ő  és 
néma vonzalom, ami Cs-hez fűzött.) Úgyhogy Johannával mentem a 
bulira, s amilyen peches voltam, a központban éppen Cs-vel és néhány 
osztálytársnőjével találkoztunk. Nem is kell mondanom, hogy a Kiska-
resz buliján hogy evett a frász, Charles meg is kérdezett, hogy mi a ba-
jom, de mikor elmondtam neki az esetet, csak hahotázott és nem tud-
tam befejezni a mondókámat. Láttam, hogy le van hülyülve a Kiskaresz 
húga után. Aztán mondtam, hogy hagyja a fenébe a Kiskaresz húgát, 
mert az nem neki való lány, erre ő  azzal válaszolt, hogy hagyjam a 
fenébe őt az én papolásaimmal a szerelemr ől, az eszményről, mert unal-
mas vagyok, és azt is mondta, hogy tör ődjek Johannával, mert egy gi-
liszta nagyon legyeskedik körülötte, meg hogy jobb csaj, mint Cs. Ezután 
még durvaságokat is váltottunk Charlesszal — tréfából —, mert együtt 
nőttünk fel, jó haverok voltunk, meg unokatestvérek. Éjfél után szokás 
szerint, a piálás és a totyogó vasalások után, párosával szétszéledt a tár-
saság a lakásban. Johannával a teraszon ültünk és beszélgettünk. Sze-
rettem vele nagyon beszélgetni, t űrhetően jártas volt mindenben és na-
gyon klassz, finom csaj volt annakidején. Volt egy idilikus, romantikus 
kapcsolatunk, de aztán jó barátok maradtunk. Negyedikes gimista ko-
romban nagyon oda voltam Cs-ért. Minden este lent l ődörögtem és vár-
tam, hogy Cs-ék kijöjjenek a suliból. Ilyenkor mindig igyekeztem el-
kapni a tekintetét, majd a legrövidebb úton Cs elé vágtam, hogy még-
egyszer szembetalálkozhassunk a kisutcákon ... Hát ilyen romantikus 
lélek voltam én akkor, mindig szerelmes. Habár mindig azt a látszatot 
tudtam kelteni, hogy az én határozottságomat, szilárdságomat ilyen ka-
maszösztönök nem igen befolyásolhatják. A gimiben nagyon jó véle-
ménnyel voltak rólam a tanárok, a szerbhorvát nyelv tanárn őjén kívül; 
még a számtantanárn ő  is, addig míg az egyik óráján el nem kobzott 
tőlem egy levelet, amit ügyetlenül, véletlenül leejtettem átvevéskor a 
padlóra. A levélkét a nagybegy ű  Simfli Inci írta, nem tudom, hogy mit 
írt. De a számtantanárn ő  amilyen rendes volt, maga sem olvasta el a 
levélkét, hanem a tűzbe dobta és valami olyasfélét mondott, hogy „Lam-
pérth, maga nagyon komoly fiatalembernek t űnt nekem..." és hogy 
csalódott bennem, hogy az ő  óráján levelezgetek. Nem magyarázkodtam 
semmit, csak nagyon megharagudtam a S.incire, mert számtanból ezután 
mindig problémáim voltak. S.inci esete reménytelen volt, borzasztóan 
hisztérikus teremtés volt, képtelenség volt vele járni. Én ezt mindjárt 
láttam, és nem is méltattam különösebb figyelemre többé. Tény az, hegy 
a S.inci az egyik legjobb csaj volt akkor az osztályunkban, de néha úgy 
bedilizett, hogy nem szólt napokig senkihez, nem jött suliba, elszökött 
otthonról stb. Hogy miért volt a S.inci ilyen nyavalyáskodó? „Azért, 
mert hajlamos a dilizésre" —állapította meg lakonikus bölcsességgel 
Johanna egyszer hazafelé, mikor S.-incir ől beszéltem neki. Ismerte ő  is 
az önképzőköri gyűlésekről. A S.inci hamar lekerült a napirendr ől, csak 
májusban beszéltem vele az érettségi bankettünkön. Lényegében na-
gyon meghatódtam, és megsajnáltam S.incit. Hisz akkor már én is re-
ménytelenül szerelmes voltam Cs-be, mint S.inci belém. Na, de kérem 
Cs-nek augusztus 3-án pénteken délután köszöntem életemben el őször, 
ő  pedig visszaköszönt. Mondhatom, hogy nagyon boldog voltam, és tud-
tam, hogy Cs-nél nyert ügyem van. De csak augusztus 25-én találkoz-
tam vele újra, ekkor beszélgettünk egy kicsit. A néhány hónapos szelíd 
vonzalmunk ekkor tört meg. Tudtam én, hogy úgyis bed ől Cs. Minden 
nagyon szépen át volt gondolva, és szép türelmesen kivártam a dolgok 
fejleményét. Aznap este már haza is kísértem Cs-t, s nagyon elégedett 
voltam magammal, új fejezet kezd ődött életemben. Habár nem ez az 
igazság, de legyen nagystí fibb a mondókám. Az egyszer űség kedvéért 
az történt, hogy Cs-vel megbeszéltük, hogy majd másnap találkozunk. 
Felmentem még akkor este a táncra is. Charles és a kompánia üdvri- 
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kínlódtak. Bukfenc, Virgil, Chrales, meg a tejfeles szájú Tarjas is ugra-
tott. A tejfeles szájú Tarjas pedig még soha életében nem járt csajjal. 
Charles sok ostobaságot makogott, ingerült volt, mert a Kiskaresz húgát 
kifogta egy giliszta. Johannát pedig nem akartam zavarni, mert fiúval 
volt és velük voltak a barátn ői is, Ul, a tehetséges színészkislány és 
Lila, akik most is elvárták volna tőlem, hogy szórakoztassam őket. Per-
sze nem is akartam magam kompromittálni, nehogy Cs-nek elmondja 
valaki. Szép nyugodtan végigültem a táncot, a tejfeles szájú Tarjassal 
és közben söröztünk. Tánc után Charlesszal és Tarjassal a Bárba men-
tünk. Később megjött Bukfenc, miután hazatolta a kislányt. Virgilt 
mintha a föld nyelte volna el, nem akart el őkerülni. Lehet, hogy job-
ban is tette, hogy nem jött vissza, mer ittunk rendületlenül záróráig. 
Másnap, vasárnap szörnyen fájt a fejem, nem volt jó kedvem, a fejfá-
jás miatt. A két órai ebéd után azért mégis jobban éreztem magam, 
úgyhogy Mattis Teutsch Ezékielékhez mentem át, aki a szomszédunk 
volt. Mattis Teutsch szobrászkodott, nem volt men ő  fej, csak amolyan 
provinciába szorult művészember. Nem valami különösen jó szobrokat 
faragott — már amennyire én értek ezekhez a dolgokhoz —, de azért 
értette a munkáját. Mattis Teutsch bizonyára hálás lesz, hogy íme írok 
róla, hisz eddig még nemigen emlegették a nevét, (ha találkoztál már 
ezzel a névvel, akkor az nem az én szomszédom és barátom volt, hanem 
a magyarországi vagy romániai névrokona, aki többre vitte, mint ő). 
Mattis Teutsch nagyon sokat panaszkodik, hogy az egész képz őművé-
szeti életünk rosszul van megszervezve, mert csak cserekiállítások foly-
nak, fondorlatos képüzérkedések, felvásárlások, hogy a geleristák seggét 
kell nyalni, hogy vegyenek t őled valamit, hogy vannak, akik kilószám-
ra összefestenek mindent. Mattis Teutschnál ilyen dolgokat hallottam 
aznap délután. Mattis Teutsch ezeket mesélte, t őle szokatlan indulatos-
sággal egy zágrábi kollégájának. A zágrábi úriember nevét bemutatko-
záskor nem a legjobban hallottam és csak azt tudom mondani, hogy va-
lami June ... Persze később megkérdezhettem volna Mattis Teutschtól 
a nevét, de nem tudtam, hogy szükségem lesz rá. June megérdemelné 
hogy ideírjam a teljes nevét, mert nagyon rendesen végighallgatta 
Mattis Teutsch siránkozását és szörnyű  okosan és szépen beszélt, ami-
kor szóhoz jutott. Kés őbb Johanna is átjött Mattis Teutschékhoz, el-
mondta, hogy Lela és Ul megharagudtak rám. Megkérdezte, hogy miért 
vagyok olyan különös. Elmeséltem neki, hogy mi történt velem, hogy 
végre összejöttem Cs-vel. Aztán eljöttem Mattis Teutschéktól, elkértem 
pár könyvet Mattis Teutsch feleségét ől, amelyekből a felvételire készül-
tem a nyár folyamán, és hazamentem. Este Cs-vel találkoztam. Két ba-
rátnőjével jött, majd négyesben cukrászdába ültünk, fagylaltoztunk. 
Cs-vel később leléptünk, sétáltunk egyet. Nagyon sok jót és szépet gon-
doltam és hirtelenében Cs-r ől azokban a napokban. Végtelenül boldog 
voltam. 

Cs harmadikos gimista lett szeptember elsején és elmentek osztályki-
rándulásra a tengerpartra, ahonnan mindennap írt egy levelet. 

Hogy mindezt minek írtam meg neked, nem tudnám megmondani ponto-
san. Talán Kiskaresz, Johanna, Charles, a számtantanárn ő , S.inci, Buk-
fenc,  Virgil,  Tarjas, Lila, Ui, Mattjis Teutsch és felеs°ge, Jure vagy Cs és 
az én nagy titokzatos vonzalmaim, kamaszos boldogságom miatt, vagy az 
1973. június tizenkilencedikei harangszó miatt, vagy mindezért, vagy 
másért .. . 

Szívélyes üdvözlettel barátod 
Lampérth Ernő  
1973 . IX. 14-én 
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VI. 

Nyaranta a tengernek mentünk 
kemény- és laposmellű  lányokkal 
nagy ábrándjainkkal és a tengerrel 
való találkozás titkos örömével 

A hatalmas mozgó anyagról sokáig 
azt hittük hogy benne valami az 
idővel szemben is változatlan marad 
ami bennünk időben megváltozik és 
lefolyik itt beékelve a rónaság 
erei és árjai közé 

S még ma is minden év visszahozza 
számunkra ez érzést továbbszövögetjük 
sérthetetlen kis világainkat virágos 
ábrándjainkat róla s rólunk 

Nyaranta a hatalmas mozgó anyag 
lopja be magát hozzánk 
távoli sugallata üzen érettünk 
ide a megdöngetett kiszikadt 
tengerfenékre (még ha egy megkéseti 
szégyenlős képeslapon is) 

nocsak, 
egy fék!? 
de uram, 
fék a versben!? 
hát ez meg micsoda zagyvalék!? 

ez kérem szépen versfék, 
mely néha olyan mint az ég, 
szép világoskék; 
oly szép mint egy madonnás-kép, 
oly hasznos mint egy jégbevájt lék 
mondjuk télidőben 

de azért nehogy megfeledkezzék 
magáról, ifjú barátom, 
mert nem marad ép! 

őrizze csak meg hidegvérét 
és nyalogassa szájaszélét 
hisz ez csak egy szerény záradék 343 



életre 

létbizonyság 

Jé, már megint 
emlegetnek 

Jé, már megint 
vagyok 

perpetum 
mobile 

ni hogy rakják 
ni hogy lépik 
feszes rendben 
rendületlen 
kisded hittel 
mintha lenne 
mintha lenne 
továbbra is 
miért rakni 
szaporán 
a lábaim 

disszonáns 
gyermekrigmus 
76 
telén 

csing-fing-lunk 
csing-ling-lunk 
befagyunk be fogyunk 
csont-csörgés él őknél 
csont csörgés holtaknál 

szerelemre 

csillagléptekkel 

micsoda terek micsoda távok 
csillagléptekkel bejárva 
olykor havonta 

mekkora eltavolodások 
mekkora visszatérések 
olykor naponta 

milyen űrök milyen kékségek 
az odabent átlóin 
olykor percenként 

miféle zuhanások 
miféle megtérések 
egymástól egymáshoz 
csillagléptekkel olykor 
havonta 

bosnyák 
istván 

ellenversek, 
ethoszok: 
életre; 
szerelemre; 
közéletre; 
életre 
es 
irodalomra 

(1976 telén/tavaszán) 

Barátaim közül a legélhetetlenebbeknek, 
a legpolitikusabbaknak és 
a legszerelmesebbeknek. Vagy éppen 
ellenkező leg. 
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4. életre 
és 
irodalomra 

élet 
és 
irodalom 

ha nem lenne aszó 
néha tán 
mint mondják 
a Dunának menne 

ha nem lenne aszó 
sose menne 
amint mondják 
a Dunának 

csillagléptekkel néha 
naponta 
csillagléptekkel szinte 
percenként 

akárcsak fejünk fölött 
Móri elektromos figurái 
a valóságban 

lehetséges 
meglepetés 

egy napon visszatérünk megint 
lelkendezve magunkhoz 
s nem találjuk itthon 
magunkat 

szinkron-aszinkron-szinkron 

(G.W.F.H.-re) 

3. közéletre 

történelmi 
fejlődés 

(egy újsághírre) 

utolérték szavai 
az életét 

elkerülte élete 
a szavait 

utolérte élete 
az életét 

„Az élet lassan visszatér 
megszokott medrébe" 
az áldozatok 
— néhány tízezer 
a pontos szám nem fontos 
pár száz vagy ezer 
quantité négligeable —
lassan megpihennek 
megszokott medrükben 

refrén 
egy 
meg 
nem 
írt 
bürokrata-nótához 

.. szeplőtelen énnekem 
minden nyaram és telem 
az általános érdeket 
én képviselem 

a 
rehabilitált 

megmérettetett 
fölülvizsgáltatott 
barátai mérlegén 
súlyosnak 
a magáén 
könnyűnek 
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ј taИ~Sz 
erzsébet 

etnigránsok 
(ІІі ) 

A felszabadulás után Kálmán kGsebb ~nagyobb huzavona után főkönyvеtő+i ál;lást kapott egy 
újonnan alakult kereskedelmi vállalatban : az Angrocentarban . Amikor mu,nkatársa ! jobban 
megismerték , mündenki elismerte nagy tudását , mindenkori фa Іálékonyságát , tu іdták , ,,.Kál-
mán bacs!ra " mindig számítani lehet . A töibb !ek szakmai felkészültsége oly arányta.laтш l 
kisebb volt az övénél , hogy mindenki egyformán 'rászo •rudt a segítségére , s Igy senki sem 
vehette észre , hogy Kálman annyira „segítőkész " sőt egyenesen „önfeláldozó ", volt hogy mun 
kaid ő  alatt szinte áó:аndóa •n másak munkáját végezte , s így a .magáét rendszeresen haza 
kellett vinnie , mert munkahelyén nem maradt ideje elvég -zésé .re. Ha mindezt bárki is fed-
ismerte volna munkatársai közül, a tisztelet , megbecsü 'lés és emberi Ігаg аѕzКо d.йs helyett 
— amellyel körü •Ivették — minden b!zonnyal előbb,utább azt kezdték volna mondogatni: 
„Szegény Bódy", vagy drasztikusabban : „az öreg Kálmán tiszta hülye ". Egyszóиal óhatat-
lanul nevetségessé , szánalmassá vált volna a többek szemében . De Kálímán nagy szeren-
cs~jére az általonos szakmai felkészületlenség a kereskedelemben olyan nagy volt, hogy 
senkinek sem volt rajta kivül áttekintése a dolgok felett . Lánya halála azonban jó •néhány 
hétre kizökkentette •munkatársai # a köztük kiialakult helyzetb ő l . Azt, hogy arca megválto-
zott, mindenki észrevette de végül is természetesnek tekintették , hogy Kálmán bácsi meg-
tört. Nem ez tartotta éket távol t őle, hanem maga az ia tény , hogy lánya meghalt. Nem 
merték „zavarni", heteken át általános fejetlenség uralkodott az egész vágtalatba +n, féltek 
bármit is kérdezni Кálmántól . Ez az ideiglenes elszigeteltség , amelyet a rászakadt sze-
rancsétlenség hozott létre — Kálmán számára  is  +az egyetlen elмiselhető  megoldást jelen-
tette . Mert végül is lehetetlenség Fett volna bármit is mondania. Lehetetle Пség Fett volna 
mindenkinek sorban elviselni, hogy történt, m l  történt, és lehetetlenség lett volna 
úgy tengi, mintha „fegyelmezve magát" úgy viselkedne , mintha m l  sem •történt volna. Csak 
hallgatni lehetett. Az áldatlan munkakörülményеk azonban a vártnál el őbb arra kényszе'г  -
tették mum +katarsait , hogy Kálmánt kiugrassák elszigeteltségéb ő l , s ő  hamarosan újra úgy 
viselkedett •köztük , mint lánya halala el őtt, csak az arca változott el egyszer és minden-
korra , és viccelódбsei maradtak el hosszú id ő re. 

Jolán nem sokat tudott Kálmánnak errő l •a házon kívüli életérő l . N:agyjábód csak annyit, 
hagy megbecsülik , szeretik , s ez untig elég volt neki. Ó azonban Kálmán munkatársaival 
ellentétben pontosan láthatta, mib ő l áll férje segítőkészsége. Mikor délutánonkémt Kálmán 
előszedte a rendszeresen hazahordott könyvelési íveket és számol п i kezdett, órákon át 
feszült figyelemmel szakadatlanul csak számolt , legtöbbször még szombaton és vasárnap 
is — akkor első  heves ingerültségi rohamában indulatosan letár+adta. „Nem értem — kia-
bálta — hogy hagyhatja magát valaki ennyire kihasználni !" Kimondhatatlanul megalázónak 
érezte, hogy Kálmán („ Egy Bódy Kálmán !") hogy engedheti meg magáпak, hogy ennyire 
kihasználják . „Mert benned soha, a büdös életben nem volt egy szemernyi méltóságérzet, 
soha semmi, de semmi tartás !" l=s képzete'iben egy olyan Kálmán képe elevenedett 
meg hirtelen , aki még arra sem képes , hogy ránézzen valamire , csak elmegy , minden 
mellett csak elmegy, még ránézni, rá-néz-ni! sem képes semmire! Nagy ólomszürke sze-
me, mintha nem is szem lenne, csak hasonlítana egy szemre. És általában egész meg-
jelenése , mozgása , mindaz , amit csinál — nem is cselekvés , mozgás lenne , csak hasonlí-
tana mindehhez ...  Mint  amikor egy sziklatömbben váratlanul egy ember ! arc formáját 
ismeri fel az  ember...  Csak később, Évumka halála után döbbent rá Jolán, hogy férje 
már évekkel előlbb, mintha valami elo"érzеt sugallatára tette volna , lassan , fokozatosan és 
modszaresеn építgette maga :körü .l a falakat, hogy ha elérkezik az +id ő , az uto :bsó réteget 
is maga fölé rakhassa. 

Évuska hai.ála után Jodám a maga módiján mindent el .kövвtвtt , hogy férje közelébe férk ő z;  
hessen . Ekkor élte át életében el őször azt, hogy végte !enül, eóm,ondhatatla,nul magányos, 
hogy senkiije a világon. Mivel minden közeledés hiábavaló volt, a maga módj đп- ~ -tš 
eljutott a végső  kétségbeesés állapotába . De alkatából ered ően nem bírta elviselni a te-
hetetlenség tudatát, nem bírta elviselni -a vereséget . Ezért +aztán ő  is ápí.ten +i kezdte a 
maga külön világát, amely іаbbб l álalt , •hogy .az eddiiginél .nagyobb figyelemmel gyűjtögette 
össze mások vele szemben megmutatkozó уlselked +esénnek bizonyos „jellemző” jegyeit. 
Mások tiszteletét akarta mindenáron , sőt veszteségeiért kárpótlásul osodál Іatot is. Bgyszó-
vad: mindenki m+agasfokú :elismerését . Kudarcba fulladt közeledési kíséróeteit Kálmán fe-
lé lassan  mind  erőtelj•esebbé váló iingerültséggé, s őt olykor egyenesen gyűlöletté ját-
szotta át . Elég volt például, hogy meglássa Kálmánt, ahogy munkabál jövet nagy akt+a-
táskájáиal benyit a kapun ., abban a pillanatban már ingerültséget , sőt gyakran kifejezett 
gyű löletet érzett . „Mint egy összevert , megrongálódott csömgöóra — gondolta —, amely 
megmagyarázhatatlan módon még most is ketyeg , nem túl hangosan , de ez az elné-
míthatatlan zümmögésre emlékeztet ő  ketyegés még jobban idegesíti az embert , mint pél-
dául egy negyedóraként harsány kakukkodasba kezd ő  falióra." 

Jolánban nem ,alakult ki különösebb nagyanyai gyöngédség unokája Iránt , de •ugyanakkor 
keserűséget sem érzett vele szemben , mivel teljesen ártatlanul ugyan , de rnég ;isюsak 
Ádám világrajövetele volt az elindító oka annak, hogy Éva oly hirtelen és oly rettenetes 
körülmények között meghalt . Tulajdonképpen nem igen érzett mást, m;iiközben ,unoikáját 
etetgette , tisztaba rakosgatta , és általában mindenben gondját viselte , mint amikor az 
ember olyan feladatot kap, amelyet tudja., el kell végeznie , s emiatt nem örül ugyan, de 
nincs is kétségbeesve. 

Amiikor azonban eljött az ideje , hogy .a gyerek kezdjen valami valóban egyéni vagy 
egyáltalán emberi jelet adni magáról , észre kellett vennie, hogy Adámka furcsa. Semmi 
többet nem tudott róla megállapítani, de valahogy furcsa volt, nem olyan, mit a többi 
gyerek . Ezen a megáll ;a!podáson azonban nem sokat töprengett , egyrészt mert tudta, a 
gyerekek között a fejl ődésben +nagy különbségek lehetnek , másrészt, pedig mindez az-
zal +a „ gyöngéd árdektelen ;ségg+el" •magyarázható , .amely Joláninak u nokájához fűződő  kap-
csolatát elejétől fogva meghatározta . Később , amikor már oly szembeötlővé vált, hogy rá 
kellett döbb ,enie az igazsagra, önmaga számára is kinzó szégyenérzetted iismerte be, tu-
lajdonképpen nincs is meg đepő +dиe, s az egész közel sem olyan borzasztó , mint aho-
gyan azt mások (:például +más esetben akár ő  ,magra 'is) elképzelik. 

Ádám;kát gondozva, nevelgetve sohasem jutott eszébe lánya el őérzete , az, hogy ezt a 
gyereket , aki itt előtte kiáltozik , mintha örkösеn hadakozna , s időről idő re vadul szét-
hajigálja játékait — valamikor, még világrajövetele el őtt anyja mély anyai rajongással 
Lillának nevezte , és magábaп  hordott róla egy megnevezhetetlen jelentés ű  képzetet, azt, 
hogy : „ kislány desz, kislány , kislány , kislány ..." Ambkor a gyerek nagyobbacska lett, 346 



Jolán nem áltatta magát, tudta, mi az, amit Ádámka furcsaságának neveznek. Abban is 
biztos volt, hogy Kálmán ezt nála jóval el őbb észrevette. Kálmán az els ő  perctő l pezd-
ve úgy közeledett unokájahoz, mint ,;saját véréhez", szeretete olykor valóságos rajongás-
ba csapott át. Már akkor játszadozni akart vele, a-mikor a gyerek jóformán még nem is 
látott. Ebb ő l  La  kötődésből ered ően nyilván ősz#önösen jóval el őbb rádöbbenhetett, hogy 
unokájával nincs valami rendjén. J о 'á•n ösztöne:vel azt is pontosan megérezte, férje szá-
mára Ádámka elválaszthatatlan attól az Évában kialakult makacs képzett ő l, hogy szüle-
tend ő  gyereke kislany lesz: Lilla. Kálmán ehhez •a lányában kialakult makacs képzethez 
nem ragaszkodott teljes pontossággal. Nem érzett csalódást, hagy unokaja fiú lett — tehát 
nem Lilla, hanem Adám, de lényegébem teljesen mell őzte Éva еlvárasеit unokájával szemben, 
mert Éva ugyan sohasem részletezte, mit je:ent számára az, hogy „kislány" és „Lilla", 
de Kálmán ezt mégis pontosan értette és tudta, annak ellenére is, hogy ő  maga, akár-
csak bánya — ezt soha szavakba nem foglalta. 

AmLiikor azonban Kálmán felismerte unokája „furcsaságának" miübenlétét, mégse-m meg-
rendülést vagy csalódottságot érzett, ahogy várni lehetett volna. Kál•má лon ettő l kezdve 
szinte megszakítas nélküli mélységes szorongás vett er őt. Pontosan látta: unokaja rá 
hasonlít, éppen őrá, sőt ahogy bizonyos pillanatokban váratlanul rá-rálesett, mintha csak 
a maga jövőben végérvényesül ő  arcát látta volna m-aga el őtt. Umokája nagy ólomszürke 
szem-e minhta soha semmit sem tudna meglátni maga körül, s ha olykor moigéko:nnyá 
vált mégis ez a szoborszer űen kifejezéstelen tekintet, épp olyan volt m фnt egy állati ri:ada-
tommal menekül ő  ember búvóhely után kutató tekintete. Amikor Adámka nyugodt volt és 
tekintete merev, kifejezéstelen — megimtcsak szorang:atáan át kellett élnie a :kettőjük 
közötti félelmetes hasonlóságot. Ahogy azt megérezte, hogy körül őt#•e egyre stirűsődik, 
s egy szép napom áthatolhatatlanná válik az id ő , az a megélt hatvanegy évnyi id ő : az él--
te — Ádámka, rövid kis létezésével az ő  szemében maga volt az összes űrűsödött, kiol-
dádni örökre képtelten id ő  eleven megtestesülése. Elmondhatatlan szeretettel és szánalom-
mal igyekezett együtt játsza пi unokájával. Abban reménykedett, hagy mivel csak játékról 
van szó —játékból fel tud tán engedni örökös szorongása, és olykor-olykor talán unoká-
jaban is .megmozdul egy-egy percre az az egyszer és miindenkorra gúzsb,a kötött id ő , mely 
másak számára , egy-egy szem •élyes, egyedi és megismételhetetlen élet megélésének a le-
hetőségét jelenti. 

Figyelve Kádmán nem is szánalmas, hanem egyenesen hátborzongó er ő feszítéseit, ahogy 
mindenáron játszani, együtt játsza пi igyekezett unokájával — Jolan ebb ő l csak azt vette 
észre, ami kett ő jük, ,az ő  és Kálmán kapcsolatának vonatkozásában volt lényeges. Érthet ő , 
hogy ez a látványa az esztelen düh és az undoradásig fokozódó szánalom érzése pattin-
totta ki bel ő le szinte miden alkalommal. Kálmán és unokájuk ,;közösködéséb ől" megint-
csak azt olvasta ki, hagy ő  az, aki •mindig kívül marad, • sőt azt is, hogy férje, akivel vé-
gigélte egész életét, még egy ilyen rettenetes „kapcsolatot" is elfogadhatóbbnak érez 
mint az ő  kettőjükét. 

Egy alkalommal, •ahogy Kálmán és unokája esetlen együtt játszósat figyelte, maga sem 
tudja, hogyan, miért, Zoii bácsi jutott eszébe, akit valójában csak egyetlen egyszer látott, 
s mindaz, amit tudott .róla, az egymásnak olykor teljesem ellentmondó történetek sokasá-
ga volt, •az anyása, Kálmán, Béla bácsi és ki tudja még kinek az el ő•adásában.  De  azon a 
nyárom, amikor már a felszabadulás után végre egyszer ők is eljutottak a tengerre, Kál-
mán, Évuska és ő  egy délután átsétáltak a néhány kitaméterre fekv ő  Lovranaba, hogy 
meglátogassák Zoli bácsiékat. Zoli bácsiék a felszabadulás után :néhány évre leköltöztek 
a tengerre. Zoli bocsi már túf volt a hatvanon, felesége, Ella, •igaz, húsz évvel fiatalabb volt 
nála, de már ő  is túl volt azon :a !koron, amikor 'az emberek többsége ilyen nagy környe-
zetváltoztatásra képes rászán п i •magát. Elba nő i divatszalont nyitott rnég a háború kitörése 
előtt лéhany évvel, de a felsza:b.adulás után az emberek érdekl ődése, érthet ő  okokból, any-
nyira megcsappant a divat iránt, hagy, ha t ű rhetően akartak élni, nem  volt  más megol-
dásuk, mint az, hogy elköltözzenek kisvárosu•kból. Elba úgy gondolta, s nem alaptalanul, 
hogy az olasz határ közelében egy tengerparti kisvárasban, ahol id ővе l mind nagyobb tu- . 
ristaforgalomra Kehet számítani — elöbb-utóbb újra fellendítheti üzletét. Arra is rá kelleti 	J ј  
jönnie, két-három évnyi keserves otthoni veszteglés után, hogy férje életkaránál és altra- 	1." 
fбnб l fogva sehol sem tud áll ast kapni az új rendszerben. Kett őjük eltartásáról tehát egye 
dül neki keltett gondoskodnia. Ella ügyes asszony vitt, elköltözködésük, új környezetük 
volt az a körülmény és alkalom, ahol és amikor ezek a képességei teljesen 	kitejezésrе  
juthattak. S így való igaz volt, amit az id ő rő l 'idő re hozzájuk elvetődő  otthoniak hazatérve 
megállapítottak:  Ella  n:aLgyszer űen feltalálta •magát. Zoli bácsi Iába alól, feleségével 
éles ellentétben, teljesen kicsüszott a talaj. Ő  új környezetükbe mindvégig 	megmaradt 
turistának. Kezdetben ;a nap felét azzal töltötte, hogy sét бlgatott a tengerparton, el-el- 
üldögéit egy-egy padon, sziklán, hosszan elnézegette a tengert. Délutá п  iszogatni 	kez- 	, , 
dett, vörös bort ivott, mivel itt az volt az egyetlen iható ital. Úgy utálta a vörös bort, 	' 
mintha az lett volna homtalanságérzetém•ek egyetlen kizárólagos oka. De azért biterszam- 	i 
ra vedelte, їliiközben :még hosszú ideig a jó hazai barackpálinka forró, maró ízét idéz- 
ta tel magában. Aztán eltompult, nem figyelt többé a különbségre. Ella valami fatat:isz-
tikus nyugalommal vette tudomásul, hogy Zoltán m•ostmár naponta tókrészegen tántorog 
haza estefelé, egyszer és mindenkorra elfogytak „történetei", hogy félrészege•n és tökré-
szegen is örökké csak hallgat, nem „danázik" többet, és nem sír. Ella tulajdnoképpen 
mindezt pontosan előre látta, nem volt benne sem elégedetlenség, sem 'ingerültség. Bár 
egész napját próbababák, összefércelt ruhadarabok, kamb Пiгa vetkőzött nöi testek kö 
zött töltötte, szájából szinte állandóan gombost űk eg "esz sora ágaskodott ki, egész alak- 
ja mint egy idegen, megfejthetetlen látomás — s Zoltanra jóformán egy gondolata sem 
jutott —, mégis az a tudat, hogy ott üI Valamelyik tengerre néz ő  kis kávéházi teraszon, 
behúzódva egyre mélyül ő  részegségének melegágyába, mindez épp elég volt Ellának 
ahhoz, hogy annyira otthonosnak érezze magát ebben a vadidegen kör пyezetben, annyira 
otthonosnak hogy még honvágy sem ébredt benne soha az után a vidék után, ahol Világ-
rajött, és végigélt negyven évet. 

Amikor Jalanék meglátogatták Ellát és .az ő  útmu•tatásai •alapján rátaláltak Zoli bácsira, 
aki elmerevedett testtel ült azon a kis .kávéházi teraszon, szemben a tengerrel — mind-
ketten tudták, hagy ez •a talábkozas nehéz és nyomasztó emléket fog maga után hagyni 
bennük. Arra is •el  voltak készülve, hogy Zali bácsi netán meg sem ismeri őket, vagy 
nem lesz képes beszélgeti, egyszóval: sok szorongató lehet őségét elképzelték ennek a 
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őket. MiInth•a valami bels ő  sugallat hatására történt volnia (hisz fogalma sem volt érke-
zésűrő l), amlint Káimánék a teraszna léptek, Zoli bácsi, hátat fordítva a tengernek, rög-
tön rájuk ;szegezte tek!tn đetét. És olyan szertelen őrömmel, amilyenre csak gyerekek ké-
pesek, felugrott, eléjük szabadi: Kálmánkám! Kálmá•nkám! Jalan! — de mégsem vad és 
túlcsarduló, éhes szeretettel, ahogy várni lehetett volna, hanem meleg, családias gyön-
gédséggel ölelte •meg őket. 

Asztalához ültek, s Zoli bácsi záporozta a kérdéseket: Mi újság otthon? Mi van Puha-
lák Tónival? ,Hat az öreg Misinszki? Narancаlkék? — Es Lujza, a jó öreg Luijza?" Kál-
mánék pontosan m.egé гtették Zoli bácsi helyzetét, és amib ő l csak lehetett, igyekeztek 
egy kis „sгenzáсk t" cs!náln!, ösztönösen átélve Zoli bácsi magányát, aki hónap-, s őt 
tán évszámra ü9 majd .itt, szemben a tengerrel, s hogy Lamlg végképp eI nem borul .a ré-
szegségtő l, legyen mit megforgatnia іаgубbаn. Minden nagyszerűen si.került, Zoli bácsi 
lelkesedése, öröme már-már a régi volt, amikor аПélküi, hogy sejtették volna, hogy 
mindazt, .amit addIg felépítettek, egy pillanat alatt ők maguk fogják lerombolni. Mert 
elmesélték Zoli bácsinak, hogy Puhalák Tárni két éve mozdulatlanul nyomja az ágyat, 
megütötte a guta, egymás után kétszer, és nincs rá remény, hogy felé рОlj-ön, elmesél-
ték, hogy Lujza, a jó öreg Lujza az aggok hazába került és féli:g-medd!g •meg is hib-
bant szegény — mindez szemlátomást nem váltott ki Zoli bácsiból kül бnősebb rasszér-
zést, de amikor történelajándékazó kedvük tejében még Lazt is elmesélték, hogyan égett 
porrá a Maгиai féle bútorgyár, gazdagon részletezve, mi maradt meg kisvárosuknak eb-
bő l a nevezetes háromemeletes épületb ő l — Zoli bácsi egyszerre minden érdekl ődését 
elvesztette, és anélkül, hogy bármit Lkérdezett, mondott volna, egyszerre magábaros-
kadt, a tenger felé fordult, mérhetetlen érdektelenséggel nézte végtelen •kék felületét. 

Amikor Kádmán, Пбhány évvel később már ott sétálgatott naponta éjszakai kertjük meg-
szokott ösvénye!n, úgy élte meg ezt a jelenetet, :mintha ,az ő  elđrevetített sorsánLak ké-
pe Fett volna. Anélkül, hogy agyában éles meghatározást nyert volna ez a hasonlatos-
ság, Kálmán :egy pianatra Zoli bácsira gondolt, arcra a Zoli •bácsira, aki hirtelen, szá-
m•ukna akkor oly érthetetlenül és váratlanul minden érdekl ődését elveszítette otthoni tör-
téneteik iránt — és ekkor értette meg: Zoli bácsi ott a tengerparton képzeletben napon-
ta véglgјбгta kisvárasuk oly j бl ismert utcáit, él•esеn maga előtt látva Ia Mo гvаi-féle bú-
targyár épületét éppúgy, mint •a katolikus templomot vagy a Nagykertet stb. — s ami-
kor megtudta, hogy a Morvai•féle bútargyár nincs többé, abban a pillanatban vált ben-
ne végérvényessé az a tudat, hogy •az az egész kisváros, ahol vég!gélt hatvan évet, az 
az ő  hatvanévnyi iideje, amely oly elválaszthatatlanul egybekapcsolódott іКёрzе lеtёbеn és 
emlékeiben e térrel, 'kisvárosunk konkrét terével — hogy ez •az egész tulajdonképpen 
nem létezik, nemcsak, hogy nincs többé, hanem egyenesen úgy érezte, nem is volt so-
ha, hogy ezt is csak 'kitalálta, mint a többit, mindent, amit csak gondolt, amir ő l csak be-
szélt .. . 

Egy idő  után Zoli bácsi mégiscsak visszazökkent .a jelen Lid őbe és Lmвsélni .kezdett. „Tu.d-
játok gyerekek, ez a hullámzás az, amit nem bírok elvise!ni ebben a tengerben. Mert ko-
molyan .mondom, hiába ülök én itt a ;parton, .rá sem kell néznem a tengerre, mégis úgy 
érzem, Lalattam is hullámzik, Lmintha az egész város •a tengerre épült volna, én ott ér-
zem ringását a járdák, a sziklák, a padlók alatt, mindenütt. Akkor aztán mit tehet az 
ember? — s Litt hamiskásan összehunyorította szemét, mint régen: — Addig töltögeti 
magába az italt, amíg ugyanúgy •hullámozni nem kezd, mint a tenger alatta, körülötte, 
mindenütt. Hogy kiegyenlítse értitek? VégIl aztán megnyugszik az ember, semmi moz-
gás, se Lkint, se bent, mint egy képeslapon. Estefelé már úgy ütök Litt, mint •egy Igazi tu-
rista, aki lefényképeakedett a tengerparton, majd küldi haza a családn ők... De van itt 
még ‚nalamIi. Ettől muszaj kijönnöm a fényképből. Mert turista az ember vagy nem turis-
ta, ha naponta ugyanabban a kocsmában üldögél, egyszercsak felfigyelinek rá, kialakul 
valami kapcsolata azokkal, akik ugyanúgy naponta idejárnak. t=s énem !kell beszélgetni, ha 
akarod,  ha  nem, ha akarják, ha nem, megismernek, megismered őket. Esküszöm, gyere-
kek, egy szó nem sok, de arcnyit sem váltottam én ezekkel a dalmát ciimborákkal, de ha 
meglát valamelyik, már Lmesszi гбl kiabálja: „E, s!or Szoliká, e!" Hozza az üveget, és ü! 
ide mellém, aztán nézzük a tengert. Az még mind rendben van, hogy mást sem halla-
ni, csak e e e, a jdisten tadLná megért еП i, mikor mit jelent ez nekik, de már az, hogy 
„ Szо l иíká"! Trot!nettező  kissrác voltam, •amikor volt egy sváb mos бnönk, és szegény fe-
je, akárhányszor csak rábíztak, istenemre épp így szólongatott egész áldott nap: S хol!-
ká! Szolii'ká! Csak .ezt az egyet ne hallanám, olyan mint egy visszhang. Mint egy csúfon-
dáros visszhang." 

