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■4 kyvagiunkmi
meghalt 

déry
tibor

Németh László temetésén (a Farkasréti tem etőben) 
láttam utoljára. A  vé letlen  úgy hozta, hogy éppen 
előttem állt, nem messze a ravataltó l, és Illés End
re gyászbeszédét hallgatta.
Németh Lászlóra gondoltam , hiszen angyalhajú 
unokái az ő kisdiákos arcát idézték, de m indinkább 
Déryt figyeltem  —  Déryf, aki a bárány és a farkas 
keftőségéből alakította m indig önarcképét. Néz
tem, s már akkor arra gondoltam , ha hazaérek Ú jv i
dékre, le jegyezem  ezt a képet, ezt a Déry Tibor-i 
helyzetet, mert már akkor tudtam, így fog megm a
radni em lékezetem ben örökre . . .  ^
Vékony, hajlott, öreg teste a galam bszürke tavaszi- 
kabátban egy kis pálmafa levél-pártájának dőlt 
úgy tartotta magát, úgy pihent. Noha A cé l G yörgy 
m iniszter o lykor m eg-m égkarolta, állandó 
rettegtem, hogy hátraesik, hiszen csak a leve lek  
tartották.
M inél tovább néztem , annál inkább meg kellett 
győződnöm  arró l, hogy ez egy „ke llem es" póz 
a nagy írók szám ára; hogy a szúrós levelű  d é linö 
vény (am elyről o ly ihletetten írt) és az agg test kö 
zött valam i titkos egyensú ly van.

?

Néztem és azon gondolkodtam , hogy ez a je len 
tős avantgarq# költő (aki a Napot az asszonyi térd
kalácshoz hasonlította), ez a p rózaíró , aki Lukács 
G yö rg y a X&i század legnagyobb ja i között tartott 
számon, aki a nagyepika és a modern regény 
olyan momentumait alkotta m eg, mint A befejezet
len mondat és a G . A úr X.-ben, élete alkonyán 
egy fantasztikus k isregény-füzérben (m elynek m":- 
faját G id e  sziporkázó kism űfajaihoz lehetne legin
kább hasonlítani) ismét túl tudott lépni önmagán, 
túl m éghozzá úgy, hogy ismét ifjúkorának avanf- 
garde-magatartását idézte.
Néztem és Illés Németh Lászlót méltató szavait 
hallgatva a X X . századi m agyar író-értelm iségi ma
gatartás-típusait vizsgáltam  —  köztük az övét is: az 
egyértelm űen balo ldalit.
Kellett a kései müvek (a Képzelt riport, a Bópeer, a 
Féifülű, a Kyvagiokén és a Napok hordalékai)
szkepszisének v itrio lja , hogy a m agyar balo ldali ér
telmiség m érlege újra k iegyensú lyozód jon  . . .
Néztem és csodálkozva láttam, hogy a nagy író 
a gyengéd pálm aággal finom -nyelvű m érleget a l
kot.
És a Kyvagiokén-t már ott, akkor azon a temetésen 
Kyvagiunkm i-re bővítettem , gyászo lva , mint most, 
de ironikusan-játékosan is, mint ahogy az hozzá, 
Déry Tiborhoz illik.
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n. m. 
(1469-1527) 

pans 
magnus 
enzens-
berger 

Niccoló Niccoló ötszázesztend ős bátyánk 
Kemény koponyádra nyomom ezt a hervadt szó-koszorút 

Magunk közt szólva jó okunk van arra hogy csodáljunk 
hervadt és kiskockás és teóriák foga közt foszló 

Vezérkari tiszt, követ, Nagyságos Ű r, rendő r 
mindig rosszul fizettek parvenü-izlésedhez képest 

Történetírók példaképe ( Túl nagy megütközést keltenék -e netán ha 
ezeket az eseményeket törölném vagy lekicsinyelnémj 

Turkálnak mint te egykor a szutykos fióko ban 
törött ólomkatonák és penészes hercegek közt 

Kis kurtanemesként zabálsz most fügét és babot és szárított húst, 
kukacait lesöpörve, és epekövekkel foglalatoskodsz meg faárúsítással 

Nő idet pedig megkopasztottad mint a szalonkákat 
szombat este, és alkusz-agyad mozgatható dolgoknak fogta fel őket 

Egérlyukamban, hol egy lélek sem emlékszik h ű  szolgálataimra, 
tíz líra játékadósságért tusázom és veszekszem. 

Ne félj, Niccoló, mi tudjuk érdemeidet becsüIni 
és emlékszünk fénykorodra 

F éddául ki tanácsolta 1502-ben F istoiában a Chef-nek: 
љ  városok kiirtandók, a földek ieégetend ők, a lakosok deportálandók! 

Еs aki ellenállt, az leng ő  kötélre, bitóra? 
Mert néhány elrettent ő  büntetés enyhébb a túlzott türelemnél 

Ez jó év volt Mr Borgiának, páratlanul ragyogó és nagy, 
Fényében süf'kérezett négere Niccoló és a First National City Bank 

[of Florence 

iz év múlva katasztrófa, háláflansággal fizet a világ 
Nyugdiij a negyvenhárom évesnek, avas falusi birtok 

Önsajnálat könnyei: Mert sehol sem üti fel fejét 
Vidorabban a hálátlanság mint szívében a népnek 

Meg-nem-értve mint minden jobb zseni, hadúr 
egy vakondtúráson, ki örök igazságokkal házad: 

A világ valamennyi államképződménye ezen a körkörös pályán 
forgott, forog és fog forogni örökkön 

В izonyíték: a történelem, önarcképed, fosztogatások, 
hamis eskük és idült intrikák ragályos láncolata 

л  napi robot után ledobom szutykos parasztgúnyámat, 
pompás udvari köntöst öltök, megyek az ókori oszlopcsarnokokba 

És esténkénf lírai lélek: koddusszonettek az ügyeletes banditának 
Az igazi reneszánsz-ember idejekorán behúzza farkát 

Niccoló, Niccoló Európa fő-dísze, telitömve 
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Atláttál otvasódon, Napólеonon, Francón, Sztálinon és rajtam, 
hálás tanítványaido л , hadd dicsérjelek ezért: 

Tе r kő-mc'ndata:dért és hogy mertél gyáva lenrni, 
mélyértelm ű  közhelyeidért és Új Tudományodért 

Niccoló, gazfickó, költ ő , mega'Ikuvó, klasszikus, hóhér: 
le vagy a nagykönyvbeli Öreg Ember és ezért dicsérem a könyved 

Niccoló teavér, ezt nem felejtem el, és a іm і ért oly gyaikran 
hazudtál igazságon, megátikozom ragadós kezed. 

m. a. b. 
(1 81 4-1 876) 

Csak azt szegetném, kiáltott, hogy fölháborodásomat, 
mely szent nekem, balálomig példásan meg őrizzem! — 
Hordószónok, vasfej ű , átkozott kozák! — A fantasztikumhoz 
szerelem fűz, ez egyik főhibám. - Mohamed, kinek 'nincs 
Koránja ! — A nyugalom kétségbe ejt . ^ Ez kókleг, ez pápa. 
egy ignoramus ! — Szíve és agya merő  fűz. 

Így volt ez Bakunyin, bizonyára. Nomád táborozás örökké, 
bolondos, önfeledt. Kibírhatatlan, esztelen, képtelen 
voltál! Fel ő lem,Bakunyin, jöjj vissza vagy maradj, ahol vagy. 

A drezdai barikádokon kékf гakkoѕ  hosszú alak. 
a legdurvább düh torzította el arcát. Az operaházbál 
lövések! És mikor veszve volt minden, pisztollyal a kézben 
az Ideiglenes Forradalmi Kormánytól azt követelte, 
Isogy röpítse magát meg őt a leveg őbe . (Figyelemreméltó hidegvér ј  
Az urak az indítványt nagy szótöbbséggel elutasítotfáik. 

Em;lékszel, Bakunyin? Mindig ugyanaz. Persze zavartál. 
Nem csoda! És még ma is zavarsz. Érted? Egészen egyszer űen 
zavarsz. És ezért, Bakunyin: jöjj vissza, .kérlek. 

Kiha lIg&va, falhoz láncolva az olmützi kaza іmatákban, 
halálra ítélve, Oroszországba hurcolva, kegyelembő l életfogytiglani 

[börtön: 

f®löttébb veszélyes ember: Zárkájába egy mecénás 
Lichtenthal-zongorát k űtd. Fogai kipotyognak. 
Prometheus cím ű  operájához édes panaszos dallamot talál, 
ütemére gyermeki módon ringatta oroszlánfejét. 

Ah, Bakunyin, ez hasonlít rád. (Ringatta oroszlánfejét: 
még harminc év múlva, Locarnóban is.) És mert ez hasonlít rád, 
és mert mégsem segíthetsz rajtunik, Bakunyin, maradj, ahol vagy. 

Szibériába szám űzve és szökve a jégikék Amurpartjai mentén 
a Gsendes-óceánon át, g őzhajón, lovon és szánon, 
exipnesszvonatokon, a kopár Amerikán keresztial, megállás nélkül 
hat hónapig, végül, ?a,ddingtonban, rövidde+! újév elöft 
az egyfogatúból kizúd ц lt, fel a lépcsőn, Herzen karjába 
omolva kiáltott: Hol kapni friss osztrigát itt? 

Mert te, Bakunyin, egyszóvail, képtelen, alkalmatlan vagy arra, 
hogy ;matrica megvá đ tó bürokrafa egy!házatya jobb-vagy 
baloldali kopó légy, Bakunyin: jöjj vissza, jöjj vissza, kérlek! 372 



Ismét szám űzetés. Nemcsak a zendülés robaja, a klubbeli lárma, 
a harctéri nyüzsgés; az el őesték mozgaimassága, 
a megbeszélések , rejtjelek, jelszavak is boldogították. 
Nagy hajléktalan, kit ґгё mh ігіk, legendák, rága дmak követtek! 
Magnetikus szív, naiv és tékozló! 5zitkozódott és bömbölt, 
bátorított és döntött, egész nap, egész éjjel. 

Nem így volt? És mert tevékenységed, tétlenséged, étvágyad 
®rökös izzadásod annyira túlhágott minden emberi mércén, 
mint te magad, azt tanácsolom, 8,akunyin, maradj, ahol vagy. 

Mindentudó életrajzírója szerint impotens volt. Tatjana azonban, 
a tiltott húgocska, hárfázva a fehér úriházban 
megő rjítette. Noha nem ő  az apja saját három gyermekének, 
Nyecsajevnek, a mitománлak, gyilkosnak, jezsuitának, ki 
a forradalom zsarolója és mártírja volt, így írt: „Fiacskám, 
kis tigrisem, vad kedvencem! (Nincs szörny űbb a felvilágosultak 

[despotizmusánál!! 

Ah, a szere'lemr ől hallgassunk, Bakunyin. Meghalni nem akartál. 
Nem voltál polgazdos halálamgya.l. Zilált és gyanútlan 
voltál, mint mi. Jöjj vissza, Bakunyin! Jöjj vissza, kérlek. 