A legszorongatóbb emlékként err ől a tа lб l Кozásrб l Кб lгбnékban mégdsesak egyetlen mon-
dat maradt meg. Zoli bácsi, miután elmesélt még néhány, a régiekhez :hasonló történe-
tet a dalmát cimbarák гál, az sitt folyó élet f ііresaságai гб l, a rengeteg szamárról, a harag-
szó és La sгamár-iбzбs egybeolиadó ,;különös" és ,;barгasztó" muzslkájá'ról, a süketné-
má'krбl, akiket sehol a világon másutt nem lehet ilyen • mennyiségben együtt tatálmi, ar-
ról a furcsa nosztalgLiáról, hogy ,,,hullámzó búzamez őknek" szeretnék látni a tengert, anról, 
hogy az öregek még soha meg nem fürödtek a tengerben, a nap elviselhetetlen forrósá-
gáról déltájt — Lm;iIndezeknek a történetekké alakitott közleményeknek a végén minden 
átmenet Пélkül egyszercsak azt mondta: „Ha tudnám, hogy nem ide, a kövek közé te-
metnek majd, gyerekjáték, semmi lenne az egész." 

Ismerve Zoli ,bácsinak azt az egész Lényét Lmeghatározó képességét, hogy úgy tudta 
élni az életet, mintha halál nem is létezne, :megdöbbent ő  volt ez a magyarázhatatlan ag-
godalom és érdeklődés a saját majdani holttestének sorsa iránt. Talajvesztettségét, egész 
végtelen reménytelenségé тzetét semmi jobban ki nem fejezhette volna,  mint  ez .az ön-
magával szembeni különös törődés, amelyben a jobb sors reménysége már nem fér be-
l e az élet keretébe: át !kellett tenni a túloldalra. 

Amikor AdáгКa kamaszkodni kezdett, az együtt játszásra többé kísérletet sem lehetett 
volna tenni. Ádám barátokat szerzett, akik f ő leg a sok játék ;miatt állandóan ott voltak 
náluk.: Kerеsztüd,kasul tarolták a kertet, vad, hangos játékaik voltak, sz•étszedtek mindent, 
ami szétszedhet ő  volt a közelükben, szórakozásaik netovábbja pedig az volt, ha apró 
kavicsokkal és tégladanab,kákkal dobálkozhattak, t őheg egymást dobálták nagy élvezettel. 
Jolán egykedvűen, olykar olykor kisebb dühroma-megszakításokkal végezte ház т  teendő it. 
Kálmán 'olvasgatott, és id őről időre végigcsoszogott a lakáson, szeretett volna kimenni 348 



a kertbe, de nem mert. U пokájкч  „furcsasága" miatti kétségbeesése már ~már megszokha-
tó, ső t elfelejthető  tudássá kötött meg benne. Nyudíjas volt, két hónapja híján egy éve. 
Hajnali sétái, amelyek kezdetben oly nem várt nagy élményt jelentettek számára, Пéhány 
nap áta egyre fоkozódó szorongással töltötték el várakozás közben. Egész napja ebben 
a várakozásban telt, sóvárogva nézte az ablaküvegen át a kertet, •már reggel elkezdte 
váгni•, hogy besötétedjen, akkor lefekhessen, majd újra felukel:hessen, s végre kimehessen 
a kertbe. Ugyanakkor már körvonalazódni kezdett benne ezeknek a sétákn•ak az el őre-
vetített élményköre, és nem tudott bel ő le feliddzni mást, csak a mozgást. Azt, hogy újra 
meg úijra végigjárja majd a jól ismert ösvényeket — és maga ez az élményköreib ő l ki-
csontozott mozgás annyira eszel ősnek tCrnt szemében,. hogy ú.gy érezte, csak kicsit kel-
lene elengednie magát: ebben a 'pillanatban kiszaladna a kertbe, két ápolt kezével egész 
kis gödröt vájna magának egy virágágyás tövében, ahol állához szorított térddel, psrá-
nyira összekuporodva el is fér лe: megbújhatna, megmelegedhetne. 

Mintha mindig :keresne valamit — t űnődött Jolán Kálmánt figyelve, lassacskán beletom-
pulva ingerültségébe. Mintha keresne valamit, de oly szórakozott, oly istentele пül szó-
rakozott, hogy azt is elfelejtette, mi az, amiit •keresnie kellene. 

Kálmán egy éjjel a megszokott id őpont•n.ád jóval el őbb, még fél egy tájt felébredt. Biz-
tos volt benne, hogy három óra tíz :perc van, • mint  eddig minden alkalommal, amióta 
felébred, hogy sétálgathasson a kertben. Kabátot terített vállára, kilopakodott az el ő szo-
bába, villanyt gyújtott. Éppen ki akart lépni az udvarra, amikor mechanikusan az á гбјбг a 
pillantva észrevette, hogy még csak fél egy. Szоkatlan ,határozottságg:al visszalépett, mint 
akinek megbeszélt találkája van, tehát semmi értelme, hogy el őbb érkezzen a szíjhelyre, 
mert senkit sem fog ott találni. Sem.mi más nem volt az eszében, csak .az, hogy ki kell 
valamit talái•nia, hogy gyorsabban múljon az id ő . Az, hogy visszafeküdjön ágyába, s úgy 
várja meg nyitott szemmel meredve a sötétre, hogy elérkezzen a •séta ideje — elviselhe-
tetlen gondolat volt számára. ijra csak szokatlan határozottsággal és gyorsasággal azt 
ötlötte ki, hogy most becsapja magát, megvacsarázik, mintha mg csak most volna es-
te, aztán lefekszik, így biztos el fog aludni, és akkor egy szempi Фlantás •alatt hajnal lesz, 
pontosan három ára tíz perc. Belépett a konyhába, onnan gyors léptekkel be a spajzba. 
Itt megállt, mint aki azon g оndol,kod'.ik, mit is vacsorázzoп , de ezt a kérdést végül is érin-
tetlenül átugrotta. M,iпt .aki életében el őször Lépett be ide, ámul иa nézte a szépen rend-
ben tartott, fehér, hullámos szél ű  paplrokkad szegélyezett polcokat. A bef ő ttesüvegek hal-
ványzöUd, piszkosrózsaszíП , sötétkék, bordó oszlopsorait. Nézte a rúdon csüng ő  barnás-
bordбs szín ű  ikolbászok és sonkák szépen elrendezett sorait, oldalt, egy fehérre festett 
kisasztalon (Évu ka -kisasztala volt valamikor) •a nagy fehér szalvéta alatt d оmbоrodó ke-
nyeret. Gyorsan visszalépett ,a konyhába, hogy •megterítsen magának, s ahogy a kony-
haszékrénybál elővette a tányért, a ti:ókból a kést és villát, ezek a régies díszítés ű  evő -
eszközök, a jajszín ű  tányér arányosan elszórt miniat ű r viragaival — megmagyarázhatat-
lanul az étvagytala Пsбg olyan erőteljes hullámát indította el benne, hogy gyomra er ősen 
összerándult, az evésn'ek még a •gondolata is émelyedést váltott •ki bel ő le. A következő  
percben .a kertre néz ő  nagy konyhaablakra vet ődött tekintete: az éjszakai kert sötét hát-
terén .pontosan kirajzolódott arcmása. A гcmasa, mely szakasztott olyan volt, muint uno-
kájáé, ugyanaz a nagy, kifezejéstelen, s őt a legapróbb mozdulásra is iképtelen szürke 
szem , vgyaniaz, ugyanaz, vé.gérvényes еn. Egész testében reszketett. A ikövetkez ő  piulia-
eatban viss•zalépett a spajzba magával hozva a konyha fu•Ilasztó sütemények illatától át-
itatott jellegzetes szagát. A kisasztal fiókjából, amelyen a kenyér állt, vastag zsineget rán-
gatott el ő , háromszorosra tekerte, húzogatta, próbálgatta, aztán 'nyakára hurkolta. A bor-
dбs-barnás kolbászok és sonkák r еПdjét kissé széttоiva helyet keresett a rúdon, el őhúz-
ta a kisasztal alól a ldssámlit, ráállt. A zsineg szabadon I бgó végét a rúdra erđsítette, 
húzogatta, próbálgatta. Végül kisúgta Iába alól a sámlit. 

Két vagy talár három óra h.osszája lóghatott a bordósabarnás sonkák és kalbászok kissé 
összekuszá ►t rudjai között, mikor Jolán, rosszat sejtve kiugrott ágyából és keresésére  in -
dutt. 
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Munka közben, ha történelmi témáról van szó, mindig úgy érzem, hogy az 
utód nemzлedékeket tulajdoдképpen nem érdekli a vulgámisan értelmеzett tör-
ténelem. Adatoknak, számoknak eseményleírásoknak nem sok hasznát veszik. 
Az, ami őket valóban érdekli, nem a mese, hanem annak tanulsága és ezek 
között a tanulságok között is vannak fokozatok. 

saffer 
pal  

megkérdez-
ném 
az 
embert». 

A történelmi „miért"-et két vonatkozásban is fel lehet vetni. Az egyik a tör-
ténések miértje, amelyre az adott társadalmi er ők kölcsönhatásának elemzése 
adja meg a választ. A másik pedig az egyén „miért"-je az erkölcs és lélektan 
siкján, amelyre sokkal nehezebb válaszolni. 

Nem választom szét ezt a két vonatkozást. Kétségtelen, hogy minden korban 
a társadalmi lét az, ami az emberek tudatát meghatározza, de azok a jelensé-
gek, erkölcsi állásfoglalások, amelyek ennek a kikristályosodott tudatnak 
alapján az egyénben fogannak és őt az adott történelmi pillanatban, a cselek-
vés pillanataban átlagemberb ől önfeláldozó hőssé változtatják — pontosab-
ban a folyamatok, amelyek a társadalmi tudatból idáig vezetnek —, belátha-
tatlanul bonyolultak és egyéniek. 

Pedig válaszolni kell. Mert ezeknek a jelenségeknek megértése nélkül nem 
értettünk meg semmit a történelemb ől, vagy legalábbis nem olyan szinten, 
amilyenre ma az önigazgatású szocializmus humanista harcosának szüksége 
van, vagyis a szabad egyén erkölosiségénеk szintjén. 

A válaszokat, természetesen magam sem tudom. 

De megpróbálok kérdéseket felvetni, feltevéseket elmondani, amelyek foglal-
koztatnak és valakinek egyszer talán ösztönzésül is szolgálhatnak egy komo-
lyabb munkához. 

. 

A forradalmi emlékek _kutatása köztién t ő`bbször 2s találkaztam a szül ő  és a 
gyermek viszonyával. 

A titói vezetés alatt újjászület ő  és akcióba lendülő  párt soraiban szép számmal 
voltak polgári származású fiatal értelmiségiek, hogy csak olyan ismert neve-
ket említsek, mint Sonja Marinkovi ć, Papp Pál és Ivo Lola Ribar. 

Annak ellenére azonban, hogy ezek a fiatalok forradalmi tevékenységükkel 
világosan és egyértelműen annak a polgári rendnek és államnak a megdön-
tésére törekedtek, amelyet apáik nemzedéke teremtett, kutatás közben sehol 
sem bukkantam nyomára a család ellenállasának. Sehol nem találtam hara-
got vagy gyűlöletet az apák részér ől — legfeljebb szeret ő  féltést. 

Egy másik példa a közismerten konzervatív paraszti környezetb ől: 

A Szabadka melletti 2ednikre telepített els ő  világháború szerb harcosaknak 
(dobrovoljacok) ezen a peremvidéken afféle csend őrszerepet szánt a jugoszláv 
királyi kormány. Amikor azonban a fiatal nemzedék, jórészt a szabadkai mun-
kásmozgalom hatása alatt, szervezkedni kezdett a Kommunista párt soraiban, 
az apák a királyi hatósággal szemben — az ő  szavaikat idézem — „j.ó, tisztes-
séges gyerekeik" oldalára álltak. 

Ha szambavesszük a körülményeket: az id őt, amikor minden értelmes ember 
látta, hogy az er őszak áradata fenyegeti Európát, továbbá az erkölcsi er őt, 
amit az erőszak ideológiájával való szembeszállásuk kölcsönzött ezeknek a fia-
taloknak, akkor sokminden érthetővé válik. 

De nem minden! 

Mert mi sem lett volna természetesebb, mint hogy az apák a meglév ő  intéz-
mények, a polgári gondolkodásmód és értékrendszer keretében keressenek vá-
valszt az előttük tornyosuló sorskérdésekre. Mi sem lett volna természetesebb, 
mint hogy megkíséreljék arra kényszeríteni „g őzösfej ű" gyerekeiket, hogy 
„irreális" forradalmi álmaik helyett a „reális", akkor még megdönthetetlenül 
stabilnak látszó polgári világban keressék, velük együtt, a demokracia hely-
reállításának módját. 

Ehelyett azonban az ellernkez ője történt: az apák hallgattak a fiaikra. 

A forradalom mindig elsősorban a fiataloké. És a nagy idők legbiztosabb jele 
az, amikor a fiatalság fogalma kibővül, amikor megsokasodnak a lélekben 
fiatalok... 350 



Ismerek egy embert, aki a megszállás els ő  napjaiban résztvett a mozgalom-
ban. Elfogták és a háború további részét távol a harctól, börtönökben és kon-
centrációs táborokban töltötte. 

A háború után egyetemet végzett, országos tekintély lett a szakmájában, az 
eredményeiért megkapott minden társadalmi elismerést, de ezt mintha vala-
hogy mellékesnek, természetesnek tartaná. A szeme akkor csillan fel igazán, 
ha azokról a negyvenegyes napokról mesélhet. 

Sokan vannak olyanok, akiknek életútművében a békés munka értékben és 
mennyiségben messze meghaladja a forradalomban viselt szerepük jelent ő-
ségét, és mégis úgy viselkednek, mintha az élet űk ott lobogott volna el abban 
a rövid lángolásban; mintha mindaz, ami utána következett, már csak afféle 
adalék lenne. 

Ha a lehető  magyarázatok közül a hivalkodást kizárjuk, ami ezekben az ese-
tekben indokolt, lévén hogy a kés őbbi életmű  több alapot nyújthatna hival-
kodásra, mint a messzi, és sok esetben kicsiny forradalmi tett, akkor csak egy 
magyarázat marad: a forradalmi tett mint alkotás, a szó legszabadabb, legem-
beribb, a művészi alkotással egyenrangú értelmében. 

Ezeknek az embereknek a viselkedésében mintha Veljko Vlahovi ć  szavai 
csengenének vissza: „A forradalom és a művészet álmokból és valóságból álló 
kerpár." 

A forradalmi és a művészi tett egyaránt az ember önmagával való azonosu-
lásának, tehát a szabadságnak a pillanata. 

Egyik, is, másik is újat-alkotás, a világnak tagadó igenlése, amikor az ember 
szabadon választ, szemben az egész meglév ő  világgal, egy új világot, amellyel 
életre-halálra men ően azonosul. 

Csoda-e, ha meg szeretné állítani, ha örökké visszaálmodja ezt a pillanatot? 

• 
Sorolhatnék még hasonló dolgokat, de azt hiszem, ennyi is elég annak meg- 
értéséhez, hogy hol vannak a hiányok a forradalmi hagyományok ápolásában. 

Miért akarunk mi mindenekel őtt kegyeletet és tiszteletet ébreszteni a forra-
dalmi hősök iránt, mikor az igaz forradalmár a világot átfogó szeretetét adta 
és vžszdт .zásként is csak szereteket várt? 

A nagyobb szabadság kívánása és az érte való küzdelem mindenkor magába 
foglalta minden ember szabadságának kívánását, mint a saját szabadságunk 
feltételét. 

Ilyen értelemben minden szabadságharc a szeretet legmagasabb foka. 

A mai nemzedék harca a kisajátítók ellen csak ezen a szinten azonosulhat az 
apák példáival. 

Es még valami: 

A modern tájékoztatás és szórakoztatás nyugatról oly b őségesen importált 
termékeib ől szinte észrevétlenül árad felénk az egyszer űsítésen alapuló bur-
zsoá misztifikáció, amely egy kalap alá igyekszik vonni a fasiszta diktatúrát 
és a proletárdiktatúrát, az államcsínyt és a forradalmat, végül pedig a forra-
dalmárt és a terroristát. 

Ezért is roppant fontos lenne a felnövekv ők, az életbe lép ők számára, ha vi- 
lágosan, érthetően, emberien megfogalmaznánk a határokat: a szeretet és a 
gyűlölet, a sötétség és a világosság határait. 
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1. 
A morálisan is „nehéz id őszakok" (a válságkorsza-
kok) az ember és az emberi közösségek számára két 
vonatkozásban jelenthetnek valódi problémát: egy-
részt mint választás, másrészt mint a választást •kö-
vető  (gyakorlatilag azt persze nem szükséigszer űen 
követđ) elkötelezettség. Természetesen mindkét eset-
ben hangsúlyozott „nehézségr ől" van  szó, hisz a vá-
lasztás éppúgy mint az elkötelezettség a társadalmi 
fejlődés legegyértelműbb szakaszaiban sem jelentke-
zik abszolút értelemben problémamentesen; a vál-
ságkorszakakban mindkét vonatkozásnak a szerepét 
az emeli ki, hogy a kérdésesség feloldásában a kö-
rülmények a döntésnek sokkal nagyobb felel ősséget 
ítélnek (vagy szabnak), mint egyébként. E megálla-
pítás tükrében értelmezhet đ  az erkölcsi normák 
„funkcionális" leszűlkülése is: az egyén viszonyulá-
sában csak egyetlen vonatkozásra koncentrál, ami 
paradox •módon annyira általános s annyira nincs 
benne mód árnyaltabb megközelítésre, hogy az in-
dividuum morálisan vagy elfogadja a maga teljes-
ségében a fennálló rendet, vagy elutasítja, de az ese-
tek többségében minden megfontolás ilk erkölcsi 
gátlás mellőzéšével teszi ezt. 

A választás tényét er'kölcsileg tehát csak az bonyo-
lítja, ami egyben le is egyszer űsíti: maga a válasz-
tás lehetősége, ami lényegében egy egyre táguló 
perspektíva, de épp általánosságából fakadóan az 
említett időszaluban a választhatót jobbára a vagy-
vagy di•chotómiájában konkretizálja. Mindez közel 
ilyen egyértelmű  annak esetében, akinek társadalmi 
érdeken is egyértelműek; eddigi történelmünk tapasz-
talatából okulva ezt azonban nem tekinthetjük általá-
nosnak, különösen nem, ha számot vetünk a fejl ő-
dőképes manipulatív erőkkel. Az erkölcsi „jó" vá-
lasztását azonban adott esetben valami mégiscsak 
egyértelművé teheti az individuum számára, s ez a 
társadalmi érdeknek, mint a történelmi továbblépés 
tényezđjének viszonylag totális tudatosítása. E tu-
dással szolidáris moralitás (a látszat ellenére a meg-
felelés egyáltalán nem szükségszer ű) igen közel kerül-
het egy, lényegében a partikularitást többé-kevésbé 
nélkülöző, a nembelihez fölemelkedđ  erkölcsiséghez, 
ennek alapján vállalva közösséget bizonyos társa-
dalmi csoportokkal s kerülvie szembe •másokkal. A tu- 

dással körvonalazott morális cél, ami cél jellegéb đl 
adódóan feltételezi már a választást, elméletileg egy-
értelműen hat tovább az elkötelezettség irányába. 

A választással ellentétben az elkötelezettség nem fel-
tételezi minden esetben a kritikai attit űdöt, különö-
sen amorálisan nehéz időszakokban, ami az erkölcsi 
viszonyulás újabb paradoxonét veti föl. Az elkötele-
zettségben ugyanis az individuum hatványozottabban 
vállalja a felelősséget, mint a választásban, hisz míg 
ez utóbbi csak hatásában több mint pillanatnyi, és 
éppen ezért rendszerint revideálható, az elkötelezett-
ség a vagy-vagy kérdés gyakorlatilag végleges eldön-
tését jelenti, s adott esetben a körülmények a döntés 
felelősségét csak tovább fokozzák. Ebben a vonatko-
zásban bomlik ki, még a moralitás talaján, az ellent-
mondás választás és elkötelezettség között, hisz a vá-
lasztás etikailag, •és minden más szempontból csak 
akkor nevezhető  felelősségteljesnek, ha az egyén kel-
lő  kritikai ;szellemmel vesz sorra minden lehet őséget, 
minden eshetőséget. A pozitív válságkorszakokban min-
denekelőtt, de a negatív válságkorszakok különösen 
manipulált viszonyai között is a választást követ ő  el-
kötelezettség e kritikai hozzáállást már etikailag (de 
természetesen els ősorban nem etikai megfontolásból) 
sem teszi lehetővé. 

Az individuum állásfoglalása szempontjából mindez 
már a társadalmi érdekek körén túl egyéni jellembeli 
kvalitásakhoz is kötődik, s annál inkább köt ődik •hoz-
zájuk, minél inkább fokozza a változás (változtatás) 
szükségszerűsége az érdekek többértelműségét. S ezzel 
egyenes arányban lesz egyre problematikusabb az 
adott időszak morális szempontból is. Úgy vélem, az 
a folyamat, amit a személyiség dekadenciájának ne-
vezünk, s ami éppúgy fellelhető  a hanyatló Róma, 
mint a felbomló feudalizmus vagy a kései kapitaliz-
mus (ill. kripto-kapitalizrus) körülményei között, s 
típusként csakis ezekben a társadalmakban lelhet ő  
fel, épp ennek az ellentmondásnak — mint morális 
nehézségnek — az egyén számára olyannyira kilá-
tástalan, feloldhatatlan jenegéb ől fakad; feloldása az 
adott kor morális érvei mellett olyannyira képtelen-
ség, hogy még a „józan" egyén is szívvel-lélekkel. 
menekül a kétségek elől biztonságos konzervativiz-
musba. (Az erkölcsi megalapozású konzervativizmus 
egyik látszatfeloldása a választás-elkötelezettség el-
lentmondásának, bár a morális f đindíték csak ritka 
esetben lehet forrása a választást tagadó döntések-
nek; szabályt erősítő  kivétel századunkban Ortega y 
Gasset magatartása, akit nézetem szerint végered-
ményben erkölcsi megfontolások késztettek konzer-
vatív különvéleménye fenntartására? 

2. 
A társadalnй  renddel való morális szembenállás 
hansúlyozott jelenlétére utal a társadalmi cselekvés 
lehetőségeinek irracionális „elbírálása". 

Az irracionális viszonyulás részben a választást meg-
előzően, pontosabban a váiasztás megelđzéseként, 
megkerüléseként funkcionálhat. Ezzel szemben egy 
tudatos (racionális) választást k ővető  irracionalitás 
már mint egy sokkal bonyolultabb mechanizmus je-
lentkezhet: amennyiben a választás utóbb tévesnek 
bizonyul, annyiban az elkötelezettség, mint már ra-
cionálisan nem védhető  terhes kötöttség a választás 
irracionális igazolásává válik. E két irracionális „meg-
oldás" alapvető  kiilönbségei különös rejtettségük 
miatt, amit talán az magyaráz, hogy a választás po-
litikai konzekvenciái a két utat jobbára összemossák, 
csak a •moralitás talaján „mérhet đk" le többé-kevés-
bé egyértelműen. 

A rációt megkerülő  lehetőségek elfogadásában a vá-
lasztás elől menekülđ  individuum természetszerűleg 
legjobb esetben is csak részmegoldást találhat. E kér- 352 



dés az utábbi időben egyre gyakrabban vet ődött fel, 
mint a tudati struktúra úgynevezett széthullásának 
kézenfekvő  magyarázata, ugyanis a választás e kép-
telenségben az individuum egyben tudata határainak 
közelségébe is kerül, s emiatt vagy újratételezi önma-
gát tudatán túl — ami már patológikus eset —, vagy 
elutasít minden racionális magyarázatot, megtagadva 
így magától a lehetőséget, hogy saját véleményét fo-
galmazhassa meg választásában. Ez az „elutasítás", 
amit a konkrét körülmények mint eshet őséget vetnek 
fel, a morális cselekvésben a szubjektum és objektum 
kapcsolatának drasztikus szétválását tükrözi. Külö-
nösen hangsúlyoznunk kell szubjektum/objektum ki-
élezett ellentétének jelenlétét épp a gyakorlat síkján, 
mivel, mint ahogy azt Lukács György kifejti, „a cse-
lekvő  individuum etikai tudata számára az önmaga 
által létrehozott, de merőben befeléforduló forma (...) 
és az értelemtől és érzékelést ől idegen valóság, az 
adottság, az empíria áthidalhatatlan kettőssége, még 
élesebb formában jelenik meg,  mint  a megismerés 
kontemplatív szubjektuma számára"°, azaz, a cselek-
véstől elzárkózó szubjektum választása a morálisan 
nehéz időszakakban mindig rejtettebben tartalmazza 
az irracionalitást, mint azé, aki vállalja a cselekvést 3 
Ezzel az irraoional tással az individuum elvitat ön-
magától minden kompetenciát a választást illet ően 
s így már eleve elkerülve a felel ősségvállalás nyilt 
kockázatát, rendszerint a politikailag hatalmasabb 
társadalmi erő  mellé áll; választását tehát nem ér-
dekeinek megfontolása, hanem a konkrét hatalmi 
konstelláció indokolja. (Ezért nem tekinthet ő  Fichte 
magatartása sem mer ő  következetlenségnek, mellyel 
gyakorlatilag a még er őteljes német feudalizmus ol-
daláról ítélte el a napóleoni hódításokat, hanem for-
radalmi idealizmusa egyik tényszerű  és szükségszerű  
összenövésének egy, a valóságon önkényesen er őszakot 
tevő , rejtett irracionalitással.' 

3. 
A választás és elkötelezettség ellentmondása két vo-
natkozásban válhat az ex+kölеSiség meghatározójává. 
Az egyik ilyen vonatkozás a választás félreértéséb ől 
adódik: ebben a szituációban a választó individuum 
a nemkívánt mellett kötelezi el magát. Ez olyannyira 
egyértelmű, hogy megítélése különösebb problémát 
nem okoz. Sokkal bonyolultabb azonban, ha az ellent-
mondás a választást követ ően, a problémák statikus 
szemléletéből, megítéléséből, a merev magatartásból 
bomlik ki. A válságkorszakok, melyek, mint láttuk, a 
társadalmak forradalmi-ellenforradalmi változásai-
ként, valamint azok elő-, ill. utórezgéseiként is fel-
foghatók, alapvet ő  fordulatokat feltételeznek mind bi-
zonyos kbzösségek, mind pedig az individuum viszo-
nyaiban. Ezzel magyarázható, hogy az új viszonyokat 
tükröző  eszmék, irányzatok is megfelel ő  változásokon 
mennek át, s az individuum, aki bizonyos ilyen vagy 
olyan okok folytán elkötelezte magát egy adott irány-
zat mellett, elkötelezettségét, kritikus hozzáállással 
annak megfelelően kell „finomítsa", amint saját, a 
valósághoz fűződő  viszonyai is egyre komplexebbekké 
válnak. Amennyiben ezt nem teszi, elkötelezettsége 
jobbik esetben merő  formalitássá zsugorodik, de vál-
hat a választott ügy aktív ellenz őjévé is. Mindkét 
esetben létrejöhet azonban a választás-elkötelezettség 
ellentmondása, melyben a kanti kategorikus impera-
tivusz rejtett jelenlétére bukkanhatunk. Az indivi-
duum, egy végletes, metafizikus állásfoglalas esetében, 
idővel olyan totaпtásigénnyel fellép ő  erkölcsi „ren-
det" teremt elkötelezettsége köré, melyben egyrészt a 
tartalom szükségszer űen háttérbe szorul, másrészt az 
egész rendszer, egy adott helyzetre koncentráló tota-
litásigénye miatt valójában nélkülözi az általánosítás 
lehetőségét, a fejlődőképességet. E kett ősség találko-
zása: az erkölcsi cselekvés tartalmának a háttérbe-
szorulása és egy itt-és-most-hoz kötött totalitásigény 
a kategorikus imperativuszban ölt konkrét formát; a 
..találkozás" lényege Lucien Goldmann szerint az, 

353 	hogy „az embereket egy formális egésszé egyesíti. 

Altala minden ember, tudatosan vagy tudatlanul, sa-
ját cselekvésében a többž emberrel van összekötve, 
akárcsak azokban az ítéletekben, melyekkel mások 
tetteit bírálja el."5, s ebben a formalizmusban és 
összekötöttségben egy olyan küls ő  adottság nyilatko-
zik meg, ami eleve lehet őséget biztosít az „értelmen 
túlinak", és a meggyőződés ,;birodalma" helyett meg-
elégszik a hit „birodalmával". igy a kategorikus im-
perativusz révén, amelyben eleve apriorisztikusan 
tiikröződik az erkölcsi normativitás, attól fiiggően, 
hogy az individuum mennyire marad „következetes" 
(statikusan) elkötelezettségéhez, egyre inkább egy 
misztikus (irracionális) véglet felé tendál, s ennyiben 
helytálló a választás-elkötelezettség eme típusát az 
elkötelezettség félreértésének nevezni. 

Lukács Györgynek az emigráció éveiben és f őleg a 
Szovjetunióban írott műveiben jelentkezik egy irra-
cionális tendencia, mely épp az elkötelezettség félre-
értésében fogant (messianisztikus szektásság), a fejl đ-
dő, pontosabban a visszafejl ődő, defarmálódó mozgal-
mi lét statikus szemléletében. S őt, a status quo-nak 
egy olyan rosszul értelmezett (de a helyzetet tekintve 
jellemző !) harci taktikaként való megkövetelése, 
amely egy nem tudatosított kategorikus imperativusz 
érvrendszerére támaszkodott. Siegfried Marck helye-
sen, a későbbi művekre is általánosítható érvénnyel 
jegyzi meg, már 1924-ben, hogy Lukács koncepcióiban 
„Könnyű  észrevenni azt a valódi salto moгtalét mely-
lyel (...) egyidej űleg meg akarja oldani a spekulatív 
fžlozófia és a társadalom problémáit, mégpedig a tár-
sadalmi lét mžsztžfžkációjának és a proleta тiátus ab-
szolutizálásának segítségével."e 

Míg a választásról való lemondás irracionalizmusa 
nem követel meg föltétlenül (önigazolásként) kohe-
rensebb, kiépített eszmerendszert, ami bizonyára azzal 
magyarázható, hogy a választás az elkötelezettséget 
megelőzően még általában az egyén viszonylatain be-
lül marad és nem jár szükségszer űen a közösség és 
egyén viszonyára kiható következményekkel, addig a 
választás és elkötelezettség ellentmondására ugyanez 
már nem áll, s a következményekben föltáruLkozó fe-
lelősség az amely, mind helyes, mind helytelen vá-
lasztás és azzal egyértelm ű  elkötelezettség esetén az 
adott álláspont „alaposabb" indoklását szükségessé' 
teszi. Ez az indoklás, az irracionalizmusnak megfelel ő  
metafizikus, elméleti rendszer és a morál találkozá-
sában alkalmasint a kanti értelemben vett „igazi filo-
zófia" kalandjára adhat apropót' 

4. 

A pozitív-negatív válságkorszakok alternatívaerdejé-
ben valójában azonosítható az az egyetlen alternatí-
vapái, melyre a választható lehet őségek egész arze-
nálja ráépül. A félreértések, melyek gyakorta közel 
sem félreértések, inkább nevezhet ők lukácsi megfo-
galmazással helyes-hamis tudatnak, rendszerint abból 
nőnek ki, hogy az ember a moralitásból, az erkölcsi 
érzéke és érzelmei komplexitásából ki akarja oldani 
az érzelmeket, abszolút merevséggel választva el 
„egymástól az autonómiát és heteronómiát, azt a tet-
tet, amelyet szenvedély, érzés nélkül, csak a jóért vi-
szünk végbe s azt, amelyet nemcsak a jóért, hanem 
más szükségleteink kielégítéséért vagy esetleg szoká-
sok, normák követeléséért teszünk." 8  A „félreértések" 
másik kútfője, amikor az individuum erkölcsiségét 
abszolút érvénnyel a hiv ő  érzelmektől teszi függővé, 
azokra korlátozza. Az említett kett ősségben azonban 
korántsem a racionális-irracionális ellentéte jelentke-
zik, máresak azért sem, mert a vázolt extrém formá-
ban valójában mindkettő  irтacionális (az „aszkétikus 
moralitás" irracionalizmusára a kategorikus impera-
tivusz esetében tértünk ki). 

Banális, de talán éppen ezért evidens következtetés 
lehetne helyes megoldást keresni a két véglet lszinté- 



zisében, s talán némi joggal lehetne megállapítani, 
hogy a társadalmi egyensúly valós erkölcsi tartozéka 
az ész és érzelem dialektikája; de ugyanilyen joggal 
állapítható meg az is, hogy amorálisan nehéz id ő-
szakok erkölcsében a súlypont (különösen) eltalódik, a 
szintézis végletesen — de nem természetellenesen —
felbomlik, s valami olyasmire ad lehetőséget, amivel 
többnyire csak az szimpatizálhat, s amit többnyire 
csak az érthet meg, aki az adott lehet őséget épp ki-
használja, realizálja. Mert a cselekvés rendszerében 
mégis perspektivikusan valósággá váló szintézis, ha 
az individuum választása és elktitelezettsége révén, 
az egyértelműség pillanatnyi reménye nélkül valósul 
is meg, semmi szín alatt nem bennük, és még kevés-
bé az erkölcsi magatartás „érteim "eben" valósul meg, 
hanem abban a konkrét — neha esend ő  — emberi 
totalitásban, amely a változás széls őségeit nemcsak —
lemondva mostani önmagáról — elszenvedi, hanem 
végső  soron — lemondva egykori önmagáról —
uralja is. 
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fakadt. Igy szükségszerű , dđntđ  kapcsolatot látnak Fichte 
bizonyos , csupán a tárgyalt idđszakra  esti „szakmai bi-
zonytalanságai" és a „választott céljaihoz" való ragaszko-
dás között . (L.: The Encyklopedla of Philosophy , 3. Lon-
don/New York , 1967, 194. old.) 

' Lucien Goldmann : La communauté humain it l'univers 
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Siegfried Marck: Neukritizistische und neuhegelische Auf-
fassung der marxistischen Dialektik. In: Archiu für die 
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Vajda Jánosról szólva Komlós Aladár több helyen is 
fölhívja a figyelmet egy korabeli kritikára, amely 
gyorsan és éles szemmel látta meg a költ ői életmű  
bölcseleti hajlandóságának korbeli meghatározottságát. 
A magyar szellemi élet 67 utáni pesszimizmusa ugyan-
úgy szükségszerűen a bölcselet föllángolását eredmé-
nyezte, mint a történelem nagy válságkorszakai álta-
lában, amikor egy-egy nemzet eszményeinek megvaló-
síthatatlanságára ítéltetett. Ilyen korproblémák szü-
lötte Schopenhauer filozófiája és Leopardi költészete, 
a magyar irodalomban pedig a 48 és 67 utáni id ő-
szakot — Arany mellett, de t őle lényegesen eltér ő  
módon, intenzívebben megélve és modernebb hangot 
megszólaltatva — Vajda János lírája fejezte ki a leg-
érzékenyebben: szükségszerűen a bölcseletben keresve 
a rend biztonságát ígér ő  menekvést. 

A húszévesként megélt forradalom életreszóló élménye 
dö еntőm hajtározta meg Vajda egész kés őbbi kiábrán-
dultságát s ezen át költészetének és publicisztikájának 
sajátos jellegét: az elbukott szabadságharcot követ ő  
önkényuralom korában, majd a 67-es kompromisszum 
után egészen a modern kor szelét lehel ő  századfor-
dulóig. „Ezt az életművet csak 48-49 örökségének az 
új korviszonyotтΡ~kal támadó összeütközéseib ől lehet 
megérteni — illetve abból, hogy ez örökség két leg-
fontosabb tartalmát , a társadalmi átalakulást és a 
nemzeti függetlenséget — a forradalom lehetetlenségé-
ről alkotott felfogása miatt — együttesen követelni 
Vajda már nem képes" —allapítj a meg S őtér István, 
de ez persze életművének csak korbeli foglalata, amely 
azt általános vonalakban meghatározza. Bár a század-
forduló egyik tanulmányírója szerint „hatalmasan bele-
markolt e vajúdó kor eszme - és vágyvilágába", Vaj-
dának mindehhez még „szüksége volt" egyéni sérel-
meinek és tragédiáinak különleges sorozatára is. 

A forradalom árja által magával ragadott ifjút már 
az első  harcok idején betegsége akadályozza, majd a 
bukás után büntetésb ől besorozzák és távol, olasz 
földön szolgálja le katonaidejét, s ez a távolléte haza-
térése után megnehezíti beilleszkedését a megváltozott 
viszonyokba. Közben a szerelemben sincs sikere, Gina 
iránti sóvárgásának terhét egy egész életen át hor-
dozni fogja. Ezenkívül évtizedeken át napi robotban 354 



kénytelen újságokba írni a megélhetéséért, s bár 
Arany kortársa, a népnemzeti iskolával való megha-
sanlása azt aredrn nyezi, hagy a Gyulai-féle hivatalos 
irodalompolitika élete végéig módszeresen mell őzi, 
egyáltalán nem ismeri el, állandóan támadja, s őt az 
ellene intézett bojkott miatt veszíti el állásait is; így 
kényszerül hivatalnoknak Bécsbe, amiért majd haza-
térésekor a hazaárulás bélyegét sütik rá. Magánéle-
tében gyermekkori anyagy űlöletét követően szülei tra-
gikus halála és sikertelen házassága hagyott mély nyo-
mokat benne. 

Nagyságát nagyon sokáig nem ismerik el, szinte csak 
utolsó éveiben kezdik őt elődjüknek vallani a század-
vég fiatal költői, ekkor azonban már meghasonlott 
embergyűlölőként, mindenkitől idegenül tölti napjait. 
Sérelmeinek sorozata elegend ő  volt a magányra és re-
ménytelenségre kényszerült, kora minden problémá-
jára érzékenyen reagáló nagy egyéniség zseni-öntu-
datú rögeszmés meghasonlásához, bogaras, önsajnál-
tató, a „mondhatatlan szenvedésekt ől" sanyargatott 
éhező  költő  pózában tetszelgő  öregemberré válásához. 
Az önérzetén ejtett sérülés miatt szüksége volt a fö-
lényre. Az idegesség, a kedély elborulása, a különös 
szorongások lehetetlenné tették, hogy a valóságban 
éljen. Időnként testi bajai is er őt vettek rajta, s ez 
sokszor kapóra is jött, hogy a betegség kiváltságos 
állapotába menekülhessen, ahol levetheti fékeit. A 
valósággal való meghasonlása eredményezte, hogy nála 
„a ,kis világ' elvált a ,nagy világ'-tól, az én és a töb-
biek alapviszony megálla, itatott , természetesen az én 
javára". 