Végül az ,a bolognai éj. Augusztus volt. Az ablaknál állt és 
figyelt. A városban semmi sem moccant. A toronyórák vertek. 
A felkelés megbukott. Szürkült. Szénásszekéren 
rejtőzött el. Borotvált ,arccal, reverendában, 
kis kosár tojással a karján, zöld szemüveggel, botozva a pályaudvaron 
botorkált, hogy Svájcb ~:л  haljon meg, ágyban. 

Mindez rég történt. Ak+kortájt túl korán volt, mint mindig, 
vagy túl későn. Semmi sem cáfolt meg, semmit sem bizonyítottál, 
ezért maradj, maradj, ahol vagy, vagy jöjj vissza, fel ő lem. 

Roppant hús- és zsírtömeg, vízkór, hólyagbáitalmak. 
Göcögve nevet, szüntelen dohányzik, zihál, az asztma gyötri, 
rejtjeles táviratokat olvas és leírja vegytintával: 
Kizsákmányolás és kormányzás : egykutya . Puffadt és fogatlan. 
Mindesre dohá yhamu, teáskanál, újság kerül. A ház el ő f't 
topognak .a spiclik. Mindenütt z ű rzavar és kosz. Fut az id ő . 

Rendő rségtő l szaglik még mindig Európa. Ezért, Bakunyin, és mert 
soha és sehol sem volt Вakunyin-emlékm ű , és nincs, és nem is lesz, 
jöjj vissza, Bakunyin, jöjj vissza, jöjj vissza kérlek. 

V. m. m. 
(1890-19 ) 

Kissé zihálva, a virágzó almafa alatt 
a dácsa mögött csúszkál, izeg-mozog 
kosárszé'kecskéjén Vjacseszlav Mihajtovics, 
a ,túlé!ö. Hja, a nyugdíj, a nyugdíj, a nyugdíj. 

Vas-ülepe sem a régi immár, 
csak óraláncán a ceruzahegyez ő  
em ј ékszik még a politbüróbeli 
napos évekre. Töpreng, ujjait ropogtatja. 

Mint bolsevik jelentéktelen . A „kémikusok" csoportja. 
Magam is ültem ! (Önigazolások.) 
$elkelésre, halálra készen . Mindenütt souvenirek. 
A tények sem mások, mind csak propaganda. 

Pl. a Birodalmi Kancelláriába:n, november es ő je 
verte az ablakokat. d barátságot köztünk 
vér cementezte. Valóban mondta ezt? 
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egy történelem? Ki bírná megkülönböztetni? 
Ki bírná megjegyezni? Zümmög a sok légy 
a hátsó szobákban és zárkákban. A jegyz őkönyv így szól: 
iöpredék . Veszett kutyák . Veszedelmes dög. 

Saját fe4esége, mimet mindenki más, deportálva: 
a szeme zöld volt vagy barna? 5 mi van a gyerekekkel? 
Jeltelen : mit jelent ez? Mosogatórongy! 
kiáltott Lenin. A villában egy múmia gunnyaszt. 

Légyzümmögés mint mindig. Túlél ő , ,túl van élve. 
Elalszik, megalszük. Álmában összecseréli 
a házifeladatokat és a halálos ítéleteket. 
Mindig jó tanuló volt. Csak angolt dósa 

"kopott meg. Coctail példám: idegen szó, 
érthetetlen. Nagyothalló fülében 
kis detonációk. Ujjpattogás. 
Fülel. A legyek? Váп szorogva térnek 

vissza a vézna et űdök, Réverie, Un sospiro, 
hajdan Kukarszkiban játszotta őket, 
Nolimszk járásban, anno ezerkilencszázhárom, 
vérzéssel és nemes vágyaktól lelkesülten. 

e. g. de Ia s. 
(1928-1967) 

Egy ideig ezrek hordták fejükön kis sapkáját, 
és ezrek meg ezrek a képeit maguk el őtt 
nagy képei# hordták és nevét hangosan kiabálták. 
Most csaknem ,oly vafószer ű tlenek City-szerte vonásai mint 
az ország és az osztály, amelyben szüietett. 

A vágóhidaktól és a barakkoktól és a bordélyoktól messze 
málladozott apja villája a folyónál. Elpárolgott 
a pénz de a swimmíng-pool maradt. Félénk gyermek, 
al'lergiás, gyakran fulladó. Küzdötfi a testével, 
szivarozott és (bármit jelent ez) férfi tett. 

Párnája alatt Jules Verne. Els ő  nekifutása, 
első  menekülése a valóságban: Szomorú trópusok. 
De ,a leprások az Amazonas-p:art'i málló verenda alant 
nem értették a szavát és tovább halódtak. Csak ekkor 
talált rá ellenségére, mely mindvégiig h ű  maradt hozzá, 

és ennek e'11enségére. Néhány gy őzelemme'I később 
az Új Embert, ezt a régi eszményt, nagyon újnak látta. 
De a gazdaságtan nem figyelt beszédeire. Nem volt spagetti. 
A fogpaszta is hiányzott és a fogpasztát müból csiná'l'ják? 
A bankjegyek, melyeket aláírt, semmit sem értek. 

A cukor az ország nyakán maradt. A kemény valután vett gépek 
rakpartokon rohadtak szét. Rémhírekt ő l zümmögött La Rampa. 
Pitizés Moszkvában, új hitelek. A nép sorbanállt és 
megbízhatatlan volt, éhes vicceket gyártott. Mindenütt spiclik, 
intrikák, melyeket sohasem értett. Örők külfő ldi. 374 



Erkölcsiekkel érvelt az oroszoknak. Az emberiség barátja 
a gyű löletért kiáltott, mely hatalmas, hatékony, 
hideg ölö-géppé változtatja az embert. Tulajdonképpen 
mimóza: kedvenc olvasmányai a versek. (Baudelaire-t 
betéve tudta.) Gyöngéd cs ődtömeg, ,titkos szolgálatok étke. 

A fegyverekhez szökött és ott maradt, ahol világos volt minden 
еs érthet ő : etlenség s árulás a dzsungelben ellenség s árulás volt. 
De ő  mintha kilobbant volna. Kerekded, szakátalan, őszes halánték 
vaskos szemüveg ű , düftin-kabátos ügynök: Nancahuaruban 
ilyen álruhát öltött utolsó munkájához. 

Kecsuául, guariniül egy mukkot sem értett . Az indiók 
hallgatása abszolút vo дΡ, mintha másik világból jönnénk. 
érgek, kúszónövények. A parasztok mint a kövek. Kólika, 

köhögési rohamok, ödéma. Cortison túladagolva. Adrenalin. 
Liháiva -a végs ő  portya: Ave María purísima! 

Már tajtékként terjed a legenda. Fels őbbrend ű  lények, 
győzhetetlenek lettünk. (Ez a gyilkos irónia, melyet 
az elvtársak nem fogtak fel.) Egy emberi ronts , egy bálvány. 
Megfogtuk volna kezét, hirdették halálos ellenségei közül 
a leghaladóbbak. Ehelyett levágott kézzel kirakták 

a hulláját 'közszemlére. Misztikus kaland és 
,passió, mely a Krisztus-képet feltétlen felidézi: 
írják a hívei. Ő : Les horneura, ca m'emmerde. 
Nemrégen történt s feledve már. Csak a történészek 
rágják be magukat molyként egyenruhája szövetébe. 

Lukak a néphá'borúban. A világvárosban egyébként 
es:ak egy csehó szól róla, mely ellopta nevét. 
A kensington High Streeten hamvadnak a füstrudacskák; 
a pénztár mellett ülnek unottan, valószer űtlen kövületként, 
kérdések nélkül, csaknem halhatatlanul, az utolsó hippik. 

A szöveg megszakad, a válaszok nyugodtan tovább rohadoznak. 

fordította eörsi istván 
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juhász 
erzsébet 

emigránsok 
(IV.)  

Amikor Éván már világosan felism еnhetőekké váltak a terhességi elvádtazások , Jolán, a 
rokonok és barátn ők örömmel nyugtázták a dolgot. —Hány éves házasak is vagytok, 
szívem? — kérdezte Marriska rnénd negédes mosollyal. Éva legszívesebben csak annyit 
mosdott volna , hogy sok, de végül is tisztesség •gel megmondta , hogy hány. — Ja persze, 
persze . Hiába, a családtervezés , az -igen — mondta Mariska nénii, és rámosatygott Éva 
feje felett a falra. Mariska nénii, amennyire Éva vissza tud emlékezni , mindlg így mo-
solygott, amíg máso ,kat hallgatott , vagy betejezte a maga mondandóját . Еmléksri ;k, gye~ 

rekkorában valösággai rajarugott érte épp a mosolymért: összeh гasonlítva anyja jelleg-
zetes tekinteiével , amely mdndenkor kiszemelt magának egy-egy konkrét tárgyat , Mariska 
néni a maga senkinek sem szóló moselya !val oly kifinomultnak , oly légiesnek hatott. 
Később , kamaszkorában , e korszak normáinak szellemében nevetségesnek énezte, áldandó 
csúfolódás tárgya volt a szemében . Aztán újra közel került hozzá, sokszor érezte nagy-
nénje mellett azt a biztonságot , védettséget , amelyet például akkor érezhet az ember, 
ha egy kikapcsolt telefon kagydájába beszé!. 

Jolán titokban kimondhatatlanul várta már, hogy lányágyiak minél el őbb gyereke szüles-
sen. Egy-két éve ugyanis szárnyra keltek k !svároswkban bizonyos mendemondák (Jogán 
sohasem mondta : pletykák, túl közönségeinek érezte ezt a szót a maga családjára 
vonatkoztatva ), azt mondta : mendemondák , mindenféle mendemondák, Man!skám. Mert 
az Évára vonatkozó mendemondákat Mariska közvetítette Jalán пak, méghozzá szószeri лti 
pontossággal , minden káröröm vagy bosszankodás nélkül. Jolán viszont düh ős volt más-
más okokból az emberekre csak иgy , mint Évára, és nagyon szívesen megosztotta volna 
dühét M;aгiskáual. Akár egy lépcs őház — fakadt ki magában —, bármit hall, bármit Iát, 
soha meg nem telepedne benne semmi! 

E mendemondák ,szerint, amelyeket Mariska olydühít ő  érdektеlenségg,el .közvetített, Évá-
nak volt bizonyos ügye kol' gájával, Jeszenszky Dániellel, akivel együtt tanítottak kis-
városцk gimnáziumában . — Ismered, fiam, a Jeszenszkyeket , nem? Ennek a gyereknek 
az édesapja jószágigazgató volt a Vitkayék birtokán . A megboldogult Jeszenszky dön, 
ha emlékszel rá. És a gy&nyör ű  szerb feleségére emlékszel? Cecilija, a gospoda Cu d-
Hja. ,Már nagylány volt, amlikor megtanult magyarul, állítólag Ödön nem volt hajlandó 
elvenni, arcig meg nem tanul. Azt m оПdják, Évának van valami ügye ezzel a Jeszenszky -
gyerekkel. 

Ügye , ügye ! — hördült fel Jolán, mintha ezen a bután ФΡ itakzatos , de semmit sem je-
Ientő  .szói ,múlja iaz egész. — Szerelem? Nem tudod ? Hát akkor maiféle ügy? Egyáltalán, 
mi az, hogy ügy? 

Rövid іј dбгі  elhadIgatott. бS ztöneivel pontosan ,megérezte, Évával valóban tó гtén Іnie kel-
lett valaminek. Sőt azt is sejtette, nem szerelemr ő l  van  szó, legalábbis nemcsak arról. 
— Eh, miindenféle mendemondák , Mariskám — mondta később , és fáradtan felsóhajtott. 
,Amilkar megtudta, hagy Éva babát vár, egyesapásna megszabadult attól a tompa nyo-
mától, amely a bután titakzataskodó ügy szó értelmezhetatlenségeként nehezedett lel-
kére. . 

J va az utóbbi időben újra csodáld kezdte Mariska néoit , a nagynénjét . Fölfigyelt .a két 
testvér közötti hasonlóságakna , irigyelni kezdte örökös egyformaságáért . — Héj, puszta 
héj — -gondolta . És Jeszenszkynek a :mesé 'lés knnálta túfzással : „ Mariska néni olyan, 
mintha nem is ő  maga lenre, hanem mindenkor ,csak az a fénykép, amelyet Tibor ké-
sгített róla boldog ifj шfénj kanaban, amikor — lévén hobbyja a fé Пyképezés — buzgón 
уégigfényképezte az összes közeli és távoli rokonomat külön külön és együtt." 

„Ha .azt akarod tudd , milyennek nem látszol soha •az életben , fényképeztesd le magadat 
Tiborral. Mariska néni kivételével nines ember , aki annyira el •tudna merevedni , élette-
Ieпüinli, aki annyira ki tudna zökkenni a maga ;megszokott megnyilatkozási formáltból, 
hogy аzіnоѕгtltаtб  lenne azzal a fénykeppel, amely a Tibor heállí.tásában készült róla." 

— Nem amrál  van  szó. A legpózolásabbak se tudják annyira eszméletirket veszteni tény- 
képezkedésko.r, hogy ilyeneknek s гeretnének látszami. 

— Nem. Ez egyszerűen Tibor látászöge. 

— Hogy engem milyennek Iát? Tudod milyennek? Minden  tényképen valahogy meg 
vagyok alvadva. De ezen túl, bármilyen furcsa , egyfajta szépség  is  megcsillan ezeken 
a fényképeken. 

— Ezt csak hangulattal tudom érzékeltetni . A Kánpáthy Zoltánbain  van  egy jelenet, ami-
kor felnyitják a fiú halott anyjának tizennégy (?) évig zárva tartott szobáját. Ennek az 
áhdtatnak és szorongásnak a szé ,psége. Persze Kánpáthy Zoltán szépségél !ménye ,ként .. . 
Ha Tibor valamit áténez , abiban mindig  van  egy :ilyen hangulat... 

Megint elfogta az •a jellegzetes kellemetlenségérzet , mint annyiszor , ha beszélni kezdett, 
megérezte, (ki.csú ѕztak kezei közül a szálak, a mesélés vezeti őt. Újra az a múló 

rasszérzés kimondott szavai után . Mint amikor véletlenül Leszalad egy darab cukor a 
torkodon , és úgy érzed, a hátadban forgolódik , vaktában kеnesgélve a gyamrodba vezető  
utat. Tudta , hogy sohasem lesz ereje végiggondolni, de sejti már, hogy benne is éppúgy 
van valami émelyítő , mint Tiborban . Igen, igen , mindkettőjükben van (szinte lehetetlen-
ség •még önmagának is beismerni ), igen, igen , ,mindkettőjűkben valami eredendően 
giccses. 

Éva azon a nyáron fsmenked'ett meg Tibonral , amikor befejezve tarrulmánya t , hazaköltö-
zött a főváгosbó :l. Bizonytalan utazási tervei voltak , és egy állásígérete a helyi gimn.á-
ziumból . Azon a nyáron alig esett az es ő , fшllasztó por állt a levegőben , csak a kés ő  376 



esti és éjszakai órák hoztak egy kis fe đ üdülést. Szinte .kar volt lefeküdni. Kint ültek 
hármasban a terraszon minden áldott  nap  kés ő  éjszakáig. Szótlanu1 üldögélte:k, :más-más 
irányba nézve miindhámman. A kert mögött néha meg megvillant az ég incselked őn, hogy 
esővárasukat pimaszul tovább fokozza — hiábava áan. Egy-két év múltán visszaemlékezve 
ezekre az estékre-éjszakákra, mindhármuknak úgy t űnt, hónapokig tartott és nagyon 
szép volt. Kalm:ánbaл  a boldog varakozás élményeként maradt meg, s ahogy teste rá-
szokott a felüidülés e kés ő  esti óráinak várására, mim:dii П kább tudott magára a megélt 
időre figyelni. Az id őnek nincs, nem lehet tartalma. A legtöbb: m еgélni! tartalomtó1 men-
tes tisztaságát . Jolán e késő  esti órak békéjét szerette . Saha egyetlen gesztus vagy szó, 
amely akar jó, akár rossz érzéseket éb:reszthetne az emberben. Végre megsz űnnek a 
m.inideniapok örökös kies kihívásai. Éva naplójában .is meg őrződött errő l az ,időszakról 
néhany mondat: 

„Fullasztó a hőség egész ra•p. Ki sem mond-ulumk a Kakásból, mindem ablakon ritkára 
engedve a red őnуdk. Gyümöl.csülat, leger ősebben az el őszobaban. Anya könny ű , igény-
tePen ebédeket f őz. Semmi a megszokott rendb ől, eszünk, amiikor megéhezünk. Ha a 
redőny résein k kukuoská:unk az udvarra, :mar maga a Iatvany is olyan hatással van 
ránk, mintha kint állnánk a párától kissé elmiattuit ver őfényben. A föld felrepedezve, 
minden természetellenes és élettelen. A kert — .mint egy rossz színpadi díszlet. A le-
vegő  napok óta meg sem rezdül. Várjuk az estét. De ez a varakozás mentes minden 
türelmetlenségtől, tisztá•n, egyértelm űen kellemes. Mintha kiaendültünk volna minden 
üdőből. Késő  éjszakáig is elüldögelünk a teraszon. Létezésünk nem több, 'mint mély, 
egyenletes Ielegzés. Kislánykoromban sokszor sírva fakadtam bánatomban, hogy egyszer 
felnövök majd és minden megváltozik. Most épp olyan, mintha semmi sem változott 
volna. Mint amikor sétálni mentünk , én középen, és a lépések üt еmére : a'pa,anya -éva, 
apa-anya-éva — míg csak bele nem fáradtam." 

Amikor Tibor el őszár látogatta meg Éváékat, Jolán nem akart hinni a szemének. Ismerte 
Tiiborék családját, rendes, ,megbízh•ató família voltak, •arra azonban álmában sem gon-
dolt, hogy .a fiú ennyire megnyerő , kellemes, és ,még tetejében igazán jó parti  is.  Anyai 
ösztöneire hallgatva benyomásairól, pláne a jó partiról, egy árva szót sem szólt Évának. 
Tiborban az lepte meg Jolánt legjobban, hogy a fiú mennyire megfeled mindenben az ő  
ízlésének. Éva ízlését nem ismerte ugyan, de .abban az egyben holtbiztos volt : egészen 
más, mint az övé. Érezte, egyetlen dicsér ő  szóval elronthat mindent. Tibor sz őke volt, 
danyos arcú és udvarias . sohasem szellemeskedett , de nem is volt túl komoly. Tény —
ál'lapította meg magában Jolán tárgyilagosan hogy Tiborban nincs semmi különös. 
Talán é;pp ezért is tud igazán •kellemes lenni. Baris nekem. — Jolán látszatra meg őrizte 
Ugyan a helyzettel szembeni fölényét, tehát úgy viselkedett, ahogy szerepe el ő írta, de 
Пéhány perc alatt egyszer és mindenkorra szívébe zárta ezt a fiút. És amikor rajtakapta 
magat legbens őbb érzésein, gondolataival addig merészkedett, hogy megállapította: baj 
lehet 'a természet rendjével, mert Tibor sokkal közelebb áll őhozzá, mint saját egyszü-
lött gyermeke. Azt persze már nem lehetett eltitkolni, és mi szükség is lett volna rá, 
hogy Tibor meg•}elвпésekor Jolánпak szemдáto!mást •megemelkedett a hangulata. Hogyne 
örült volna, hát ki ne őrül.nel Végre valaki, akivel ő  egy nyelvet tud beszélni. Férjérő l 
és lányáról ezt igazán nem mondhatta el soha . Madarat lehetett volna vele fogatni bol-
dogságában, amiikor Éváék bejelentették, szeretnének öss гeházasodni és Tibor ünnepé-
lyesen megkérte lányuk kezét. 

Még azon az őszön összeházasodtak, és Évát felvették a kisváros gimnáziumába, ahol 
megkezdte németiangю l szakos tagári pályafutását. A tantestületben jóval fiatalabb volt, 
mint •a többiek. Néhányan az id ősebbek közül tagárai voltak valamikor. Éva nehezen 
tudott feloldódni .az emberek között, pontosabban soha nem is tudott. Amikor elkezdett 
tanítani, nem az óráktól, hanem 'a szünetekt ől félt a legjobban. Néhány hétre megvolt 
az alibije: új  ember,  zárkózott típus, nem viselkedhet úgy, mintha húsz éve -itt dolgozna. 
Éva zárkózottságának els ő  és legbiztosabb jele az volt, hagy túlzottam jólneveltnek és 
udvariasnak mutatkozott. Néhány hét elmúltával tarthatatlanná vált ez a tiszteletnyilvánítás 
görcseként meghatározható vlselked,és. Kollégái, kollégan ői elvárták tőle, hogy megott-
honosodjon végre. Hogy tegyen úgy, mintha id ő tlen :id ők óta itt dolgozna ő  is. Вeszél-
gessen. Főleg : meséljen önmagáról. Mi történt tegnap . Én azt mondom , mondja ő  erre. 
En csak annyit mondok. És ekkor kezd ődtek a bajok. Mert Éva •ugyan végighallgatott, 
sű rű  bólogatásak, néhány nahát •és borzasztó kíséretében mindent és •mindenkit, de be-
szélgetni, mesélni egyszer ű en képtelen volt. 

— Helyes kis nő , csak oly igénytelennek látszik — állapította meg róla Szikora Mária, 
egy magas, sz őke, felt űnőem szép n ő , aki szerbhorvát nyelvet tanított a .magyar tagi- 
zatokon. Sárika, aki alacsony volt, kövér és barna — buzgón bólogatott. Sa бka úgy 
tekintett fel mindenkor pompázatos barátn őjére, mint ritka m űkincsre, mindeniben helye-
selt neki, csak akkor tiltakozott hevesen,  ha  Mária, valamely keser ű  osalódása következ-
tében, öПmaga ócsárlásaba fogott. — Nincs még egy ilyen szerencsétlen, .naiv és ostoba 
teremtmény a világon , mint én! — Sárika maris kész volt lehengerl ő  ellenvéleményével: 
— Ugyan, Máriám! Még hogy te? A te intelligenciáddal és küllemeddel! Hogy mondhatsz 
ilyet? — Don Quijote és Sancho Panea —n ő i változatban — mondta ki egyszer Éva 
hlirtelen támadt haso п latát Jeszenszkynek. 