(Bóka László) 

Németh László szerint akarva, akaratlanul filozófussá 
kellett lennie, mert ekkora magánnyal volt körülszi-
getelve és mert ennyi sebb ől vérzett. Így vált az els ő  
magyar költővé „akinek a verseib ől a végokok egész 
rendszerét lehet kelhámozni". 

filozófiai 
költészet 

Annak ellenére, hogy költészetében viszonylag köny-
nyen elkülöníthető  a verseknek egy csoportja, amely 
egyértelműen, egészében filozófiainak nevezhet ő , még-
sem húzható ilyen éles határvonal az életm ű  anyagá-
ban. Bölcsészeti tartalmak mindvégig kísérik Vajdát, 
dalaitól szerelmi líráján át egészen publicisztikájának 
egyes társadalomfilozófiai gondolattöredékeiig. Gene-
ralizációs, általánosító készsége vezeti el a szerelem 
kínjától a létezés kínjáig: míg kezdetben a szerelmi 
verseknek csak lírai melléktémája a filozófiai mon-
danivaló, később már a szerelmi érzést a kozmosz vég-
telenségébe vetíti, mert úgy véli, érzelmei csak ott 
nyerhetnek méltó teret. Ugyanakkor Vajdát — két 
nagyjelentőségű  röpirata és nagyszámú hírlapi cikke 
tanusitotta —er ős politikai érdeklődése sokszor vezeti 
el a társadalmi problémáktól a végs ő  létkérdésekig; 
de fordítva is érvényes ez a viszony: filozófiai töp-
rengéseit gyakran oldja fel a konkrét társadalmi va-
lóság egy-egy eseménye. Polgárosodás című  röpiratá-
ban már filozófiai érdeklődésének felvirágžása el őtt 
jelzi bölcseleti gondolkozásának állandóságát, amikor 
a korból a „nagyobb, általános eszmék" megszólalta-
tásának igényét hiányolja. Végs ő  soron pedig az örök-
lét borzalmát szülő  magánya is az emberi viszonylatok 
társadalmi terméke. 

a 
magány 

A költő  megalkuvásra képtelen nagyrahivatottsága, 
valamint a kor hitványsága és Gina érzéketlen hideg-
sége között feszül ő  kibékíthetetlen ellentét az érzéke-
nyebbnek okozza vesztét: ez üldözi Vajdát magányába, 
amely filozófiájának meghatározó körülménye lesz. Ez 
hívja elő  belőle az élet értelmének kérdését és ez nö-
veiii meg benne a haláltudatot. A tarsadalomból kivetve 
a kozmosz hideg űrjébe fordítja tekintetét, de csak 
mert az emberek között nem találhatta meg a helyét. 
„Magánya miatti szenvedésének hőfoka közösség utá-
ni kielégületlen vágyának erejét méri." (Komlós) Ma-
gányának fájdalmát nem oldhatta fel közösségbe való 
meneküléssel, mert közösség az ő  számára nem léte-
zett. Ezért volt kénytelen az egyik magányból a má-
sikba, a még nagyobba: a kozmikusba menekülni. 
Ilyen végtelen magányának mi is lehetne méltóbb 
jelképe, mint az égbolt soha vissza nem tér ő  vándora, 
az üstökös. Egy másik versében az állatkert rab orosz-
lánjának magányát nem tartja a magáéhoz mérhet ő  
nek, mert az ő  ketrece a végtelenség ... Ilyen el őz-
mények után már csak „az egy örök Istennel" azo-
nosíthatja magát, hogy „mítoszivá n őtt" (Bóka) ma-
gányát, hacsak jelképesen is — mert a teremt ő  csak 
jelkép marad —, valakivel megossza. 

A harmonikus, kiegyensúlyozott élet szempontjából ez 
a magány csak romboló hatású lehet. Nem így azon-
ban költői szempontból. Enélkül ugyanis Vajda nem 
lett volna nagy költővé, legfeljebb jó tollú publicis-
táv és középszerű  Petőfi- vagy Arany, epigonná. Így 
azonban a szintén magányosan él ő  — de mennyire 
más magány ez! — Aranyon túlmutató modern hango-
kat találhatott hangszerén. Az önkényuralom idején, 
amikor Vajda érzi a forradalom lehetetlenségét, „ple-
bejus gőggel" (Sőtér) vállalja magányát, mert benne, 
a puszta helyzeten túlmutató egyetemesebb társadalmi 
tartalmakat fejezhet ki: 

Nem ért minket soha senki. 
Mind hijába dalolunk. 
Barátom , mi e világon 
Mindig egyedül vagyunk. 
Forró vulkán a mi szívünk, 
Fagyos hóhegy a fejünk, 
Jaj a földnek , ha kitörnénk; 
Еs hahogy nem, jaj nekünk! 

Ez az önérzetes gőgje kovácsol a szükségb ől törvényt, 
s a megvetésre megvetéssel válaszol: mintegy törvé-
nyen kívül helyezi magát, s a zseni-öntudat fellegvá-
rából tekint le az emberiségre. Épp ez teszi Ady felé 
előremutató modern költ ővé, „a legidőtlenebb magyar 
költők egyikévé", s ilyen értelemben mondhatja Né-
meth László, hogy Adyval szemben Vajda volt az alfa, 
míg Ady inkább az omega. 

az 
öröklét 

Filozófiájának fő  problémái az öröklét kérdése köré 
rendeződnek. Az a felismerése, hogy a világ anyagi 
összege állandó és így semmi sem semmisül meg vég-
legesen, csak alakot vált és újraismétl ődik — az 
öröklétnek, a „lenni nem lehet"-nek a borzalma id ő-
ről időre újra és újra kísérti, s bár megérzi annak a 
nagyszerűségét is, hogy porszem-léte egykorú az örök 
idővel, legtöbbször mégis kétségbeesés születik ebb ől 
a tudásból. A materializmusnak ez az alapvet ő  fel-
ismerése megfosztja az emberiséget a halandóság fo-
galmától: hisz aki létezik, az egyetemes szempontból 
mind halhatatlan. S így ennek az erkölcsi patetikától 
áthatott sornak is: „Halhatatlan az, ki halni tud!" — 

Filozófiai költeményei egészét illet ően helytálló Sőtér 
megállapítása, miszert ezeket „nemcsak motívum-szá-
lak fűzik össze Vajda szerelmi lírájával , illetve poli-
tikai költeményeivel , de a műveknek ez a hármas cso-
portja egyazon középponti lírai és gondolati mondani- 
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csak egy minden anyagelvűséget meпöző  moralista 
idealizmus keretein belül marad igazságértéke. Egy-
szer leírja ugyan, hogy „E főldi világon (...) / Halha-
tatlan az, ami soha nem él . / Mi lett, született, mind 
eltűnik, elmul", de ezt csak parciális szempontból kell 
értenünk az egyetemes szemléletlen belül, annak kon-
textusában , hogy: „Rész változik ; a mind : őrök." S 
ezt az örökkévalóságot éppen a mulandóság, a válto-
zékonyság törvényszerű  állandósága adja. Mert — s 
itt lép fel az örökkévalóság paradoxona — csak a 
véges emberi elme lát változatlan örökkévalóságot ott, 
ahol valójában az alakváltás, a szerep- és életcsere 
az örökkévaló, s egyedül „Csak maga az egész, az 
egyetem, / Az idő  és az anyagmennyiség" állandó. 
Amikor majd halálfélelme eluralkodik rajta, a gon-
dolkozását közelsége erejével lebéklyózó „résti' elfogja 
vonni figyelmét az „egész" valóságáról, és félelme 
koncentrálására kényszeríti. 

Vajda szerelmi verseiben is szereti Gina halhatatlan-
ságát erre a felismerésre épített hasonlatokkal érzé-
keltetni. Ném jut el ugyan Baudelaire A d őg-jének 
bizarrságáig, de lényegében a szépség elbomlásának 
ugyanazt a gondolatát fogalmazza meg: 

Mind, ami égi egyezményben 
Benned remekké egyesül, 
Eloszlik, mint felhő  az égen, 
đrőkre főllelhetetlenűl. 

Sűrűben ejti azonban kétségbe nem-létez ővé nem vál-
hatásának tudata, mert „ đrök s végtelen e habarc 
világ. / Nem veszhet el belőle semmi sem." S ezért 
„lenni, lenni kell szüntelen." S mert a hagyamányas 
értelemben felfogott emberi életben csak szenvedés 
jutott neki osztályrészül, legf őképpen a kín állandó-
sulása az, ami borzalommal tölti el lelkét. Az öröklét 
tudata Vajda gondolkodásában tehát csak arra jó, 
hogy sokezer wattos er ősítőként öriásira fokozza az 
egyes —konvencionális értelemben felfogott — em-
berlét borzalmát, hogy nagyobbra növelje az egyes 
ölet értelmetlenségének irtózatát. 

Amiért a síron túli formaváltó élet szorongással tölti 
el Vajdát, az a túlvilági tudat rögeszméje. Meggy őző-
dése volt ugyanis, hogy a Ludat is megsemmisíthetet-
lenül továbbél az anyag végtelen körforgásában, s 
nem a pokol fizikai kínja fogja gyötörni a sír után, 
hanem a gondolkodásra ítéltetés szellemi gyötrelme. 

Hogy ez a gondolat mennyire nem csak költ ői prob-
lémát okozott számára, hogy mennyire átjárta egész 
emberi valóját, bizonyítja az a feljegyzés, mely szerint 
utolsó éveiben egy nyitott borítékot hordozott zsebében 
azzal a felszólítással, hogy „teste halála után felbon-
colandó". Úgy hitte ugyanis, hogy a halál csak tetsz-
halál, s a síron túli élet is testi élet, ezért egyedül 
csak a test felaprózásával akadályozható meg a tudat 
továbbélése, az ember csak így menekülhet meg a 
síron túli tudat örökéletű  borzalmától. Ez a rögeszmés 
idealizmus jellemz đ  adaléka Vajda gondolatvilágának. 

a 
halál 

Haláltudata tehát szorosan összefonódott az öröklétr ől 
alkotott felfogásával. Mint ő  mondja, „egyszerre fáj" 
neki „a halál és az ör őklét eszméje is". S mert az 
állandó változás is egyik dönt ő  élménye, felvetődik 
benne a kérdés, melyik az igaz: „a halál-e vagy a 
lét?" Tudja persze, hogy az élet egyetemes jelenségé-
nek csak parciális részletét jelenti a halál, s őt vég-
eredményben nem is más, mint egyszer ű  megtévesztés, 
„csalfa hazug álarc", amely a „nyugalmat nem találó" 
lélek öröklétének elleplezésére szolgál. Éppen ezért a 
halál csak látszat, és nem az a halott, ami egyszer 
meghalt — mert hogy meghalhasson, ahhoz- élnie kel- 

lett. Ha pedig egyszer élt, az anyagmegmaradás tör- 
vénye szerint sohasem enyészhet el. A halott tehát az, 
ami soha nem halt meg, soha meg nem is született! 

A halál látszat-volta ellenére a t őle való félelem mégis 
elementáris erej ű  rettenetté fokozódik Vajdában, hi-
szen egyes emberi szempontból közömbös az egyetemes 
igazság; a meghalás szempontjából közömb"ós, hogy mit 
gondolunk a halálról: így is, úgy is fejet kell haj-
tanunk előtte. Vajda azonban az életért lázad, kép-
telen belenyugodni a változtathatatlanba. Intezíven 
átélt, görcsös halálfélelme szinte már eszét veszi, s 
indulata csúcspontján a keresztény determinizmus ere-
dendő  bűn-tanának kimondására sakallja: 

ÍO szörnyű  törvény , gyászitélet! 
Mit senki nem kerülhet el. 
Hogy itt sziiletni oly nagy vétek, 
Miért mindennek halni kell. 

Félelmének oka a halál utáni lét kiismerhetetlensége, 
a „minden lehetséges" bizonytalansága. Legfontosabb 
filozófiai versében, a Végtelenségben a halált a kín-
vallatás szünetéhez hasonlítja, amikor az agyonkínzott 
rabot életre keltik, hogy még nagyobb szenvedések-
nek tehessék ki. A halált tehát a legkevésbé sem lát-
ja csöndes nyugalomnak, sokkal inkább egy új pokol 
tornácának, rút „fekete sárga rém"-nek, amely —
akár büntetés, akár kegyelem — „meg kell nyugodni 
benne", mert a meghalás: törvény. 

Vajda — az őt ért csapások ellenére — az élet szerel-
messe, az emberhez méltó életé, mely számára a sír 
sötét éjével szemben a szabadságot, a fényárt jelenti. 
S a haláltól való félelmét is úgy tudj a leküzdeni, hogy 
megőrzi vele szemben emberi méltóságát, hogy —
miként az őt kiközösítő  társadalomra — felülr ől te-
kinthessen le rá és megvethesse. Végül odáig is eljut, 
hogy a bűnös, megátkozott léttel szemben a halált 
tekintse egyedül becsületesnek (Nyári éjjel III) és ha-
láltudatáért nevezze fenségesnek az embert (Emlék-
sorok). 

Vajdának halál-tudata is egyik fontos ihlet ő  forrása, 
példázva a költészet parado хonát, hogyan csaphat át a 
rémület és a kín olykor-olykor a kéjbe s a kéj már-
már a halálba. 

az 
idő  

Kín és gyönyör relatívvá válik Vajdánál. Felismeri 
ugyanis, hogy még ha gyönyörünk válna is örökéle-
tűvé, a lét átkozott lenne, mert ez az örök gyönyör 
a legnagyobb kínt jelentené. A relativitásnak ez a 
megsejtése növeli meg érdekl ődését az idő  kérdései 
iránt. Ebbe az érdeklődésbe belejátszik az is, ami az 
egyik már idézett megállapításáböl t űnik ki, az ti., 
hogy egyedül csak az anyagot és az időt tartotta ál-
landónak a természetben. Az id ő  ugyanis csak véges 
emberéletünkből nézve tűnik múlónak, valójában az 
anyag öröklétében nyilatkozik meg, s a mi mozgásunk 
ad alakot neki, a mi változásunk teremti meg a fo-
galmát. Az idő  tehát mint olyan nem létezik, az id ő  
tulajdonképpen mi vagyunk. Vajda nem fogalmaz 
ilyen világosan. đ  csak elréved egy hajóút során és 
csak kérdésként veti fel a rátörő  sejtelmeket. 

Másutt az időt végtelen orsóhoz hasonlítja, amely 
„Fogy, de nem fogy el soha", s felismeri, hogy ez a 
forgás lét és nemlét kerete: „Körtáncban az élet és 
halál". Az idő  végső  szerepe az, hogy halandóságun-
kat, elenyésző  voltunkat meghatározza a kozmoszban, 
ahol „világok / Jönnelq, mennek szüntelen", szület-
nek, majd letűnnek ismeretlen törvény szerint, mi-
képpen mi magunk, s mindennek nem ismerjük moz-
gatóját és nem tudjuk rendeltetését. 356 



Amit a halál konkrét ténye elemi erej ű  borzalommá 
tüzelt benne, azt most ugyanolyan végkicsengéssel, de 
higgadtabb formában, bölcseleti kérdéssé oldva fogal-
maz meg: a gondolkozó lény „buboréklét"-ének el-
pattanása utáni „soha többé" keserves reménytelen-
ségével azonban már nincs kihez fellebbeznie. Ezért 
látja be, hogy eleve sikertelenségre ítéltetett, medd ő  
minden kísérlet, mely az értelem lámpásával kutatja 
múlt s jövendő  titkait, mert mindkett őt csak a jelen-
ben birtokolhatjuk, a számunkra kiszabott id őben. A 
bölcselet egyetemességre törése fölött az itt és most 
mondott benne ítéletet. 

az 
el 
nem 
nyert 
éden 

Az idő  irreverzibilitása — az, hogy meg nem történtté 
nem tehető  semmi, ami már megesett — ez képezi 
Vajda egy másik sűrűn visszatérő  problémájának az 
alapját. Mert nem csak a megesett nem lehet meg 
nem történtté, hanem — ami fájdalmasabb és végze-
tesebb — a meg nem történtnek az utólagos megvaló-
sulása még lehetetlenebb, s ami egyszer „nem bírt 
megszületni", az már soha többé meg nem születhetik. 
,,... csak az halt meg, ami nem lett , / S az él örökké, 
ami volt". Vajda számára pedig sokminden, szinte 
semmi sem bírt megszületni. El nem ért ábrándjai, 
el nem nyert boldogsága fölkutatására ezért nyúl oly 
sűrűn a múltba, hogy ott mindahányszor az újraélés 
lehetetlenségének tudatában ütközzék. S azért, amit 
ott — a gyermek- és ifjúkorbaj. — elszalasztott, nem 
vigasztalhatja magát még az öröklét gondolatával sem, 
mert ott veszítette el a földi paradicsomot, s az már 
az időben visszahozhatatlanul eltűnt. Az „el nem nyert 
éden fájdalma" az, ami legmélyebben áthatja Vajdát 
szerelmi és filozófiai lírájában egyaránt, s mert nél-
külözhetetlen inspirálójává válik, végül a gyönyörbe 
csap át, mint a mazochista hajlamú Vajda megannyi 
agyonhajszolt fájdalma: 

Csak akikor lettünk boldogok, 
Amidőn éppen elvesztettünk 
Egy főldi paradicsomot. 

1 dene elvesztéséndk, boldoggá válni nem tudásának 
oka görcsös tudatkontrollja, mely makacs kitartással 
az abszurdumig igyekszik újra és újra elemezni ku-
darcaimnak mozzanatait. Boldogtallanságá лak legfőbb oka 
tehát a filozófia, az „átkos tudás", a megátkozott pa-
radicsomi fa. Persze sokkal többet töpreng, hogy ezt 
be ne látná ő  maga is, s meg ne gy űlölné ezért az 
őt az élett ől megfosztó tudást. Gondolkodása leghig-
gadtabb perceiben minden bölcselkedés fölé helyezi az 
elfeledkezni tudás képességét, s végül kimondja a tör-
vényerej ű  felismerést: csak akkor mienk a világ, ami-
kor elfeledjük. Nem ésszel ragadható tehát meg, ha-
nem csak a létezés spontán természetességében. 

a 
végtelenség 

ber rablétre ítéltetett benne, szörnyübbre, mint a ket-
recbe zárt rab, épp azért, mert véges agyával hasz-
talan kutatja a végtelenség titkát, az id ők és az anyag 
körforgásának mozgatóerejét: a végtelenség megmarad 
végtelennek, agyunk pedig mindörökre csak véges-
ként fogja tudni felfogni; egy látszat rabja lesz tehát 
kényszerűn és megváltoztatathatatlanul. 

Vajda beleborzong a „szégyenkez őn süket végtelen" 
dermesztő  hidegébe s kétségbeesetten kiabálni kezd a 
semmibe, bár tudja, hogy senki sem hallhatja szavát, 
épp mert „ llres a végetlen mindenség, / Ki van ra-
bolva a világ!" Ekkor süllyed végs ő  agnoszticizmusába, 
a világtörvény kiismerhetetlenségének tudata ekkor 
béklyózza le a legvégzetesebben. Buboméklétét, „pil-
langó lény"-ét teljesen elveszettnek érzi a koz-
mosz űrjében, ahol nem látja sem az örök mozgatót, 
sem a létezés rendjét, sem értelmét. Kétségbeesése 
mélypontján játékkártyának nevezi a világot, amelyet 
tetszés szerint kevernek el és osztanak ki. A percnyi 
élet elenyészésénak sejtelme a lélek kérdései felé tereli 
figyelmét, annak létformáját, természetét és szerepét 
kezdi kutatni. S bár el őbb megingathatatlan határo-
zottsággal mondta ki, hogy mivel a végtelenség ön-
magától és öröktől fogva van, „azt akkor senki sem 
teremtheté", „Teremtő, alkotó nincs , nem is lehet" te-
hát — most mégis az idealizmus zsákutcájába téved, 
amikor a végtelenség hatalmától lenyűgözve és össze-
töretve — magát a végtelenséget, a mindenséget, az 
.,ellenőrizetlen kényerőt" teszi meg istennek. 

materializmus 
és 
istenhit 

Vajda a kor természettudományos felfedezéseit szólal-
tatja meg a maguk újdonságában és szükségszer ű  za-
varosságában. Az ismeretek halmozódása nemcsak ki-
bővíti látóterét és gazdagítja szemléletét, hanem már 
ellentétébe is átcsap: a bonyolult szövedékké összeálló 
ismeretanyag elrettenti, elbizonytalanítja áttekintethe-
tetlenségével. Gondolkodásában ez sajátos keveredést, 
belső  ellentmondásokat hoz létre. 

Az anyagelvű , kapitalizálódó kor maga volt az, amely 
előhívta a materializmus újfajta szemléletét, hogy az 
egyes gyors térhódításával döntően átrendezze ennek 
a kornak emberi világképét. Vajdát teljes egészében 
hatalmukba kerítik a materialista eszmék, az anyag 
és az örökkévalóság kérdései, s — mint S őtér István 
megfigyelte — az őt tulajdonképpen vulgáris materia-
lizmusként megérintő  új gondolkodásmód az eszmeiség 
új távlatait nyitja meg költészetében — egy egészen 
másféle bölcseleti lírában, mint amilyen a reformkoré 
volt. Ebben a tekintetben érdekes (szintén S őtér által 
megfigyelt) párhuzamot mutat a Tragédia 3. színének 
gondolatiságával, aminek összevetése külön vizsgáló-
dás tárgyát képezhetné. 

Vajda ezeket az új eszméket nem filozófusként szem-
léli, hanem vívódva, esend ő  emberként. Ezért is vál-
hat bölcselete a Madáchénál talán körülményesebb és 
nehézkesebb, de heves lírává. Bár hinni is tud ez esz-
mék igazságában, az ő  alaptermészete mégis alap-
vetően ,a miértre és a mégisre van beállitva, ami szün-
telenül a végiggondoltak megkérdőjelezésére kénysze-
ríti, a még mélyebb okok kutatására, a végs ő  lehetet-
lenségig. Nem elég számára a világ anyagi összege 
állandóságának, a világ kizárólagos anyagi alapjának 
tudata, őt ezen fölül az gyötri, hogyan kap életet ez az 
anyag, hogyan kezd mozogni, lélegezni, s ami a leg-
felfoghatatlanabb: gondolkodni. Mi tehát az, amit ed-
dig a lélek fogalma jelölt? Mivel erre a kérdésre nem 
tud megnyugtató választ találni, szüksége van egy 
végső  valamire, ami törvényen felül áll, amit már nem 
magyarázhat a realitás. Végső  soron „örök talánynak" 

Magánya üstökös-hasonlata már jelzi, hogy a társa-
dalomból számkivetett költ ő  az űrben keresett menek-
vést, a kozmikus magánnyal cserélve fel embertelen 
magányát. Végigtapasztalva minden végesnek hitvány-
ságát és fogyatékosságát, halvány reménysugár nyílt 
benne, hátha a határtalanban meglelheti a tökélyt. 
Hamar rájön azonban, hogy hiába korlátlan a végte- 
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látja a világot ezért: mert „f őeszméjét" soha ki nem 
ismenhetј i k. Igaz л. gyan, hogy önámvtás nélkül szembe 
tudott nézni a halállal, s őt a még szörnyűbb öröklét 
gondolatával is — miközben tisztában volt magára-
hagyatottsága tudatával; s hinnünk kell Komlós Ala-
dárnak, aki szerint ő  az első  jelentős költőnk, aki egy 
isten nélküli világ képét rajzolta meg, s бt azt a 
megállapítását is elfogadhatjuk, hogy gyengébb ember 
az istenhit ópiuma nélkül nem tudott volna állva ma-
radni ilyen helyzetben — de ne feledjük, hogy amikor 
Vajda a „főeszme" kiismerhetetlenségével szembesül, 
a logika és a ráció higgadtsága mögül elemi er ővel 
tör ki belőle a kétségbeesés, s ekkor már ösztönei 
irányítják: ösztönei pedig fenségre szomjaznak. Hiába 
tudja, hogy nincs aki válaszoljon, mégis tüzel ő  indu-
lattal vonja felel ősségre sorsáért a mindenséget. Tra-
gédiája azért lesz még nagyobb, mert az eszével 
ugyanakkor tudja, hogy akihez kiált, az a maga ösz-
tönének szüleménye. Nem hisz istenben a templom-
bajárók intézményesített hitével, de alkatilag ere-
dendő  idealista. Isten kezét elveszítette, de siralom-
völgynek látja a földi létet, megváltásért istenre 
— istenben hinni tudásra — szomjúhozik. Dogma-
ellenes gondolkodása, mely nem létez ő  „végső" igaz-
ságokba sohasem tud belenyugodni s mind mélyebbre 
kíván jutni — a szakadatlan szembesítések, átrende-
ződések és új gondolati viszonylatokba állítások során 
fölfedezi a keresztény teológia taxLainak paradoxo-
sait. A végtelenség tanával való szembesítés például 
már szinte banálisan kézenfekv ő  módon kérdőjelzi 
meg isten létét: nem ülhet a világmindenség közép-
pontjában, hisz a tér végtelen, s középpontja sehol 
sincs vagy mindenütt van. 

Mindezek ellenére gondolkodása — esze és ösztöne 
egymásnak-ellentmondásában — azt a kort tükrözi, 
amelyben a természettudományos műveltség tért hó-
dított, új horizontokat nyitott, de még nem tudott 
gyökeret verni, s egy ideig még az istenhit biztonsá-
gának illúziója kísért. S ezért ha Vajda „nem is hisz 
többé istenben , az istenhit bentmaradt csonkja to-
vábbsajog benne" (Komlós). Ezért problémái is határ-
problémák hit és hitetlenség érintkezési pontján. 

A természettudományos műveltség kitágulása segitette 
új ismeretekhez, de épp az új ismeretanyagban fel-
vetődő  megoldhatatlan, megfejthetetlen problémák 
lesznek azok, amelyek az agnoszticizmusba űzik és 
időlegesen az istenhit hamis — az ész jogáról lemondó 
— igenlését adják a szájába. A hit egyszerűbb és 
tisztább, ezért egyértelm űbb az egyetemessége, s vá-
laszai is megnyugtatóbbak. Emiatt hinni akar, ha nini 
istenben, akkor egy alaktalan fels őbbrendű  valamiben, 
egy eszmében, az örök id őben vagy éppen a — Nap-
ban. 

A világ: színpad; de az alapeszme, amely e színjáték-
ban minden létez őt mozgat — a Mindenhatónak ha-
landó elmével megközelíthetetlen titka. E tanulság 
birtokában a valóság nyomában kullogó „tehetetlen, 
véges gondolatból való kiábrándulása azt is kimon-
datja vele, amivel józan ésszel hevesen szembeszegült 
volna: az irgalmatlan teremtésben már csak úgy látja 
megtalálhatónak a biztonságot, ha istent teremtünk 
magunknak s vakon, esztelenül hiszünk benne. Ha a 
világ nem lehet a miénk, már csak egy módon ke-
rülhetünk harmóniába vele: ha mi adjuk magunkat 
át a világnak. Igy jut el költ őnk a varhit apoteózisáig, 
a „föltétlen megadás" dicséretéig. Mert ezzel szemben 
ott van annak intő  példája, aki nem hitt istenben —
s ezért az őrületbe kényszerült. 

Józanabb — szinte már számítóan higgadt — pillana-
taiban sem kerül azonban sokkal messzebb ett ől a 
ponttól — csakhogy ott már kívüljut a hit delején, a 
eszközzé alakítja azt. Társadalomszemléletében alap-
vető  szerepet fog klosztdвi Ia hatalmas fegyverként hasz-
nálható hitre. Az istenek ugyan még egy elvonatkoz-
tatási fokozaton mennek át s az általánossá tett esz-
mék foglalják el helyüket, mint ahogy az Kóros ára- 

mik című  röpiratának érzékletes els ő  két bekezdése-
ből is kitűnik: 

„Költőznek , azaz hogy jó ideje elköltöztek már az is- 
tenek — de remélhetőleg nem őrökre , csak mint a 
vándormadarak ... visszatérnek ők is , egy újabb;- egy 
ifjú század tavaszán. 

Mert ugyan vajjon olyan szép , olyannyira kielégítő  a 
száraz való , hogy az ember ne kívánjon annál szeb-
bet, jobbat? ne legyenek ábrándjai , eszményképe, me-
lyekben lelkének legnemesebb , kinek-kinek szellemi 
fönségéhöz képest magasztos vágyai nyilatkozzanak?" 

Vajdának meggyőződése, hogy csak a szívében bál-
ványt hordozó ember lehet igazán nemes, mert annak 
van mihez hűnek lennie, s van miért meghalnia. 

Sajátos zsenitudata nyilatkozik meg társadalomszemlé-
letében, amikor határozottan kijelenti ugyan, hogy az 
ó- és újszövetségi csodák egyikében sem hisz, de 
ugyanakkor mégis azt tartja helyesebbnek, ha mind-
ezt nem veri nagydobra, s ezzel nem fosztja meg „az 
együgyű  tömeget irgalmas vezet őjétől", a vakhittől. 
Erkölcsi szemléletében a cél szentesíti az eszközt elve 
éгvényesül tehát, s az eszményített fogalmaknak kész 
mindent alárendelni. Erénye ennek a szemléletnek az, 
hogy az elvont ideálok helyett földi eszményeket he-
lyez a középpontba. Igy szembesíti az istenfogalom-
mal a hazát mint eszményt s kimondja: „Az isten egy 
fölismerhetlen árny , áthatlan köd, beérhetlen fantom; 
a haza egy fönséges , nagy, fogható valóság. Rajongó 
bigott , feszületrágó emberek kiózt vannak hitvány, 
alattomos, képmutató , gonosz lelkek . Fölemelő, neme-
sítő  csodatévő  hatást illetőleg a hazaszeretet minden 
egyéb érzés fölött  611."  

világ- 
és 
embergyű lölet 

Társadalombölcselete több érdekes vonást mutat, els ő  
pillantásra tán meghökkent őeket is. Előre kell azonban 
bocsátanunk, hogy bár Vajda politikai érdekl ődése 
rendkívül intenzív volt, (évtizedeken át napról napra 
írt politikai cikkeket és több röpiratot, ezenkívül po-
litikai lapokat is szerkesztett) s minden ízével benne 
élt a társadalmi valóságban —arcképének ezt az olda-
lát homályban kell hagynunk, mert így született cik-
kei a jelenségre összpontosítanak és csak egyes vonat-
kozásúak, minket pedig most általános jellegű  gondo-
latai érdekelnek, ezért csak azokra a művekre fogunk 
figyelni, amelyekben tágabb összefüggésekre tárja ki 
horizontját. 

Társadalomszemléletének módszerét egyén és társada-
lom elkülönítése és viszonyaik megállapítása jellemzi. 
Tisztában van vele, hogy e kett ő  egymást felételez đ , 
elválaszthatatlan kapcsolatban van, de azt is tudja, 
hogy a külső  körülmények, a balsors és a kudarcok 
megfoszthatják ugyan az egyént anyagi javaitól, s őt 
szabadságától is, de az egyén mindezek ellenére meg-
őrizheti erkölcsi és szellemi fels őbbségét és kiváltsá-
gát. Nyilvánvaló, hogy a közösség megvetésére meg-
vetéssel válaszoló önérzetes g őgje és zseni-öntudata 
ilyen elméleti alapokon nyugszik. S az egyén alatt 
itt magát érti; mert a más-egyének az ő  számára már 
csak a bűnös társadalom hitvány és alávaló egyedei. 
Az Emberről szólva mindig súlyos szavak tolulnak a 
szájára, mert talán semmib ől sem ábrándult ki job-
ban, mint belőle, az e]Jvonlatkoztatotit ember-foga-
lomból, melyet hazugsággal, csalással, hitványsággal, 
bűnnel elteltnek lát, s végkövetkeztetése: „a zérusoknál 
/ Valamivel több az ember." Ilyen egyedek alkotják a 
társadalmat, mely hasonlóképpen nem lehet más, csak 
hitvány; s ilyen társadalomban alakulhat ki a létnek 358 



olyan versenye, amelyben az emberek egymásnak 
„vermet ásnak". Ez a társadalom az erényekkel szem-
ben a képmutatásnak, az önzésnek és a hazugságnak 
kedvez a lét versenyén, ahol csak a megvesztegetés 
és nem a tudás és tehetség révén lehet érvényesülni: 
velük szemben az örökölt nemesség az érdem, mert 
az egész kor értékrendje visszás: „Dics ő , nemes csak, 
ami hasztalan", s ebben egymást majmolja az egész 
korcs csőcselék, a „kapaszkodó piperk őcz ivadék", 
melynek szemében az, aki nemesebb eszményeket hor-
doz magában: lenézett, kigúnyolt szánalmas alak, s 
vele szemben az a dics ő , aki gyorsan meggazdagodik, 
még akkor is —sőt talán akkor igazán az —, ha min-
denki tudja, hogy vagyonát megvesztegetésekkel és 
aljas machinációkkal, sikkasztásokkal és üzelmekkel 
szerezte. 

A nagyra hivatott elborzadva áll e förtelemben, mert 
nem tud elvegyülni a csőcselékkel, nem tud közös-
séget vállalni vele — s mégis ott kényszerül élni közte. 
Ennyi borzadállyal eltelve egyszerre elfogja a kétely, 
hogy nem benne van-e a hiba, іaanđért mindent söté-
ten lát s nem tudja vállalni a közösséget. Ekkor be-
látja azt is, hogy vakság az egész közösség felett ítél-
keznie, hisz csak azok képviselik a romlást, akiknek 
az idők szele kedvez. Ezzel éles társadalmi ellentétben 
élve ott van a másik osztály, „a nemzet ős fájának 
törzse", a nép amely még épen meg tudta őrizni 
erényeit. Benne látja a dics őbb és egészségesebb jö-
vő-t: „Virulni fog a második ezerben". A szegénység 
azonban nem jó táptalaja az erénynek: az éhezés fizikai 
ösztöne elnyomja az emberben a szellemeiertékrendet. 
A létért való küzdelem _ a koncon való marakodássá 
fajult, s lábrakapott a kapzsiság és az önzés. Ilyen 
korban az önérdek lesz a vallás, a vagyon az isten, 
a legmagasabb életcél a meggazdagodás, s a magasabb 
eszmények szükségképpen halálra ítéltetnek. 

Vajda helyesen ismeri föl mindebben a kapitalizálódó 
kor anyagi tényez őit, a nagy felfedezéseket, az ipa-
rosodást, a vasút térhódítását, egyszóval a kor roha-
mos változásait, amelyek az anyagelvűség, a mate-
rializmus gyors terjeedéséhez vezettek — itt els ősor-
ban természetesen az anyagi javak hajszolását értve 
ez alatt. 

Eredendő  generalizációs hajlamától .itt sem tud sza-
badulni Vajda: a társadalmi züllésnek ezt a képét is 
kozmikus vízióvá tágítja. Mint ahogy máskor szerelme, 
magánya vagy fájdalma ábrázolására használta fel a 
kozmoszt, most a kortárs társadalom jelképévé teszi, 
és egy előrelátott társadalmi kataklizma képét rajzolja 
meg kozmikus kataklizma-látomásában. Az Alfréd re-
génye című  verses regényében a kataklizma közvetlen 
okát az anyagnak az erkölccsel való összekeveredésé-
ben és nemi viszonyra lépésében látja, melynek nyo-
mán a föld színét fattyú- és üszögivadékok lepik el. 
A főhőst álmában arra ragadja iszonyata, hogy az 
utolsó szálig kiirtsa az „elaljasult emberfajt", s ezt ál-
mában véghez is viszi. Jellemző, hogy itt is a maga 
fenségének tudata irányítja tetteit: „egyáltalán / Mért 
él a földön ember kívülem?" Mert embertársaival nem 
vállalhat közösséget, ebb ől egyértelműen következik, 
hogy neki, az egyedül erényesnek kell kivonulnia a 
világból, az emberek közül, remete-magányba, „Egy 
lakatlan , kiadó légsziget / Magánya s csöndje men-
helyébe, hol / Ne lássak gúnyos emberarczot". Alfréd 
felismerése az, hogy csupán addig éden a föld, amíg 
csak egy emberpár él rajta, s az emberiséget is csak 
azért irtja ki, hogy meghódíthatatlan imádottját esd őn 
lábai elé kényszerítse. Am nemcsak az egész embe-
riséggel, de még ezzel az egyetlen embertársával sem 
tud közösségre lépni, harmóniába jutni. A költ ő  lírai 
énje ekkor veszíti el végs ő  reményét önmagában is, 
ekkor tör ki belőle önmaga elvesztésének legborzasz-
tóbb kiáltása: 

Mit ér, hogy nem látok embert, 
359 	 Ha — magamat látom ... 

Az ember hitványsága, a ledérek és állhatatlanok di-
csősége s az erényesek fájdalma annyira rögeszméjévé 
válik, hogy elfogja a kétség: nem ez a fölfordult rend 
uralja-e az egész világegyetemet, nem ez-e a végte-
lenség fő  mozgatója. 

49 végén, az eszmények elvesztésének láttán meghason-
lott kiábrándultsággal mond le az ember megjavításá-
nak minden reményéről s ekkor belső  erkölcsi tar-
tását is feladva kimondja a legprimitívebb züllés jel-
szavát: „Egyél, igyál és nevess." 

Ez persze a menekülés hamis útja. Az igazi menekvés 
— ha időlegesen is — a természet. A vaáli erd őben a 
természet kiskirályaként eltöltött gyermekévek tiszta 
örömét gyakran szembesíti Vajda feln őttkora világá-
nak emberi romlottságával. A természet a harmóniát 
jelentette számára, a földi paradicsomot — de mindez 
immár „elveszített éden". A természettel való kapcso-
latot vadászszenvedélye őrizte meg benne, s pesti évei 
alatt is sűrűn keresett menedéket erd ők, mezők „seb-
hegesztő  békéjében". A nagyváros „kis természete" a 
liget, de ez persze csak sovány pótléka az igazinak, s 
különben is csak hajnalban érdemes oda kimenni, 
„Mikor még nincs megfertőztetve ; / Nem járnak ott 
még emberek ... " 

a 
pesszimizmus 
kérdése 
Ilyen gyakorlati tartalmak, ez a világ- és embergyű-
lölet, ilyen kiábrándultság és világpusztító víziók 
könnyen kelthetnék azt a benyomást, hogy Vajda 
pesszimista költő . Pesszimista is: az indulat hevében 
és idászakosan, de általában véve, filozófiai síkon nem 
az. Már kortársa, Lisznyai is „a legvígabb világgy ű-
lölőnek" nevezte, s kés őbbi értékelői is inkább afelé 
hajlanak, hogy az élet szerelmesét lássák benne, aki 
csodálatosnak érzi a létezés elvonatkoztatott filozófiai 
fogalmát és csak a saját sorsát és a világ pillanatnyi 
állapotát tartja elrontottnak. Ezért meghasonlása „nem 
a kiábrándulás és a lemondás , hanem az indulat, a 
tiltakozás jegyében bontakozott ki" (S őtér). Mert fe-
ledni nem tudott és belenyugodni. S ezért állandóan 
keresi a kiutat is ebb ől az állapotból. 