Mária és Sárika minden szünetben együtt voltak. Sárika sohasem, :Mári•a pedig csak el-
vétve vett részt a többiek beszélgetésében . Igaz, ritkán volt közös témája a tantestület-
nek. A tanárok a sportról beszélgettek leginkább, a n ők pedig főzésről, gyerekekrő l, lak-
berendezésről. Kiapadhatatlan témak. Ahogy Évában lassan feloldódott a tiszteletnyilvá-
nítás görcse, mind elmélyültebben figyelte tanartársait. Mániát és Sárikát tovabbra is 
ellenállhatatlanul nevetség еs пek érezte, de ha összevetette őket a többiekkel, mégis ja-
vu,kna b ! Ilent a mérleg , •ezt el kellett ismernie . Rájött, hogy Mária s ű ,rű  hangülatváltozá-
sa!;t átа lбban férfiak idézí;k el ő . Mária — ez nyilvá л vа l б  volt első  perctő l ,kezdve —még 
álmában sem tudott megszabadulni attól a tudattól, hogy ő  szép. É •s egész létezése 
mindenek felett arra való, hogy ,mások nézzék. Ha foglalkoztak vele, gyönyörködtek benne, 
s erre csak férfiiak képesek ig гazán — Máriia megszabadult az unallamtól . A legfőbb jó: 
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előbb-utóbb elviselhetetlendl unalmasnak érzett. Ezt az egyet soha, ez a végtelenségig 
ismételhető , anёl:kül, hogy Iejaródna. Amiikor egy-egy férfi felfigyelt rá, Mária napokig 
Iiobogott az elragiadtatastól, aszó ,szoros értelmében gy őzetemittas volt. De idővel mindig 
az derült ki :, hogy rajongása a kezdet kezdetén a Leger őteljesebb , és a továbbiakban 
rohamosan apad. Voltak, akik mélyérzés űnek képzelték, ezek elpanaszolták boldogtalan-
ságukat, abban reménykeidve, hogy most „ rájuk mosolygott a szerencse". Ezekt ől u.ndo-
rodott meg Mária a legel őbb. •Egyik nap még együttérzéssel hattgatta, amit mondtak 
neki, másnapra már csak .egy kiállhatatlan orrot Látott az idlet őbő!I, vagy egy értelmet 
Ienüt i'zgő,m.ozgд  bajuszt , s tegnlapi rajongásának még az emlékét ől is irtózott. Aztán 
megnyugodott. Ezekben az egyikét hórnapig tartó id őközökben szokatlanul kiegyensúly.o-
zott volt és mindenkivel roppant .tgyelmies. Egyszerre csak váratlanul sápadni, sová-
nyodni kezdett, nem gondolatilag, az idegrendszerével, ösztöneivel élte át: nem nézik, 
nem gyönyörködnek benne : tehát ő  nincs is. Ilyen periódusaibarr előbb-utóbb s'ker ű lt 
miag "ara vonnia vatahol valamelyik férfi figyelmét, s röpke id ő  múlva w гa lobogott a 
bofdog:ságtól. De nemosai; a sirán!kozó férfiuk ábrándították ki, el őbb-utóbb elhdegült 
azoktól is, akik érdekes dolgokat mondtak neki, s közbe közbe néhány k;ssé fanyar, de 
kellemes bókot, és semmilyen igényük és elvárásuk nem volt vele szemben. Ha viszont 
Valaki a testi vonzodásáról is jelt talált adni, Mária fel volt háborodva. An пy;ra az alka-
lomhoz illően volt mindértkor öltözve, hagy Évában nemegyszer azt a képtelen gondo-
latot ébresztette: tulaljd•on Кбppen d+szt•árgynеk szánták, tévedésből elevenedett meg. Csak 
arcában s ű rű södött kicsit émelyg őssé a szépsége. Valahogy mindene túlságosan a he-
lyén volt. Akkor  is  helyes lenni, hia történetesen szája a homlok"ara kerül, szemei pedig 
az állára. Szétrom+bothatadan, mint ami nincs is. Örökösen ismétl ő dő  ingázásait figyelve 
a lobogás és a mindentő l való elundoгodás között, Éva eltöprengett alykor, miért ne-
vettség•вs, nem is nevetséges, jóíz űsn •megkacagtató ez a n ő . VégüLis inkább tisztelnie 
kellene, amiért h+i:ányérzetei vannak kollég аПбivel ellentétbe , akik minden délután oda-
teszik lábasaikba a hagyma, •a hús és a krumpli mellé egész lényüket, hogy aztán a te 
rített asztad mellett bekebelezzék önmagukat az utolsó falatig. És másnap újra, harmad-
nap megint újra wgyanezt, ugyanígy. 

Idővel tiszta .szívből megkedvelte Mágiát:  Felt  smerte ingázásának lényegét. Seggrever őcs-
kéző  bohócok. Minden más csak külszin , falazás. Bájos paradézás azzal , ami nincs és 
nem is vont. 

Márián és Sárikán kőül „a .két magányos öreg" — ahogy Éva keresztelte  el  őket 
vált Id a többjeik közül. A két magányos öreg egyik tagja Berta volt. Húsz évvel ez-
előtt is a legöregebbek közé tartozott. Bertának egyetlenegy ismeróse sincs, aki is-
merte volna őt .fiatal korában, mindenki olyannak ismerte meg, amilyen most: önregnek, 
fázásnak, örökös apró testi nyavalyákkal küszköd őnek, olyannak, aki mindenhová ma- 
g•ával viszi félig szétült kis,párná јбt, nehogy felfázzon, akinél a legnagyobb h őség idején 
is akad egy könny ű  szvetter és esősapka lég-alább. Akirő l a I еgé'Iénkebb képzelet sem 
tudná soha kideríteni, ki vagy mi Vitte rá, hogy tanár legyen, hiszen szakmája soha az 
életében nem érdekelte , mint ahogy más egyéb sem. Egyedül a betegségek és a ki-
sebb-nagyobb testi nyavalyák; ha ezekr ő l esett szó, Be rta arcáról egy szem:pillantás alatt 
lefújódott az érdektelenség vastag pora, játanácsokat, házi gyógymódéket kezdett so-
rollnii pergő  nyelven, •miközben kis sárgás-b+arna szemei úigy forgolódtak beszikkadt szem-
üregében, mintha abban a pillanatban fedezték volna fel maguk kórul a világot. A tan-
testületben hallgatólagos megegyezés alapiján -évek ófa nem betegesikediett senki, kí-
sebb ~nagyobb festi nyavadyá!i+ sem akadtak senkinek. 

De az igazi nagy magányos sem+mt !képp sem Berta volt , .hanem Süli Margit , a magyar 
nyelv és irodalom tanárnője. Süli Margitot senki sem tartotta nevets бgesnek, sőt általá-
ban igen nagyra becsülték. Nfindijárt pályafutása elején két .baci- vagy csúfnevet kapott, 
rajta  is  maradt mind a kettő  végiig . Taп,ártársai kezdettбl fogva Nyelvő rnek nevezték. 
A diákok pedig: elírta a szerencsétlen anyakönyvvezet ő, nem Süli, hanem Suli Margit. 
Közepes termet ű , aráinyos testalkatú volt még öregkorában is. Hajfa sz őlke és göndör, 
arca szabályos, b-ár ez csak hosszas szemlél ődés után ötlött az  ember  szemé-be, mivel 
a szigorú önfegyelem az id ők fodyе mán teljesen zárkázottá és meg-közelíthetetlen•né for-
málta ezt az arcot. El őadásaiиak hevében egyfajta személytelen , elvont örvöm válüotta 
fel tekintetének szigorúságát, de s гemélyesne!k, olyannak, hogy arról az embernek az 
jusson eszébe: ilyen lehetett gyerekkorában, Süli Margitot nem láthatták sem a tanárok 
sem a diákok . Sohiasem ment férjihez és nem volt sem ki+svarosuikban, sem egyebütt 
egyetlen rokona sem . SОиii Margit teljesen elüt őt# az olyan tipusú magyartanárn őktől, 
akiket az 'irodalom iránti feltétlen rajongás vezérelt erre a pályára, s .akik könnyezve, 
vagy osaknem könnyezve olvasták árán nagy, híres költ ők nagy, híres verseit, személyes 
bánatukként tolmácsolták költ őik és írók személyes sérelmeit, csalódásait, hányatt! artásаi-
kat. Az irodalmat sohíasem érezte sem a maga, sem pedig az írók, kö•lt őбk magánügyé-
nek,. viszont a diiákok sok-sok nemzed "ékét kápráztatta el hatalmas •üsmeretanyagávaL 

Kolilégái között Stili Margit sohasem volt fölényes vagy barátságtad+an. De amint meg-
szálialt, akaratlanul is egy a többiek szám "ara idegen világ elevenedett meg körülötte. 
Egy olyagy világ , ahol természetesnek, megszokottnak , mindennapinak hat,  ha  az ember 
mindent választékosa , tömören magfogalmaz . Ahol valósággal etképzelhetetden volna a 
szót-értés ezek nélkül a precízen télépített mondatok nélkül. S őt, +ahol a dolgok magajk 
is úgy nyerik el az őket meg•illető  helyet,  ha  minél pontosabban a nevükön nevezik 
őket, nem is akárhogy : a néven nevezés rendkívül élvezetes rituáléjának szabályai sze-
rimt..Nemcsak a diiбkaknak vagy Eva nemzedéké Пek, de a tantestület idősebb tagjainak 
is mindez idegen volt, megszokhatatlan. Akaratlanul  is  mutatványként figye іték. A fia-
talabbak •gazdagabb szókinccsel rendelkeztek ugyan, mint az id ősebbek, de hadartak, 
a mondatokat örö+kősen félbehagyták, hevesen gesztikuláltak, gondofataikat soha végig 
nem mondták, csuk utaltak rájuk, s az utalások e jelrendszerében a beszéd csak egy 
eszköz volt a többi között. Sü i ,Margit beszédét szépnek tartottáik, de kicsit öncélúnak. 
Beszélni nem öröm, olykor homályos szégyenérzetet jelent, de m іindenképp teher és 
nyűg. A legdiunvább nyelvi pongyotaságokat Süli Margit mé.g Éva tanárkiadása idejében 
is rendszeresen ,kijavította tanártársai beszédében . Minden bizonnyal ez okozta , higgy min-
denkor csak hallgatni , figyelni tudta őket , de elbeszélgetni Кözülük soha senkivel nem 37, 



tudott. Éva egyszer megkísérelte az ő  fülével hallgatni ka гt•ársai,k fura, ide-oda kapkodó, 
ehakadó, újra nekieredő  beszédét. Mindez az ő  fülének oly ismerős, közeli és kedves 
volt, hogy belátta, nem tudná süli Margit fülével hallani. 

Jeszenszky Dániel лéhány hónappal Éva után k вrült kisvárosuk gimnáziumáb;a. Matema-
tika szakos volt, de csak most, harminchat éves korában kezdett tanítani. sokat volt 
külföldön, ahal m űfогdídássad foglalkozott. Közben megn ősült, született két gyermeke, 
be kellett látnia, az a legjobb, ha hazajön. Néhány napon belül, bár alig szólaltak meg, 
egyenassal pedig egyetlen szót sem váltottak, máris érezték, ahogy szöv ődni kezdtek 
közöttük a szádiak. 