Hogy nem csak a lemondás határozta meg magatartá-
sát, legmeggyőzőbben bizonyítja az, hogy eszményeket 
kér számon a kortól és eszményeket kínál föl a kor-
nak, amely a fokozódó önzés közepette prózailag „bar-
bárnak" tart mindenféle eszmét. Vajda olyan buja 
szépséghez hasonlónak látja korát, „ki inkább küls ő  
érzéki bájakkal ingerel , és inkább az érzkekre hat, 
mint a lélekre , ennélfogva hatása gyújtóbb , átaláno-
sabb , hirtelenebb , mert erre nagyobb a fogékonyság 
az emberel' ~ben , mint a mélyebb szellemi tulajdonok 
iránt " Mindezek ellenére vállalja az eszmények őrző-
jének szerepét, és a hízelgés, kéjvágy, hiúság és irigy 
önzés alantas földi szenvendélyeivel szemben a be-
csület, a szemérem és a magasabb méltóság jogát hir-
deti meg. Mindezt pedig azért teszi, mert tudja, hagy 
magasabb eszmények nélkül nem lehetséges társadalmi 
változás, mert a „nagy cselekvések korszakát mindig 
a fenségesnek , az eszményinek kultusza , a fellengésre 
való hajlam árama előzte meg", s a kor hitványsága 
ellen nagy cselekvésekre volna szükség. Gyökerestül 
kellene megváltoztatni ezt a lecsendesülés, a megüle-
pedés, az elsekélyesedés, a tespedés felé haladó filisz-
ted társadalmat, melyben hovatovább az ember már 
nem ismer más nagyságot, csak önmagát, s ebben vá-
lik társadalma egy emberré, az „egy akol állapotává", 
nem pedig az eszmények közösségében. 

Lírájában szubjektuma a fájdalmakat, rettegéseket, 
indulatokat a legőszintébb forróságukban tárja föl, 
nem is igyekezvén fékezni indulatát, higgadtságra in- 



Leni magát, mert az utolsó cseppig le akar vezetni 
magából mindent, ami ha benne marad, csak pusz-
títaná, rombolná belülr ől. Amikor azonban közéleti 
porondra lép, már tudja fegyelmezni magát, el tudja 
fojtani belső  elégedetlenségét, és hogy buzdíthasson, 
lelkesíthessen, gúnnyal illeti a nemzet életrevalóságá-
ban való kételkedést, büszkén és önérzetesen jelenti 
ki, hogy hisz a nemzet jövőjében, bízik erejében, s 
ezt követeli magától a nemzett ől is, síróitól, politiku-
saitól, hogy ezt a hitet élesszék fel s ápolják. S őt 
nem riad vissza túlzó nemzetiesked ő-nacionalista szó-
lamoktól sem, s egy magasabb erkölcs nevében el-
ismeri bizonyos társadalmilag szentesített hazugságok 
jogosultságát is, amikor a társas érintkezésben, a po-
litikában és a hadviselésben megengedhetőnek tartja a 
fortélyt, az igazság elleplezését, s őt az ellenkező  állí-
tását is. Ez a már-már visszásan ható szemlélet sajátos 
ellenpólusát képezi erkölcsi tekintetben makulátlan 
költészetének, de annak fontos adalékaként hozzásegít 
egy teljesebb Vajda János-kép kialakításához. Közéleti 
hivatástudata megakadályozza — mint S őtér megálla-
pítja hogy szenvedélye embertelenné váljon 
mint Baudelaire-é, és mert költéstiete mindvégig a 
valóság forrásaiból merít, ezzel sikerül elkerülnie, 
hogy a valóságtól idegenül elvonttá váljon, mint majd 
nem sokkal később Komjáthy Jenő. Ha felfogása ösz-
szetett —sőt ellentmondásos — volt is, mindennek oka 
az, hogy az elvont életfogalmat szerette volna igenelni 
a silány és gyarló konkréttal szemben, mert emebben 
többet látott, mint amennyit helyzete és a kor látni 
engedett számára. Tudta, hogy lennie kell egy em-
berhez méltóbb létezésnek s ezért harcolt. 

világnézetünk 
forrása 

Vajda bölcseletében értékel ői közül többen — pl. Ma-
kay Gusztáv és Földessy Gyula — véltek fölfedezni 
Schopenhauer-hatást. Komlós Aladár azonban meg-
győző  érveléssel cáfolja meg ezeket a föltevéseket. 
Vajda ismérte Schopenhauert, de a német reakciós 
idealista filozófusnál lényegesen döntđbb hatást gya-
korolt rá a korabeli vulgáris materializmus. Vajda 
gyötrő  kérdéseit az örök életösztön szorongása szüli. 
Schöpflin azt mondja, hogy olyan problémákon töri a 
fejt, mintha a filozófia cse сsemőkorában élne. Ez az 
állítás túlzó, de annyiban helytálló, hogy Vajda gon-
dolkodása élesen tükrözi a vallásos világnézetb ől a 
természettudományos ateizmusba való átmenet ellent-
mondásait. A kor tudományos felfedezései gyökeresen 
átszervezték gondolatvilágát, de még nem szilárdítot-
ták meg. A korabeli fizika eredményei közül Vajda 
átvette az energia megmaradásának és átalakulásának 
tanát és a természettudományos kozmogóniát. Mind-
ezeknek a hatásoknak világosan kimutatható nyomai 
vannak Vajda műveiben, és ezek a tanok a Schopen-
haueréivel sokszor éppen ellentétesek. Ilyen ellentét 
fedhető  föl Schopenhauer és Vajda halál-felfogása és 
a társadalmi cselekvésr ől alkotott nézetei között. S őt 
még ahol érintkezések mutatkoznak is, ott sem kell 
feltétlenül a német filozófus hatását látnunk, mint 
ahogyan egészen biztosan nem az az anyagösszesség 
megmaradásának elve, mert ez materialista tan, amit 
sokkal inkább vehetett a vulgáris materialista Ludwig 
Büchnertől, aki Erő  és anyag című  művében ezt írja: 
„Az anyag örök , csak alakja változik", majd: „Ezen 
unalomig elcsépelt kifejezéseket : ,halandó test, hal-
hatatlan lélek ', minden lépten -nyomon halljuk . De kis- 
sé szorosabb megfontolás után talán t őbb igazsággal 
felcserélhetnénk a jelz őket . A test egyéni alakjában 
természetesen halandó , de nem alkatrészeiben. (...) 
Magasabb értelemben halhatatlan , mert legkisebb ré-
szecskéje sem semmisülhet meg. Ellenben látjuk, hogy 
az, amit szellemnek nevezünk , az anyagi összetétel 
megszűntével eltűnik." Szembetűnő, mennyire egybe- 

vág ez Vajda korábban ismertetett, a vallás tanait 
megfordító nézeteivel. 

Komlós alapos filológiával mutatja ki még az égitestek 
kihűlése kanti tanának helmholtzi, Karl du Prel-i 
közvetítéssel való megjelenését is Vajda gondolkodá-
sában, sőt még a Nyári éjjel ízig-vérig költ ői látomá-
sának is megtalálja ősképét a korabeli természettudo-
mányos értekezésekben. 

bölcselésmódja 

Nem mellőzhető  ugyanakkor Sőtér megfigyelése sem, 
aki észreveszi, hogy Vajda nézetei nemcsak koreszmék 
tükrözései, sőt azt is mondhatnánk, ez a másodlagos. 
Most Vajda elsősorban szimbólumként és levezetésként 
alkalmazza a tudományos tanokat. S őtér köntösnek 
nevezi a filozófiai mondanivalót, amely áttételesen 
lírai témát fejez ki. Vajda a súlyos, végső  kérdések-
ben saját egyes életének konkrét fájdalmait, kudar-
cait szólaltatja meg, a magányból való kitörés vágya, 
a társadalommal való meghasonlása vezeti el a nagy-
ság, a fenség, a kozmosz, a világegyetem látványához. 
Magányának gőgje és a nagyság szomjúzása hiper-
bolikus szenvedélyt szül benne. A filozófia Vajda sé-
re]imemnek tehát egyf а  ta kompenzációjául szolgál. 
Mindebben Vajda fenségvágya, generalizációs hajlama 
és gondolkozásának egyfajta naivitása leplezhet ő  le. 
Nála minden rendkívülire van fokozva, monumentá-
lissá tágítva; Vajda minden egyedit az egyetemesbe, 
a kozmoszba vetít. Ez a szünet nélküli, ernyedetlen 
felfokozottság olyan feszültséget teremt, amely — mert 
egyetlen pillanatra sem lankad — végül is deval-
válódik, elveszíti hatóképességét. Hangszere regiszterén 
Vajda ne¢n tudta a halkabb és dntenzívebb, lágyabb 
és élesebb tónusok összhangzatát létrehozni, ő  szünte-
lenül csak a fels ő  húrokon _játszott. 

Vajda nem filozófus. Gondolatait nem higgadt rendbe 
szedve adja elő, hanem vergődve, velük viaskodva. 
Fogalmai — mint azt Bóka László megfigyelte és S őtér 
továbbgondolta — nem értelmi tartalmukkal lépnek 
föl és hatnak, hanem egyfajta „megsejtett szimboliz-
must" jelezve „gondolatkísértetekként", „fogalomször-
nyekként" általános tartalmukkal vesznek részt a vers 
gondolatmenetében. Filozófusként nem lehetne Vajdát 
komolyan vennünk: ítéletei nem gy őznének meg ben-
nünket, rettegése pedig megvetést keltene. De költ б-
ként épp ezek miatt n ő  meg a szemünkben, mert az 
egyes ember legbensőbb életösztönének ad hangot, 
esendősége bátorságával szembenézve a világminden-
ség rettenetével. 

A tudós alapossága, rendszeressége hiányzik gondolat-
vezetéséb ől; úgyszólván csak eleve adott fogalmakat 
közöl, az előzmények, az okok, az eredet mell őzésével: 
nála minden csak következmény. Az antinómiák ked-
velése, az ambivalencia s űrű  alkalmazása is ereden-
dően költői alkatáról árulkodik. Gondolkozásának jel-
legzetes formája nem a logikus építkezés, hanem a 
kérdezés. Ő  nem filozófiai rendszert akar létrehozni 
— alkati beállítottsága miatt erre képtelen lenne. 
Vajda csak töpreng és mert csak sejtelmei vannak, 
igen gyakran kérdez: több verse is kérd őmondattal 
végződik. Versei zsúfolva vannak gondolattal, szinte 
túlterhelve, s rendjük nem logikai, hanem alkalmi-
érzelmi jellegű. Fejtegetései olykor már groteszkül 
körülményesek és b őbeszédűek s néha póznak hatnak. 
Mennyire lapos bölcselkedéssé válik pl. Еletbölcselem 
cinű  verse a beleszőtt köznyelvi sablon-fordulatokhól: 

Akármit mondotok} beszéltek, 
Tudom én jól , amit tudok. 
Halhatatlanság , őrök élet, 
Megengedem , mind szép dolog. 360  



De mindamellett én azt látom, 
Hogy végre is csak az a jó, 
Csak az a drága e világon, 
Mi itt örökre elmuló. 

bölcseletének jelentősége 
Lírájának gondolatiságával Vajda mégis korszakos je-
lentőségű . Generali.zációs hajlamával és a fenséges 
iránti vágyával egyedül áll egy korban, amely a mér-
sékeltet, s őt a kisszerűt istenítette, egy korban, ame-
lyet az idill és a meghitt érzelmek kicsinyes lírája 
képviselt. Nem is túlságosan meglep ő, hogy az else-
kélyesedő  népnemzeti iskola vezető  egyénisége, Gyulai 
nemcsak jó bölcselőnek, de jó költőnek sem tartotta 
Vajdát, aki rendkívüli életre vágyott, akinek egyé-
nisége számára a kisszer űség szenny volt. Mindenben 
a nagyságot kereste: Napóleont isteníti az emberben, az 
üstököst a természetben, a Leláncolt Prométheuszt az 
irodalomban. „Mikor az igénytelenség kötelez ő  maga-
viselet volt , ő  a szuperlati :vuszo%эΡ t keresi , s az üstö-
kösön , a Mont Blancon , Araráton , Himaláján , Csimbo-
rasszón és a csillagokon járatja képzeletét." (Komlós) 

Filozófiai verseiben jut el Vajda költ ő i szintéziséhez. 
Míg a szerelmi és politikai témákban csak életrészle-
teket vizsgált, addig itt — „a legnagyobb eszméleti 
magaslaton" (Komlós) — az élet egészét tekinti át. 
Gondolatisága nem dísz és nem esetlegesség, hanem 
az elemi erej ű  szorongás és fájdalom szülötte. 

Már Palágyi Menyhért azt ,értékeltе  benne, amiben a 
legjelentősebb; hogy a műnaiv nyermeteg idill korá-
ban vdisszahozta a Berzsenyiben, Kölcseyben, Vörös-
martyban már el őbb súlyossá érett gondolatiságot köl-
tészetünkbe. Vajda még rajtuk is túlmutat abban, 
hogy a gondolatait ő  elsősorban érzelmileg és rend-
kívül hevesen, modern egzaltáltsággal éli át. 

Vajdában fogalmazódik meg legel őször együttesen és 
határozottan az új kor szelleme, a modern irodalom: 
ő  az első , aki kopernikuszi alapon alkot világképet és 
ugyanakkor hangot ad egy isten nélkül való lét ma-
gányának, a nagyváros elidegenedettségének. Elmos-
hatatlan vonása ennek a portrénak még az is, hogy 
kudarcainak és szenvedéseinek sorozata nyomán a 
költő  átoknak érzi életét és a síron túl sem remél 
megnyugvást, s ez vezeti el gőgös világmegvetéséhez, 
amiben ő  képviseli költészetünkben az els ő  zseni-ön-
tudatú egyéniséget. 

Költészetének koncentrált gondolatiságával a század-
vég egy modern lírai irányának elindítója lesz, s Re-
viczky, Komjáthy, Palágyi Lajos költészetét kés őbb 
ezért illetik a filozófiai iskola névvel. „Végs ő" kérdé-
seinek szimbólumszerű  használatában és az élet „me-
se, cgaládás, álom"-voltának egészen reviiczkys fel-
ismerésével Vajda modern líránk el őfutára. A társa-
dalommal viaskodó zseni-öntudatú költ ő  ősképe ő  iro-
dalmunkban, Ady közvetlen el ődje, mint ahogy maga 
Ady is annak tekintette, elindítva ezzel az egész Nyu-
gat-nemzedék Vajda-kultuszát: költ őnk eszázadi reha-
bilitációját. 

A FELHASZNALT SZiSVEGKIADASOK: 

V. J. munkái. Költemények. A kisfalцdy-társaság megbízásá- 
ból kiadja a Franklin-társulat Budapesten (é. n.) 

V. J. elbeszélő  költeményei. Bp. Aigner Lajos kiad. (é. n.) 
V. J. újabb munkái. I Próza. II Költemények. Bp. Révai 

testvérek kiad., 1887. 
V. J. válogatott politikai írásai . (t$sszeállította és a beveze-

tést írta: Komlós Aladár). M űvelt Nép Kónyvkiadó, 
Bp., 1954. 

Magyarság és nemzeti önérzet. Kóros áramok. Irta: Vajda 
János. Bp. singer és Wolfner kiad. (é. n.) 

A FELHASZNALT IRODALOM  

mák 
ferenc 

az elmaradott 
szinház középszeríj 
megnyilatkozása 

Szinházunkról 
egy fesztivál 
kapcsán 

Sz бnházuпk hullámvölgybe jutott. ihletve — színházunk 
még mindig hullámvölgyben van. És ez az állapot annál 
is inkбbb aggasztó, mert évekre visszamen őleg kimutat-
ható, már-már komstaпssá nyiivámítható. Nem pillanatnyi 
megtorpaПásról van tehat szó, hanem egy olyan meg-
íeneklésrő l, melynek okai túlmutаtnak magán a színházon, 
egészen a társadam! alapokig nyúlnak vissza. (Amint ar-
ra ez alkalommal is rámutattak, az önigazgatással is baj 
van a színház berkeiben.) Amikor tehát az elmaradott-
sagot konstatáljuk, nem az európal és vilagszínház mai 
helyzetének viszonylatában mérjük fel az ailapotot — bár 
ez sem lényеgteleП , sőt, a felzárkózas igénye együk mo-
tiváo!ója Lehetne fejlo"désünkn еk hanem magából a 
ténybő l, hogy szíjházunk a saját társadalmi fejl đdésünket 
sem képes kísérni, nem képes a tarsadalmi változásokat 
magán viselő  ember lényét/lényegét megragadni. Mindez 
abból következik, hagy szín:ház.m űvészetüjk (drámairodal-
munk és sz бnm űvészetünk) nem képes megszabadulni a 
konиenci.áktól, a hagyományos polgari szünház jegyeit —
olykor-olykor még szellemét is — magán viseli. Ez pedig 
a kizárótagossághoz veret. Napjaink emberé пek tér- és 
időbelt helyzete már kívülesik a polgári m űvészet hat б -
su•gará П . Sem mint egyén, sem mint a társadalom al-
kotója, önnön objektiv!tásábaj nem ragadható meg ha-
gyományos eszközökkel. Hatványozottan érvényes ez az 
ábrázolás esetében, amikor is lényegi sajatságokat kell 
eиrdenssé tenni. Persze a helyzet meg is fordítható: tár-
sadalmunk emberéjek szelleme még nem tudta létreho гп i 
azt a kifejezési formát, melybe teljes egészében belefért_ 
volna mindaz, ami a lényeget képezi. 

Megtorpanunk akkor, amikor az ember és a társadalom 
forradalmi átalakulasa megkövetel az értékek meglété-
nek és mibenlétének felmutatását. Korunk embere újra 
elvégzi a racionális revíziot, lebontja a dolgokat az ele-
mekre, és csak a jelenére és jöv őjére nézve vitális és 
prodoktív dolgok kapnak újra helyet életszférájában. Ezt 
kell/kellene tükröznie a m űvészetnek (a színháznak) is. 
Ezzel szembej sem drama!rodalmunk, sem szinházunk 
nem nőtt feladatának szintjére. Egyik is, masi,k is mintha 
idegeпkedп.e a mai ember drámai helyzetét megragadni. 
Vagy talán az eszközök hiányoznak, melyek ezt lehet ővé 
tennék? (Mert azt azután végképp nem állíthatjuk, hogy 
kanfliktusoktól mentes korban élünk!) Kétségtelenül egyik 
döntő  érv a kell ő  ábrázolási mód hiánya. Akkor pedig a 
revízióra itt is éget ően szükség van. 

A színház társadalmi szerepe nyilvánvaló, ezek részlete-
zésére most nem térnék ki. Tükrözve-,rámutató funkciója 
egyike volt azon produktív еszközeinek, melyek által 
hosszú évezredeken át meg őrizte státusát. Napjainkban 
viszont mintha ez elveszett volna. És hogy létezése még- 
se legyen medd ő  létezés, újra el őkerüljek a már kiélt 
emberi szütuációkat megjelenüt ő  klasszikus darabok. Szín-
padra kerülnek azok a m űvek, melyeknek üzenete szá-
mumkra gyakran már csak dokumejtális/muzealis érték. 
Maga a szitu•á оió vált kinőtté, mint amikor a fiatalabb 
testvér örökli az idősebb ruháját. Félreértés ne essék, 
nem a klasszikus darabok értékét kérd őjelezem meg, hisz 
kétségtelen — azon felül, hogy dokumentumértékek van 
— tartalimaznak valami örök emberit. F őhősük az Em-
ber, aki szakadatlanul létezésének formáit keresi. A d.rá-
maćrodalom az örök prométheuszi harc. 

De mindez kevés a jelen teljes fokú megértéséhez. Ko-
runk dimenziójának csak a hosszúságát érzékelik, ma-
g•asságátímélységét sohasem. Vagy ha igen, akkor csak 
aólegorikusan, sziimbol)kusan vagy metaforikusan, amd 
v!szont megint csak vetülete a valóságnak, és ami azzal 
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a veszéllyel fenyeget, hogy a valóság helyett látszat!gaz-
ságo+lehoz jutunk. 

Persze kompromisszumos megoldások ez esetben is lé-
teznek. A világ nagy színpadain az utóbbi másfékét év-
tizedben megfigyeihet ő  a klasszikus m űvek modern esz-
közökkel történ ő  felelеvenítése, bemutatása. számtalan-
szar kerül szintpadra még  ma  is — m!mt övrövk m űvész! 
érték — a Hamlet,am az üzenet —éppen az új, neki 
megfelel đ  eszközök ,révén — új, értékeket kap. Ez vi-
szont — v!sszat črve a mi színházunkhoz — nálunk nem 
nyer, nem nyerhet ilyem sze+rencsés összejátszást. Sem a 
feldolgozott témák, sem az ábrázolás eszköze! nem sza-
badultak még meg azoktól a kötöttségektal, melyek a 
hagyomá•nyos sablonokba mervíti!k szinházm űvészetürrket. 

Mirudezek meglátására jó aikalmat nyújtott az idei, 22. 
Stenija Játékok, aг  aiszagos szin,házi szembe. A látottak 
élesen könvonalazzávk a helyzetet, és jelzik azt a távol-
ságot, ami a sлиnházat elválasztja attól a csak imagviв á-
nisan létező  fetad!attól, amit valájába ~n be kellene tö Ј tern!e. 

amit láttunk 

Felettébb nehéz dolog lenne egységesen szólni a lá đott 
előadásokról. Máresak azért is, mert az egyértelvm ű  el 
biг  .lёs mag!ába:n rejti azt a veszélyt, hogy esetleg az 
egész keretein belül elsikkadnak a részletek, illetve hams 
I:átszatként t űntnek fel. 

Nyolc versenyel őadást láttun!k. Messze kiemelkedett kö 
zülük a zágrábi Horvát Népszínház Küklopsz cím ű  elő-
adása . Ra,n+ko Maninković  nagyke гü regényét Kosa 
Spaić  dramatizálta és rendezte, tegyük hozzá nyomban, 
remekül rátapintva az epikus m ű  adta d,rávmváiságra. S!pai ć  
ezt a maximumig ki tudta aknázni. Az már más dolog, 
hogy m,agábóvl a regényb ő l,  mint  műtáj+ból, mfillyen mér-
tékben lehet drámát, színvpadi m űvet formálni. A m ű feji 
eltérések elengedvhetetlenül diszh!anmó гniához vezetnek. 
Ezt észlelhettük — a nendvez ő  minden eliеmеrést megér-
demlő  igyekezete ellenére is — a Küklopsz el őadásakor 
is. Válójában az egységes m űvön belül tг!iógiát Iáttuvлk. 
Az igazi dráma az első  felvonás. A cselekmény közvet-
lenül a másad!,k világháborút m:eg:el ő:ző  ivd:ökben játszó-
d'ik. Amikor az emberek előtt e:gyértel,m űen ЧΡi:lágossá vált 
a jövő . A kiJ tástal!anvság — ezzel együtt a halálfélelem 
— oldott fel minden erkölost, etivka,i és társadalmi normát. 
A uégsák!g kiélvezett drám+ái szituáció. Emberi vívódás 
az éntehmetlenségvben, m,lndenn ееk a tagаdása, ami végül 
is az abszolút tagadásig  jut  el: „Még a kukacok is meg-
eszik egymást". Teljesen dehemanizált, bomló világ, ahol 
e baljós jelek láttán az ember azon vívódiik, hogyan kel-
lene eltitkolnia létét, hogyan kellene hátatfardítra пi a va-
lóságnak, meg;keresnii azt a vízcseppet, amelyben bakté-
nlum!ként élhet. Mindez egy értakm,i,ségi fiavtálemvb.erbven 
csapódiik le, személye katalizátorként mutatja ki a meg-
semmisülés felé sodródó vivlág agánúáját. 

A fesztivál legremekebb, legemlékezetesebb részlete  volt.  
A másodiak fehvonás már sokkal hígabb, a harmadik pe-
dig már a monotáni,aba veszett. Kiegészítdi, de nem to-
vábbvivőii voltak az első  rész drámaiságávnvak. Ami sz!nté~ 

örvendetes: a rendez ő  megtalálta a tartalomnak megfe-
lelő  szin,padi formát is, és ennek folytán az el őadás ilyen 
szempoПtbói harmonikus egységet alkotott. 

Az előadás sikerénevk •titka — a đ egtöbb díjat a Küklopsz 
vitte el, köztük va fesztivál nagydíját és a vKritikusok díját 
is —, hogy .a rendező  a regényből a drámái szituációt 
vette csak át, és ja színház saijávtos eszközeivel próbálta 
mege levon ítenvi. 

A többi előadásra a középszer ű  jelző  áll+ivk. Igaz, hogy 
Voltak emlékezetes jelenetek, színpadilag magysz:er űen 
megoldott sziФuáoiák, de vez mind ikevés sahhoz, hogy a 22. 
fesztivál ki!aiakult arculatát lényeg:evsen befálysálják vagy 
mádosktsák. 

Említésre mvéltó A köd bđre cím ű  színm ű  egész szin-
padképe, ,a Puccs záгбkép•e, vaz ,ikonná vmerevedett alakovik 
töгténelmvet vmegö гбkítő  ,mond:ulatlanságva, A Szent Fló-
rián-völgyi kísértet szellemi smárságot szimbolizáló, ka-
tego•niku:san vmerev színpadi dekonaciója, vagy va Dundi 
Maroje com!mvedi,a dell',arte stílusú előadása. 

Ez az utóbbi előadás :megérdemli, hogy +részletesebben is 
szóljunk róla. Ma már :közhely, ha azt mondjuk, hogy 
Drži ć  •kovmédiája dacol az idővel, va maga reneszánszi 

mivoltában még mindig elevenen hat, örök élménynevk szá-
mít. Ennek elv:eаére — nagy tatán éppen ezért — az is-
m•étlésbe esés veszélyével fenyeget minden üjabb szín-
padvravitele. Ezen fel ől az +idők folyamán -köréje fonódó 
mítosz  is  véko+ny jégre viheti az el őadást. Mivroslav Belo-
v!ć  rendező  és a belgrádi Jugoszláv Dvrámavi Szintház 
együttese Nl!koil:a Simi ćtyel az ében mégis tudott újet, 
valami feledhetetlent produkálni. 

Kenetjátékkal vindul az el őadás, egy Ferences-rendi ko-
lostor barátai., délutáni id őtöltésként, szinh:ázat játszanak. 
Választásu!k Drži ć  koméd+iáјбгa esik. Bámulatos, hogy 
hogyan változnakat ett ől: vkezdve a kolostor kellévkei 
színházi eszközökké. A csuhák +némi mádasí# ássad jel-
leg.zetesen középkari• povlgári öltözett б, •maga a kolostor 
pedig nenveszánszkani polgári várуssá. El ,ismeгéssel szól-
hatun+k arról a válaikozásról is, hogy a midi szerepeket 
szirtén fénfi!ák játsszák. (agy szinte a keretjáték szüli magát 
az előadást, bel őle rö ki, miáltal olyan szerves eggyé 
olvad vele, hogy va továbbiakban cseppet sem érezhet ő  
tényleges :kenetjáték volta. Vérbeli kamédiiát láttunk, di-
namn Кбval, harmonikusan eggyé olvasztott élénk sait,uá 
ciókat, felvonultatva a commed ~ia dell'arte minden kellé-
két. Kétségtelen, hogy ha sorrendet állítanánk fel, a 
Küklopsz utárni dicséretes hely illetmvé :meg. 

Újra csak :egységesen szemiélve a provdukol бkat, :három 
elöadá5n+ak (a nyolc +közül!) semmi helye sem volt a 22. 
Stenija Já-tákokon. A három el őadás : a Puccs (Belgrádi 
Drámai Szfn:ház), Mara menyegz ője (Bltolai Népszln!ház), 
mely :a legvitatottabb vpiradukció volt, éppen az el őadási 
mód :miatt, •és A döntés éjszakája (Úij м iбki Szerb Nem-
zeti Szir лház). E :három vm ű  jelenlétével csak .rontotta a 
fesztivál összképét. 

A látottakađ  összegezve: igen :tarka képet ad magáról je-
lenlegi színházunk. A nyolc elöadasbóvl •kett ő  regény alap-
ján •készült (Küklopsz és Mara menyegz đje) a másik hat 
eredetileg  Is  színpadra frodvott (A Szent Flórián-völgyi 
kísértet, Puccs, A döntés éjszakája, A köd b őre, Csaruga 
és Dundi Maroje). A hat közü:I viszont kett ő  klasszikus 
m ű  felújítása (A Szent Flórián -völgyi kísértet , Dundi  Ma-
re)  és csók négy colt Oj :napjváInikban íródott dráma. 
Ezek voltak a ren!dezvény •Iegsil бnуabb el őadásai; a Puccs 
(„történelmi giccs"), A döntés éjszakája (szinte már di-
Iettáns szinházi te!'j+esítmény), A köd b đre (va +mégy közül 
talán mvég va legjobb, a legtöbb eredetiséget tartalmazó), 
és a Csaruga (szimpla, de egysíkúságában és bane Гtá-
sában is színes koméd+la). 

Ez az utóbbi négy lenne jelenlegei d гбmaivrodа lmuvnk rep-
rezentáns terméke. Az ebb ől .adódó következtetéseket 16-
лyegében már a bevezetaben elmondtam. 

Három m ű  tett kíséretet a •mai ember vproblémá П ak meg-
ragadására , három szerző  vpróvbált a :jelenb ő l anyagot 
menteni a .m űvéhez. Ezek: a ,két regény alapján készült 
adaptáoió (a Küklopsz és a Mara menyegz đje) valamint 
A döntés éjszakája cím ű . Némi megszorítássah talán ide 
sorolhatnánk még A Szent Flórián-völgyi kísértetet is. A 
többinek esetleg csak másodlagos vonatkozásai vannak 
a jelenünkre. 

Ha tehát korunk prablém:óinak tükrözését keressük ko-
rurak dramai: гodal!mában (és nem regényi:nadalmában), ak-
kor igen elkeserít ő  következtetésre jutunk. Csupán egy 
két +ilyen drám+a l•étezi;k, ha viszont a m!inőséget is meg-
határozának vesszük, akkor egy sem. 

A szemle +a fentiek :szerint a :rendvezák szennlvéje volt. Ik 
tettek kísérletet vanra , hogy sztnh.ázunk lehetetlen hely-
zete vel:lenére vmvégi•s :kerükjön valami érték a nyilvávnosság 
elvé. Őket tehát nem okolhatjuk a slke гtelenségért, Vagy 
félsikerért. Valóban volt néhány remek inendez ői elképze-
Iés (Kosta S!p,ai čról és Miroslav Belovivćrál már szбitam, 
de ,ide tartozik még, ha nem + is  ilyen egyértelvmGevn Joke 
B +bi•ć, A köd bđre nendezöje is), vaminek az eredménye 
néhány felcsilland, de teljes egészében mégsem meg-
valásított szinpad!i megoldás. Megjegyzend ő  :azonban: jól 
rendezni is csak jó darabokát lehet!! 

Funkcióját veszítette volna ,ilymódon színházunk? Azt hi-
szem, nem enrđ l van szó. De az tény, hogy rendezetlenek 
a viszonyok úgy vházon belül, mint házovin kívül. Valahogy 
összhangba kellene hozni a lehet őségeket a követelmé-
nyekkel. Mert :hogy az utóbb! években nem vettük komo-
lyan a lehetőségek felmérését, az tény. A jöv őre nézve 
min+deneset•re biztató az öt-hats гáz szakember jelenléte a 
rendezvényen. Szíлházunk megú:jításra vár, lehvet ővé keld 
tengi, hogy újra elfoglalja társavdalvm!unkban az öt meg-
i l lető  helyet. 362 



felnőtt hangjátéka került terítékre (a prištinai rádió 
csak egy hangjátékkal képviseltette magát). 

fülöp 
gábor 

csillogó, 
színes 
üveggolyók 

Az idén is bebizonyosodott, hogy a hagyományos 
ohridi rádiófesztivál (vagy legalábbis ennek fiókfesz-
tiválja, a hangjátékfesztivál), amelyet most immár 
huszonegyedszer tartottak meg május 7. és 16. között, 
k^télű  kard. Egyrészt igen tanulságos és haszno; a 
hivatásos rádiós számára az a m űsor-terepszemle, 
melyre itt az összes nagy jugoszláv rádióállamások 
hangjátékműsorainak felvonultatásával lehet ősége 
nyílik (munkajelleg( fesztiválról van szó, melyet ta-
nácskozások, előadások tarkítanak), másrészt az itt 
porondra lépő, illetve hangszórókba kerül ő  adások 
már reprezentatív jellegüknél fogva sem képvisel-
hetik reálisan egy rádióállomás egyévi hangjátékter-
mését. Persze, ezt az ódiumot kisebb-nagyobb mérték-
ben minden fesztiválnak vállalnia kell. Ami az ohridi 
fesztiválon zavaróan hat (s nem tudom, így van-e ez 
a többi •hasonló vagy más jellegű  fesztiválon is), az 
egy lényegében tisztességes iparosmun К  .val elkészí-
tett, ám évr ől évre változatlanul használatos lakko-
zott keret, mely a fesztiválra kerül ő  hangjátékok szö-
vegékek és felvételének mércéjéül egyaránt szolgál. 
Amikor mércét mondok, nemcsak aminőségre gondo-
lok (és sninőség is nyilván többféle van), hanem tí-
pusra is. A szerkesztőkkel folytatott magánbeszélge-
téseim megerősítették azt a meggy őződésemet, hogy 
az itt lehallgatásra kerül ő  hangjátékok nem els ősor-
ban egy konstans minőségű  és koncepciójú állandó 
műsor számára készülnek, hogy utána Ohridon is be-
mutatásra kerüljenek, hanem fordítva, az ohridi fesz-
tivál vásárcsarnokába. (Az csupán formális követel-
mény, hogy a fesztiválon vetélkedő  műsorokat előző-
leg az anyarádióállomás hullámhosszain kell sugároz-
ni.) Mivel a ,szabályok értelmében minden radióállo-
más két hangjátékkal képviseltetheti magát Ohrldban 
(azt a rádióállomást kivéve, amely éppen a zs űrit 
adja, s ez az idén a szkopjei rádió volt), két •hangjá-
téka közül az egyik rendszerint gondos mívesmunká-
val (és mesterség szempontjaból nézve a legtöbbször 
csakugyan szolidan) úgy van elkészítve, hogy beleill-
jék az imént említett keretbe, a másik pedig megpró-
bál valami „más" lenni, áan rútkán azzal a többlettel, 
melyet az újszerűség, a kísérletező  kedv hozhatna. 
Kivételek vannak, olyankor, amikor a két típust si-
kerül ötvözni egymással: vagyis, amikor a sok id őt 
és mesterségbeli tudást megkövetel ő  műsornak értel-
me is van, tehát eleve egy jó szövegre vagy érdekes 
anyagra épül, mely egyúttal az újszerűség és a kísér-
letezés jegyét is magán viseli. 

Az idén az újonnan megnyílt sztrugai Drim-szálló 
ideiglenesen kettes stúdióvá átalakított bárjában hat 
rádióállomás (a belgrádi, a ljubljanai, a prištinai, a 
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A műsorfüzet adatai alapján els ősorban két hangjáték 
számíthatott kivételes érdekl ődésre. 

A lehallgatás sorrendjében az els ő  a zágrábi rádió 
fényesre csiszolt üveggömbje volt, az 1918 novemberé-
nek részeg éjszakája, melyet 1VIiroslav Krleža napló-
jegyzetei alapján Dragutin Klobu čar alkalmazott rá-
dióra. A negyvenhét perces hangjátékban a történel-
mi értékű  szöveggel aláfestésként vagy inkább a szö-
veg szerves részeként szinte az elsőtől az utolsó per-
cig történelmi érték ű , dokumentum jellegű  zene pá-
rosult. (Egy kicsit zavaró volt helyenként, hogy túl-
ságosan is érezni lehetett, amint a régi felvételekkel 
Összejátszották a színészek „hangzavarát".) A rendez ő  
(szintén Dragutin Klobu čar) a szöveg és a zene inten-
zitásának váltakoztatásával nemcsak hangulatot és 
olykor feszültséget tudott teremtend, hanem jó dina-
mikát is. Ezért nem véletlen, hogy az egészében vett 
legjobb műsor cím mellett ez a hangjáték nyerte el a 
legjobb rendezésért és a legjobb zenei illusztrációért 
járó díjat is. (Ismét egy zárójeles „túlságosan": id őn-
ként sikoltott, hogy a rendezés túlságosan is kivasalt, 
a zene túlságosan is kiegészíti a szöveget, s halbár az 
egész műsor egy túldoppingolt szuperhangjáték be-
nyomását keltette, a díj a többi lehallgatott mu"sor-
hoz viszonyítva volt megérdemelt.) 

A másik rádiódráma, mely eleve nagy érdekl ődésre 
tartott számot, a szarajevói rádiónak az Ezek az em-
berek tudják, miért harcolnak című  dokumentum-
hangjátéka volt. A műsor alapját azok a BBC archí-
vumában fellelt felvételek képezték, melyeket a II. 
világháború alatt Jugoszlávia felszabadított terüle-
tein Denis Johnston és G. F. Wade hangfelvev ő  ké-
szített. Ezeknek az egyedülálló dokumentumoknak a 
keletkezési helyét és körülményeit próbálta re-
konstruálni Zoran Udovičić  és Majo Topolovac, a sza-
rajevói rádió riporterei, e dokumentumm űsor szerzői. 
Visszafelé nyomozva az id őben több mint 900 percnyi 
visszaemlékezést, beszélgetést, történetet és dalt vettek 
hangszalagra, s kétéves nyomozómunkájuk eredmé-
nyeként ebből az óriási anyagból vágták össze azt az 
59 perces igen érdekes adást, melyet dokumentum-
hangjátekként mutattak be. Ez a m űsor nem kapott 
díjat, viszont a zs űri külön el'ismerésben részesítette. 
Csak jelezni tudom itt a .krónikus vitát, hogy az ilyen 
jellegű  műsorok minőségüktől függetlenül besorolha-
tók-e a •hangjátékok közé, mégha dokumentumhang-
játéknak nevezik is őket, s nyilván ez a dilemma ma-
gyarázza a zsűri diplomatikus döntését is. 