Éva fia este kilenckor született meg. Nem tudta megállapítani, mennyi id őt tölthetett a 
szülőaszt•aóon, s hány órakor szádlítottákat ebbe az ágyba itt az ablak mellett, ahol 
most fekszik. Mélységes éjszaka van. A különválasztottak (és nem a kiválasztottak) ma-
gányos éjszakája. Az eget nézte, prábálta megfogalmazni sötétjének árnyalatát. Egyszerre 
csak tudatosodott benne, hogy ki tudja mióta az a két szó forog az agyában, hogy: 
rezge megbánás. Кörbe ~körbe: •rezge megbánás — rezge megbánás — rezge megbánás, 
és sehogy sem tud kijutni ebb ő l a körkövös útvesztőből, hagy találkozzan a verssor to-
vábbi sza~aІiгad, •a vers egészével. Еs azt is mi•ndi.g hozzágondolta, mennyire szép ez a 
szókapcsolat, ugyanakkor mar-mar kétségbeejtette, mennyire nem tud t ő le szabadulni. 
Mi köze lehet e két szóhoz épp most? Nem is az, ,hogy épp most. Nem így. Nincs olyan, 
hogy most. A pillanatok nemcsak vertikális, de horizontális kiterjedés űek is. Horizontális 
kiterjedésében minden pillanat végtelen. Felleltározhatatlan. бsszegezhetetlen. Mindaz, 
amit egyszer is megérintettünk, ,amihez a legap гább közünk volt valamikor is, észre-
vétlenül hozzák tapad. Megkezdi a maga külön élctét. Észre sem veszed, hogy hurco-
lad magaddal, aztán egyszerre csak pörögni kezd benned. Mint az a reggel félfüllel 
elkapott dallam a radióból el őadás közben, beszélgetéseid közepette, elalvás elölt, és 
hangtalanul vagy hangosan dúdolod, egyre csak dúdolod. A gyomra egyszerre csak 
hirtelen összerándult, heves émelygés fogta el. l=rezte, moccannia sem szabad, még 
lélegeznie is alig. Nyelni sem mert. Minden erejét aura összpontosította, hogy megaka-
dályozza üres gyomra rángatódzását. Mintha kicsit el is szenderedett volna, most egész 
testét ált•aдános jóérzés járja át. Milyen jó így feküdni. Milyen jó meleg van az állig 
húzott takaró alatt. Hosszú-hosszú reggelek az ágyában, otthon, lánykoncban ... Cukor-
dinnye kecses, hradványzöld szelete egy bordó kistányéron. Ünnepélyes és végtelen 
hosszú uzsonnák Tiborék tagas terraszán. Aszparáguszok földig nyúló ágai. Tibor és ő . 
ahogy elfoglalják helyüket ebben az еlmúlhatatlan délutánban. 
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esterházy 
páter 

e. 
följegyzései 

Az egyik hónap egy bizonyos cs(itörtök! napján, pontban 1/2 10 árakor csöngetés hallat-
szott Esterházy Péter (adatai mint •rendesen; ő  ugyanaz) fiakásában, a két (szakszerGen: 
másfél) szoba mindegyikében, sőt a fűrdőszobában .bizonyosan és a konyhában vélhetđ-
leg. Talán nem túl merész és fegyelmezetlen a gondoiatjárásam, ha ekképp egyszer űsí-
tek: megfigyelt s gondozott Fakásán mondott id őben csöngettek. 

Jellemző  volt ez ,annak a napnak a turbuleis voltára, mert alig hogy távoztak a táskás 
emberek — a mester még érezte kezük melegét a tenyerében, s ennek nem tudott örülni 
szívből —, és Frau Gitti E igézően belemászott š fúrd đkádba, .már csengetett is Imre úr, 
a költö, mert đ  volt az, aki csöngetett. Ott csaholt mellette játékos ebe. De Pam vagy 
Pami nevű  kutyája az Imre úrnak — a j.átékos eb — nem nyert bebocsátást, mert Gitti 
asszony úgy fél a kutyáktól, mint a t űztđl. (Hány, ó hány göcsörtös szorításáma em)ékezik 
đ  asszonyának, melybe belesajdrult a karja igazán, s a halk félelemre, melyet ő  ingerült 
ridegséggel szerel le. „Csak egy kutya." „É'n is azt mondom" — mondhatja még a fél б  
asszony.) „Tudja, kedves Imre — mondotta a szé.p fiatalasszony egy kés őbbi terminus-
ban én a kutyát csak kerti háttérrel tudom еtképzelnб . Ezen jót mulatott Imre úr 
akk r, ,miközben diót tört. 	 . 

Dehát elóbb még ki lett a kutya utasítva. „Ez a te kutyád?" „Persze." Ott á!Iltak feszül-
ten •az ajtóban. A kutya ki-be gra szilt, Gitti asszony még megneszülve a fürd őszabában. 
„Meztelen" — súgta •a ködt őnek a mester. „Derék" — bólintott az, és várta az újabbnál 
újabb kérdéseket, melyek nem  is  vonattak magukra sokáig. „ És tud pIarirozni? ` Piti meg 
ilyesmi?" „Nem" — mondta keményen Imre úr. A mester biccentett, ezt várta. „Még 
szerencse, hogy nem fajtiszta." Azután fitogtatva hozzátette: ; dEcht pnomen•ad-misohung ... 
No és hogy híják?" (Ez igen érdekes rész lesz:) Imre úr a maga szárazon pontos, de 
oly életteli modorában válaszolt: „Pam nagy Pami." A mester, ahogy :nagyapja némely 
reá maradt fénykápán Láthatni, felvonta a szemöódökét. , ; Ez lenne a neve? PEamvagy-
pamEi?" Imre úr rögtön elértette (azaz a burkolt értelmet t І  tént fölfogta), mi a pro•bl бma. 
„Haltgat arra is hogy: Pam. És hallgat arra is hogy: RamL" A mester legyintett, mint 
aki egy nagyon nem fontos dolgot tudott meg. ,,.De •a .neve? Mi a neve?" Ekkor a kutya 
kifutott a külső  térbe, az é-g alá. Imre úr, a јб  anya, utána kiбltott: „Pa-am!" „Aha" —
szurte Ie a mester a tudást.  Pam  kisvártatva v!ѕszatért, Imre úr pedig komolyan azt 
kérdezte: „Es én — :itt saját magára mutatott, egy halványszép frandiás mozdulattal —, 
és én bemehetek?" ,Be." 

De ekkor váratlan fordulat állott be, amennyiben mégsem bementek ők, hanem kimen-
tek, szólván a vendég így: „Van egy elemlampád?" Kiment hát a két ember, a próza 
és vers ezen ikeresild,aga, .megrnéze пdő, hogy •milyen olaj folyik a Zе!gи liból. Ott hasaltak, 
és miközben Pam rendesen randaifrozott az enyhe emelkedés ű , de anhál kanyargásabb 
utcában, ők elemezték a helyzetet. „A folyás radiális irányú" —állapította meg a mes-
ter. Tegyem hozzá: helyesen. A poros, saras gumikon szinte szabályos „gerezdekben" 
sđtétebb sötétedések! „Az az olaj" — mondta Imre úr ikom•oran. „TaElán a dlffere лciál-
műből" — prábálkorott határozottan a mester. Imre úr ekkor ertette meg, kivel fekszik 
egy Zsiguli alatt: egy — bocsánat a szóért, de speo!átis irányban használom egy 
aПt!tálentommal . „Nem szimmetrikus" — mondta még ő  jelentősen, s ide-oda villogtatta 
a lámpát, a záplatos app агбtot. Tanácstalanul felalitak, Pam a hátsó ülésre ugrott. „,Be-
lementem egy gödörszer űségbe." „Horhosba" — használta ő  kedves szavát. „Sok a 
fölfagyás." Imre úr úgy vélte, miután már le гárta a kocsi ajtaját, hogy Pamnak kellene 
talán friss leveg ő , ezért — hogy a kuirblit .kuinblizhassa (Ie) —, kinyitotta a kocsi ajtaját. 
„.Fantaszфikusak az utak. Kész életveszély" — igy a mester. Ahogy kimyilt •a Zsigulli• ajtaja 
ért a sarokra a t űгoltósбg, kis édes, piros kocsijukkal . „,É•rthető, barátom, valahol t űz 
mindig akad néha." Kicsapódtak az ajtók, ketten kiugrottak, s miután a félutat er őltetett 
menetben megtették, továbibra is határozottan, de már ráér ősen folytatták útjukat a két 
fiatalember irányába. A kis piros aut б  harmadik utasa civil ruházatot öltött fiatal testére, 
s amint kiszállt a koasibё l, elkezdett đgyelegn! . Talán ha 20  méterre állt meg két h ő-
sünktő.l az autó, a civibruihás azonban minden zavar nélkül őgyelgett. „Ott őgyelgett, ba-
rátom, este háromnegyed tízkor. Tudna erre magyarázatot, ha épp az kéne?" M!t mond-
hatnék énre, sz űkös szerер eEmbő l? (Az őgyelgő  fakete, erős haja kékes fénnyél lobogott, 
a feje butiján fölmered ő , ide-oda lengő  néhány hEajszál a klsfiússág hatását keltette.) 
„Vadkárok" — mondta Imre úr kelletlenül még visszautalva a fagy árkalra , de azéErt 
fölszikrázott a h űvös, száraz Leveg ő . 

„Kié a kocsi?" — tette föl acélszer ű  érdekiődést az egyenruhás, s kutató tekintetét a 
két kiEmagEasló férfiira függesztette. A mester és Imre úr egymásra néztek, s id őben egy-
szerre válaszoltak. A mester azt mondta: „A barátomé" — mert Imre úr a barátja volt 
neki; jó ideig majdnem a barátja volt, ezt is igen kedvez ő  állapotnak ítélte ö, de aztán 
egyszer, mikor Imre úEr hiánya véglegesnek látszott, s ett ől ő  — ha nem !s egészében, 
de afféle Kukként — őzesnek érezte magát, akkor úgy döntött: Imre úr: a barátja. Imre 
úr pedig azt mondta: „Az apámé" — mert az apjáé volt a ZsiguIEi. 

„Aha" — mondta a kérdező , s tekintete ide-oda ugrott. ,,Aha." Most ismerte föl a két 
vallomásban (!) az •ellentmondást, s id őt nem hagyva a két gyantisftolttnak, lecsapott. 
„Az igazolványokat!" A mester a földre nézett, a papucsaira, mert már papucsban volt 
annak idején, гEidőn a költő  csengetett. Most kicsit fölemelte •a lábfejét, sarkát megtá-
mEasztva v!sszаhúzádott a papucs elejéből. „Barátom! Egy motív !" Majd elemelvén a fe•I-
színtđ l a lábfej s papuos kettđsбt, az utóbbit az egyik Lábujján, jelesül a nEagylábujjon, 
meghintáztatta. Pam ekkor (nem ezért) csaholnii kezdett. 