Ez volt az a két műsor, mely a fentebb említett két 
típust úgy tudta ötvözni, hogy érdekes is, újszer ű  is 
legyen. 

Természetesen, ez nem jelenti azt, hogy az idei ohridi 
hangjátékfesztivál ezzel a két hangjátékkal eldurog-
tatta parádés petárdáit. Az 1918 novemberének részeg 
éjszakája és az Ezek az emberek tudják, miért har-
colnak — egészében véve volt úgyszólván kifogástalan 
műsor, ám számos rendez ői, szöveg- vagy hanghatás-
kísérletet hallhattunk a többi hangjátékban is. 

Tolnai Ottó A folyómérgez ő  című  hangjátéka, mely 
az Újvidéki Rádió magyar nyelvű  hangjátékműsorát 
képviselte, elsősorban magán a ,szövegen belül feszül, 
párbeszéd-szójáték-félreértés manipulációkkal próbál 
új dúmenzúót adni a rádiódrámának. (A manipulációt 
itt pozitív értelemben értem!) A rádiódráma megva-
lósítására is a szöveg diktálta szikárság, máz-mentes-
ség jellemző , mely a hanghatásokat, a zenebetéteket 
mellőzve a szóra összpontosít. A magyar nyelvű  adás 
szövege azonban sokat veszített a fordításban, melyet 
a fesztivál .közönsége a lehallgatás közben olvasott a 
hangszóróból szivárgó rezgésekkel párhuzamosan. 
Szintén szöveg-kísérlet, ám a rádiofonikus megvaló-
sításra inkább lehetőséget nyújt a zágrábi Vladimir 



Gerić  Off avagy ugrás és madár című  hangjátéka, 
amely a legjobb szövegnek járó díjat érdemelte ki. 
Gerić  négy szereplője három egymástól hermetikusan 
elválasztott rádióstúdióban kerül kapcsolatba egymás-
sal, s lehetséges érintkezésük, a fabula kibontakoz-
tatásának eszköze eleve a hang. Érdekes hangulatot 
teremtettek a külső  helyszínen felvett hanghatások és 
színészi alakítás az Újvidéki Rádió másik (szerb nyel-
vű) hangjátékában, mely a tavalyi ohridi nagydíj-
nyertes Dušan Ilić  szövegét valósította meg Fülesbag-
lyok a kihalt házakban címmel. Ez a műsor a legjobb 
férfiszerepért és a legjobb hangfelvételért járó díjat 
kapta. Az egyetlen aktuális kérdéseket tárgyaló hang-
játék a belgrádi Veroslav Rančić  Idegen bőr című  
rádiódrámája volt, amely egy munkaközösség dilem-
máit mutatja be egy tisztességesen kifeszített skálán. 
A skála egyik pólusa a magánélet, a másik a vállalat 
élete, s a szerzőnek — talán ez egyik legnagyabb ér-
deme — a szokványosnak induló történet kibonta-
koztatasa folyamán sikerült átugornia a frázisok kí-
nálta buktatókat, s •osupán a végkifejletnél kénysze-
rült ismét egy viszonylag szokványos megoldásra (a 
hangjátékban meg sem jelen ő, de kulcsszerepet játszó 
hős halála). 

Külön csoportba sorolhatók az úgynevezett adaptá-
ciók, a rádióra alkalmazott szövegek. Krleža napló-
jegyzetein kívül még .két ilyen szöveget -hallhattunk: 
Ivan Cankar Kurent című  elbeszélését (ha másért 
nem, a Cankar-évforduló alkalmából) a ljubljanai rá-
dió dramaturgja, Borut Trekman alkalmazta rádióra, 
Zoran Petrovi ć  gyűjtőúton alapuló költői szövegébđi 
pedig S Bánát felett madárijeszt ők címmel a belgrádi 
Neda Depolo készített igen érdekes іћaвgј 4tёkоt, mely-
ben a divatba jött Bánát-téma és a szintén divatba 
jött népiesség jegyei egyaránt fellelhet ők. 

A három hangjáték, mely a tizenegyb ől a felsorolás 
után megmaradt, az értékszintet el nem ér ő, s talán 
botcsinálta kísérlet szintjén rekedt meg. Duško Pet-
rović : Séta a ketrec kertjében (szarajevói rádió; elég 
homályos szimbolikán alapuló, végül sci-fi-szer űség-
be torkolló zavaros történet); Ramiz Kelmendi: Az 
év, melyben négy tavasz volt (prištinai rádió; negy-
venperces monodráma, mely a monodráma összes 
csapdájába beleesett); Vladimir Kocjan čič : Búcsú Pé-
ter mestertől (ljubljanai rádió; egy pókerparti kere-
tébe ágyazott, modernség-mimesisbe fulladó ál-szel-
lemes darab, •ál deus ex maehinával). 

Ezekkel az üveggolyókkal folyt a játék az idei, hu-
szonegyedik ohridi hangjátékfesztiválon. 

danyi 
magdolna 

haпgkeresés, 
е lményiség — 
megtorpanásokkal 

Kovбcs Nándor: Fölöttünk az ég, 
Gemma-könyvek 5., Forum , újvidék, 1977 

Legújabb költészetünk tájékozódási irányát tekintve 
Kovács Nándor első  verskötete, a Fölöttünk az ég 
eltéréseivel hívja fel magára a figyelmet. Kovács 
Nándor a hagyományos élményvers vonzásában ke-
resi költđi világa kibontakoztatását, és önkeres ő  út-
jain a tiszta líra alakulási módozatainak többféle le-
hetőségét villantja fel. Úgy mer (és tud) hagyomá-
nyos lenni, hogy eközben nem érez hasadást hagyo-
mányosság és modernség között. Kassáktól épp úgy 
tanulni akar, mint Balassi Bálinttól — tartást is, és 
nem csupán stílust, miközben nyelvükben ritmusuk-
ban is megidézi őket. .Példákat és elődöket keresve 
jut el Balassáig, hogy általa is hirdethesse azt, ami 
számára a legfontosabb, s amiben többször hinni is 
tud, éš nem csupán hinni akar: van még tér a vers-
ének közösségteremt ő  és közösségi hangulatot ,kifejező  
élményi közvetlenségének, a mai létezés ' határhely-
zetei is megvonhatók, éppoly élességgel megnevezhe-
tőek, mint régebbi, „áttekinthetőbb" korokban. Еlet 
és versírás együvétartozását hirdetik versei, a „ker-
telés nélküli" beszédet éltetik, az életességet, a nyi-
tottságot. Könyvének tanmásága szerint nem tud és nem 
vállal magára más terheket, másfajta dilemmákat, 
mint amiket az élet kínál. „Nézzünk most mélyebbre 
a szónál" (Hullámtörés) — biztosítja magát akkor, 
mikor a (vers)beszédnek az életélményt magátólérte-
tődő  természetességgel, könnyedséggel fed đ  hitele 
megkérdőjelezetté válik, s az elmagányosodás foko-
zódó érzése (Kovács Nándor költ ői világának legsú-
lyosabb léttapasztalata) a (vers)beszéd összetettebb 
alakzatait kívánja meg. 

A korszerűtlenségtđl való félelem nem riasztja őt el 
a dalformától, érzelmeinek közvetlen kidalolásától, —
a dalolás könnyedsége azonban legtöbbször könny ű-
séget, puszta ritmusgyakorlatot eredményez (Füst). 
Más verseiben a dalforma stilizáltabb alakját választ-
ja (Balassi vitézei, Szerelmes verstöredék Má гžának, 
stb.) s ez utóbbi úton járva egy-egy versében a tiszta 
líra bensőségének salakmentes pillanatait formálja 
meg. Bármiképp is vélekedjünk ez út járhatóságáról, 
folytathatóságáról, e dalok meggy őzőek; a nyelvi-rit-
mikai csiszoltságukból eredő  katartikus kisugárzásnak 
engedve jólesik arra gondolni, hogy lehet még nekünk 
is játékos közvetlenséggel szólni — mondjuk — a 
szerelemről, mikor is a rettegések és kételyek felol-
dódhatnak a virágének bizakodó, reményked ő  ember-
ségének naiv szépségében. 364 
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Más verseiben a groteszk tárgyiassága felé tapogató-
zik, az indulat egy ötlet végigvezetésében (Március 15), 
vagy épp túlfokozásában csapódik le, mint a Vers a 
társasjátékról című  versben, minek nyelvi játékossá-
gában, „dadaizmusában" egy mai közösségi ének, egy 
mai „harci dal" önironikus felszabadultsága lüktet. 
Könyvének utolsó, külön fejezetet alkotó „hosszú ver-
sében" pedig (Hullámtörés) az élményiség összetet-
tebb, gondolatiságában sokrétűbb alakzatával kísér-
letezik, nagyobb lélekzetet véve, і nmár nem az egy-
szeri indulat szikráit Pattantva, hanem a létélmény 
folyamatosságát érzékelve fogalmaz. 

A versbeszéd különbözőségei, a versformák sokféle-
sége egy fiatal költő  útkeresésének a bátorságáról, 
nyitottságáról is vallanak. A hangkeresés könyve a 
Fölöttünk az ég, mely az önkifejezésnek még az elha-
tárolóbb választásokon inneni, csapongóbb útjait mu-
tatja. Az egyszer-egyszer megtalált formák (akárcsak 
a stilizált dalok, vagy a nyelvi groteszk esetében is) 
mintha nem bizonyulnának eléggé rugalmasnak, ha-
mar kimerülnek; az újabb és újabb egyszeri élmények 
mindig új, a pillanat hangulatiságával adekvát formát 
követelnek. Ez a jelenség ismételten a versek meg-
hirdetett életességét húzza alá, ugyanakkor azonban 
az elmélyültség elégtelenségér ől is tudósít. A formák 
fellazulása, a meglelt beszédmódok gyors kimerülése 
az önismeret fogyatékosságairól is tanúskodnak, nem 
csupán az alkotói fegyelmezettség hiányosságairól. Az 
élményiség így csak ritkán tudhat egy létérzés hite-
lesítőjévé magasodni, bárha versenként meg is terem-
tődnek ennek feltételei. 

Kovács Nándor egyik legsúlyosabb, leger őteljesebben 
megélt költői élménye az emberi kapcsolatok felbom-
lásából eredő  elmagánosodás érzése, ez az élmény 
vezeti el őt a beszéd problematikusságának az érzé-
keléséig is. „A szó lehűlt s lehűlt az idő  is. / Ki hall-
gat már a szóra bizakodva? / (...) Dárius kincsét most 
a némák bírják, / vagy azok se" —írja A lépcsőn 
megpihenve című  versében, ezt a helyzetet azonban 
nem tudja (és nem is akarja) az írás helyzetének el-
fogadni, számára ez szószerinti értelemben a vers 
halálát jelentené, az írásnak nemcsak végs ő  célta-
lanságát, hanem a lehetetlenségét is. Igy lesz ez a fel-
ismerés a csüggedés órájának hangulati következmé-
nyévé, egy keserű  hangulat-élmény kifejezőjévé, 
anélkül, hogy gondolatilag elhatárolб  jellegűvé válna. 
A „szó lehűlésé"-.ben az indulatok kiégésének, a be1ü1-
rđl megélt józanodásnak a veszély-élményét érthet-
jük, mely egyúttal az egyedüli veszélyeztet đje is a 
versnek e költészetfelfogásban. A dalolás természe-
tességének a megsz űnésére így leli meg a „józanság 
okát" elemezve a túlegyszer ű  magyarázatot: „Egészen 
egyszerű  a dolog, J és mégsem egyszer ű : /öregszem." 
(đregszem) Az öregedés megvallására többször is sor 
kerül a Fölöttünk az ég verseiben, mintegy a gyűjtő-
fogalma lesz ez minden felismert hiányérzetnek, anél-
kül, hogy az öregség élménye belülr ől megélten fo-
galmazódhatna meg. Ezért jelentheti hát ez a leegy-
szerűsítés egyúttal a költ ő  megfutamodását is; a lélek 
erőtlenségére vall ez a léttapasztalatok és létlehet ő-
ségek költői végiggondolása és végigélése szempontjá-
ból. Holott Kovács Nándoт  költői lehetđségei — a 
maga kijelölte úton —épp itt vannak: az élménynek 
nyelvében magas hőfokú végiggondolásában és vé-
gigélésében, miként azt — részleteiben — a Hullám-
törés című  verse is bizonyítja. 

Kálnoky László nehány verssorát idéznénk itt me-
mentóként, hiszen a kritikai szónál jóval pontosabban 
fogalmazza meg az élményi költészet egyik alapkö-
vetelményét: 

„Elmúlt a tél. Ideje, hogy fölengedj. 
Vágj neki a mez őknek szabadon. 
Sebaj, ha lábad kásás hóba süpped. 
Csüggedésed senkit sem boldogít" (A bocsánat) 

pogány 
imre 

roll 
over... 

Létezik-e nálunk zenekultúra? Hogy erre válaszolni 
tudjunk, legelőször azt kell megvizsgálnunk: ki, mi 
az, aki vagy ami zenénket irányítja és terjeszti. In-
duljunk el kerülő  úton. 

zenetársadalmunk 
„védelmező i" 

Tisztázzuk legel őször, létezik-e nálunk „fogyasztói 
társadalom" — legalább is a zene szempontjából —
olyan értelemben, mint ahogyan azt a nyugati álla-
mok társadalmára szoktuk vonatkoztatni. Itten csak a 
magatartásbeli hasonlóságra gondolok. Azt már  6111-
tani is merem, hogy olyan egyének vannak nálunk, 
akik egy ilyen kérdés puszta fölvetése ellen is felhá-
borodottan tiltakoznának. Nem ártana, ha ezek meg-
vizsgálnák önmaguk magatartásfo гmáit és zenei mű-
veltségüket. Az illető, aki eleve szembehelyezkedik 
egy ilyen vizsgálódással, még nem lépte át a kispol-
gári fogyasztó zenekultúra-szintjét. 

kispolgáriság 

Kispolgárinak nevezem hazai zenénknek azt a részét, 
amelyet csak azért „alkotnak" meg — tákolnak sab-
lonokból —, hogy az (értelmileg) végtelenségig leegy-
szerűsített dallam-szöveg páros által olyan — .most 
már klasszikus értelemben — kispolgári érzéseket 
elégítsenek ki a nagyközönségnél, melyek állandó 
kielégítéspótlásra szorulnak (els ősorban erotikus-szen-
tжnentális érzéseket), és így az erre fogékonyakat az 
összes audiovizuális eszközök támogatásával ráveszik, 
hogy több tízezres példányszámban vásárolják meg —
fogyasszák el — két háromhetenként a lényegében 
mindig ugyanazt nyújtó újabbnál újabb lemezeket. 

minőség 

Vizsgáljuk meg közelebbr ől ezt a „műfajt". A szöveg 
nem több mint ez: elhagytál, visszajössz még, ne gye-
re vissza, menj el, szeretlek, szeretlek, szeretlek variá-
lása jócskán megtömve jelz őkkel, hasonlatokkal, kü-
lönféle más hatásvadászó stíluselemekkel, melyek 
egyedüli feladata a szöveg komplex egészével, hogy a 



hallgatón érzelmi erőszakot kövessenek el a művészet 
jelszóparavánja mögött . Valójában eközben a sablon-
zenével párosulva magát a művészetet erőszakolják 
meg. 

„A giccs olyan művészi kommunikáció, amelyben az 
alapvető  célkitűzés nem az, hogy a befogadót az aktív 
felfedezés élményében részesítsük. Ellenkez őleg: erő-
nek erejével arra kényszerítjük, hogy egy bizonyos 
hatást érezzen, abban a hiszemben, hogy ez az emó-
сiб  adja az esztétikai élvezetet" — írja Umberto Eco 
(A rossz ízlés struktúrája). Tehát a sláger és a hasonló 
„zenei irányzatok" eszerint a giccs körébe sorolhatók. 

Mégis, miért egzisztálhat egy ilyen giccs-kultúra ná-
lunk is? Azt hiszem , erre már az előbb megadtam a 
választ : fogyasztói társadalmunk legel őször azt veszi 
meg, amit legkönnyebben tud elfogyasztani. Sajátos, 
fogyasztásra alkotott tömegzenénk nem hordoz magá-
ban olyan veszélyt sem, mint egy kanál ricinus. Funk-
cióját azonban betölti . Amilyen könnyen felvesszük, 
olyan könnyen szabadít meg a gondolkodás kénysze-
rétől. Befogadása nem kíván semmilyen er őfeszítést. 
így „ideális táplálék a lustább közönség számára, 
mely részesülni akar ugyan a szépség értékeib ől és 
meg akar győződni a szépség értékeinek élvezetér ől, 
de anélkül, hogy ez komolyabb erőfeszítésébe kerül-
ne". (Eco) 

fogyasztói társadalom 

Térjünk vissza a kérdésfelvetésünk ellen „tiltakozó" 
imaginárius személyéhez . Meg kell állapítanunk, hogy 
aki átlépte a tisztán kommerciális zene szintjét, látja 
és ezért el is kell ismernie , hogy létezik egy tisztán 
fogyasztói ízlésre — amelynek művészet vagy giccs-
tendenciája igen kérdéses — mesterségszerűen alko-
tott zene, amely feltételez egy fogyasztói réteget is. 
Igen, a „fogyasztói társadalomtól " mi sem vagyunk 
mentesek , éppúgy, mint a ,.business" diktálta zenét ő l. 
sem. Sőt , ami még katasztrofálisabb , az úgynevezett 
új népzene és a slágernek titulált „műfaj " egyedural-
mával van dolgunk . Sajnos, pont ezeket lehet a zenei 
fejlődés szempontjából a legkártékonyabbaknak ne-
vezni. 

folklór 

Vajdaság szerencsére eléggé kívülesik az .új „népzene" 
hatáskörén — már annyiban , hogy nemigen „alkot-
nak" ilyet területén . Ez érthetđvé válik , ha figyelem-
be vesszük lakosságának nemzetiségi eloszlását. 
A vajdaságiak ugyanis éppen nemzetiségi mivoltuk-
ból kifolyólag inkább az eredeti folklórt igyekeznek 
megőrizni . Az eredeti folklórzene feltárása azonban 
nem mondható éppen folytonosnak és szervezettnek. 
Az Újvidéki Rádió , mint az anyagilag legerősebb Vaj-
dasági intézmény , amely zenével foglalkozik, mind-
eddig a nótákra szorítkozott . Ez pedig nem folklór. Az 
elslágeresített népzene bizonyos tendenciákat mutat az 
új népzenéhez való közeledésre . Ez annyit jelentene, 
hogy a folklórértékeket giccsel váltjuk fel. 

szórakoztató zene 

Vajdaság „területenkívülisége " — mint az „új nép  
zene" esetében — már nem vonatkozik a szórakoztató 
zenére is . Vajdaság kiverekedte saját könny űzenei 
fesztiválját , igaz , ugyancsak megkésve, hiszen orszá- 
gos viszonylatban ez a „mozgalom " már hanyatloban 

van, de ezért itt még forszírozottan terjeszti a fönt 
kispolgárinak nevezett zenét . Ez az egyetlen rendez-
vény tartományunkban , amely nívósabb lehetne, még-
sem dicsekedhet különösebb színvonallal . A bejáró-
dott szabadkai fesztiválzene nem több , mint közön-
séges sláger . Az ifjúsági dalfesztivál annyiban felel 
meg nevének , hogy csak 27 éves korig pályázhatnak 
a zeneszerz ők . A dalok elosztását és a résztvev ő  elő-
adók kiválasztását végző  válogató bizottság tagjainak 
átlagéletkora jócskán meghaladja a pályázók átlag-
életkor-határát . Az egész fesztivál kommerciális és 
nem zenei szempontok szerint alakul , de hát a koan-
mercialitás is a szerepe . Nem a tényleges többséget 
képező  közönség , az ifjúság , hanem a magukat éveken 
át vezető  szerepben „tartó" „zeneszakértők" ítéletének 
érvényesülésével kommerciális zene kerül a közönség 
elé: Nem csoda , hogy ezzel a fesztivál önmagát 
kommpromitálja. 

produkció 

Hasonló a helyzet Vajdaság egyetlen producense, az 
Újvidéki Rádió esetében is. Csak az kerülhet a kö- 
zönség elé, ami megfelel a műsorszerkesztő  tanács 
mércéinek — melyek már vagy tíz éve azonosak —. 
maximum 3 perc időtartam , könnyen megjegyezhető , 
gyakori refrén és még könnyebben megjegyezhet ő  
szöveg . A rock és a szélesebb körű  pop-zene is el van 
slágeresítve , minden progresszivitás tiltott dolog. 
A sláger tíz éve még a legerősebb ütőkártya volt. Ma 
azonban , amikor a szórakoztató zene már átesett egy 
ritmusváltozáson és a közönség aktívan akar , és vesz 
részt a zene élménnyé alakításában , a sláger a letűnt 
idők csökevénye csupán . A diszkó-zene teljesen új 
távlatot nyitott a zene kommercializálásának terén. 
A sokrétű  rock nemcsak koncert -tömeghisztéria ki-
váltására törekszik , hanem ugyanúgy beletartozik a 
zene mindennapos életterébe , mint a pop többi ága. 
Nyugodtan mondhatjuk , hogy a pop , rock-zene telje-
sen elfoglalta a sláger tíz év el đtti helyét. A kemé-
nyebb hangzás, a lükáető  ritmusok sziikséglete nem 
tagadható le. Ezt azonban teljesen szem el ől tévesztik 
Vajdaság producensei. 

társadalmi 
elem 

A zene társadalmi termék és ebben a közegben is 16-
tezik , ezért akarva-akaratlanul bizonyos funkcióval is 
kell rendelkeznie . A zene a kommercionális szempon-
tok alapján történő  centralizálás következtében szinte 
paranoissá válik , valódi — zenei — szerepével párhu-
zamosan üzleti-kommercionális szerepet is kell vi-
selnie. 

Ha társadalmi szerepét be akarja tölteni, a zene nyil-
vánosságra hozásáról maguknak az alkotóknak kel-
lene dönteniük . Sajnos nálunk még a zenészek társa-
dalmi helyzete is tisztázatlan . Minden szervezeten kí-
vülállóak, amely biztosítaná nekik a többi foglalkoz-
tatott jogait, pedig ők teszik lehet đvé valójában több-
ezer dolgozó : előadóművészek , szerkesztők , technikai 
személyzet megélhetését : rádióban , tévében , lemez-
gyárakban stb. Természetesen nem állítom azt, hogy 
mindent publikálni kellene , ez értelmetlenség volna. 
Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy zenei tár-
sadalmunk — hála részben a külföld , részben hazánk 
más területei progresszívebb zenéjének — ezt a szin-
tet régen túlhaladta , vagy legalábbis ennek a tár-
sadalomnak egy akkora része jutott el legalább a rock 
and roll-ig , amely szбmottevően helyezkedhet szembe 
„sláger"-kedvelđinkkel . Igy tehát a sláger nem kom-
merciális okokból egzisztál , sőt uralkodik még mindig. 366 



piac 

A piac megköveteli, hogy a reprodukált zene hamar 
elfogyjon, és ezzel egyidej űleg kimenjen a divatból. 
Erre már csak azért is szükség van, hogy megszület-
hessen az új termék iránti igény. Nálunk ezt az alap-
vető  törvényszerűséget sem veszik figyelembe. fgy 
viszont nem is lehet pénzhez jutni, ha nem követjük 
a közönség igényeinek változását. Ez azonban látszó-
lag nem izgatja „szakembereinket". A rádió ugyanis 
sérthetetlen. Hiába fütyülik ki, dobálják meg, nem 
reagál. Egyedüli védekezés ellene, hogy ne hallgassuk. 
A közönség így nem fejl ődhet a hazai zenét figyelve. 
Leginkább az a benyomása támad az embernek, hogy 
„fékezőerőink" a saját tehetetlenségük tudatában fél-
nek egy új hullámtól, amelyet a közönség már kíván, 
de amelyet ők nem tudnának követni. Ezért választ-
ják a számukra kompromisszumos megoldást. 

Mint tartományunk alkotó zenei életének irányítója, 
az Újvidéki Rádió kénytelen volt bizonyos irányba 
progresszivizálódni. Meg is tette, de megkerülve Vaj-
daság zenéjét. Ezt a tendenciáját kimerítette azzal, 
hogy nemvajdasági rock-együtteseket importál kon-
cert-felvételezésekre, és stúdióját — mely a közel-
múltig Júgoszlávia legjobban fölszerelt stúdiója volt és 
előreláthatóan megint az lesz — bérbe adja más pro-
dukcióknak. ,Így kettős a haszon: pénz áll a házhoz, 
és mint a stúdió tulajdonosa, a Rádió használhatja 
ezeket a felvételeket. Ezek az import zenekarok nem 
veszélyeztetik a Radiót mint zenei produkciót, mert 
az ország aránylag távoli részeir ől jönnek és vissza 
is térnek oda, nem fenyegetve Vajdaság elmocsara-
sodott zenei életét azzal, hogy itt működnének. A Rá-
dió szempontjából kompromisszum, ha alkotói a régi 
szinten maradnak, és csak vendégzenészek léphetik át 
a szokványszintet. 

kerülőutak 

Ez azonban a közönség számára nem kompromisszum. 
Még kevésbé az alkotók számára. A kreativitásában 
korlátozott zenei potenciál így nem érvényesülhet. 
Már azért sem, mert amikor alkotózenénk legalább 
bizonyos fokig is függetlenedni próbál, és társadalmi 
szervezeteken, konkrétan a VSZISZ-en keresztül keres 
új utat (ami a Kiszácsi Majske note „fesztiválhoz" 
vezetett), teljesen anyagi támogatás nélkül marad, 
s így megint csak a Rádió veszi át az irányító sze-
repet. 

marad-e 
minden 
a 
régiben? 

Az egészből az következne, hogy társadalmunk meg-
elégszik azzal, ami van. Szerencsére ez nincs teljesen 
így. Sok olyan zenészünk van, aki minden gáncs el-
lenére a maga zenéjét próbálja érvényesíteni, azt a 
zenét, amelyet a társadalom változása kíván meg. 
Ugyanakkor mintha enyhülne az egész helyzet. Lehet, 
hogy ez csak ideiglenes kompromisszum-megoldás de 
remélhetőleg Szabadkán nem marad ennyiben. 

rezümé 

harkai 
imre 

gondolatok 
az 
élettérrő l 

(építészet 
es 
környezet) 

az 
alkotás 
fel h asz nálja 
és 
kiemeli 
a 
természet 
szépségét 

A társadalom fejlődése nem eredményezheti a kör-
nyezet lefokozását. Az ember és természet közötti 
kapcsolatnak az ipari társadalom termelési folyama-
taiban olyan értékeket kellene adnia, amelyek az 
egészséges környezet elvét helyezik él őtérbe. A tár-
sadalom tervezett fejl ődésével nem a reagálást kell 
megvilágítani egyes fenyegetésekre, hanem a közös-
ségi érdeket az egyéni fölé helyezni; megakadályozni, 
hogy ezek a fenyegetések beteljesüljenek. Az idén 
(környezetvédelmi év) nagyszámú cikk foglalkozott a 
környezet krízisével. Egyr ől nem beszéltünk: az épí-
tészet és a környezet kapcsolatáról, amely nagy mér-
tékben meghatározhatja a környezet jó vagy rossz 

„Roll over Beethoven" — mondta Chuck. — „Hen-
gereljük le Beethovent ". Azt hiszem, nálunk egyel őre 
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irányban történ ő  átalakítását egy kiépített élettérben. 
Ha a tér tervezésér ől beszélünk, nagy hiba lenne fe-
lületekről beszélni , hiszen a központi téma a környe-
zet és annak kiépítése . Az építészek tudják , hogy nem 
házat terveznek , hanem „környéket", egy világot, a 
tárgyak új rendjét , egyszóval : élettereket. 

Mindannyian ismerjük azt az elvet , miszerint az épü-
letet a környezetbe kell „ágyazni ". A tervezđ  és a 
környezet , amelyben alkot , ezt nem minden esetben 
tudja biztosítani . Gondoljunk csak városainkra: a 
szürke parkolóhelyekre , a gázra és zajra , a műanyag-
fákra, a betonra és forró aszfaltra , az utcákon höm-
pölygő  emberánadaitra és ;az itt esadékes humánus kör-
nyezetkiépítésre. 

A technika önmagában véve nem hibáztatható városi 
környezetünk megfert đzéséért . 5őt ellenkezőleg, az új 
térformáló erőkkel szakadatlanul keresni kell és min-
dig meg kell találni a természet és a tervezett új ele-
mek közötti harmóniát . Az új építményeknek gazda-
gítaniuk kell környezetüket , rá kell épülniük; nem 
szabad elfelednünk , hogy a harmónia esetén a vissza-
ható formálás sem marad el: a környezet az új épít-
ményeket új tartalmakkal fogja gazdagítani. 

Többször utaltunk arra , hogy a település és környe-
zete, az építmény és környezete , a táj és a tájközpont 
organikus egységet képez. Az ilyen kapcsolattal a ter-
mészet gazdagodik . De nem csak a természet számára 
fontos a kapcsolat organikussága. 

A modern architektúra egyes esetekben jelentkez ő  
önkénye lerombolta a környezetében található szép, 
mértékarányos és használatra alkalmas építészeti em-
lékeket, és a helyükön emelt új épületek nem tudták 
a régi értékeket megvalósítani . Elszakadt a sokat 
emlegetett kapocs, a környezet megváltozott , lefoko-
zódott. Akik megđrizték magukban a két érték össz-
hangjának igényét, értetlenül álltak ezek előtt az új 
építmények előtt , majd késđbb minden rombolással 
— a szükségszerűekkel is — szembeszegültek, és a 
fejlődés kerékkötőivé válik . Vagy - ilyen kifakadást 
szült elkeseredésük : ha a régi városmag felét lebon-
tottuk , bontsuk le a másik felét is, hiszen eredmény-
telen a fenntartása . igy érkeztünk el a környezet 
rombolásával a városok eljellegtelenedéséhez. 

újra 
építhetünk! 

Elkészültek a tervek , kitöltöttük az űrlapokat , kiszá-
mítottuk az épület állóképességét , megkaptuk a bank-
kölcsönt, új anyagokat használtunk , de a környezetet 
nem építettük ki. Ez a pszichológiai szempont ismét 
az utolsó helyre került és az épület felépítése nem 
jelentette a környék egyetemes kiépítését is. Pedig, 
bármilyen furcsának tűnik is, itt is elkezdhető  a kör-
nyezetvédelem . Abszurd helyzet : ha nem „építünk" 
környezetet — nem is kell védeni! 

Az univerzális modern architektúra nem csak a ter-
mészettel egybeszöv ődve ad tájszerkezetet, hanem 
tiszteletben tartja építészeti kultúránk emlékeit és je-
lenlétével új erőt kölcsönöz nekik. 

A műemlékek kiépítésük módjában és létesítési terük 
tekintetében organikus egységet alkotnak a környe-
zettel . Egyfajta tradicionális és történehni keretet ad-
nak életünknek . Az épületek nem egyenérték űek. 
Egyesek csak az összhangot , harmóniát , a környezet 
érvényesülését segítik elđ, és kapocsként szolgálnak 
az értékes épületek között. Leginkább ezek esnek 
áldozatául a rombolásnak . Ezeknek az építményeknek 
az eltávolítása a téregységb ől megbontja az egyen-
súlyt, a környezet lefokozódik , a tér kifakul. 368 



A lerombolt helyére új épület kerül. Az új tartalmi 
egység új funkció, koncepció, mérték szerint alakul. 
A modern architektúra építményei nagy gondossággal 
készülnek és a környezettervez ők több mód közül vá-
laszthatnak. A legismertebbek: 

— az új és a régi ellentétének kihasználásával ki-
emelni a régi épületeket. Az új tartalom mint háttér 
szerepel. Több esetben a várttal ellentétes hatást 
értek el. 

— az új tartalom a régihez alkalmazkodik. A stílus-
elemek átformálása több esetben kétes értékekhez 
vezetett. 

Észrevehetjük, hogy a mai modern architektúra elveit 
követő, urbanisztikai struktúrákat tiszteletben tartó 
adott proporciókat és méreteket követ ő, egyes építé 
szeti formákat és anyagokat híven tükröz ő  megoldás 
követi a beépítés alapelveit, de nem biztosítja min-
den esetben a környezet újrafogalmazását. 

Az építészet és a környezet kapcsolata elválasztha-
tatlan az ember és a környezet függ őségétől. Az em-
ber értékeléséhez hozzátartozik az általa el őállított 
termékek értékelése. fgy a társadalmat az őt alkotó 
személyek és az általuk létrehozott környezet alapján 
értékeljük. A környezet pedig a társadalom egyik 
előállítható „terméke" lehet, ha az ember és a kör-
nyezet kapcsolatában az élettereket keressük. 

bicskei 
zoitán 

éneklő  аmег  ka 

(nashwille) 

Az utóbbi években (évtizedben?) a filmm űvészetben 
egyre erőteljesebben jelentkez ő  nemzeti önvizsgálat 
megfelelőjét az amerikai filmben talán Robert Altman 
opusza képviseli a leghatározottabban. 

Már előző  filmjeiben (a sikeresebbekben és a sike-
rültebbekben egyaránt) megfigyelhettük, milyen von-
zódással irányította kameráját a legszélesebb rétege-
ket érintő  és behálózó rítusokra. Ezek a groteszk hét-
köznapi „néprítusok" (rögbi, szerencsejáték, show) 
most egy fókuszba tömörülve jelentkeznek az ame-
rikai „népművészet", a show-bussines szűkebb hazá-
jában, Nashwille-ben. 369 



Kevés ilyen „kegyetlen" film készült a 200 éves Ame-
rikáról, pedig a most divatos naturalista er őszak áb-
rázolásának itt nyoma sincs. Ez a film szellemi er ő-
szakot ábrázol — paradox módon a „legkellemesebb, 
legszórakoztatább" módon. Fülbemászó slágerek, pon-
tosabban Amerika népzenéje, Country-western dalok 
szólnak az egész film folyamán. A leger őteljesebb 
tömegjelenetekben az egész történetet kitölt ő  félelme-
tes karnevál pillanatok alatt felfedi színjáték- (rítus-) 
jellegét. Érdemes egy ilyen „nagy jelenetre" irányí-
tani figyelmünket és felvázolni jellemz őbb vonásait. 

Már a film elején szemtanúi lehetünk a mosoly és 
kedvesség kulisszáival felvértezett „gyógyult" ideg-
beteg énekesnő  látványos megérkezésének a repül ő-
térre. Fogadtatásának ezt a hazug pompáját, összes 
színes kellékeit a filmen végig magával hordja. Az 
épület üvegfala mögé terelt tömegb ől egy-egy pilla-
natra feltűnő  figurákat Altman kiemeli, és olyan jel-
lemekké (főszereplőkké) teszi őket, akikre fúgasze-
rűen építkező  filпnjében nyugodtan építhet. (Ez persze 
nem ütközik ki bántóan a fihrnb đl: mi egy televízión 
tanult rendez ő  hiteles dokumentumjátékát nézzük vé-
gig). Ebben az extázissá fokozódó ünnepségben csupa 
szenzációs dologról közvetítenek nekünk (a tévé is 
személyesen hozzánk fordult). A látvány kiábrándító 
— és mégis itt a rajongó tömeg. Félelmetes ez az 
üresség, és méginkább az színes lilihippekké változ-
tatása. A film különös hangulata is ebb ől ered. Míg 
a legtöbb új amerikai filmnél a perg ő  sztori hívja 
fel magára a figyelmet, itt valami másról van szó. 
A sztori itt is „pereg csak a kamera a „poén" után 
is ottmarad, és így jelen van az „üresjáratoknál" is. 
A sok csillogás egyre groteszkebbé válik. A sztárok-
nak ez a sajátos társadalma a „közönség" feletti ha-
talomként vonul végig a filmen, és nemcsak politikai 
metaforaként: konkrét formában a választási mecha-
nizmus megindulásakor jelentkezik. (Hogy mennyire 
égető  kérdés ez Amerikában, csak az utóbbi évek 
filmmtermésén lemérhetjük: A jelölt, Buf falo Bill és az 
indiánok, Taxisof őr stb.) 

Tulajdonképpen itt jelentkezik el őször szabályos tör-
ténet. A film első  felében rengeteg apró figura tűnik 
fel. Szerte a társadalom valamennyi rétege képvdselve 
van: „fehérített" négerek, álmodozó kisemberek, te-
hetségtelen törekv ők, mikrofonba kapaszkodó ripor-
ternők és a neurotikus emberek minden fajtája. Van 
azonban a filmnek egy emberileg értékes figurája: az 
anya, aki süketnéma gyerekeit tanítja mérhetetlen fi-
gyelemkel és szeretettel. Talán ő  az egyedüli aki nem 
„süketnéma" a filmben. Az apró emberi drámák egyre 
sokasodnak, és mert a reflektorfény mögött észrevét-
lenül tűnnek el, tragikus hangsúlyuk csak növeksziјk. 
Kit érdekel? Ne tör ődj vele! — Ezt éneklik a film vé-
gén is a gyilkosság után. 

A vezető  naswille-d  énekesek választási nagygyűlésre 
történő  toborzása alatt nagyszer ű  metszetét láthatjuk 
a jelenlegi politikai hangulatnak. A gigantikus transz-
parensek alatt üvöltő  törpenagysági emberek tiltako-
zása nevetséges. Menekülni azonban lehetetlen, hisz 
üzlet, politika egy — a közös vezérfanal a pénz. Ebben 
a színjátékban összes űrűsödnek a drámai csomópon-
tok, szinte minden és mindenki felvonul, akit eddig 
láttunk; csillogó öltözékké vált énekesek sorakoznak 
a pódiumon. Valódi műsor ez. Ezen a ponton éri el 
legdrámaibb pontját a film. Becsapnak minket is: 
végig azt hittük, hangszer van a beged űtokban —
valódi fegyver volt, és ezúttal az énekesekre tüzelt. 
A gyilkos kezéből a pisztolyt kicsavarják, de a jóaka-
rat itt téves — bűnös az. is, aki segít. A pillanatnyi 
zűrzavar után megindul a leplező  gépezet, folytatódik 
az éneklés, és az új sztár — még ha egyel őre tépázott 
is — születőben van. 

Annak ellenére, hogy a film vége: a minden marad a 
régiben kissé elkoptatott frázisa nem egyezik ennek 
a kegyetlenül őszinte filmnek a szemléletével, hogy 
a groteszk humor néha anekdotába hanyatlik, és hogy 

egyes jelenetek önismétlőek, a film után mrindenkép-
pen éberebben figyeljük „hétköznapjainkat". 