Ez a két esemény — az otthonosságnak és a tulajdonviszonyoknak a két kifejez ődése 
— egész gondolatsort indított el a kérdezőben. „Aha." Ők meg sem tudtak szбlalEn•i, 
akc!бképességük ez irányban, azt hiszem az átlagnál Lassabb volt. „Aha" — mondta az 
egyenruhás továbEb, mint egy monológot; látszott, sok mindent riegfontol, mérlegre tesz, 
dönt, olyik eseményt, mint lényegtelent, elhagyja, mást kitalál: gondolkodik. Gondolatai 
— s mondanoEr sem kell: mily megnyugtató ez általánosan szolva! — a j б  helyre er-
keztek meg. „Aha. Akkor ez mégiscsak a maga kocs4 јia ... Hogy a kutya igy benne... 380 
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A magáé ..." Imre úrr bóllintott, noha az apjáé volt. „Na viszlát" — mondta a mester és 
Imre úr tüzének őre, .és a közben odaosonó kis édes piros kacsihoz lépett. A kedves 
bel ami , kékes Dstökéчet már bent ült. 

Imre úr human г!stán a fejét csáválta. „Hogy eszébe se jut, hogy valami baj van! Csak 
hogy lopnánk!" Tovabb csóválta: „És még valamennyire örülünk is, hogy megúsztuk!" 
E pillanatban ámazonban a mester lábvjjárót leesett a papuos, ő  amúgy fölrezzent, s azt 
mondta az idegennek (bár ki nem Idegen kiinek? ki?): „Bocs, nagyf бnёk. Nem nézné 
meg m i folyik itt?" Ez a pazar kétértelm иség, ami az olajfolyás és valami újabb disz-
nóság közé perdü'it! Elegendő ! Elegendő ! Imre úrhoz így szisszent ő : „Kúszni-mászni 
fog, m!ként a VO,LAN SC jobbhátvédbe!" „Mii a prabléma?" — fordult vissza a hivatalos 
személy. „Mintha az olaj folyna... És nem tudjuk: veszélyes ez vagy nem veszélyes 
ez?" Amaz lehajolt. A mester szinte érezte, ahogy a pisztolytáska a hasba nyomul. „Na 
Igy aztán nem :lehet látni semmit" — szögezte ő  le. „Majd világítok" — s valóban meg-
tartotta a szavát: vtlágítatt: elébb az egyik kereket, majd hogy a letérdelt helyzet ű  em-
bert „lejjebb engedje", hátul valamit, s végül — hogy minden gyanún felül álljon ő  —
a másluk kereket. „Radiiálll зΡan olajos" — mondta a mester. Ahogy most az egyenmuhás 
szuszogva előmászott, arca fényes volt, sapkáját már el őzőleg levette, s most v!l бgos-
barna haja el ő re csapódott, s úgy mondta: „A, semmi., csak, tudja, egy kis zsír. Túl 
lett tömve, de semmi", akkor a mesternek olybá tetszett, mintha egy szakemberrel be-
szélne, egy hétköznapi szerel бvel, aki érti a szakmáját és megbízhatóam dolgozik. De 
azután elhessegette a gondolatot, amit megkönnyített, hogy a férfi m==egiigazította a de-
rékszíját, s fölvette a saptjat. „Na minden jót" — mondta az szenvtelenül. „Köszönöm." 
Aztán, hogy a kis, piros autót ka halkan, lassan elódaigott a kanyargó estvéli utcában, 
ő  — kevéssé rokonszenvesen — összedörzsölte két kis virág-kezét: ,, Н& hö. Kúszott-
m ásгatt." 

„.De, barátom, m l  ez a sületl•ensбgl?" Mert a nagy ember azért rajtam tartja a szemét. 
„,Engedje meg, uram: hogy mi a happy end, azt én tudom... M.ár meg'baosásson, de 
minő  történet az, amelyik úgy végződik, ahogy az öné az Imre úrral? Hogy kérem az 
iratokat és kész!" „Nagyon jó kis történet volt az... ts egyébként is: a h űség, amit 
bgért, avval mi van?" „Uram: ön mellett beletanul az ember. És talán nem a mesternek 
tetszett mondanGa? Ami ebben igaz, az mind nem valószín ű . Csak az a valószín ű  benne, 
amit én gondoltam bele, azaz ami meg nem történt." „Nem én mondtam." Indutatom -

ban  átestem aló másik oldalára, annál nagyobb volt a meglepetésem, hogy a mester 
végül is így parirozott. „És amúgy — pirultak ki orcáim ha a múvészetben nincs 
m űvi, m! marad?" Ő  enerváltan adta a kívánt választ: „Vész." 

ViезΡ zatérve mármost az eredeti (!) szituáoióba, Esterházy föd,öttébb megelégedett volt 
magával, amiiért is ő  ilyen kivaló ember, de amikor az elfele tartó autó hátsó, nagy 
ablakán a beliami vissza'nézett, s arca a slrás és mosoly közt félúton álhón teljességgel 
olyan volt, mint a Кabaré konfеramsіléjáé, akkor a már a bejárat felé igyekv ő  költő  
vállára tette a kezét ő , s azt mondta: „H ű , fűzfa, erre ráfaraghattuk volna." 

VaÍóban. 

Gitti asszony eközben hosszú elatrokha öltözködött, s aggódva kérdezett a kutya iránt. 
Imre úr, hangjának bravúros kezelésével, hosszú ideig kétségek közt hagyta a csinos 
fiatalasszonyt, akiinek aztán — hogy kider{ilt a tu•rpinsság — annal jobb kedve lett (erre 
a kedvre derült). . 

Sőt: sós sütemények és almák is sorakoztak már a kisasztalon. Imre úrnak ez föl is 
tűrt. De a mester leintette: „Az áldott jó keze" —súgta. Mikor hogy babrácnli kezdett 
Imre úr a hamutartóval, az asszony szabályszerv"en megfenyegett te. „Ha a padlóra ha-
muzik... !" „De én nem dohányzom." „Akkor meg egyenesen megbocsáthatatlan, ha a 
padlóra hamuzik" — mosolyodott el pallérozott okosságával a n ő . „És van mézes d!ó 
is." Ennek Imre úir örült, s vékony, érte-Imiség! fejét, melyet, lent, szakáll vari "alt, lendü-
lettel kapta fö,l. Amint később — imm,ár csalódottan — közölte, azt gondbuba, hogy ez 
valami ínyencség (Maroikkóból) mézjel töltött d іió vagy efféle. Képz е lhető  'hát egy ilyen 
al,apállás után az Imre úr rökönyödése, amint a mester behozta a d!ót, s külön k!s 
fajansz edénykében a mézet. „ Mitő l mézes díó ez? Megenni a méze, megenni a diót. 
Mitől mézes dió ez?" „Az időfaktor" — mondta Esterházy. „Aha — kapott a szón a 
költő  — akár len és kender." „Stan és Fan." 

Imre úr nem sokait köntörfalazott, el őrántotta a verseit, s a mester kezébe nyomta éket. 
O rögtön tudta, ml a teend ője, és dologhoz látott. Arca szigorú volt és szép lett. (Fél-
üлl!e! hallgatta csak Frau Gitti és Imre úr dévaj szóváltását; Imre úr roppant gyenge 
tréfakba öitöztetve — amiket a mester mostanság egyre jobban s jobban szeret — a 
mester apas "agát kérdőjelezte meg — gázóra stb. —, úgyh:ogy aztán Esterházy befejezvén 
a verseket, elébb e szavakat pressz!onálta ki ajkai között: „A nevét kívánom! A gaz-
ember hajcihőnek, a nevét!" A feleség csak nevetett, és tréfával válaszolt. „A tevét" —
vagy valamii hasonlót. Imre úr szomorú idegenségének a magyarázata ekkor a követ-
kező : részint, jogosan, zokon vette a mester figyelmének osztód бѕát, részint az efféle 
— bizony szükségszer ű-m kiatakuló — házastárs Нnyely h,allatan érezte azt a zavart, mely 
közel! rokona a dühnek.) 

Ő  olvasott. Szigorú arca ha nem volt is álarc, de a szívébe melegség került. Arra gon-
dolt, milyen megnyugtаtб  az, hд:gy Imre úr van ,  szavatolja a dolgokat. „Engem legialábbis 
nagyon megnyugtat" — csavarta lejjebb ő  a lángot. Ezt a mester nem sok emberrel 
kapcsolatosan gondolja, de azért van néhány. Majdan, hogy a lapokat szétterítette, mint 
a kártyát, s egyszerre nézte őket., aztán újra vissza, nézni hogy egyenként, s most a 
vsszajarót, hogy — ismét egymás mögé paskolva őket — szétterpesztett kezet, mintha 

381 	áldast osztana, a lapokra tegye — amolyan szabályos kis beszédet rögtönzött ő . „Szép." 



Aztán visszaadta a dossziét , akkurátusan becsukva . (Ahogy valiaki, egy f!Imrendező , egy 
alkalommal megjegyezte : ,,Milyen szeretettel bánsz a papírokkal ! Ahogy nyitsz vagy 
csuksz egy füzetet !" A mester nagyon mérges lett erre, de nem mutatta.) 

Datolyát ettek , majd almát, közben lazám fecsegtek erröl-arról, s roppantul érezték ma- 
gukat. Kezébe vette ő  Galgóczi asszony egy könyvét, kire ő  mindig tisztelettel gondol, 
s fejcsóválva azt mondta : „Olyan sodró a mu іеПdósága ." De ekkor már álltak, és bú- 
csúzkodtak. 

Kint az autónál Imre ú•r fölv еtte a szemüvegét . „ Hányas ?" — kérdezte azonmód (masa-
mód) a  mister .  „M іlért?" — tordul t arccal Esterházy felé a magas férfi —, miért kérdezi 
ezt mindenki '?" De a mester jól megadta a választ. „Nekem is van! Ém ezt úgy kérde-
zem, mint halló a hсибnеk!" 

Imre úr hosszan , aggályosan melegítette a motort, amit a mester nem bírt kivárni•, mert 
szabályosan vaoogni kezdett. Imre úr utolszor még kihajolt az autóból, s a diiderg ő  pró-
zaírónak egy Artmann idézetet kiáltott k!, a holdról, mert fent az égr ől jóságasaП  mo-
solygott Ie reájwk a nagy, sárga tányérkép ű . „Hosszú árnyékok. Hosszú árnyékok." 
(Nemi ez az idézet , ez a mester gondolata.) 
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Nagyon fontos és értékes számomra ez a Buddha-szobor. 
Bár valós értékét fán sohasem is fogom megtudni. Éle-
tem-világom egyik fix pontjává lett az elmúlt hat-hét év 
alatt. Nem, semmi esetre sem csak dísz, souvenir. Noha, 
dísz és souvenir is — mert hát mi lenne élefünk díszek, 
csecsebecsék, souvenirok nélkül?! 

(Egy régi olasz tengerészfamília házában élve az Adria 
partján, értettem meg igazán, mit is jelentenek tulajdon-
képpen ezek a jelentéktelenségek. Tél volt, pénz nélkül 
voltunk, méghozzá er ősen, és csak a kiköltözött-kihalt 
família emléktárgyait bámultuk, simogatfuk egész nap. A 
tükrök, dobozkák, a festett poharak, a képeslapok, a 
szobrocskák maguk voltak a família világa-élete, lelke: 
egy az egyben. Hong Kong, New York, Ogyessza, Oran, 
Quito, Nápoly állt rajtuk már alig olvashatóan. Annyira 
közönséges, olcsó, totálisan jelentéktelen tárgyak voltak, 
hogy csak magukat jelenthették. De ez a minimum, ott, 
akkor, maximumnak t űnt mégis, és egy-egy nagyobb, fe-
nyegetőbb vihar alkalmával megrettenve néztünk össze, 
marad-e miutánunk majd színes dobozka, tükör, festett 
pohár, megsárgult képeslap, melyen az áll, Megérkeztünk 
Madagaszkárra , vagy Ciprus elő tt horgonyozunk!!) 