Az utolsó jelenetek egyikében a hatalmas szélesvásznú 
filmen az óriási színes amerikai zászló hullámzik 
előttünk, maga a mozivászon, a képkeret hullámzik 
itt. Altman kamerája az énekl ő  tömegről az üres ég-
boltra megy. Noha a film „direkt üzenetet" nem mond 
ki, a példa ő  maga, és követelése világossá válik: új 
életfarmi, új rítus kell. 
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A következőkben a kísérleti költészet századforduló 
utáni útjainak keresztmetszetét kívánom megadni 
azoknak a látszatra vagy részleteikben eltér ő  és más-
más név alatt jelentkez ő  fő  költészeti mozgalmaknak 
a tükrében, melyek a különbözőségük ellenére szinte 
azonos alapelv szerint, a konkrét művészet alapelve 
szerint hirdették meg a hagyományos, vonalon belüli 
költészet elleni harcot. Írásom nem valamilyen egyéni 
elmilet érvényrejuttatását szolgálja; mindenekel őtt tá-
jékoztatni, tudósítani kíván a világban a múltban le-
zajlott és ma is tartó folyamatos költészeti forrongá-
sokról. Ehhez a munkához a jelenleg beszerezhet ő  
szakirodalom legjobb darabjait válogattam ki számos, 
már több áttételen és átdolgozáson átesett tanulmány 
kárára, melyek nyelvileg, esetleg térben is hozzá-
férhetőbbeknek mutatkoztak". ilő, napról napra vál-
tozó jelenkori tüneményekr ől lévén szó, néhány egé-
szen friss vagy a kiadók által csak bejelentett újabb 
forrásmunkát már nem tudtam tájékozódásom folya-
mán alkalmazni. Meggy őződésem, hogy így is hasznos 
szolgálatot teszek az olvasónak, aki helyenként, el-
szórtan már találkozott a feldolgozásra kerül ő  téma 
egy-egy részletkérdésével, kellő  betekintés és eliga-
zodás híján azonban talán a kelleténél hidegebben 
hagyta ez a költészeti átváltozás, mint esetleg a kor-
társ művészet többi figyelemre méltó jelensége. A 
múltban történt költészeti kísérletek és eredmények 
áttekintése révén el szeretnénk jutni oda, ahonnan 
jobban beláthatjuk és előjelezhetjük a jövőben esedé-
kes változásokat és beteljesüléseket. 

bеvezetёs 

Mint már utaltam rá, a kísérleti költészet általános 
fedőneve alá sorolt költészeti modellek —konkrét-, 
vizuális- és hangköltészet — nyelvi szerkezete a ki-
lencszáztízes évek konkrét m űvészetében megjelent 
fogalmi és nyelvi újításokat, felfedezéseket követi. A 
konkrét mozgalom magját a De Stijl című  folyóirat 
köré tömörült alkotók képezték, akik egy új, feltehe-
tőleg osztálynélküli társadalom valóságának követel-
ményeiből kiindulva értékelték át a századforduló 
előtti reprezentáló, bemutató, mimetikus-látvány-
szerű  művészetet. A De Stijl vizuális alkotói — els ő-
sorban Van Doesburg és Mondrian — mondták ki 
elsőként, hogy a hagyományos, leíró költészet „aszt-
más és érzelgős", és hogy „a szó tehetetlen". Az új 
kor-tudat az egyetemesség felé tartott, így a De Stijl 
szellemi harca is az individualizmus, a hagyományok, 
a dogmák és az egyéni kiváltságok ellen irányult. A 
művészetben ez azt jelentette, hogy az írásos kifeje-
zésről át kellett térni az elvont, absztrakt alakzatokra 
és az összetett szerkezetekre: „Hogy a körülöttünk és 
bennünk zajló te7n.érdek eseményt irodalmilag fel-
építhessük, a szó rekonstrukciója szükséges, hangzá-
silag és eszmeileg. Ha a régi költészet a viszonylagos 
és szubjektív érzések uralma miatt lerombolta aszó 
belső  jelentését, akkor mi új jelentést és új kifejező -
erőt akarunk adni aszónak, minden rendelkezésünkre 
álló eszközt — mondattant, prozódiát, tipográfiát, 
aritmetikát, helyesírást — felhasználva." A költészet-
re és irodalomra vonatkozó végkövetkeztetések a szá-
zadforduló előtti ábrázoló művészet rendszerbeli ta-
nulmányozásának eredményei voltak. Az absztraktis-
ták eltörölték a hajlított vonalakat, a díszítéseket, me-
lyeket a szellemi zűrzavar maradványainak neveztek. 
Az újplaszticizmusban csak a vízszintes és függ őleges 

vonalat tartották meg, melyeket csak higgadtan, érze-
lemmentesen lehetett megrajzolni. 

Ezeknek a külső , jobbára nyelvi-stiláris változások-
nak az előterében azonban az a korszakalkotó fel-
ismerés állt, hogy a művészet mint kommunikációs 
folyamat mindenekel őtt nyelvi (szemiotikai) termé-
szetű . A művészeti alkotást tárgyként abszolutizáló 
idealista felfogás valóságon kívüli létformájának mint-
egy ellenmodelljeként „művészeti tájékozódású" m űvé-
szetet dolgoztak ki, melyet a társadalmi-m űvelődési 
élet többi jelenségét is beépíteni képes önálló m űve-
lődési tevékenységként jelöltek meg. Ahelyett azon-
ban, hogy valamilyen már előzőleg létező, művésze-
ten kívüli valóság bemutatását szolgálta volna, az új 
művészet funkciója egy új valóság leképzésére, s őt 
megteremtésére irányult. Ez a m űvészeti modell, me-
lyet A sthetische Prozesse című  művében S. J. Schmidt 
szintaktikai-szemantikainak nevez, a formát, a szerve-
ződés folyamatát, a valóságot és a nyelvi értelmet 
tulajdon alapjának tekinti. Ilyen például a konkrét 
művészet, ezen belül pedig a konkrét költészet is: 
„A konkrét festészet semmit sem ábrázol, ami a ké-
pen kívül helyezkedik el, s a konkrét költészet sem 
mutat be semmit, ami a nyelven kívül  van.  . " 

A De Stijl konkrét művészetében tehát a művészet 
nyelvi jelenlev őségként merült fel, s a hozzá kapcso-
lódó elméleti munkák is a művészet természetét vizs-
gálták. Következésképpen leszűkültek a kifejezés ke-
retei is. Az egyénieskedés leküzdése és az általános 
harmónia létrehozása érdekében a nyelvi eszközök 
közül az egyenest, a függőlegest és a vízszintest, vala-
mint ezek derékszögű  áttörését; a színek közül a vö-
röset, a sárgát és a kéket, a nem-színek közül viszont 
a feketét, a szürkét és a fehéret, vagyis azokat az ál-
talános és elsődleges vizuális-nyelvi eszközöket alkal- 
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Kazimir Malevics: Fekete kereszt, 1913 

urazták, melyeket lehetetlen megmagyarázni: „Az alap-
szín és a derékszög konkrétan léteznek a kép felüle-
tén; nem ábrázolnak semmit, csupán önmagukat, és 
a köztük fennálló tiszta kapcsolatot, az egyensúlyi 
viszonyt jelentítik meg. 

Van Doesbwrg késđbb absztгakt festészet helyett a 
konkrét festészet terminust kezdte meghonosítani, el-
méleti munkáiban pedig a jelenkori poszt-konkrét• 
művészet őstípusát, ősmintáját építette ki. Mivel a 
konkrét elveket valló alkotók szerint a vonaltól, szín-
től és felülettől konkrétabb elem nem is létezik, a 
konkrét program szellemében fogant alkotások innen 
eredően a vizuálisan felismerhet ő  entitások szerkezeti 
egysége vaLtak, s misnet,ijkus tiiiajdonsággailkat levet-
kezve egy szerkezeti, konstruktív formába mentek át. 
Hasonló jelenséggel találkozunk Malevics és Kan-
dánszkij munkájában đs. Malevdcs szintetizmuaa a ku-
bista örökSégb ől az abapvető  szerkezeti elemeket, a 
derék- és háromszöget, a vonalat és a kört őrizte 
meg, a forma stiláris irányt vett, pusztaságba, lég-
üres térbe tartott, a csendhez vezetett el. Az áttörés 
akkor történt, amikor a konkrét m űvészet tulajdon 
nyelvi eszközeinek a tematizálását, vizsgálatát t űzte ki 
célul. A konkrét szabályok szerint alkotott kép vagy 
költemény már nem mutatott be semmit, nem beszélt 
valamiről, hanem vizuális, verbális és hangbeli ele-
meinek: a színnek, a szónak és a hangnak mint ön-
magára utaló jelnek a megvasósítására törekedett; 
nem beszélt valamiről, hanem egyszerűen volt, léte-
zésérđl tudomást kellett venni. 

A konkrétizmus elméleti szabályait azonban a költé-
szetbe már nehezebb volt átvinni, hiszen ez a kifeje-
zési forma elsősorban a nyelv informatív, kommuni-
katív tulajdonságaira támaszkodik. fgy a költészetben 
vázolt feladatok kezdetben meglehetősen zavarosak és 
homályosak voltak, hiába ismerték fel a De Stijl al-
kotói, hogy számos költđ  és író — de a társadalom 
egészében is — visszaélt az írással, a szavak értéke 

Ebben az esetben azért folyamodtunk kissé furcsa, fordí-
tott okozati felépítéshez, hogy felhívjuk a figyelmet bizo-
nyos, napjainkban különböz đ  nevek alatt jelentkező  fes-
tészeti irányzatok — pl, a posztkonceptuális festészet —
reproduktfv természetére, melyek új csomagolásban valójá-
ban a század eleji konkrét festészet megval6sulásait ismét-
lik bármilyen innovatív szándék nélkül (még ha úgy is 
tűnik). 

symposion 

megkopott. Tiltakozásuk jeléül újfajta érzékenység-
gel próbáltak viszonyulni az ábécé jeleihez, de a vár-
va várt fordulat csak a festészetben elért vívmányok-
ból következő  tömvényszerűségek enyhe módosítáea 
után következhetett be. A hagyományos költészet 
jobbára szabályos mondatokba tömörül ő  nyelvi szö-
vetének gyors, felel őtlen felbontása és megbolygatása 
azt jelentette volna, hogy a költészet létezését égészé-
ben véve is veszély fenyegeti. Ennek a felismerésnek 
köszönve a konkrét ill. szintaktikai-szemantikai művé-
szet költészetre vonatkoztatott szabályait bizonyos 
mértékig már el őre át kellett alakítani. Elsősorban az 
okozott problémát, hogy a festészetben elvetett jelen-
tésbeliséget emitt szinte lehetetlen volt mell őzni, fel-
téve, hogy a kísérletet a nyelv egészének meg őrzésé-
vel kívánták végrehajtani. 

Az önmagára utaló, önmagát nyelvi jelenlev őségként 
és lehetőségként tematizáló konkrét költészet alap-
szabályait már jóval könnyebb volt lefektetni a konk-
rét művészet természetére vonatkozó jellembeli tör-
vényszerűségek megvilágítása után. A későbbiekben 
felmerülő  költészeti problémák teljesebb megvilágí-
tása kedvéért fontos aláhúzni, hogy a sz űkebb érte-
lemben vett konkrét költészet mellett egyid őben több 
hasonló törekvés vette kezdetét, ezeknek a problemá-
tíkája azonban korántsem volt oly átfogó, a m űvészet 
általános konoepcáojáfbál és jellegéb ől eredđ, mnkáJb 
magának a költészetnek a bels ő  válságából követke-
zett, s nem kapcsolódott olyan szorosan a m űvészet 
fogalmának megváltoztatását célzó törekvésekhez. Ezt 
a szűkebb területen, csak a költészetben bekövetke-
zett szakadást egyszer űen vonalból való kitörésnek 
nevezhetnénk, mely aztán nemcsak a költészétet, ha-
nem a könyvkészítést, a plakátművészetet, egyszóval 
az írással, a nyelvi megmunkálással kapcsolatos tevé-
kenységeket forradalmasította. 

A tágabb értelemben vett konkrét és vizuális költészet 
terén Mallarmé Un Coup de dés és Holz Phantasus 
című  alkotásai jelentik az első  olyan kezdeményezése-
ket, melyek a költészet és a grafika összevonását szor-
galmazták. Ennek tulajdonítható, hogy számos kutató 
a grafikai költészet megjelöléssel illeti őket. A szó-
csoportok látszólag rendszertelen elhelyezése, a szöveg-
mozgás tipográfiai meggyorsítása vagy a szavak 
szimmetrikus elrendezése Mallarménál egy központi 
mag körül valósult meg, míg Holz a szavak kompo- 
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zíciós és szerkezeti számarányait kívánta meghatároz-
ni. Ez a fajta költészet; bár a grafika felé közeledett, 
még mindig nem hagyta el tulajdon nyelvterületét. 
Erre a lépésre Marinetti 1914-es Parole in libertájáig, 
Apollinaire Calligrammesjáig és Schwitters I-verseiig 
kellett várni. Ide sorolható még a kubizmus néhány 
alkotása is, melyek íráselemeket vontak be szerkeze-
tükbe, s szorosan köt ődtek a modern kalligráfia köl-
tészetre gyakorolt változatos hatásaihoz. Ha figyelmen 
kívül hagyjuk az orosz költ ők 1910-es években végzett 
kísérleteit, akkor valójában a futurizmus-Apollinaire-
dadaizmus front volt az, amely a felület felszakításá-
val, részben a konkrét költészett ől függetlenül át-
törte a költészet elavult formáit. A tágabb értelemben 
vett konkrét költészet közvetlen indítványozójának 
Mallarmét kell tekintenünk, hiszen ő  volt az, aki első-
ként dolgozta ki — tegyük hozzá, tudatosan —írott 
nyelv hármas, szó-, látás- és hallásbeli összefüggését. 

A szó Mallarménál konkrét szerkezeti elem. Az oldal 
fehérsége a konvencionális távolság- és szövegjelölést 
meghaladva újszerű  térbeliség érzetét kelti, melyben 
a verbális jelentés is átalakul. Már az Un Coup de dés 
első  szakaszának lineáris — balról jobbra és fentr ő l 
lefelé tartó — olvasási irányát is ez az új, nem lineá-
ris módszer ingatja meg. A fogalmi struktúra három 
rétegű , s ez a szavak hordozta fogalmi tartalom a 
vizuális kép térmeghatározásában rajzolódik ki. Az 
írott szó hármas funkciójának, magának a szófelépítés-
nek a tanulmányozása és a szócsoportok felületi ki-
jelölése azonban nem választható el a tartalmi össze-
függésektől sem. Mallarmé pontos és ésszerű  eljárása 
sokkal összetettebb és elvontabb, mint Marinettié vagy 
Apollinaire-é. Felfedezése évek folyamán végzett ze-
nei-, könyv és nyelvelemezések eredménye volt; sokat 
tanulmányozta a fehérség és a feketeség kölcsönhatá-
sát, a plakátok és újságok bet ű intenzitását. Egy André 
Gide-hez intézett levelében például arról ír, hogy á 
verzálból kiszedett szavak gyakran egy egész oldal-
felületet követelnek. 

Később a brazíliai Noigandres csoport is hangsúlyozta, 
hogy a grafikai felület az új költészet szerkezeti ele-
me, a szavak elhelyezése és sorrendje viszont olyan 
vizuális és térbeli szintaxisra támaszkodik, „mellyel a 
költői szövegbe lineáris-időbeli egymásrakövetkezte-
tés helyett új térbeli-időbeli szerkezetek vezethet ők 
be". A gyakorlati módszertan fejl ődésében nagy sze-
repe volt Max Bill elméleteinek és Max Bense infor-
mációesztétikai kutatásainak is. 

A futurizmus, orfizmus, dadaizmus, kubizmus és az 
orosz konstruktivizmus térhódítása idején általánosan 
is elterjedt jelenség volt, hogy költ ők és festők — bár 
különösebb eredmények és áttörések nélkül — közös 
alkotásokat készítettek, f őleg kis példányú füzetek, 
folyóiratok vagy katalógusok alakjában. A képvers 
nyomait Európa-szerte ki lehet mutatni, a tipográfiára 
és formatervezésre gyakorolt hatása azonban csak az 
orosz avantgarde, a De Stijl és a Bauhaus alkotói-
nak az újraértékelése után jutott kifejezésre. A plasz-
tikai művészetek alapvet ő  változásai közvetlenül is 
módosították a költészet verbo-vizuális nyelvét. A ha-
gyományos technikák elavulásával eddig ismeretlen 
ozmózisok jöttek létre, elt űnt a festészet és a szobrá-
szat közti szakadék is. A kép a kétdimenziós felület-
ről a háromkiterjedésű  képtárgyba ment át, majd a 
szobor plasztikai-térbeli tulajdonságait magára véve 
a szabad tér szerves része lett. A Gutenberg-galaktika 
verbális médiumában, a könyvek oldalain és a könyv-
tárgyon már kevésbé kifejezetten, de hasonló folya-
mat ment végbe. 

Oroszországban századunk tízes éveiben kezd ődött el 
az a folyamat, mely az általános könyvjelleg ű  műve-
lődés lerombolására irányult. Aszó képiségé гđ  érte-
kezve régi kézírásos könyvekre hivatkoztak, melyek- 

Apollinaire: Kalligramma 

ben a verbális jel képi anyagiságával, alakjával és 
színeivel egyben vizuális jel volt. „ .. a szónak meg 
kell adni a harmadik kiterjedést is, szobrot kell ké-
s гiteni belőle...", írták 1914-ben a Burjuk fivérek. 
1910 táján Hlebnyikov és csoportja kidolgozta az alo-
gikus, emotív és denotatív tulajdonságoktól mentes, 
vizuális és fonikus jellemvonásokkal ellátott új nyelv 
elméletét. A szavak elemekre való lebontásával, a be-
tűk, szótagok és szavak vizualitásának konkrét al-
kalmazásával az orosz avantgarde képvisel ői a „cso-
dálkozás" technikájának kifejlesztésén fáradoztak, 
mely a megszokott szokatlanba, a valóságosat pedig 
új, költői szürrealitásba alakítja át a szavak közvet-
len vizuális és hangbeli ereje révén. Lisszickij arra 
hívta fel a figyelmet, hogy míg Gutenberg bibliáját ki-
mondottan betűkkel nyomtatták, az új kor bibliáját 
ezzel az eszközzel lehetetlen lesz elkészíteni. A jöv ő  
könyve a betű  kettős kiterjedésére, az idő  funkciójá-
ban megnyilvánuló hangra, és a tér funkciójában je-
lentkező  formára épül, mindkettő  lesz egyszerre, s így 
áthidalja majd Gutenberg könyvének lényegében a 
világ bemutatásának automatizmusát. 

Az orosz avantgarde letűnte után keveset tudunk 
azokról, akik a könyv új modelljeinek kidolgozásán 
fáradoznak. Többet kellene foglalkoznunk Bruno Mu-
nari 1948-as „olvashatatlan könyveivel", Claude Gi-
raudau háromkiterjedés ű , mobilszerű  könyveivel, Ber-
nard Meadow angol szobrász alkotásaival, aki Beckett 
Molloyának formatervét oldotta meg. 
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Tamkó Sirató Károly: Válóper, Síkvers, 1928 

Figyelemre méltó, hogy a fenti problémákat érint ő  al-
kotók nagy része — már a századel őn is — a jövő  
könyvét a mindennapi sajtó képében képzelte el, s őt 
Lemartine már 1831-ben azt írta, hogy „Az egyedüli 
lehetséges könyv ma a sajtó". McLuhan szerint a 
művészi formaként kezelt népszer ű  sajtó összehason-
líthatatlanul jobban érdekelte a költ őket és esztétákat, 
mint az akadémiai szellemet, melyben sötét ridegséget 
váltott ki. A jammes-i nyelv hatásainak gazdagságát 
sokan a beszéd hagyományának és a nyomtatás új 
kultúrájának az érintkezésével magyarázták, s „Maga 
az irodalom sem jelentkezett, míg az orális hagyo-
mány a tudósok néma és privát tanulmányainak volt 
alárendelve". A modern sajtó fejlődésének köszönhet-
jük a metafizikus költők bizonyos eredményeit, mely 
eredmények a középkori piktogrammáknak a modern 
sajtóhoz való hozzáidomulására támaszkodnak. A képi 
technológia beütései jellemzik Poe és Baudelaire köl-
tészetét, Rimbaud és Mallarmé viszont esztétikájuk 
jelentős részét építették az új technológiára. 

A kézirattól a nyomtatásig című  könyvében Chaytor 
arról ír, hogy az íráson. alapuló kommunikáció el-
kerülhetetlenül pszichikai visszavonulást idéz el ő : „A 
pszichikai visszavonulás automatikus, mert az írás-
beliség folyamata a belső  monológ megteremtésének a 
folyamata is." A nem írásbeliségre épülő  kultúrák ta-
nulmányozása arra enged következtetni, hogy az írás 
és az olvasás folyamata — az auditívnak vizuálisra, 
és a vizuálisnak auditívre való fordítása — bels ő  mo-
nológot vezet be. Ezért Joyce „ali nights newsery 
reel" -jének, egész estét betölt r5 filmhíradóinak a 
verbo-voko-vizuális felépítése nem más, mint az em-
beri kultúra kommunikációjának első  dramatizációja. 
„A Finnegans Wake olvasási problémáinak nagy ré-
sze akkor darabolódik fel, amikor kiderül, hogy 
Joyce művészi formaként magukat a médiumokat al-
kalmazza, mint a phantom city phaked of philm 
pholkban." 

A kínai piktográfiai kultúra mintha a mi absztrakt 
íráshagyományunk és a teljes orális hagyomány vég-
letei között, valahol a középen állna, a maga gesztus-
ként megnyilvánuló beszédhangsúlyozásával, és a gesz-
tussal, mint „megmásíthatatlan közléssel". A nyom-
tatott oldal viszont a beszéd folyamatának megállítá-
sa McLuhannél. đ  figyelte meg, hogy a Finnegans 
Wake telekinetikáját a rádió, a televízió, a filmhíradó 
és Henry Chimpden Earwicker „dadogó" verbális gesz-
tusai határozzák meg, az Ulysses szimbolikus tájai vi-
szont az újságtechnikából erednek. Ulysses világa 
azonban, lévén elsősorban a tér modulációja, tájképei-
ben aránylag statikus. A Finnegans Wake tisztító-
tüzéhez képest a poklot jelképezi. Az Ulysses meg-
írásakor Joyce a verbális és a képi közötti határok, 
valamint a szakrális művelődés, és az új, írásbeli érzé-
kenység határvonalán álló homéroszi világ között hú-
zott párhuzamot. Bloomot, a törzsiségb ől „nemrég" 

kivált zsidót Joyce Dublinban, a felületesen detribali-
zált világban mutatja be. James S. Atherton Books at 
the Wake című  könyvében a Fžnnegans Wake-et az 
írás történelmének nevezi. Joyce felfedezte, hogy az 
ember egyszerre az összes művelődési forma részese, 
de arra is rámutatott, hogy tudatában kell lennie en-
nek a helyzetnek. 

A képírás egyik formája, mely már a századel őn le-
rombolta a gutenbergi szabályokat, a typoézis. Mai 
szemmel, a kísérleti költészet távlatából nézve, ezt a 
fajta szövegformálást a legújabb költészeti törekvések 
körébe helyezik egyes kritikusok. Figyelembe kell 
vennünk azonban a typoézis történelmi távlatát is, 
azt a tényt, hogy ez a kísérlet a nyomdák műhelyei-
ben alakult ki, s akik foglalkoztak vele, azok nem 
költők, hanem nyomdászok voltak. A vizuális szöveg-
alakítás olyan sajátságos ágazata, mely a fennálló 
nyomdatechnikai eszközöket a publicisztika és a rek-
lámgrafika nyomán aknázza ki. A typoézis tehát nem 
a modern költői kísérletek valamelyik formája, ha-
nem csak azokat a létez ő  szintetikus nyomdászati szer-
kezeteket veszi át, melyeken bet űk grafikai alakját 
értjük egy perceptív mez ő  jelviszonyain keresztül. Az 
ilyen költészet fő  formai tulajdonsága a ritmus, s 
olyan betűelemekre épül, melyeket nem vethetünk alá 
közvetlen szemiológiai követelményeknek. Bár értel-
mezése nem lingvisztikai, szimbolikus vagy metafo-
rikus, olyan szellemi tartalmakat hordozó személytelen 
szerkezetnek tekinthet ő , mely az objektív nyelvi tör-
vényszerűségeken kívül főleg a kommunikálást szol-
gálj a. 

Isidore Isou lettrista törekvései a szöveg bet űkre való 
felbontását szorgalmazták, melyhez sajátságos társa-
dalomfilozófia és metafizika járult. Az irodalmat 
mindinkább . nyelvi jelként, szövegként értelmez ő  
irányzatok forrása sokak szerint kett ős. A francia iro-
dalom , Valéry retorikus költészetén át Qineau szó-
kombinatorikáját, összevágott szonettjeit, Nathalie 
Sarraute „cselekvés-töredékeit" és „hangulatatomjait" 
majd a noveau roman keretében működő  Róbbe-
Grillet-t, Michel Butort és Claude Simont tekinti fon-
tos jelenségnek. A megkezdett utat a hatvanas évek-
ben jelentkező  Tel Quel lingvisztikai-strukturalista 
mozgalma taposta ki, ahol már csak szöveg van, „nyel-
vi jelek szövedéke, mesterséges képz ődmény". A má-
sik ágazat, mely „a technika fel ől indult", Eugen 
Gomringer konkrét költészetét és Pierre Garnier spa-
cionista mozgalmát fogja át. „A betű-vers, a képvers, 
a szám-vers, a hang-vers megannyi változata bukkan 
fel (a jelenséget nevezik konkrét, fonetikai, objektív, 
vizuális, fonikus, kibernetikus költészetnek), előbb 
még szinte érthet ő  hangulatok, indulatok, ritmusok 
tolmácsolására, késđbb egyre inkább csak matemati-
kává válva." 

A francia spacionizmus képvisel ői tagadják a költe-
mény politikai, társadalmi, etikai, filozófiai és pszicho-
lógiai tartalmát is. „Clek a nyelv mélyét kell meg-
bolygatni — hirdetik — új alakzatokat kell létrehoz-
ni, és igy voltaképpen új, nemzeti nyelvek fölötti köl-
tőž nyelvet is lehet alkotni." A költészet tárgyias tö-
rekvései ezzel szemben a költ ő  egyéniségét kérd đ-
jelezik meg, informáci>kat, adatokat, „egyszer ű" meg-
állapításokat szövegeznek meg, s a „tárgyiasult világ 
minél egyszerűbb — tömörebb megjelenítését" szorgal-
mazzák (Reverdi, Olson). 

Ezeket a röviden, utalásként felsorolt jelenségeket 
tarthatjuk a lineáris, vonalbeli költészet felszakítása 
és kiszélesítése lényegesebb kísérleteinek, melyek szi-
gorú mércével már nem sorolhatók a sz űkebb érte-
lemben vett konkrét költészet forradalmi tényez đi 
közé, bizonyos fokon azonban azonosítható nyelvújító 
törekvésük. Arra is rá kívántunk mutatni, hogy a . 
kísérleti költészet vívmányai, végrehajtva az egy- 
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vanalú írás, a Gutenberg-galaktika felrabbantá еát, 
nemcsak a költészetre korlátozódtak, hanem az írás-
sal, helyesebben a nyelvvel összefügg ő  általános em-
beri tevékenységekre is kiterjedtek. Indítékuk inkább 
egy új típusú költészet kikísérletezéséb ől, mint a 
műv'iszet szintaktikai-szemantikai koncepciójából ered, 
ezért ezekről a későbbiekben már csak visszahatások 
fоrmájában fogunk szólni. A tágabb értelemben vett 
konkrét költészet területér ől a nálunk még ismeretlen 
dimenzionizmus, valamint a hangköltészetet ápoló 
lettrizmus — más nevén fonizmus — kerül bemuta-
tás_a, a szűkebb értelemben vett konkrét költészetet 
alkotó vizuális költészet és konkrét-szemantikai alko-
tások mellett. Ahelyett tehát, hogy a költészet prob-
lémájából következő  induktív utat választottuk vol-
na, az általánosból az egyenesre utalunk, s az egész 
művészeti folyamatot egy általános koncepcióváltozás 
fiiggvényeként értelmezzük, mely közvetlenül a szá-
zadforduló után következett be. 

oSSzegezéS 

A bevezet őben felvillantott költészeti-nyelvi kísérle-
tek képezik a tágabb értelemben vett konkrét köl-
tészet fogalomkörét. Problematikájuk. a vonalból való 
kitörés kísérletére vezethet ő  le, és a költészeten belül 
jelentkező  változásoknak köszönve terjedtek át a pla-
kátművészet, a könyvkészítés, a sajtó, tehát a nyely-
használat szélesebb területeire. 

A kísérleti költészet eredményeinek elemzése azt mu-
tatja, hogy a konkrét-szemantikai szövegmodell meg-
valósítását egyedül a vizuális költészet tudta meg-
közelíteni. A konkrét ill. konkrét-vizuális költészet 
alapképletét els ődlegesen a századforduló után jelent-
kező  szintaktikai-szemantikai m űvészet hatotta át, en-
nek a költészetnek a problematikája tehát nem kor-
látózódott a költészetre, hanem a m űvészet globális 
koncepciójából, irányvételéb ől eredt. Az alábbi rajz 
a konkrét költészet szűkebb és tágabb értelmű  fel-
osztását szemlélteti: 

des grenades noires 

son adresoe 

A.PpлREIL BALLaDE 

Tamkó Sirató Károly: Appareil-Ballade, Síkvers, 1936 
(Az 1928-as Balladakészülék francia változata) 

lemben besorolhatók a konkrét költészet tágabb öve-
zetébe, az ismertebb és kiemelked őbb tanulmányok 
azonban ez ideig rendszerint figyelmen kívül hagy-
ták őket. 

sZ ВВ  ÉнTELввdaEN, 
A иугaѕ ZЕТ  ÁLTALÁNOs 
к0NP0IбJÁB6L кđVвТ-
кЕ2 EN 

vlzuélls költéezet 	 

к0АкаЕТ  %đLT$sZET 

TÁGABB ÉRTELEMBEN77``  A кÖLTÉSZEnS BELU1 
V Ћ&ZETT KIstRLETEK 
SZELLffiSÉBEN 

-- apaciinizmos  

a 
ѕ íkverstő l 
a 
dimenzionizmusig 

konkrét-ezemantikai 
szövegek 

képköltéezet, grafikai 
költéazet, a dimerizioiiizmus 
költé в zetl megva16eu1ásal 

angkđltéazet 111. foдizmuв  

A bevezetőben csupán felvetett költészeti-nyelvi prob-
lémákról készült ismertetések és tanulmányok elter-
jedtsége miatt és a kérdéskör lesz űkítése érdekében 
velük közvetlenül már nem foglalkozunk. A vizsgáló-
dás súlypantja a dimenzionizmus és a lettrizmus (fo-
nizmus) javára helyezzük át, melyek bizonyos érte- 

Ma már nyilvánvaló, hogy az életében meg nem ér-
tett és mellőzött Kassák munkásságának fokozatos 
vizsgálata, műveinek újranyomása és meg nem jelent 
munkáinak kiadása lassan betölti majd az űrt, melyet 
az alkotó önhibáján kívül maga után hagyott. Azon-
ban kevesen tudják, hogy a magyar művészetben egy 
még élő  alkotó nemzetközi jelent őségű , jobbára isme-
retlen, ez ideig még szinte érintetlen munkássága vi-
lágíthat rá teljesebben azoknak a századel őn keletke-
zett avantgarde költészeti modelleknek a természetére 
és fejlődésére, melyeknek vizsgálatára a kassáki prob-
lematika már nem nyújthat kellő  alapot. Bátran állít-
hatjuk, hogy az őstípusnak számító kassáki képvers 
nyelvi szerkezetéb ől táplálkozó Tamkó Sirató-féle 
sík- vagy villanyvers az el őbbinek olyan tovább- 
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vitelét képezi, melyet a képvers elemzésekor érdem-
telenül hagynak figyelmen kívül, mely azonban az 
európai kísérleti költészetbe számtalan sajátos újítást 
hozott. A belőle következő  felismerések révén jutott 
el Tamkó Sirató Károly a művészet dimenzionista el-
vének megfogalmazásáig, mely aztán nemzetközi mé-
retekben aktivizálta a hasonló törekvés ű  nyugati al-
kotókat. frásunk ezért két, els ő  pillantásra talán nem 
is annyira szembeötlő  részre oszlik: Tamkó Sirató 
költészeti evolúciójának bels ő  törvényszerűségeit fi-
gyelve, az általa kidolgozott síkversen keresztül ju-
tunk el a dimenzionizmushoz, mint általános művé-
szeti elvhez; a Párizsban megjelent dimenzionista ki-
áltvány koncepcióját viszont az akkori m űvészeti moz-
gások keresztmetszetében vesszük vizsgálat alá. 

Tamkó Sirató első  viaRxális versét 1924-ben írta .Poé-
ták keresztje címmel, s „négy rövid, három hosszú és 
tizennégy rövid sorával valójában egy keresztet áb-
rázolt". Ezt követő  Három perc daloló emléke című  
versében a későbbi hangköltőkhöz hasonlóan már ze-

nei elemeket is bevont: a harisnya szó kimondás-
erősségének zenei szabályozásával, a „szó köbtartal-
mával" a női láb vonalait eképp fejezte ki: 

pianissimo : harisnya 
crescendo : harisnya 

piucreseendo : harisnya 
decrescendo : harisnya 

piano : harisnya 

Kassák Virágok című  alkotásának négyszög-kör-
hegyesszög felépítése, „de különösen a magasba nyúló 
hegyesszög" volt Tarkóra döntő  hatással. A mértani 
elemek felébresztették benne gyermekkora puszta-
élményének gémeskút-képzetét s a síkság, a puszta 
adta képzettársításokat. Nem véletlen hát, hogy els ő  
képverse a Kút a pusztán címet viseli, verbális anya-
gát pedig a gémeskút megigéz ő  ereje határozza meg a 
térben. „A papírlap fehér síkját a középvonalnál kis-
sé feljebb metszi a látóhatár. Középen földbe mélye-
dő, felül nyitott kis négyszög: a kút kávája. Tőle kis-
sé jobbra a kútágast két vonal közé írt mondat al-
kotja és fejezi ki: »Mézespálca: Akáctorony«. A kút-
gémet: »Vizet hegedülök az embereknek«. Az ostorfát: 
»Lopjátok a föld könnyeit«. (...) A látóhatár alatti 
rész fekete tábláját hét, a kávához sugárzás alakban 
összefutó d űlőút osztotta parcellákra, s a hét sugár-
dűlő  út a kút hét jelent őségét, lényegét, a víz hét 
pusztai jelentőségét fejezte ki költ ői, sőt drámai han-
gon megfogalmazott, logikailag és nyelvtanilag meg-
szerkesztett mondatokban. (...) Ezt a fogalmazványt, 
képversemnek ezt a logikus, gramatikailag szinte száj-
ba rágott formáját később túlságoџryn érdektelennek 
találtam, s a képvers »mondatažt« szótag-költészettel 
helyettesítettem. Ebben a formában keržžlt aztán fran-
cia fordításra is. Még a címét is megváltoztattam, így 
lett belőle szürrealista mű : VÍZHEGEDÚ HÉT ÜLLS-
SEL vagy A KĆTT MITHOLOGIAJA" —írja Tarkó 
Sirató egy későbbi átértékelésben. A Vízhegedű  hét 
üléssel valóban meghökkent ő , a dadaista és szürrealis-
ta gyakorlatra jellemző  szóösszetételeket, fogalomkap-
csolatokat mutatott fel: „gyorsmosdó", „tisztaszüret" 
,.fehérbánya", „öngyilkasúđ", „kantalányvér", „víz-
mirígyvár", „sárborbélycsapszék". A szerkezet nyelvi 
anyagának összetett látszatra konfúz képletét a vizu б-
lis séma kommunikatív láncokba építette, s ily módon 
utat nyitott az asszociációk végtelen menetének. A kép-
zettársítás lehet őségei azonban bizonyos értelemben 
megfoghatatlanná tették a nyelvi üzenetet, a percep-
ciót követő  mentális folyamatok pedig ezzel lényege-
sen meghosszabbodtak. 

Tamkó Sirató indulására, költészeti alapállásának ki-
alakulására korán, már tizenhét éves korában dönt ő  
hatással volt az a felismerés, hogy a vers, a költé-
mény több, mint gondolatokat kifejez ő  nyelvi szerke- 

zet, s valamiképpen fel kell bontani azokat a költé-
szeti szabályokat és határokat, melyeket az egyvonalú, 
klasszikus gyakorlat honosított meg. Ennek a meg-
látásnak az eredménye volt a már említett Poéták ke-
resztje, a Három perc daloló emléke és a Kút a pusz-
tán című  alkotás is. Az üzenet gyorsaságának kérdése 
viszont a balladai műfaj kapcsán merült fel, melynek 
klasszikus példában Tamkó Sirató els ősorban a tragé-
dia gyors lezajlását hiányolta. Az általa kidolgozott 
„expressz-ballada" az abszolút villámszer űség előtérbe 
helyezésével azokat a világvárosi villanyfeliratokat 
idézte fel, „amelyeken a mondatok a térben, illetve a 
síkon egymás után gyúltak ki és aludtak el". Ezek a 
gondolatok meglehetősen összetett feladatokat vetet-
tek fel: a közönséges, vonalon belüli versformát az 
expressz-ballada verbo-vizuális törvényszer űségei sze-
rint kellett átépíteni. A költői művelet prototípusát a 
kilenc vízszintes, klasszikus verssorba szedett Egysze-
rű  ballada képezte, mely eredeti formájában nem volt 
elég érdekes, nem volt elég érthet ő, és főleg nem volt 
gyors. „Tovább dolgozva rajta, azt láttam: ha a lineá-
ris formában kilenc mondatból álló történetet egy 
négy alanyból és négy állítmányból álló egyetlen mon-
datba vonom össze, s az alanyok és állítmányok kö-
zöttž összefüggést számokkal jelzem, az egész vers-
nek megadom a saját maga által kialakított vizuális 
formáját, a cselekmény tragikus, balladai zuhanását 
egy nagy fekete nyíllal is irányjelzem és _kifejezem, a 
ballada lezajlási sebességét, és így tragikumát is lé-
nyegesen fokozom. Ebben az értelemben dolgoztam kž 
aztán a Vizuális balladát, s amikor kész lettem vele 
— magam csodálkoztam el a legjobban rajta. Magam 
sem tudtam, hogy mi lett belőle. De éreztem, hogy 
így sokkal jobb lett, tömörebb, gyorsabb, tragikusabb 
és szerintem sokkal érthetőbb is, mint »vézna, egy-
szerű« formájában volt. (...) Műfajilag senki sem 
tudta maghatározni, mi lehet ez. Végül is aláírtam: 
Számkinetikus konstrukció, helyesebben: számokkal 
mozgatott vers-készülék." 