No de térjünk vissza Buddhámhoz. 

Miért olyan fontos és értékes számomra ez a 30 centi-
méteres porcelánszobor? 

Azért, mert Bukarestben vettem, Bukarest egyik régiség-
kereskedésében; mellesleg, éppen azon a napon, amikor 
Nixon Bukarestbe érkezett .. . 

Nagyon szeretem Bukarestet. Persze az én Bukaresfemhez 
a gyalog Párizsba induló Brancusi is hozzátartozik pl. 

Milyen különös figura ez a román paraszt — hallgassuk 
csak, hogyan mesél: 

„Végső  nyomorban voltam, amikor Párizsba jöttem; de 
mivel nagyon szép hangom volt, megélhetés végett vasár-
napi istentiszteleteken, esküv őkön, temetéseken énekeltem 
a párizsi román pravoszláv templomban; olyan szép vol-
tam, hogy minden n ő  bolondult utánam. Este és éjszaka 
edényeket és poharakat mostam a vendégl őkben, a kis 
éjjeli mulatókban. Karmen Silva, a román királyn ő  kiesz_ 
közölte, hogy Rodin fogadjon, de én elutasítottam, mert 
nagy fa árnyékában nem marad meg semmi . , 

Igen, milyen különös figura ez a román paraszt, minden 
idők legnagyobb modern szobrásza. Az ő  munkáinál egy-
szerűbb és tisztább, nyersebb és megmunkáltabb formákat 
már nem lehet elképzeni. 

Következ ő  romániai látogatásom alkalmával egyenesen 
Tirgu Jiuba utazom, az eget tartó oszlophoz, melynek re-
produkciói itt lógnak el ő szobámban .. . 

1933-ban egy indorei maharadzsa szobrokat vásárolt t ő le 
és megkérte, oldja meg elhelyezésük problémáját is. Sík 
Csaba így ír e vállalkozásról: „A K оП templácíó temploma 
görögkereszt-alaprajzú leit volna, három madárformájú 
oszloppal az apszisban; ide szánta az Aranymadarat, me-
lyet egy tet őnyílás világított volna meg évente egyszer, 
egyetlen napra . Kék freskókat tervezett még a templomba, 
szabályos háromszögalakra egyszer űsített, repül ő  mada-
rakkal. A teljes zárt épület térhatását tükröz ő  vízfelülettel 
akartra növelni . 1937 - ben el is utazott Indoréba, hogy jelen 
legyen a terv megvalósífásánál. A templom végül mégsem 
épült meg ..:' 

Nem sok részletét ismerem e különös vállalkozásnak, e 
„keleti" szobrász tán legkülönösebb kalandjának, Keleti 
kalandjának, ám azt tudom, hogy e földalaffi „lyukba", a 
madarak közé: egy Buddha-szimbólumot is tervezett. És 
éppen ez az, ami az egészb ő l engemet leginkább foglal-
koztat. Persze nem tudom, a Buddha szelleme cím ű  mun-
káját szánta-e oda, vagy valami egészen mást. Minden-
esetre én egy új Bra пcusi-Buddhát képzelek el a madarak 
közé, a vízfüggöny elé, a f ő ld alá, egy nagy, nehéz, ke-
rekded formát, egy els ő  és utolsó, abszolút Buddha-for-
mát, amilyent csak Brancusi csinálhatott volna .. . 

De Bukarestben látom, hiszen majdnem egyid ősek és els ő  
könyveik is majdnem egy id őben jelentek meg, a modern 
Párizs másik két nagy „keleti" figuráját: lonescót és 
Ciorant, 383 



Számomra igen fontos momentum !onesco ifjúkori naplója 
(Nem, 1934), mert megdöbbentő  hasonlatosságokat fedezek 
fel közte és pl. Gombrowicz, Németh László, Krleža, Füst 
Milán, Crnjanski és Holan ifjúkori m űvel között. Igen, a 
kelet-európai írók többszörösen is veszélyeztetettek (még 
csak a világnyelv összkomfortos akusztikája sem adatott 
meg nekik) —ezért vacogásuk elementárisabb, állatibb, 
és irodalmuk számomra fontosabb, mint a világvárosok 
íróinak munkássága ... Az !fjúkorí naplóban (ifjúkori ver-
seit nem ismerem; 1931-ben jelentette meg őket Buka-
restben, Elégiák kis lényekért címmel) már benne a komp-
lett lonesco és engem ez a bukaresti lonesco érdekel el-
sősorban, lonesco bukaresti bázisa ... 

A naplóírásról elmélkedve Pilinszky lonesco kés őbbi nap- 
lóiról is értekezik. Ezek a naplók elképzelhetetlenek a 
bukaresti végs ő  kétségbeesés, a bukaresti tapasztalatok 
nélkül... 

„Legszívesebben már csak naplót írnék — mondja Pi-
linszky. — Egy vers, egy regény vagy ak đr egy drđ ma 
bizonyos pillanat ufán önmagát írja, önmagát teljesíti be. 
A naplót én írom, $ kés đbb — megérkezve az igazságba 
— a napló kezd írni engem ... 

Nemrég olvastam lonesco naplój đt (Journal en mietten). 
Nem tudom mfért — a butaság miféle babon đja alapjđn 
— egyesek úgy vélik, lonesco bohóc, ѕ  színvonalban meg 
sem közelíti BCCkettef. Naplója ismét meggyđz arról, hogy 
korunk egyik legjelentősebb tehetsége . , ." 

Pilinszky, ha jól tudom, (már nem emlékszem, ki említette), 
kapcsolatban van Ciorannal; S!nkó Ervin is ismerte állí-
tólag ... (Első  könyve, A kétségbeesés csúcsain, még Bu-
karestben jelent meg, 1933-ban). Ő  mondja egyik inter-
jújában, hogy legnagyobb mértékben Buddhával tud 
azonosulni... 

De Bukarestemhez tartozik Zacharias Lichter fura figurája 
is, azaz: Calinescu kit ű nő  könyve (Zacharías Lichter élete 
Is  nézetei. Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1971), amelyet 
a nagy romániai magyar költ ő , Szilágyi Domonkos fordított, 
aki egy ideig szintén bukaresti lakos volt és nemrég lett 
öngyilkos — 
halálakor halinaarcú Hamletnak neveztem ... 
Buddhám, mint az aljára ragasztott narancsszín papiroson 
látni, Varsóból került Bukarestbe. Varsóba pedig vala-
honnan Kambodzsából... Constantában is velem volt. 
Éjszakánkint mindig kitettem magam elé az asztalra, míg 
a város telefonkönyvét tanulmányoztam megs гálloffan: 
mennyi Jézus-nev ű  ember! És e nevek végtelen kevere-
désében-kavarodásában, túrót, mititét, görögdinnyét esze-
getve, abszolút egy voltam Consfanfával, a Fekete-ten-
gerrel, görög származású házigazdáimmal... 

Bulgárián keresztül jöttünk vissza. A szobrot egyik far-
mernadrágomba csavartam, hogy össze ne törjön. Érde-
kes módon, a bolgár vámosn ő  éppen azt vette ki a b ő-
röndbő l, de nagy megkönnyebbülésemre a farmerba kötött 
bele, a szobor (bár megfogta, megérintette!) nem érde-
kelte. Dühősen válaszoltam, nem képzeli fán, hogy éppen 
Bulgáriába járok farmert vásárolni?! Mégis, logikája érde-
kesnek tűnt, hiszen valamiféleképpen az enyémre emlé-
emlékeztetett: 
a cél felé acéltól elfelé .. . 

Szóval, Indiából, Japánból, Kínából hozni Buddha-szobrot 
természetes dolog. Ám azoknak a Buddháknak még nincs 

külön útjuk. 

Az enyémnek íggen. Az enyém pl. névszerint tud valamit 
Consfanfa több mint 1000 lakosáról, hiszen együtt má-
soltuk ki Constanfa telefonkönyvéb ő l, és hát, minden 
bizonnyal, évekig élt Bukarestben, évekig mosolygott a 
régiségkereskedés kirakatából a boldog és boldogtalan 
járókelőkre ... Talán arra a román lányra is rámosolygott 
az üvegen keresztül — valami kozmikus üzenetet továb-
bítva tő lem — akivel Moszkvában ismerkedtem meg ... 
Es rámosolygott az utca fáira, kutyáira, az ég hol játéko-
san, hol fenyeget ően váltakozó felhő ire .. . 

Az igazi Buddhának Bukarestbe kell jutnia valahogy, s 
aztán Burgaszon, tehát Bulgárián, a bolgár határon áf, 
Belgrádon keresztül, Bácskába — e nagy all!terácíós-lán-
colat nélkül nincs Buddha, nincs semmi   

Eddig jutottam írásommal, amelyet Slavco Al ,majan kéré-
sére írtam (a Lumina cím ű  jugoszláviai román irodalmi 
folyóirat részére), amikor mozogni kezdett velem a nagy 
zöldbársony-fotel. Valamelyik gyerek bújt a fotel mögé, 
gondoltam, majd: lökdös a fall Gyorsan bekapcsoltuk a 
rádiót, a televíziót: 

Bukarest d ő l ... 

Hirtelen a fehér könyvespolc (képz őm űvészeti könyveimet 
tartom rajta) tetején mosolygó Buddhára pillantottam. 

Leeshetett, összetörhetett volna! Le, abban a percben ... 
Abban a percben! 

De hosszan nézve, mosolyából megértettem a régi taní-
tást: csak az ütheti le, csak az ütheti szét Buddhát, akinek 
aranyökle nő  ahhoz, akinek aranyökle van. A földrengé-
seknek sohasem n őhet aranyökle, sosem is üthetik le, tör-
hetik össze Buddhát, sosem is üthetik le, dönthetik össze 
Bukarestet. 

(vásom (amely naplóból, (itiesszéb ő l elkülönített próza_ 
versnek nevezhet ő  még leginkább) természetesen meg-
szakadt. 

Közben verset írtam Bukarestr ő l, lefordítottam Popa és 
Pavlovié Bukarest-versikéit ... És az els ő  tragikus hírek is 
megérkeztek .. . 

Koliger tegnap kapta meg Dankanits gyászjelentését: 

Mély fđjdalommal tudatjuk, hogy 
DANKANITS ÁDíIM 

Is  fia 
DANKANITS Ll'SZL6 

folyó hó 4-én Bukarestben tragikus körülmények között 
elhunyt. Temetésük március hó 9-én, délut đn fél kettđkor 
lesz a H đzsong đгdi temetđ  kápolnájđból. 
Kolozsvđ r-Napoca, 1977, m đ rc!us hó 9-én. 

A gyászoló család 

Koliger meséli, hogy Ádámmal volt Szilágyi Domokos 
kisfia is .. . 

És mi van Méliuszékkal?! 
Méliuszék — hiszen én hozzájuk mentem Bukarestbe, szá-
momra ők a Bukarest, hozzájuk menet találkoztam Budd-
hámmal is! 