Így jött létre a magyar költészet els ő  gyorsütemű  
balladája, későbbi, francia fordításban Ballada-gép, 
immár a mechanizmusra, a pontosan és gyorsan funk-
cionáló verbo-vizuális szerkezetre helyezve alapjait, 
egyben a költemény informatívéinak problémái felé 
terelve a figyelmet. A villanyplakát mintáját követ ő  
versszerkezet el őbb az olvasási sebesség szerint per-
cipiálódott, majd a képzeletben egyre fokozódó ütem ű  
villogások sorozatába ment át. Az Apollinaire-t vagy 
Kassákot idéző  korai képvers statikus szerkezetéhez, 
valamint a már Tamkó Sirató által kiművelt, „szám-
csapágyakon gördülő" versekhez viszonyítva a vonal-
lal vezetett eseménymozgást a Válóper című  alkotás 
hozta meg, már a síkvers modelljeként. Az 1928-as 
síkversek a síkba való belépést az avantgarde korábbi 
gyakorlatától eltérően nem szavak vagy betűk grafi-
kai kiemelésével érték el, hanem sematikus szerke-
zetbe — egyfajta kommunikációs láncba — helyezve 
az üzenet útját annak folyamatszer űségében ábrázol-
ták. A konkrét vers Garnier által kidolgozott szeman-
tikai ágazatát megel őzve a versszerkezet pannókra, sí-
kokba helyezett utalások formájában, az okozati ösz-
szefüggések sorozataként állt össze. A Balladakészülék 
című  villanyvers már a fogalmakat hordozó szavak 
variábilis lehetőségeit vetette fel, mert az olvasóra há-
rult a feladat, hogy választásával szemantikus egy-
ségeket alakítson ki. 

Az első  „igazi" villanyvers keletkezésének éve azon-
ban 1927. „Elsődleges alakjában tehát nem is villany-
ban lejátszva, hanem mint partitúra, papírra vázolva 
vagy rajzolva  is  frappánsan hatott a maga építészeti 
monumentalitásával és szerkezeti szilárdságában is 
jól érzékelhető  kontrapunktos dinamikájával" —írja 
Tamkó Sirató erről, a Budapest, majd francia fordí-
tásban Paris címet viselő  villanyversről, melyben a vi-
lágvárosok) társadalmi mozgásait, a kapitalizmus fel- 
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bomlását kívánta bemutatni a haladó er ők dinamikus 
harcának képletében. Az eddig megalkotott négy új 
verstípus már szorosan kapcsolódott a kor technikai 
és technológiai vívmányaihoz, s ez az együttes er ő-
feszítés, a vonalból való kilépésnek a többi képverst ől 
eltérő  formája az ószláv glogao (beszélni) igéb ől a 
glogoizmus elnevezést kapta. Kiáltványa hét pontból 
áll, s egészében véve a vonalból való kitörés koncep-
ciója jellemzi. Nem kétséges, hogy ez a szöveg képezi 
a dimenzionista kiáltvány alapját is; most még csak 
a költészetre vonatkoztatva: 

„1. Szétbontunk és összeteszünk. Kassák volt, aki 
nálunk először bontotta meg a sorokat a vízszintes-
bő l. Ez a megnyitott probléma vezetett egy új művé-
szi érzékeltetés kiteljesedésére. 

A glogoizmus elveti a »könyvlátást«, a »kép-
látást« emeli helyére. Nem alaktalan sorok nyomasz-
tóan egyirányú szövedékének tekinti a papirost, ha-
nem területnek, ahol a mondatok és szavak elhelyezé- 
se építő  jelentőséget nyer. 

A versek eddig az abszolút papírüres térben lé-
teztek, optikailag nem tudtak lélegezni. Pedig a vers 
a betűkben él: vagyis a síkban. A glogoizmus tehát 
elsődlegesen hangsúlyozza a vers síkszerűségét. Nem 
írja a verseket, hanem: építi. 

A glogoizmus az irodalom absztrak időművé-
szetét reális síkművészetben szervezi meg. A vers 
építését a glogoista képvers fizikai törvényszerűségei 
szerint geometrikus (figurális) kivetítéssel hajtja vég-
re. A vers akkusztikai esztétikája mellé kapcsolja az 
optikai esztétikát. 

A glogoizmus tehát az optikai és fonetikai törté-
nések egy tökéletesebb kifejez ődési formanyelve. Épí-
tő  alkateleme: a vonalmondat. A vonal a glogoista 
versben nem dekoráció, hanem organikus alkatrész: 
értelemsín, a szavak tűzfala. 

A glogoizmusnák tömegekhez szóló előadási for-
mája a villanyvers. Ahogy a zenének a technika új 
köžlési lehetőséget adott a rádióban, ugyanúgy alkotta 
meg a költészet új közlési lehet őségét: a transzparen- 
seken. Csakhogy amíg a zenében csak lassan fog ki- 
alakulni az úgynevezett rádióm űvészet, addig a glogo-
izmus már most mint kész transzparens-m űvészet je-
lentkezik, mert a síkvers és a villanyplakát azonos el-
vi meggondolásokon épülnek fel. 

GLOGOIZMUS 
Megnyilvánulásában 
A JOVŐ  SPECIAL'S MŰVÉSZETE 

A TECHNIKA 
A TRANSZPARENSEK KÖLTÉSZETE 
A VILLANYPLAKATOK 

AZ ÚJ Т (7MEGNI ŰVÉSZET!" 

Néhány új versformán és ezen az éppen csak kidol-
gozott verselméleten át jutott ei Tamkó Sirató a vo-
nalidőben élő  költészetb ől asík-költészet és a villany-
versek merőben más világába, amikor már úgy látta, 
ezzel nemcsak saját költészete van befejezve, hanem 
az egész klasszikus költészet, az irodalom általában. 
Ezt az álláspontot az 1929-ben megalkotott Egy éjsza-
ka története, az Eposz az emberr ől és a Berná* é~.'it" 
a regény-tégiában című  három síkalkotás még jobban 
alátámasztotta, hiszen az utóbbi már nem volt más, 
mint egy „irodalmi lehet őség-tömb". 

„Ez után a három mű  után йp і  éreztem. nincs tovább 
mit keresni az irodalomban. (...) Ez az érzés, illetve 
megállapítás manapság, 1965-ben, amikor az iroda-
lom felbomlottságának és befejezettségének gondola-
tával és tanújeleivel már számtaic.n ilyen varriáció-
ban találkozunk, mint például: antiregény, meta-
regény, kártya-regény, cseppfolyós opera, szonett- 
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Tóth Gábor: Vizuális topológia, 1974 

;:v ai?s, s az írók egész sorát tette naggyá, illetve még 
e haldoklás újabb és újabb formákban és változatos 
műfajokban való kiélése, ez a gondolat már nem hat 
megdöbbent ően." Tamkó Sirató a dadaizmus és 
szürrealizmus után egyetlen újabb irányzatot sem ta-
lált, melynek „lírában kifejezhet ő  mondanivalója" lett 
volna: „Az a logika semmi, ami a szürrealista vers 
tartalmát képezi (...), pontosan az európai kultúra 
mondanivalója ebben a korban. Vagyis a költészet 
már csak formában élt a szürrealizmusban: a vonal-
ban, az időben. Asík-költészet most pedig már ett ől 
a formától is »megszabadítja», amennyiben a kifeje-
zést a síkba viszi." Az elméleti következtetések ered-
ménye volt a Korszerű  remekm űvek című  ciklus is, 
mely a verset négy üres papírlapon „mutatta be", az 
előszóban viszont az állt, „hogy most 1929-ben, ami-
dőn a spengleri értelemben vett európai kultúra 
»költ ői mondanivalója« a semmire redukálódott, merő  
pazarlás ezt a semmit szavakba foglalva fejezni ki, 
betűkbe és verssorokba tömködni, sokkal egyszerűbb 
azt így, fehér papír alakjában, önmaga tisztaságában 
az olvasó elé tárni". 

Az olvasó közvetlen aktivizálását szolgalmazta Tamkó 
Siratónak az a verstípusa, melyet alternativizmusnak 
vagy „tört szavak művészetének" nevezett. Az olvasó 
szabadon rendelkezhetett a vers nyelvi anyagával, 
kedve szerint húzhatott ki szavakat és mondatokat. A 
befejezetlenség állapotát az alternativista versekben 
a vers kulcsszava határozta meg mely több változat-
ban szabad összekapcsolásban bukkant fel. 

Tamkó Sirató kísérlete, helyesebben új költészeti ér-
telmezése természetesen nem lelt visszhangra Magyar-
országon. A magyar irodalomban, 411. műveszetben ta-
lajtalanok voltak a vonalból kilép ő  sík- és villany-
versek, s az elszigeteltségben a további fejl ődés is 
kérdésessé vált. Párizsban, az európai m űvészet ak-
kori központjában közvetlenül is párhuzamot lehetett 
vonni a kortárs művészet törekvéseivel. Ez az össze-
hasonlítás pedig nemcsak hogy igazolta Tamkó Sirató 
költészeti elméletét, hanem újabb er őt, újabb lökéseket 
adott neki. Az európai művészet élvonalában tapasz-
talható változás a művészetnek mint autonóm nyelvi 
rendszernek a kiszélesítését, dimenzionalizálását szor-
galmazta. Ez azt jelentette, hogy Tamkó Sirató a köl-
tészet területén végzett újításait a m űvészet általános 
irányvonala (a fesészetet és a szobrászatot is beleértve) 
még inkább alátámasztotta és igazolta. Míg az újon-
nan kidolgozott verstípusoknak nem volt történelmi 
megalapozottságuk a magyar művészetben, vagyis nem 
lehetett meghúzni a sík- és villanyversek tágabb értel-
mű  fejlődési vonalát, addig „Apollinaire és Picabia 
hasonló tendenciájú művei, mint egy alap, tudat alatt 
eléjük asszociálödtak, s valahogy az európai kultúra 
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életszerves folytatódásának hatását keltették ..." Az 
új verstípusok elméleti tisztázása meglep ően úi területe-
ket érintett, hiszen a síkábrázolás fizikával és a mér-
tan tér-idő  elméletével alkotott összefüggéseinek ta-
nulmányozása interdiszciplináris törekvésekre, az eddi-
ginél jóval összetettebb, de a kérdéses versmodell ter-
mészetéből következő  belebonyolódásokra mutatott rá. 
Az ilyen jellegű  vizsgálódásokat A síknyelvtan sze-
repe, A planizmus szerepe a világirodalomban és A 
planizmus bevezetése az Ežnstežn—Minkovszky-féle 
tér-idő  elmélet alapján című  tanulmányok egészítet-
ték ki. 

Párizsba érkezve Tamkó Sirató örömmel állapítot ča 
meg, hogy a művészet statikus formái egyre inkább 
felbomlanak, hogy a szobrászok egy része is — Lau-
rens, Calder, Archipenko, Brancusi, Giacometti, Mo-
holy—Nagy — a háromdimenziós kiterjedés plusz egy 
dimenzióval való kib ővítésén fáradozott: „Vagyis meg-
kaptam elméleti úton és genetikusan azt a m űvésze-
tet, amely felé az egész m űvészet-fejl ődés feltartóz-
hatatlan iramban halad ..... Igy lett a dadaizmus és a 
szürrealizmus az eüklidészi művészet utolsó megjele-
nési formája, az absztrakt m űvészet és a konstruk-
tivizmus pedig a dimenzionista művészetlátás őstala-
ja: „Az absztrakt festészetb ől lett a konstruktivizmus. 
A konstruktivizmusból lett Magyarországon a pla-
nizmus*. Еs a planizmus elméletéb ől alakult ki a di-
menzionizmus tudatosuló elmélete." 

Párizsban a világ legkülönböz őbb tájairól összesereg-
lett, a festészetet, szobrászatot és költészetet eggyel 
több dimenziós formában fejleszt ő  alkotók támogat-
ták. a dimenzionista kiáltvány megfogalmazását, me-
lyet Tamkó Sirató, legközvetlenebb munkatársaival és 
barátaival, Kotcharral, Delaunayval és Domelával 
együtt kezdeményezett. Itt tehát nem egy új, éppen 
csak kicsírázott mozgalom beindításáról volt szó, ha-
nem egy olyan, már évek óta létez ő  művészeti elv 
megfogalmazásáról és tudatosításáról, melynek értel-
mében számos alkotó egymástól függetlenül, gyakran 
csak az alkotás belső  erőinek hatására kísérletezett, 
mégcsak nem is ugyanazon az izmuson belül. Ezért a 
dimenzionizmus kiáltványát, melyet Tamkó Sirató fo-
galmazott meg 1936-ban, a m űvészet belső, törvény-
szerű  fejlődési elve lefektetésének és összefoglalásának 
nevezhetjük. Jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy a kor legjelesebb alkotói írták alá, illetve 
támogatták, köztük Arp, Albert Birot, Delaunay, 
Duchamp, Kandinszkij, Picabia, Nicholson, Miro, Mo-
holy—Nagy, nemrég elhunyt New York-i művész, 
Calder stb. 

A dimenzionista kiáltvány magyarul először a Híd 
című  folyóirat 1966/11-12. számában jelent meg, s 
benne „a nagy, általános és összegező  művészetmoz-
galomnak a lényege és elmélete tudatosul". Gyökerei 
egyrészt a futurizmusba és a kubizmusba nyúltak, 
életrehívója viszont a tér és az id ő  új koncepciója és 
a kor technikai-technológiai fejl ődése volt: „El kell 
fogadnunk, hogy a tér és az idő  nem különböző  ka-
tegóriák, egymással szemben álló abszolútumuk, mint 
ezt régebben hitték és természetesnek tartották, ha-
nem a nem-eüklidészi koncepció értelmében: össze-
függ ő  dimenziók. Ezt a felfogást ösztönösen érezve 
vagy tudatosan magunkévá téve: egyszerre eltűnnek 
előlünk a művészetek összes régi határai és válasz-
falai." 

A dimenzionizmus elméleti támaszt tehát a modern 
tudományokban, a mértanban, a matematikában és a 
fizikában talált, a mási'f lényegbevágó tényez ő  viszont 
a technika és a technológia rohamos fejl ődésében rej-
lett. Ennek lehetőségeit az alkotók már korábban is 

' A síkművészet francia megfelel ője. Lásd még: villany-
vers = elektroplanizmus. 

felismerték, de inkább ösztönösen, az általános esz-
métől függetlenül. A dimenzionizmus fejl ődését az 
N-1-es képlet volt hivatott biztosítani, mely képlet 
művészeti vonatkozását a planizmus, a kétdimenziós 
irodalom elméletében fedeztük fel és általánosítottuk 
aztán, ћоgg ezáltal korunk kaotikusnak látszó, rend-
szertelennek és megmagyarázhatatlannak tűnő  művé-
szet-jelenségeit egyetlenegy közös törvényre vezessük 
vissza, a legtermészetesebb módon". 

Az irodalom lineáris rendszerét a preplanista formák, 
a kaligrammok és tipogrammok, valamint a planista 
villanyversek bontották fel azzal, hogy új kiterjedés-
ben és összefüggésben behatoltak a síkba, s ugyanakkor 
Ici 15 léptek belőle. A dimenzLorizmu ѕ  összművészеti 
törekvéseinek köszönve a festészet kilépett a síkból, és 
átment a térbe. Ezek a kísérletek a szürrealista és ku-
bista festészetben gyökereztek, melyeknek térszerke-
zetei különböző , addig idegennek vélt anyagokat (pa-
pír, üveg, fa stb.) vontak be a mű  egészébe. A három-
kiterjedésű  építés eszméjét kés őbb a konstruktiviz-
mus, a térkonstruktivizmus és a többanyagú szerke-
zetek vitték tovább. A dimenzionista eszme azon fá-
radozott, hogy a „szobrászat kilépjen a zárt, mozdulat-
lan formákból (vagyis az eüklidészi térben kialakult 
formáiból), hogy meghódítsa a .m űvészi kifejezés szá-
mára a négydimenziós, Minkovszki-féle teret". A telt 
szobrászat felhasadását szorgalmazta, eszményei vi-
szont a mozgó szerkezetek, a mobilok voltak, melyeket 
Moholy—Nagy, Calder, később pedig Schöffer dolgo-
zott ki. A modern szobrászat útjának áttekintése már 
akkor azt mutatta, hogy az a szó hagyományos értel 
miben nem is l• tezett, „vagy amennyiben mégis vol-
na, az már nem tekinthet ő  másnak, mint a »szobrá-
szat elfogyatkozásának«..." 

A dimenzionizmus kiáltványának második kiadása 
1937-ben jelent meg Paris—New York szignálással a 
Plastique című  folyóirat különszámaként, francia, an-
gol és német szöveggel. Harmadik kiadását a párizsi 
Morph.emes folyóirat hozta 1965-ben, bizonyítva, hogy 
a dimenzionizmus eszméi igazán napjainkban lettek 
időszerűek, „törvényét tehát nemcsak nagynev ű  alá-
írói, hanem a megjelenése óta eltelt negyven eszten-
dő  művészeti fejl ődéseredményei is hitelesítették". 

A dimenzionista kválrtwány költemarmyé formált vál-
tozatát képviseli a Szózat a Pont-emberhez, mintegy 
átértékelve a kiáltvány kiadása (1936) és a vers meg-
írása (1963/68) közötti majd harminc évet. Ez az alko-
tás végérvényesen bizonyítja, hogy Tamkó Siratót he-
lyenként még mindig foglalkoztatja a problémakör: 

A pont — él, mozog : vonal 
A vonal — él, száll : sík 
A sík — él, s űrül : tér 
A tér — él, remeg : négydimenziós tér—id ő- 

(folytonosság. 

A fejl ődés — 
irány : a plusz dimenzió. 

A ma embere ezzel szemben pont-ember, aki még min-
dig az eüklidészi szemléletet hirdeti, „amelyben új 
gondolataink / már eddig is csak hasoncsúszva tudtak 
közlekedni". Az elavult pont-ember csak a plusz di-
menzió bevonásával képes közelebb férkőzni a való-
sághoz hiszen „A világ (...) — nem vonal. ATejút-táj 

négyméretű !" A mozgás, a változás általános törvé-
nyét és magát a mindenséget az ember egyedül a 
„Nap—Föld—Nyelv" és az „elektron-nyelvtan" segítsé-
gével tudja majd megérteni. A Rádžogramm című  vers 
már 1933-ban azt hirdette, hogy „Ez már nem vers, 
a versek síkba fúltak"; a később keletkezett A beszéd 

vad-unalma című  alkotásban viszont már egy új nyelv 
utáni igény világlik fel, mely beszédünk „koldus to-
tyogása" helyett „gyorsíráshomlokú", „gondolatciká-
zó" „számnyelvtanú" és „elektronikus" lesz. 
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A dimenzionista törekvések Magyarországon Tóth Gá-
bor munkáiban folytatódtak. 1972-ben két dimenzio-
nista gyűjteményt adott ki: „E füzet a Gutenberg-di-
menzió teljes lerombolásával az új alap megteremté-
sét célozza" — olvashatjuk az első  előszavában. Eze-
ket, a vonalban él ő  költészetet felszakítani igyekv ő  
alkotásokat a villanyversekkel, a reklámszövegek op-
tikai összefüggéseivel hozhatjuk kapcsolatba. Az alko-
tói probléma fokozatos absztrahálódása és leegyszerű-
sítése 1973-as Information — Contra-Information című  
könyvében következett be, mely a költészet szféráját 
csak részleteiben, a jelen-írás fokán érintette, a ku-
tatás irányát azonban már jobbára topológiai és vi-
zuál-szemantikai kérdések határozták meg. 

Módszerét vizuál-szemantikának nevezi, amely anali-
tikus úton „a funkciójától elidegenített betű-jel le-
hetséges informatívéit kutatja". Részeiket alapelemeiket 
elhagyott vagy elvesztett betűk sorakoznak fel, lehetnek 
azonban a keletkezés pillanatában is, még kibontakozat-
lanul, felismerhetetlenül. Tóth szerint „a munkák vagy 
folyamatábrák, illetve ezek egyes mozzanatainak meg-
állapításai, vagy maguk az informatív térszerkežétek". 
Így hát a betűjel elvonatkoztatása és konkretizálása 
közötti fázisokat kísérhetjük végig; bizonyos vizuális-
szemantikai absztrahálás után az alakzat ismét visz-
szahelyezhető  eredeti funkciójába. A kutatás még is-
meretlen, latens informatívék meglétére kíván rá-
mutatni. 

A torzítást és feldarabolást alkalmazó alkotói tevé-
kenység fontos topológiai eredményeket is ad: a mér-
tani elemekb ől álló betűk kikérdezése aszerint megy 
végbe, hogy bizonyos torzítások mellett is melyik tu-
lajdonságaikat tartják meg. A bet űjel Tóthnál korábbi 
rendeltetését ől elidegenített vizuál-kommunikációs 
egység, munkafolyamat viszont nem is a végs ő  ered-
ményt, hanem a módszert, a néz őpontot emeli ki. Fo-
lyamatról lévén szó, igazi végeredmény nem is létezik. 

A dimenzionizmus karai felismerese és céikvtűzése, hogy 
területére bevonja a tudományágakat, valamint a 
nyelvészetet és az információelméletet, Tóth Gábor 
korai munkáiban vált valóra, mintegy ismételten iga-
zolva a dimenzionista művészetkoncepció helyességét 
és életképességét. 

összegezés 

Tamkó Sirató Károlynak az irodalom vonalszerkezetét 
feltörő  sík- és villanyversei a glogoizmus kiáltványá-
ban kaptak elméleti megfogalmazást, a magyar iroda-
lomban talajtalan új költészeti modellek azonban csak 
a nemzetközi avantgarde törekvéseinek tökrében kap-
ták meg igazi értéküket. Tamkó Sirató által szorgal-
mazott, majd 1936-ban megfogalmazott dimenzionista 
kiáltványt a kor legkiemelkedőbb alkotói írták alá, 
akiknek munkásságában a dimenzionizmus elve bur-
koltan vagy nyíltan már korábban is adva volt, de 
nem volt tudatosan, programszer űen megfogalmazva. 
A dimenzionizmus nem klasszikus értelemben vett iz-
mus volt, hanem a művészetben végbement és azóta 
tökélyre vitt változások, újító elvek tudatosító folya-
mata. Nem máról holnapra, hanem évek folyamán 
kristályosodott olyan felismeréssé, eszmévé, melyet .ké-
sőbb már csak megfogalmazni és tudatosítani kellett. 

Közvetlenül a kiáltvány első  kiadása után Tamkó Si-
rató egészségi állapota miatt visszatért Magyarország-
ra, s így a nemzetközi dimenzionizmus elvesztette ve-
zető  emberét. A dimenzionista kiáltvány így is két 
újabb kiadást ért meg, bizonyítva id őszerűségét és 

fejlődési törvényének beigazolódását. A dimenzioniz-
musra úgy kell tekinteni, mint a valaha is létezett leg-
egységesebb és legáltalánosabb m űvészetfejlődésre, 
melynek eredményei a legkülönböz őbb mozgalmakon, 
izmusokan belül váltak láthatóvá, függetlenül a kérdé-
ses irányzatok különleges, egyéni jellegét ől. 

A nem-eüklidészi fejl ődési folyamat indulását jelz ő  
planizmusból alakult ki a korszer ű  irányzatokat át-
fogó, általánosabb és tökéletesebb dimenzionizmus, 
mely a művészeti erőfeszítések mind több megnyil-
vánulását fogta át a négydimenziós tér-id ő  folytonos-
ság szabályának szellemében. Fejl ődési vonala tehát 
az egyesből az általánosba tartott: konstruktiviz-
mus*planizmus3dimenzionizmus. Képlete: N±1 di-
menzió. 

idéгetek 

A gyalog ember vánszorgó léptei: — a betűk. A vo-
nalon belüli irodalom. — Az utakon száguldó autók, az 
expresszvonatok: a kétdimenziós irodalom. 

Picabia 

Hangsúlyozni óhajtom a pszichikai kutatások különös 
fontosságát, melyek a költészetben utat nyitottak a 
szürrealista automatikus vershez. Ez után a »végső  
stádium« után a költői kifejezés a többdimenziós for-
mák felé fordul. A »Szürrealista Tárgyakat« három-
dimenziós kifejezésformáknak tartom, s kétségtelen 
előttem, hogy ez az út egy »Ílj Valóság« felé vezet. 

Arp 

Forgás ... világegyetemek formálója. Eddig ismeretlen 
létforma a művészetekben. Mozgást hozunk létre a sík-
ban, hogy formákat alkossunk a térben. Íme a Forgás-
reliefek (Les Rotoreliefs). 

Duchamp 

A Dimenzionizmus nem egy akart, csinált, vagy irá-
nyított mozgalom. A Dimenzionizmus lassú fejl ődés, 
mely már régóta élt és jelentkezett, lappangó formák-
ban más művészeti forradalmak eredményeiben  is.  

A Manifesztum maga úgy tekintend ő, mint egy általá-
nos t u d a t o s u l ó s, mely részben az egyes avant-
gardista művészek m űveib đl sugárzódott ki,, részben 
Pedig a kétdimenziós irodalom, a planžzmus elméleté-
ben felfedezett gondolatok általánosításából keletke-
zett. Még precízebben kifejezve talán így mondhat-
nánk: a kétdimenziós irodalom elméletében felfedezett 
új gondolatokat általánosan is kiterjesztettük, miután 
a legélenjáróbb művészetek alkotásai meger ősítették, 
igazolták, és élő, bizonyító erővel alátámasztották és 
kiegészítették azokat. 

Sirató—Bryen 
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a 
lettrizmus 

1947-ben jelentkezett Isidore Isou fellépésével. Introduc-
tion á une nouv elli poésže  it  ,6. une nouvelle musique 
(Bevezetés .az új költészetbe és az új zenébe) cím ű  köny-
vébe a lettrizmus szellemi kezdeményez ője, első  elmé-
leti szakembere és költője még a dadaizmus és a 
szürrealizmus költészeti vívmányait követt е, de a rom-
bolás tekintetében már túl is jutott rajtuk. Nem elé-
gedett meg a mondatok és mondatrészek feldarabolá-
sával sem, a szavakat alkotáelemeire, hangjaikra ve-
zette le, s ezekb ől a hangokból alakult ki számos hang-
kombináció. Szövegeit az jellemezte, hogy általánosan 
nem alkalmazható fonetikai átírással íródtak; a nehéz-
séget nem a vers megértése, hanem olvasásának dekó-
dolása okozta. 

Baudelaire a költemény tartalmát annak formájáért 
áldozta fel, s Verlaine is a forma kedvéért rombolta le 
a sorokat. Ez tapasztalható Rimbaud-nál es Mallarmé-
nál is, aki a szavak •tökéletesítésén fáradozott, s Tzara 
is felszaggatta a szavakat, hogy a „semmibe" jusson. 
Isou ennek a semminek, ennek a betűnek a kidolgo-
zásán fáradozott. 

La manifeste de la poésže lettriste című  kiáltványá-
ban a szavakat vette vizsgálat alá, s arra megálla-
pításra jutott, hogy azok túlságosan nehezek, merevek 
és ridegek ahhoz, hogy a költő  érzelmeket fejezzen ki 
velük; a szavakban nincs semmilyen értéktöbblet, hi -

szen szemantikai értékük határozza meg „a mélybe ve-
zető  nyílás árfг&é j ét". Az egyedülá ІІó érzésék any-
nyira egyedülállóak, hogy szavakkal már kifejezhe-
tetlenek, vallotta Isou. Arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a szavak funkciója pasás, mint a bet űké, a betűk 
„művésziek", és nincs különösebb kommunikatív érté- 
kük, mint a szavaknak. Programját röviden így hatá-
rozhatnánk meg: legyőzni a szót, fölébe 'kerekedni; 
megsemmisíteni aszót a betűért; meg kell érteni, 
hagy aszó oélja és rendeltetése egészen más, mint a 
betűé. Művészetét Isou lettrizmusnak, a 'betű  izmn só-
nak nevezte, a meghatározás azonban téves volt, mi-
vel a 'lettrista versek hangokból, nem pedig bet űkből 
álltak, s értelmet is csak hangbeli előadásuk adhatott. 
Paul Delbouille, aki észrevette ezt a tévedést, Poésže 
it  sonoržtés című  könyvében a lettrizmus helyett a 
fonizmus elnevezést vezette be. . 

Bár a lettrista elméletek sok. tekintetben vonzóak vol-
tak és érde'klődést váltották ki, gyakorlati megvaló-
sulásaik még a szakembereket is elriasztották. „Meg-
adom a vers címének fordítását, ez az. egyetlen, ami 
a lettrista versben lefordítható. A legnagyobb jóaka- 
rattal rendelkező  olvasó sem tudta valójában, mit %s 
kezdjen a lettrista verssel, hogyan olvassa el. A lett-
rista versben a hangokon kívül semmi sem létezik, 
ami már ismert lenne, ami beilleszkedne a fennálló 
értékrendszerbe" — jegyzi meg Branko Vuletić  Fone-
tika knjžževnosti című  könyvében. A vers gondolati és 
értelmi síkjai már feledésbe merültek, Isou is pusztán 
a versek hangzás- illetve hallásbeli értékeit emelte ki. 

1947 volt a hivatalos lettrizmus indulásának éve. Be-
vezetés az új költészetbe és az új zenébe című  — már 
idézett — könyvében Isou eképpen jósolta meg a köl-
tészet jövőjét: a jövő  költészetét Isidore Isounak fog- 
jók nevezni, vagy egyáltalán nem lesz neve. Vers a 
szomorúság eloszlatására című  alkotását dadaista han-
gokkal, részben pedig a francia ortográfia követelmé-
nyeihez igazadó univerzális nyelvvel hozta létre. Ez 
az általánosság nem a költemény megértésében vagy 
annak leírt formájában, hanem lefordításának lehe-
tetlenségében öltött alakot. A versben Isou ,olyan szá-
mokat alkalmazott, melyek hangokat és zörejeket 
jelképeztek. A 11-es szám csuklást, a 17-es pedig 

köpködést jelentett. Alkotását csuklással kezdte, s töb-
bek között, Tzarához hasonlóan, konvencionális értel-
müktől megfosztott hangokat alkalmazott: „gagada 
haha / gagada haha / daha gaha l gaha gaha". A fran-
cia ortográfín nyomán készült „univerzális" nyelv Duf- 
réne-nél — az ČSrdöngös táncban — zenei elemekkel 
ötvöződött. đ  a vers ütemét zenei terminusokkal irá- 
nyitott, például verse elé zárójelbe írta: (acceleradó, 
crescendo), (diminuendo, relentendo). 

A lettrizmus kiádtványa nyíltan a szavak ellen ágált: 
„A szavak olyan nehezek hogy a lendület sem ragad- 
hatja magával őket. A vérmérsékletek lecsillapodnak, 
mielőtt célba érnének." Továbbá: egyetlen szó sem 
rendelkezik olyan lüktetőerővel, mely 'képes lenne le-
rombolni a származásbeli merevséget. Aszó mechani-
kus és merev tulajdonságai megtörik a ritmust, meg-
ölik az érzéseket, megtörik a feszültségeket: ..... al-
kalmatlan költői magaslat", mely abból a kívánságból 
fakad, hogy meghatározódjék. „Az öregeket emléke- 
zetre serkenti a fiatalokat pedig erőszakkal készteti 
bizonyos dolgok elfeledésére. Az ifjúság mindegyik 
győzelme szavak feletti gy őzelem volt (...) A szava-
kat úgy tanítják, mint a szép viselkedést;' 

Isou az új kifejezési eszközt a betűben találta meg: 
„Isidore Isou hisz a szavak fölé emelkedés lehetőségé-
ben (...) Isidore Isou megkezdi a szavak be čűkért 
való megsemmisítését (...) Isidore Isou másik kžútra 
mutat rá a szavak és a lemondások között, melyek 
betűk (...)". Azt ° igyekezett bizonyítani, hogy a be-
tűk funkciója merőben eltér a szavakétól; a betűk 
művésziek, mert nem üzenetátvitelre; üzenethordozás-
ra használjuk őket, mint a szavakat. A szavak szövegi- 
leg kötöttek, a hangok viszont sikolyok, melyek tar-
talmakat hordoznak, de ez a tartalom nem minden-
napi, áltаlánas, közhelyszerű  vagy banális, hanem 
„egyedi, exkluzív, művészi". 

Mivel hasonló szövegekben egyes szavak szótári je-
lentése sem mindig azonos, hanem a kontextustól függ, 
illuzorikus arra építeni, hogy a hangoknak eleve meg-
határozott tulajdonságaik lennének az irodalmi szövet- 
gekben. Ezért a költészet hangelemeit ez esetben nem 
lingvisztikai; hanem művészi elemnek kell tekinte-
nünk, más szóval „nem lehet kimérnünk, megszámol-
nunk, jelenléte és fontossága csak megsejthet ő". Egyes 
lettristák, így Grammont is, abban tévedtek, hogy a 
hangokat a hangszínekkel azonosították. 

A lettristák másik lényegbeli problémája a vers le-
írása, vizuális ábrázolása kapcsán merült fel. Költé-
szetének eredetiségét hangoztatva Isou azt állította, 
hogy „senkinek sem tartozik semmivel." Mégis Arisz-
tophanészra hivatkozott, aki komédiáiban több mint 
kétezer évvel ezel őtt már alkalmazott fifikus eleme-
ket. A lettrista kiáltvány megjelenéséig eltelt id őszak-
ban mások is folyamodtak emocionális hangokhoz. A 
lettrista versekben azonban ezeknek az elemeknek 
nem volt «meghatбrozott értelmük. Más, 'nem lettrista 
költők, akik ugyan alkalmaztak hangbeli elemeket, ér- 
telmileg is egységes kontextust építettek ki, s a han-
gok már csak gazdagabbá tehették a m ű  hangzását. 

Míg az Isou képviselte hivatalos lettrizmus darabjai-
ban az alkotóelemeknek nem volt meghatározott ér-
telmük, másoknál a lettrista elemek csapokként eresz-
kedtek a vers formai egységébe. Amours című  költe-
ményében Henri Michaux is fonikus elemeket vetett 
be az erőteljes emotív töltés tartalmi megfelel őjeként. 
a szeretett nő  nevének más-más formában való ismét= 
lésével viszont a művészi hangvétel színárnyalatait 
hozta létre. A látszólagos lexikai értelmetlenség a szö-
vegközegben nemcsak értelmet, hanem bizonyos érték-
többletet, erőt és szépséget kapott. Míg a klasszikus 
költészet, tartalmi elhatároltságából kifolyólag, a 
mélység felé törekedett, a lettrista vers határtalanul 
tört a szélességbe. 
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A lettrista vers az olvasó számára rejtjelezett üzenet 
volt. Lemaitre adta meg. a legjobb tanácsokat az olva-
sáshoz. Javasodba, hogy a lettrista verseket nemzetközi 
fanetikai írással jegyezzék le, és számokat vezetett be, 
melyekhez nem köt ődtek konvencionális fonetikai 
íráselemek (be- és kilélegzés, fütty, sóhaj, köhögés, 
nyelvcsettintés, csók, köpködés, taps stb.). A hangok 
ritmusát és tartamát zenei jelekkel határozta meg, a 
betűk nagyságával pedig az erősséget fejezte ki. Ja-
vasolta, hogy a lettrista verseket bevezet őkkel, tájé-
koztatókkal lássák el az olvasók érdekében. 

Charles Bally közvetett kifejezési eszközökr ől beszél, 
melyek lényegében a szavak egymás közti sajátságos 
viszonyaiból, a költői szerkezetb ől adódnak. Az olva-
sás szintjén ezek a közvetett kifejezési eszközök való-
jában a szavak kölcsönös kapcsolatának a hang-
megoldási képletét jelentik: ,,.,.  rig  az író az üzene-
tet a szavak különleges egymás közti viszonya által 
kódolja az olvasó a szavak különleges hangmegoldása 
révén dekódol." 

A lettristák nem álltak meg a hang, a sikoly felfede-
zésénél, hanem arra törekedtek, hogy a sikolyt opti-
kailag is megjelenítsék. Igyekezetük akkor járt siker-
rel, amikor a fonikus elemeket némileg formai közeg-
be építették. A forma és az alkotás címe utalásokat 
tartalmazott a hangmagok' ról az olvasónak: 

Dédy Kid! DEDY KID! 
goumbili wimbílí goumbilíwid! 
unbar  Kayam! 
O1V7BAR КАУАААМ ! 
poumbébid! sehkambéiam! Casselaelle! 
haslaelle! Harschpéclam! Hasch; Ai Bouf! 
plexe! guile! Kexe; boultch! 
f•••1 
loute 
xn-деих -trois -quatre-cinq-six-sept-huit-neuf-dix! 
KNOKOUTE! 
KNOKOUTE! 
KNOKOUTE! 
(Isidore Isou: Boxe) 

Vannak jellegzetes szavak, melyek rendkívül jól áb-
rázolják a leírandó tárgyat. A lettrista versben csu-
pán a belőlük áradó hangulatra hivatkozunk. A szó 
csak mint hang, és nem mint értelmi objektum érde-
kel bennünket" — mondja Isou. Például a Baudelaire 
költészetében található ange, beauté, parfum, vagy a 
Mallarménál felbukkanó azur, pur réve, vierge sza-
vak bizonyos szempontból elvesztették szókészleti ér-
telmüket, csak egy meghatározott hangulatot sugall-
nak, mely a hangfelépítésben immanens. „Az általá-
nos költői kontextusban egyes szavak olyan mértékben 
elvesztik lexikális jelentésüket, hogy szabadon nevez-
hetjük őket lettrista elemeknek, melyeket kizárólag 
hangpotenciáljainak megvalósítása és az általános kon-
textus sugallta hangulat érdekében használnak" —
írja Vuletić . 

A kulcsszó terminust Pierre Guiraud vezette be Les 
caractéres statistique du vocabulaire című  művében, 
amikor egyes írók szókészletét vette vizsgálat alá. 
Camus is felsorolta a számára legkedvesebb tíz szót: 
világ, fájdalom, Föld, anya, ember, puszta, becsület, 
nyomor, nyár, tenger. Bár a szavak nem szárnyalhat-
ják túl tulajdon szótári jelentésüket, kisugározhatják 
a Camus műveiből áradó hangulatot. 

Lemaitre szerint mindegyik hangelemnek megfelel ő  
plasztikai transzformációja van. Lettrines című  ki-
adványában Spacagna az ábécé bet űit úgy rajzolta le, 
hogy mindegyik betű  független jelnek felelt meg.  Le-
maitre  Virág alakú dadalettriája viszont a dadaista 
gyakorlatot kamatoztatta: a bet űk virág alakját vet-
ték fel, külön-külön pedig mindegyik betű  egy-egy 
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Maurice Lemaitre: Virág alakú dadalettria 

hangot jelölt. Egy másik költészeti alkotását az jelle-
mezte, hogy a betűket alakra hasonló tárgyakkal je-
lölte. Ezzel a módszerrel többsoros, nehezen meg-
fejthető  levelet írt. Rajzszimbólumokat, írás- és térkép-
jeleket vont be a költészetbe, egyes m űveihez pedig 
jeltáblázatot is mellékelt: a nyitott szem ébredést, a 
teli pohár viszont ivást jelentett. 

Új nyelvi rendszerek után kutatva a lettrisák gyakran 
nyúltak az ősi asszír és egyiptomi írásjelekhez, a kép-
íráshoz. Általános jelhasználatuk azonban a jeleket 
önkényesen alkalmazta. Törekvésük, hogy a sikolyt 
láthatóvá tegyék, csak részben valósult meg. Romboló 
szándékuk az infinitezimális írásban érte el tet őfokát, 
amikor már nem is közönséges kódolásról, hanem ön-
kényesen megrajzolt jelsorozatok alkalmazásáról volt 
szó. Az infinitezimális írásmód egyik különleges faj-
táját .és Lemaitre dolgozta ki ,az írógép billenty űinek 
ellenőrzése nélküli ütögetésével. 

A mozgalom attraktív jelenségei, happeningjei ter-
mekben, közönség előtt játszódtak le a polgárság és 
létező  tagadása jegyében. A III. Párizsi Biennálén, a 
Modern Művészetek Múzeumában megtartott el őadásu-
kon a már „hagyományos" lettrista hangjátékok mel-
lett rögtönzéseket és afóniákat —hangtalanság, su-
sogó beszéd — adtak el ő. A rögtönzések hangok, si-
kolyok ,és sóhajok lassú (cool) vagy gyors (hot) el ő-
adásából álltak. Egy másik darabban a kiválaszott 
hang lehetséges hangszíneit mutatták be hangszalag-
r`1. A jövő  művészete ktáltványána К, a Manifeste 
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pour le bouleversement des instruments sonores fel-
olvasása előtt figyelmeztették a közönéget, hogy „a 
legfontosabb forradalomról lesz szó amely a hang-
szerek történelmi fejl ődésében valaha is végbement". 
Ik már nem elégedtek meg a hangok szabad kombi-
nálásával, hanem hallhatatlan összetev ő  részeikre bon-
tották őket, s új, hangtalan verseket gyártottak bel ő-
lük. Kiáltványában Isou hangsúlyozta, hogy a jöv ő  
művészete egységes lesz, és nem veszi figyelembe az 
anyagot, mivel mindegyik anyag művészi szintű, ha 
láthatatlan és tapinthatatlan elemeivel van dolgunk. A 
verseket láthatatlan színekb ől, a zenei műveket látha-
tatlan hangok partikuláiból kell létrehozni a művé-
szet egységesítése érdekében: „a költészet, a festészet, 
a szobrászat, a zene és a tánc közti határok elmosód- 
nak". 

Az új művészet alapja a csend volt, a hang vagy a 
zörej pedig szünetet jelentett benne, ami nem volt 
más, mint a „régi művészet" csendje. Szimfónža ciga-
rettára című  jelenetében négy lettrista művész el-
szívott egy-egy cigarettát, s ezzel vége is lett a darab-
nak. A Kantáta söprűre és rongyra című  darabban 
port töröltek és felsöpörték a színpadot, az írástudat-
lanok himnuszában viszont az előadók nagy figyelem-
mel lapozgattak egy-egy bűnügyi történetet. A Gyü-
lekezet —látható ecsetre és láthatatlan autórá című  
darabban valóságos ecsetekkel mázolták egymást, míg 
az autó a címhez hűen láthatatlan volt. 

A lettrizmus remekei a csendet kívánták megvalósí-
tani. Lemaitre "így írt: „Mielőtt elhallgatunk (... ), mž-
előtt előadjuk a csendet, azt kívánom, hogy szép név-
vel ajándékozzanak meg bennünket (...), hogy ebből 

a címből vers, történet vagy beszéd készüljön szá-
munkra (...) A hangürességet szonettél vezessük be! 
A történet a hangforrás el őszava legyen!" 

A csendet olyan alkotók vezették be, mint Ionesco, s 
Valért' is a vers csendjét emlegeti Sartre mellett, aki 
az irodalmat csendként definiálja: bár a nyelv által 
jön létre, az irodalmi mű  sohasem a nyelvben adott, 
ellenkezőleg, természete szerint maga a csend. L'air 
it  les songes című  esszéjében Bachelard a költészet 
meghatározó megvalósulásának a fehér lélegzés egy 
fajtáját javasolta a néma kijelentésben. A néma ki= 
jelentés az artikuláció els ősége a hangbeli megvalósu-
lás felett, mert „a szó mint kívánság már kimondása 
előtt is létezik". Erre az észrevételre Bachelard Va-
lért Cimetiére marin című  művének tanulmányozása 
közben jutott, megjegyezve, hogy a mű  első  két vers-
szakában szerepl ő  hangok „sokkal szebbek kívánság-
ként, mint kimondva". Ezután azt a következtetést 
vonta le, hegy a leírt költemény tartalmasabb a hi-
mondottnál. Valért' el őtt a vers a csenddel megegye-
ző  lehetőségként merült fel, Croce számára pedig a 
költészet „bels ő  hang, mellyel egyetlen emberi hang 
sem vetekedhet". A beszéd a szöveg és a sikoly szin-
tézise, akármelyik összetevője is hiányozzék, meg-
szűnik annak lenni. 

Sajnálattal vehetjük tudomásul, hogy a harminc éve 
elindult lettrista irodalom leképzése majdnem kizáró-
lag szövegek útján történt, kivéve azt a hanglemezt, 
melyet Maurice Lemaitre adott ki a Columbia hang-
lemezgyárnál 1958-ban*. Hangszalagok is csak korlá- 
tozott mértékben kerültek alkalmazásra: a lettristák 

* A Kontexts című  vizuális költészeti folyóiratnak az amszter-
dami Tekst in geluid (Szöveg a hangban) elnevezés ű  nem-
zetközi hangköltészeti szemle (1977. IV 30—V. 2.) alkalmából 
kiadott különszáma újabb összeírást tett közzé a fifikus 
lemezek kiadásáról. Itt található adatok szerint a párizsi 
Columbia cég 1965-ben kiadta Isou és Lemaitre Le Lettris-
me című  hosszanjátszó hanglemezét. Ugyanezek az alkotók 
más lettristákkal együtt (spacagna, Dufréne) több nemzet-
közi hangösszeállításban szerepeltek, Dufréne-nek ebben az 
évben két kazettája jelent meg. 

néhány nyilvános fellépésén: „ahelyett, hogy ők ma-
guk mondanák el verseiket, magnetofont vesznek 
igénybe; a technikai eszközök gazdagítják a kifejezési 
lehetőségeket". A. lettrista vers egy, az olvasó számá-
ra rejtjelezett üzenet volt, csak hangbeli el őadása 
adott neki értelmet, s valahogyan érthet ő  szemantikai 
tartalommal sem rendelkezett. Azonban a hangmeg-
fejtés sem volt egészen egyértelm ű. Akik a költészet 
érzelmi síkját részesítették el őnyben, a lettrista vers 
rovására írták, hogy fonetikai átírása egyedül a hang-
kiejtés, a ritmus, az intenzitás szempontjából volt pon-
tosan kijelölve, a legfontosabbat, az érzelmi olvasa-
tot viszont nem adta meg. Sokan nem vették számí-
tásba, hogy a lettrista vers el őadásakor elhangzott 
hangok szimbólumrendszere, a zenei hangok kiváltot-
ta érzelmi reakcióhoz hasonlóan, ugyanolyan emocio-
nális ötletáel rendelkezhetett. A hangkifejezés pmoblé-
máin dolgozó alkotók abban tévedtek, hogy nem men-
tek tovább egyes alaphangok tanulmányozásánál, s 
azokait az emberi hang öaszes kifejezési lehet őségeivel 
azonosították. Sokan azt is figyelmen kívül hagyták, 
hogy két problémáról, az alaphangokéról és a hang-
színekéről. volt szó. Mivel az elsőt nem vették számí-
tásba, később a másikkal már nem foglalkozhattak ki-
merítően. Természetesen a szöveg el őadójától is nagy-
ban függött, hogy az általános szövegközben milyen 
érzelmi és értelmi jelz ővel látott el egy-egy hangot. A 
hangbeli előadás azokban a lettrista alkotásokban volt 
a legteljesebb és leghitelesebb, melyekben a költ ő  nem 
vetette el egészen az üzenet szemantikai szintjét, s a 
hangelemek között az általános nyelvhasználatból is-
mert szavak és szótöredékek helyezkedtek el. A lett-
rista gyakorlatra különben nem jellemz ő  konvencioná-
lis elemek ilyképpen egymást váltogatva, fogazatként 
szorultak össze. Ilyen példa Lemaitre Mož sans tož 
(Nélküled) című  verse is: 

HOMME: lay е  lonlay, doidol  6 lonlay 
dolidélž, doliodol е  ruppe 
Moi sans toi, karidon éri luppe 
dolidol е  lonlay, solitulay 

FEMME: Toi sans moi, karidon, éri gonlay 
solitüli, téridol viruppe 
Ton corps, amie, et tes yeux, garuppe 
Dorés dali, á qui korélžlay? 

LES DEUX ENSEMBLE : 
Toi et moi, karinö, aimons lžléy 
Moi et toi, torinő, rimons soleil 
Tropiques et vžns,  d mer er chaluppe 
Toi et moi, solitüléy 
Moi sans  tol  marina, dolidoléy 
1еу  е  lonléy, dalždol е  lonléy 

A lettrista alkotások megfejtése a lettrista költ ők 
számára is komoly kommunikatív problémát jelen-
tett. A Manifeste pour une esthétžsation du titre des 
oeuvres aphonistes (Az afonista művek címesztetizá-
ciójának kiáltványa) szerint Lemaitre javaslatot tett az 
alkotások bevezetővel való ellátására, hogy az ol đasók 
tisztában legyenek, „mir ől is van szó". đ  volt a „ci-
nek művészetének" kezdeményez ője is: egyik ilyen 
versének címe 594 szóból állt, maga a vers pedig egy 
üres lap volt. Jegyzetben adott utasítást, hogy az el ő-
adónak nyitott szájjal hangtalanul kell várakoznia. 
Voltak, akik igyekeztek kimutatni, hogy az üres lap 
itt Mallarmé vagy Cocteau fehér felületeivel volt azo-
nos: a költészet kimozdult, már nem kimondott szó, 
hanem csend volt. Lemaitre műve arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az ürességnek, a csendnek a kontex-
tuson át igenis van meghatározott értelme. 

Bármilyen fonetikai céljaik is voltak, a lettristák leg-
többször megálltak a betűknél, s a hangokig már nem-
igen jutottak el. Mintha figyelmen kívül hagyták vol-
na Isou gondolatát, hogy a költészet sikoly, konven- 
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Roland Sabatier: Afónia 

cionális értelemt ől megszaoadult nacig. A lettrizmus 
problémája valószínűleg abból következett, hogy indí-
tékai gyakran a polgárság megbotránkoztatásának 
szándékából eredtek, s kisiklott el őle a nyelv kommu-
nikatív rendeltetése. 

Az emberi beszéd egy személyes (emberi) és egy sze-
mélytelen elem, a sikoly és a szöveg szintézise —
mondja Charles Bally Traité de stylistique fransaise 
című  könyvében. A sikoly és a szöveg, az egyes és 
az általános, az egyéni és a tárgyi viszonyát De 
Saussure is feldolgozta mint egyéni közösségi jelen-
séget, Zvuk i pokret u jeziku című  tanulmányában 
viszont Petar Guberina az intonációt a beszélt nyelv 
akusztikai (intonáció, intenzitás, ütem, szünet) és vi-
zuális (mimika, gesztus, valóságos kontextus) érté-
keire bontotta fel. A De Saussure, Bally és Guberina 
által érintett három fogalmat — szöveg, beszéd, si-
koly — Beszéd, ember, univerzum című  esszéjében 
Ivo Škarić  így határozta meg: „ .. mindaz, amit az 
ember a történelem folyamán ésszer űen megteremtett 
és kifejlesztett, egyszer űbb és hozzáférhet őbb az em-
beri elemzés számára, mint lényének az a része, me-
lyet nem ő  maga teremtett, mint például tulajdon 
biológiai léte. Az ember rövidebb id ő  alatt ismeri meg 
a nyelv mechanizmusát, mint a sikolyét (...) A szö-
veg átkódolásának módjait aránylag könnyű  fellelni, 
már az írás is egy ilyen átkódolásnak felel meg. A 
szöveg algoritmusainak kibernetikai feldolgozásán ma 
már elég nagy sikerrel dolgoznak. Bár a beszédben 
hibátlanul alkalmazzuk, a sikoly formáit mégsem va-
gyunk képesek metanyelvileg is kimutatni." A be-
szédben a sikoly és a szöveg elválaszthatatlan és ösz-
szefüggő  tényező : az egyik a másik kárára létezik 
úgymond növekszik, hiszen a hangtanilag képzett be-
széd lefojtja az emberi sikolyt (pl. a rádió- és tévé-
bemondóknál). 

A költészet hangkiterjedésér ől, a hangok kifejezési 
lehetőségeiről megoszlik a kritikusok és elméleti szak-
emberek véleménye. A lingvisztikai hangszimboliz-
musról értekezve Otto Jespersen a hangok értelmi kö-
telékeire hívta fel a figyelmet. Arra a következtetésre 
jutott, hogy a szavak értelme nem mindig vág egybe a 

hangokéval, függetlenül attól, hogy a hangok szimbo-
lizmusát értelmetlen lenne tagadni. Jespersen hang-
szimbolikai összegzése, hogy egyetlen nyelv sem al-
kalmazza teljes egészében a hangjelképeket, viszont 
megtörténhet, hogy egyes szavak a történelem folya-
mán használatuk gyakorisága miatt elvesztik eredeti 
kifejezőképességüket. Ezzel egyidej űleg más szavak 
hangértéke ugrásszerűen megnövekedhet. A hang-
szimbolika fejlődésében tehát nincsenek szigorú sza-
bályok és rendszerességek. Maurice Grammont a ki-
fejezés értelmének a hanggal való összekötését úgy 
próbálta megvalósítani, hogy meghatározta egyes han-
gok impresszív, benyomásos értékét. Egyéni rangsoro-
lást vezetett be a hangok osztályozására artikulációs 
tulajdonságaik alapján, s azt tartotta, hogy mindegyik 
hang meghatározott értelmet hordoz, mely akkor kap 
tökéletes kifejezést, ha a hangot tartalmazó szó értelme 
a hang értelmével azonos. Éles, enyhe, világos, sötét, 
puha és kemény hangokat különböztetett meg, s meg-
határozott fogalmakkal kötötte őket össze. Számtalan-
szor hangsúlyozta, hogy a hangok csak potenciálisan 
impresszívek, „illetve impresszív tulajdonságaik csak 
akkor jutnak kifejezésre, ha megegyeznek az értelem-
mel". 

Les rapports de la musique  it  de la poésie című  köny-
vében Jules Combarieu már a XIX. század végén ta-
gadta a hangszimbolika létezését. Olyan példákat ho-
zott fel, melyekben az m hang alliterációját a félelem, 
a bosszú vagy a szenvedés fogalmával párosították. 
Azt a következtetést vonta le, hogy egyes szerz ők olyan 
tulajdonságokat aggattak a hangokra, melyekkel azok 
egyáltalán nem rendelkeztek; a hang önmagában 
semmit sem jelent, s f őleg arra alkalmatlan, hogy 
„tíz vagy ennél is több, majdnem ellentétes gondola-
tot és érzést fejezzen ki". 

Combarieuvel folytatott vitájában Grammont a han-
gok benyomáson alapuló értékét a homonimák prob-
lémánóval próbálta összekötni, amilyen a fo is. A fi a 
franciában több jelentéssel bír: „il faut partir; le 
eoeur me faut; c'est faux; une faux'. Grammont itt 
abban tévedett, hogy az önmagukban is tartalmatlan 
hangokat olyan lingvisztikai jelek sorával kötötte ösz- 
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sze, melyeknek , egyformák a jelöl őik (signifiants). 
Grammont kitételeit védve, követ ője, Georges Lote ar-
ra a következtetésre jutott, hogy a hangoknak egy, 
olvasótól fii,ggetlen, objektív értéke van, és az olvasó 
pillanatnyi hangulatától függ, hogy valóban ezeket az 
objektív értékeket fejezi ki, vagy valami teljesen el-
lentéteset. 

Etude du son „s" en Latin  it  en roman című  mun-
kájában Grammont tanítványa, Louis Michel, az sz 
hang benyomásos értékeit jelölte ki. Ez a hang töb-
bek között köhögést, tüsszögést, nevetést, rezzenést, 
füttyöt, hangszereket, szopást, csókot, lélegzést, só-
hajt, álmot, csendet, tücsökzenét, méhzümmögést, ma-
dárdalt, kígyót, harangokat, szelet, tüzet, illatot, csú-
szást jelenthet. Combarieu tétele szerint ennek a 
felsorolásnak nincs létjogosultsága: „mondhatjuk-e 
egyáltalán, hogy az sz hang valamit is kifejez, ha 
valójában mindent kifejezhet, ami ebben a felsorolás-
ban szerepel?" Grammont másik követője, Henri Mo-
rier, Dictionnarie de poétžque  it  de rhétorique című  
művében szintén ezen a problémán dolgozott, s a han-
gok kifejezési lehetőségeit az artikulációs nyílástól, az 
intenzitástól, az ajkak formájától és a nyelv helyzeté-
től tette függővé. Az impresszív hangokat grafikai je-
lekkel emelte ki a szavak kontextusában és a monda-
tok szerkezetében. Megállapította, hogy a széthúzott 
ajkak felfedik a fogakat (az i, és kisebb mértékben az 
e magánhangzók esetében), és ezzel nevetést, mosolyt 
fejeznek ki (lásd hžlarité = vidámság, gaité —öröm, 
optimisme = derűlátás stb.) A Morier-vel vitába ke-
rekedő  kutatók szerint azonban a pessimisme mind-
egyik felsorolt példa közül több megfelel ő  magán-
hangzóval rendelkezik, s eszerint az optimžsme-nél is 
nagyobb fokú derűt kellene kifejeznie. 

A hang és a jelentés viszonyának nagy fontosságot 
tulajdonított még D. L. Bolinger, aki olyan szóképe-
ket vett vizsgálat alá, „melyekben a hasonló jelenté-
sek hasonló hangokhoz kapcsolódnak, bármilyen is az 
ilyen konstellációk eredete". Ezeket a szóképeket —
melyek közül Jakobson többek között a bash (megüt), 
mash (zúz), crash (csattog), plash (zuhog) példákat 
vette át — Bolinger a hangulatutánzó szavakkal ha-
sonlította össze, amelyek számára a származás kér-
désež szintén közömbösek a szinkrón elemzésben". 
Jakobson rámutatott, hogy a fonológiai ellentétek ön-
álló ikonikus értékét különösen a költői nyelv aknáz-
ta ki, így Mallarmé is, aki „Crise de vers című  esz-
széjében megállapította, hogy az ombre (árnyék) szó 
valóban árnyékos, de a ténébres (homály) szó —éles 
magánhangzóival — nem sugall sötétséget, és mélysé-
ges csalódást érzett, hogy a francia a ,nappal' jelen-
tését a jour az ,éjjel' jelentését a nuit szóval fejezi ki, 
az előbbi homályos, az utóbbi világos csengése ellené-
re. A vers azonban, ahogy a költ ő  állítja, »helyrehozza 
a nyelv hibážta". Hasonlóan nyilatkozik Pope is: „A 
hangnak visszhangoznia kell a jelentést." Az elméle-
tek többsége ott tévedett, hogy az emberi beszéd atom-
jainak vizsgálata révén szerzett tapasztalatokat és 
összefüggéseket az irodalmi szöveg teljes hangkifeje-
zésére akarta kiterjeszteni. Tulajdon analitikus rend-
szeréb ől Grammont úgy próbált kiutat találni, hogy 
a hangok benyomáson alapuló potenciális értékeit az 
értelemmel fűzte össze: „a hang értelemmel, meghatá-
rozott impresszív értékkel rendelkezhet, ha az imp-
resszív érték megegyezik aszó vagy a mondat általá-
nos értelmével". Az egyéni értékrendszerek hiábavaló-
ságát bizonyítja Grammont és Maroureau esete: 
Grammont szerint a fran čia nazális magánhangzók 
lassúságot, bággyadtságot, nagyvonalúságot és csen-
det, Maroureunál viszont éneket jelentenek. Azt is 
tekintetbe kell venni, hogy a szavak nem mindig 
rendelkeznek lexikális értelemmel, jelentésük sokszor 
a szövegkörnyezettől függ. A hangok a priori jelen-

tését ezért lehetetlen el őre kijelölni. 

Ha a lettrista vers kódolt üzenet, akkor az olvasó jel-
fejtő. Jakobsoni terminológiával élve a lettrista köl-
tészetben a költ ő  az egyetlen „anyanyelvű  dekódoló", 
aki „tudatában van különféle hangelemek végrehaj-
tott funkcióinak, s ezt a képességét felhasználhatja 
arra, hogy felbontsa a hangalakokat különböző  infor-
mációhordozó elemeire". A lettrista költő  igyekezete 
a megkülönböztető, konfiguratív és expresszív jegyek 
kiemelésére irányul. A kódátkapcsolás a beszél őtől a 
hallgató felé megy végbe, kódjaik „közös magva" 
azonban nehezen és ritkán lelhető  meg. Az egyéni tö-
rekvések eltörölnek minden olyan átkapcsolási sza-
bályt, mely megkönnyíthetné az üzenet megértését. 

A lettrizmus esetében a hallható beszéd az általáno-
sabb, a látható csak másodlagos, kísér ő  jellegű , bár 
optikai követelmények szerint önálló, független alap-
pon is elemezhet ő. Az alkotások előadása közben tett 
mozdulatok, gesztusok ilyképpen a vizuális elemek 
kiegészítésére szolgálnak, nevezhetjük őket az előadás 
járulékos, latens életet él ő  biztosan előre nem látható 
kifejezési tartalékainak, rejtett értékeinek. Hogy a 
lettristákat mégis miért fogadta értetlenség, arra az 
a magyarázat, hogy els ősorban természetes hangokat 
alkalmaztak, melyeknek információértéke alacsony. 
Kísérleteiben például Aronson arra a megállapításra 
jutott, hogy a hangjátékban nehéz hasznosítani a ter-
mészetes hangokat, mert „a zajok önmagukban véve 
semmiképpen sem alkatnak nyelvet". 

George Steiner egyik esszéjének a címe Visszavonu-
lás a szótól. „A nyelv és az írott betű  korszaka után 
nem köszönt-é ránk egy újabb csend vagy éppenség-
gel a gépi kultúra mindenféle zaja? Elbírja-e még az 
emberi szó az üzenetet, kifejezi-e korunkat?" — teszi 
fel a kérdést Steiner, majd hozzáteszi: „A költ ő, aki 
eddig szavakra sóvárgott, most a csend birodalmába 
merül el". A lettrista versgyakorlat ennek a csend-
nek a birodalmát Kívánta meghódítani, ellenpólusán, 
a sikolyon keresztül. Azonban kevés figyelmet szen-
telt a nyelv kommunikatív problémájának, s a nyelvi 
eszközök tágításával és kiterjesztésével egyidejűleg 
magával hozta az értelmezés lesz űkítését is. A lettris-
ta költő  „látja és láttatja, hogy mi ez a csend. A ki-
fejezhetetlen irtózat, mely egy áttekinthetetlen, meg 
nem érthető, elidegenedett világ látványából adódik. 
Azok a grammatikák, melyek ezt az irtózatot kifeje-
zik, elidegenítik a nyelvet is; a parole olykor nem a 
mit továbbépítése, hanem gyilkosa Nemcsak a csend 
ölheti meg a szavakat — a szavak is rátámadhatnak 
az értelemre ..." 

összegezés 

A lettrizmus a betűk, illetve hangok kifejező  tulaj-
donságaira építő  francia mozgalom volt, melyet he-
lyesebben ionizmusnak neveznek. Elmélete azt hirdet-
te, hogy a szavak hasznavehetetlenek a m űvészetben, 
funkciójuk a kommunikativitásban ki is merül. Nem 
úgy a betűké, melyek valójában művészi tartalmakat 
hordozó sikolyok. E művészi kifejezés ápolói számos 
nyelvi újítással gazdagították a m űvészetet, nyely-
újító igyekezetükben azonban gyakran széls őségekbe 
estek. Metanyelvük megfejtése érdekében m űveikhez 
jelmagyarázatokat csatoltak. Egyik kísérleti program-
juk a csend hangbeli és vizuális lehet őségeit kutatta. 

A lettrista verset nem lehetett lefordítani, mert nem 
volt értelmes mondattani anyaga, melynek nyelvi 
megfelelője lenne valamelyik más nyelvben. A vers 
tehát már nem is nyelv, hanem a beszéd, illetve a 
sikoly kódolásának kísérlete, s mert a sikolynak nincs 
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nyelvi megfelelője, hanem egyedi formában adott, a 
lettrista vers sem fordítható le, formája önmagára utal. 
Nem idő-, hanem térbeli művészet, melynek kudarca 
leírásának, lejegyzés•ének klasszikus módjában rejlik. 
Azok a lettrista kísérletek, melyek a csendet grafikai, 
írott vagy rajzolt eszközökkel kísérelték megjeleníte-
ni, téves médiumot alkalmaztak, mely csak a formális 
elemek — a hangerősség, az ütem, a tartam, az into-
náció és a szünet — meghatározását tehette lehet đvé. 
Ezek a formális elemek viszont, amellett, hogy létre-
hozhatják a sikolyt, értelmet már nem tudnak neki 
adni, a sikoly értelem nélkül is megvalósulhat mint 
néma csend. 

A lettrista alkotás szövegként teljesen értelmetlen, s 
ami a legérdekesebb, ahelyett, hogy hanglemezre és 
hangszalagra került volna, méltó médiumában pró-
bált volna utat törni a közönséghez, tulajdon szöveg-
interpretációját szélesítette ki és vitte végletekbe. A 
lettristák olyan jeleket is alkalmaztak, melyek végül 
kiszorították az emberi beszédet, tehát a sikolyt is. 
Az írott lettrista alkotásoknak nem volt értelmes szö-
vegközegük, az értelmet csak a hangmegoldások fed-
ték fel, s mert a hangmegoldásokra nem volt szabály, 
az alkotás jelentését önkényesen lehetett magyarázni. 

Ezektől a hibáktól függetlenül a lettrista alkotások 
felhívták a figyelmet az irodalom szélesebb területein 
jelentkező  fonetikai kérdésekre is, melyek közül so-
kat csak nemrégiben tudtak megvilágítani a szakem-
berek. A lettrizmus eredményei jelent ősen befolyásol-
ták a fifikus ill. fonetikai költészet további fejl ődé-
sét. 

idёzPtеk 
A nyelv a valóságnak csupán egy speciális, szűkre 
szabott részével foglalkozhat értelmesen. A többi, és- 
pedig a feltehetően sokkal nagyobb rész: néma csönd. 

George Steiner 

A szavak nem azonosak a Szóval . . 

Ionescu 

A költemény annak a sikolynak az utánzata, amit 
akkor eresztünk ki, amikor egymillió dollárt találunk, 
és amikor ezt az egymillió dollárt elvesztjük. 
Carl Sandburg 
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REZIME 
Po čev od junskog broja objavijujemo napise povodom akcija dvoslrukog ju- 
btleja druga TITA. Naš program rada želt da presvetlt sušltnkse momenfe 
čelydesefgodtšnjeg perioda naše revolucije vo đene od JKP, — upozoravaju ć t 
па  moralnu odgovornosf pojedinaca u svakodnevntm/tstortjsktm momenlima 
revoluciona гnog preob гažaja. Naslov napisa Pala safera objavijenog ovde in: 
Upifao bih čoveka . .. stmbolt čno odražava smor naše mislt. Revolucionarne 
mogu čnosft pojedinca, njegove moraine obaveze, odabiranje delalno г tt dru- 
šfvenog гпасепја  i na č tn tog odabiranja — Ii ii krug рн lапја  iz kojeg nam 
so iz dafih odgovora revolucionarnosl  fi razvija pred nama kao „isforijska 
lekctja", vef kan t u i sada tražen odsjaj ponašanja. Obraltlt гто  ге  Ijudima 
koji od NOB-a pa sve do da пašnjeg samoupravnog soctjaitzma, u lokovima 
drušfventh krefanja aktivno stoje na sfraži, č tja lt čna tskuslva mogu da po- 
služe kao putokaz u razmtšljanjtma  O  ispreplelenosfi It čnoslt i društva kao 
i soctjaltsft čkom ttpu č iveka: Kako borba za slobodu i samoupravljanje po- 
staje moralna sadržina u radu i žtvofu pojedinca, i da 1 t uvek  to i poslaje 
u pravom zna čenju re č t, i aki fI poslaje to, koji su 1i unazaduju č t razlozl, 
г  kojtma si pojedinac susre č e, i kojima  51  suo čavaju č t dan za danom mo- 
ramo da  ml  од lисијето  izmedu kreafivnog delanja i pasivne prtsutnoslt, is- 
frajanja  psi  drušfvenoj ispravnosli tdejno poltlt čkog zoakaja i osporavanja. 
U belelrtslt čkom prilogu objavljujemo pesme  ha  Fenjve3ta, Ištvana Bošnjaka 
i Dušana Mati ča, kao i tre č t naslavak romana „Emigranti" Eržebel Juhas. 
U svojoj beleicí Eržebet Ćanji prevodilac pesama  pite slede č e  O  poeziji Du- 
šana Maltfa: „Mafi ćev najve ć i doživljaj  ii  vreme, neprekidan, stalni tok do- 
ga đoja, koji kai  red  izviru iz njegovog ista, i naginjaju ć i se iznad njih 
kad-kad ugleda i svoje lice. Oko njega kao guše ć i prstenovi pulsiraju uspo- 
mene i postaju ruševine u svojoj molenkosti  proli trenuci, na kojima do 
neba rosfe gusto mahovina, prašina i pepeo. To su materije smrti, doživ- 
Ijaja Mafi ćeve proioznosti biz tragedije, stalno vibriraju će elegije koja me- 
nja boju i formu, laka i savifljiva malerija vitro." 
A1tIa Kova č  u svojoj moralno-filozofskoj studiji raspravlja  a  moralntm ptta- 
njima kriznog perioda,  O  mogu čnosfima izbora. „I moralno »titki periodi« 
(krizni periidi) u  odnosu  no  č oveka i Ijudsku zajednicu  no  dva na č ina 
mogu do predstavljaju pravi problem: s jedne strane kao izbor, s druge 
koo i zbor prate ć o (naravno  a praksi  fi profi obavezno) a.ngažovanost. Na- 
rovno u oba slu č ajo  ii  re č  0  noglatenim »teški ć ama«, jer si izbor kao i 
anqožovanost  tik ni  U najajedna č enijem draštvenom rozvoju  fi javljaju biz 
problema u absolutnom smislu: U kriznom periodu uloga oba pogleda iz- 
diže se tako di u rešovanju pifonja odlu č ivanju okolnosti mnogo ve ć u od- 
govornost dodeljuju (i1i daju) nego inote. 
U svojoj sludiji Gabor Turt bavt se ma ftlozoft čnoslt pesnitiva Janoša Vajde 
(1827-1897 ј . „Vajda pre svega filozofska saznanja korisii kao simbole i iz- 
vodenja. l Ivan Šeter naziva ogrta čem filozofski sadržaj, koji a prenosnom 
smislu izražava lirsku femu. Vajda u svojim teškim krajnjim pitonjima ogla- 
šuje konkretne bolove i neuspehe svog li čnog života, želja  ii izbíjanjem 
iz usamljenosti, razilaženje so društvom go odvodi do prizora veli č ine ii- -  
višenosti, kosmosa od vasione. Oholost usamljenosti i  kid za veli č inom rodile 
Si U njemu hiperboli č nu patnju. Filozofija foki služi kao jedna vrsta kom- 
penzacije Vajdinim povredoma. Kid njega  ii  sve pove ć ano do izvanrednog, 
prošireno do monumentalnog; Vajda svaku jedinku projecira  a  opšte, u 
kosmos. 
Ovo stolno neumorno poja čovonje stvara fakvu napetost, koja s e —  jer ni- 
jednoga irenutka fi slabi —  no kraju devalvira. Na regisiru svoga instru- 
menia Vajda nije znao  do stvori sazvu č je tiših i intenzivnijih, blažih i ošt- 
rijih fonova, neprekidno je svirao  no visokim žicama. Razlog gubljenja 
svoga raja i nemogu ć nisfi  do posfane srelan ii gr ćevila kontrola svesti, 
ko)a s tvrdoglavom isfrajnoš ću do opsurda pokušava stalno iznova do anoli- 
zira momenfe neuspeha. Najve ć i razlog njegove nesre će ii dokie filozofijo, 
,prokieto znanje", proklefo rajsko drvo. Naravno on i suviše mudruje, a da 

Ii  i som fi 6i zaklju č io, i fi bi omrzo zbog toga, njega od žívola lišo- 
vaju će znanje. U najtrezvenijim trenucima svog razmišljanjo iznad svakog 
iilozoiiranja sfavijo  mik -aborava, i  no  kraju izgovara zakonrlo saznonje: 
somo  ii fada svel not kada go zaboravimo. Ne možemo  go,  maki, š č epati 
mozgom,  vet sari u spontanoj prirodnosti postojanja." 
U k,tlt čkoj rubrici Ferenc Mak pite  0 ovogodišnjem 5fertjt пom Pozorju. 
„Nije re č  prima tome 0 trenuta čnom zastoju, vet 0 takvoj sfagnociji č ij: 
razlozi premašuju i samo pozorište, protežu se sasvim do drušfvenih osnovo. 
Dak1e, kada konstatujemo zaostalost, mi fi odmeravamo sifuociju u pore- 
đenju so današnjim položajem evropskog i svetskog pozorišla — iaki ni 
to nije bezna čajno, naprotiv želia zo priklju č ivanje njima mogla bi  do  
budi jedna od motivacija  notes razvoju — vet iz some č injenice, do naše 
pozorišfe nije a stanju do  profi ni  not sopsfveni društveni rozvoj, niie spi- 
sobno do dosegne bit č ovekove li čnosti, koja nosi U  sebi obeležje društve- 
nih promena. Sve to proizilazi iz t o g a, do  naša pozorišna umelnosf (dram- 
ska literatura i pozorišno umetnost) nisu u sfanju do se oslobode od kon- 
vencija i nose na sebi obeležja tradicionolnog gradanskog pozoríšfa, a kat- 
kad č ak i njegov duh." 
U krttt čkom zapisu Gabora Filepa геč  је  0 festivalu radto•drame jugoslo- 
venskih radio-slanica a Ohridu. Ono šfo smeta Ohridskom íesriv г lu to ii u 
sušfini s poštenim zanatlijskim radom slvoren, ali iz godine u godinu biz 
promene upofrebljiv lakovani okvir, koji jednako služí kao merilo ma pri- 
manje teksfova radio-drama no festival. Kada kažem merilo  fi mislim  sari 
no kvalilet vet  i  no door. Izuzeiaka ima, ponekad, (...) kada program koji 
zahteva mnogo vremena i majstorskog znanja ima i smisla, zna č i gradi se 
ne nekom dobrom feksfu iii neki zanimljivi maferijal, koji ujedno nosi  00 
se б i i obeležje novoga i eksperimenta." 
Nandor Kovo č  razbuktavanje svog pesni č kog sveta traži u privla č nosti tra- 
dicionalne doživljajne pesme,  so  pata traženja samoga sebe osvefljava razne 
natini sfvaranja č tste li г ike.  In sri (i unni)  do bade tradiconaian, do ci 
ose ća procep izmedu iradicionalnog i modernog. Raznolikosf pesni č kog go- 
vora, mnogovrsnost pesni č kih formí govori  0  hrabrosti traženja jednog т 1 а - 
dog pesnika,  0  otvorenosti njegovog pogledo. U isio vreme olabavljenie 
lone,  brzo iscrpljenje prona đenin govornih na č ina svedo č e i  0  nedostofku 
poznavanja sebe,  0 01  sorol  0 nedostatku г tva гala čke discipline." (Ptše  Mag-
dolna Danji  a prvoj zbirct pesama Nandora Kova čaj. 
U muzt č kom zaptsu Imre Poganj bavt se položajem vojvodanske pop muzike 
i mladth beat muzt čara. U gradevtnarskom komentaru Imre Harkai nam obra ča 
pažnju  no vezu gradevinarsfva i okoline. „Gradevinari znaju  do ci projek- 
fuju ku ću vet »okolinu«' jedan sve1, novi red stvori, jednom re č ju: životni 
prostor." 
Mladi saradntk Zolfan Bi č kei  pite  a „NelvtIu" filmu Roberta Aifmana. 
U junskom, julsko-augusfovskom i septembarskom broju u obliku dodafka u 
nasfavcima objavijujemo veltku sludiju Balinla Sombaftja: „Ze1im do dam 
presek puteva eksperimenlalnog pesnišfva nako z prekretnice sfole ć a, u re- 
íleksiji onih prividno iii pojedina č no razli č itih i pod raznim imenima jav- 
ljaju ć ih glavnih pesni č kih pokreto, koji su nasuprot svojoj razli č ifosti fako- 
re ć i no istir principimo, no principu konkrelnih umetnoitt, objavili rat pro- 
fly fradicionalne, unutar linijske poezije. Moj napis ci služi afirmaciji neke 
individualne teorije; pre svega  deli do  informiše, obavesti  0  vrenju unutar 
poezije u prošlosfi i današnjici. Pregledom pesni č kih eksperimenata i rezul- 
tata u prošlosti želimo do napravimo korok napred  no putu, no kojem mo- 
žemo bolje do sagledamo i signolizujemo eventualne promene  cm budu ć nosfi 
i njihovo ostvarenje." 



' 

' 

~ ` 



е  szamunkban  bicskei zoltán raJzait kёzё !јі.і k 