Buddhám mosolya egy kicsit Méliusz mosolya is. Seho-
gyan sem tudjuk megkapni őket. Estére újra kell hívni! 
Már nem laknak a Popa Rusa utcában ... 
1972. november 10-én keltezett levelében, amelyben tu-
datta velem új címét (B. sector 1. sk. Amiral Balescu 8. 
tel: 33-45-53), kifért Rinocérosz a felvonóban cím ű  írá-
somra is. Úgy volt, hogy Olaszországból lljvidéken ke-
resztül térnek haza: 

„Flórencból elhoztam volna neked egy 2x3 1/2 méter 
nagysđgú rinocérosz képet, éjfélkor be akartam törni, 
nappal körülnéztem és meg đ llapítottam, hogy a m űkere-
kedésbe h đtul гól liften be lehet jutni. De nem haszn đ l-
hattam a liftet, nem jutottam be: ott aludt a rinocérosz ... 
Aznap, amikor Ezra Paund meghalt, köd lepte a velencei 
kanálisokat, a Guggenheim f!ókmúzeum đban tébláboltam, 
a Szent Márk térről eltűntek a galambok. đk mđ r tudták, 
mind a tiz- vagy húszezer galamb, hogy meghalt 
Paund ..." 

Pistához megyek a Limánya. Mondom, meghalt Dankanits. 
Mutatja, hogy éppen az új Korunk-szám Dankanits-szö-
vegét olvassa. És mutatja Méliusz utolsó levelét is: Eppen 
levélírás közben lett •rosszul és valami mérgezéssel a kór-
házba szállították. Anna folytatta a levelet, géppel. Az 
sincs kizárva, hogy Méliusz még a kórházban volt a föld-
rengés ideje alatt ... Merre van Bukarestben a kórház? 

Rinocérosz .. . 
Akárha apokaliptikus rinocéroszok gázoltak volna át Bu-
karesten... Bejutottak-e a bukeresti M űvészeti muzeum-
ba?! Bejutottak-e Brancusi Bölcsességéhez, ehhez a lel-
sebbzett-hátú k őhöz, amelynek tulajdonképpen A föld 
bölcsessége a címe... SAGESSE DE LA TERRE ... Több 
szobrásznak (az Ima is Bukarestben van) tátong a hátán 
repedezés. Ha tudjuk, meddig csiszolta felületeit, akkor 
sejthetjük, mit jelent az, ha ő  nyílt sebet hagy a kövön .. . 

A •rinocéroszok ismét lonescóhoz vittek. Nem ismerem 
lonesco Brancusira vonatkozó szövegét, de mindinkább 
kíváncsi vagyok rá .. . 

Már félve ülök ide, a fotelba, s teszem térdemre Buka-
rest-dossziém — mivé lesz még ez az ártalan kis lírai 
szvitnek induló szöveg, miféle gyászmisévé?! 384 
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A címben adott kérdés sz аkszerű-szaiktudomá-
nyi megvilágntása bizonyára nem rám tartozik, 
hisz nem olyan diszcip'lnákat m űvelek, amelyek 
erre hivatottá tesznek, hanem a nemzeti nye]ly 
és m űvelődés kérdésköre foglalkoztat, de en-
nek a vizsgálata és tanuómányozása szüntelen 
érintkezésbe kerül azzal, amit jugoszláv nemze-
tiségi politika vagy Tito nemzetiségi politikája 
néven ismerünk. Objektívnek és szubjeiktívnek 
kell lennem egyidej ű leg, mert egyrészt szaktu-
dományom kérdéseirő l van szó, ugyanakkor 
azonban olyan emberről is, aki harmincegyné-
hány esztendeje objektuma és szubjektuma is 
e polit'ikána ~k. 

Tito elméleti fej'tegetéseiib ől, elvi nyilatkozatai- 
ból, kongresszusi referá#umaibol és beszédeib ő l, 
amelyeik a nemzeti és nemzefíségi kérdésre vo- 
n:afkoznak, nyiavánvailóan egy jó vastag és fe- 
kintélyes könyvet lehetne összeállítani. Magyarul 
is megjelenő  műveinek eddigi kötetei közül 

  úgyszóóván egy sincs, amely nem fogilalikozna 
a nemzeti (illеtő leg nemzetiségi) problémával. 
Bizonyos, hogy mindebb ől ezúftal  is  sokat ke'I-
lene idéznem s szövegszer űen beiktatnom ebbe 
a rövid reflexióba. Egy egzakt, állam- vagy köz-
jogi értekezés, egy tudományos megalapozású 
tanulmány bizonyára megkívánná, hogy Tito 
nemzeti(ségi) kérdésben kifejtett álláspontjáról 
másképpen szóljunik, mint ahogyan ezúttal, tehát 
úgy, hogy az ebből a nemzetiségi politi іkából 
származó alkotmá гnytételekre, törvényci!kkekre 
hivatkozzunk, hogy tényeket, számokat, konk-
rétumokat, határozatokat ismertessürnk és idéz-
zünk. Mert rendkívül imponáló lenne, ha a meg-
jelent magyar könyvek címszavaival és példá іny-
számaival, a nemzetiségi nyelveken m űködő  is-
kolák hálózatáva'I és egyéb nemzetiségi intéz-
ményeik adataival tárnasztanánik alá ennek a 
nemzetiségi politiikánaik a tényleges eredmé-
nyeit. Mint ahogyan tesszük vagy tettük is igen 
gyakran fejl ődésünk sta,tis іfikai mutatói:na іk lát-
ványos közrebocsátása során. Gondoljunk csak 
a Palicsi Ünnepi Játékok alka'lmából 1953-ban 
kiadott könyvecskére, amely az addiq megtett 
szocialista fejl ődés eredményeit összegezi: alig 
fél évtized alatt kétszeresére növekedett az 
elemi és középiskolai tanu9 бk száma, háromszo-
rosára az újságpéldány, megsz űnt az írástudat-
Ianság stb. — Mindez azonban nem egyértel-
m űen mutat a nemzetiségi politikában a fitói 
korszakban bekövetkezett min őségi változások 
lényegére, mert Mis-zen értelmezhet ő  a társada-
lom életében szükségszer űen jelemtkеzб  fejlő-
dése) is. Mert fudjuk például, hogy a fejedelmi 
Szerbiában nem voiltak egyetemek, viszont a 
királyi Jugoszláviában három is m űködött, s 
ugyanígy az Osztrák—Magyar Monarchia és a 
Horthy-éra egybevetése is hasonló közvetkezte-
tésre vezetne bennü п!ket, ami azonban korá іnt-
sem jelenti, hogy az utóbb említett rezsimek 
politikai vonatkozásokban fejlettebbek, maga-
sabb rendúek, emberibbek tettek volna. Ehhez 
hasonlóan a mi fejl ődésün!ket sem kizárólag az 
jelzi a Tito koncipiálta nemzetiségi politikában, 
hogy ma hatványozottan nagyobb az egyetemi 
had'Igatóink száma, tízszer ,annyi ,a kiadványunk, 
szerkeszt őségünk, iskolánk, mint három évtized-
del ezelőtt. Mert akkor nem volt méq tévénk 
és rádiónk sem, mint ahogyan mosópépünk vagy 
hű tőszekrényünk sem volt. Nem is lehetett. 386  



A Tito megfogalmazta nemzeti-nemzetiségi po-
litika lényegét keresve tehát nem akkor járunk 
el a leghelyesebben, ha nemzetiségi életfor-
mánk folytonos gazdagodásának e küls ő  jeleit 
vesszük számba. Az, a lényeg, ui. az  ő  politikai 
gondolkodásának egészében, e gondolkodás 
„mélystruktúrájá'ban" rejlik, $ voltaképpen ez 
tükröződik Tito minden programjában, elgondo-
lásában és tettében. Ez a nemzetiségi politika 
tehát része (persze: organikus része) Tito poli-
tikai vüágszem іléletének, s tulajdonképpen en-
nek a manifesztációját keli látnunk külpolitikájá-
ban, a .népek — országok társadalmi rend-
szerek koegzisztenoiájáról vallott felfogásában, 
egyetemes békepolitikájában stb. Nemzeti po-
litikáját is tehát csak akkor érthetjük meg, ha 
egész gondo'latrend іszerét áblítjuk annak hátteré-
be, s úgy tekintünk ezekre, mint az egész és a 
rész dialektikus egységének megvalósulására. A 
nemzetek együttm űködését például nem a 
nemze#közi protokollumok és nem az államközi 
szerződések teremtik meg (azok legfeljebb csak 
szabályozzák az együttm űködés e formáit), ha-
nem egy olyan politikai bölcselet, amely felis-
meri a nemzetek egymásrautaltságának mélyebb 
értelmét, s szem el ő tt tartja a népek összességét, 
magát az emberiséget és annak érdekeit. Mint 
ahogyan a békét sem az teremti meg, akinek si-
kerül elfojtani egy-két fegyveres összet ű zést, ha-
nem az, aki ,megieremti a béke feltételeit, s nem-
csak bizonyos övezetek, államcsoportok, régiók, 
zónák keretében, hanem megintcsak az emberi-
ség dimenzióiban. Ennek analógiájára a titói 
nemzetiségi politika lényegét sam pusztán ab-
ban ismerem fel, hogy nálunk ma már alkot-
mányba, törvénybe, tételes jogi szövegekbe fog-
lalták az ún. nemzetiségi jogokat (mert ebben 
szintúgy következményét látom egy politikai vi-
lágnézetne'k), hanem abban, hogy ez a politika 
oszthatatlannak tartja a jogokat és a kötelessé-
geket, a terheket és a javakat az azonos társa-
dalmi közösségekben él ők számára egyaránt, és 
egyenjogúan kapcsolja be az összes társadalmi, 
gazdasági és politikai fo!lya.matokba a nemzete-
ket, etnikai csoportokat, s nem tesz különbsége-
ket a nyelvhaszmá'Iat, a kultur г lis örökség, ha-
oyományosan kialakult szokásvilág vagy élet-
forma között. 

Ezeket a gondolatokat próbáltam megfogalmaz-
ni néhány évvel ezel ő tt is egy nagytekintély ű  
nemzetközi intézményhez tett beterjesztésem-
ben, amelyben Tito politikai bölcseletének nem-
zetiségi életre vonatkozó következményeit vá-
zoltam. ldézn б k ebbő l a szövegb ő l néhány 
mondatot, amelyek — érzésem szerint — ma 
legalább olyam időszer ű ek, mint leírásuk idején, 
vagy talán nyertek is aktualitásukban. 

„Az emberi jogok oszthatalanságáról kimondott 
tétel nemcsak horizontálisan, az országok mel-
lérendeltségében jut kifejezésre (illetve, nem 
csak e vonatkozásokban érvényes), hanem ver-
tikális tagoltságban, másképpen: az egy állam-
vagy országhatáron belül él ő  ún. kfsközös ѕé-
gekben is, különösképpen abban az esetben, 
ha ez az országhatár nem egy etnikumú, nem 
egy nyelvű  vagy nem egy hagyományvilágú 
népi közösséget fogad magába. Ezeknek az egy- 
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rálli ѕ  szintjük alapján is eltérő  népeknek , népcso-
portoknak, területeknek közös érdekeit megfo-
galmazni, kohéziós erejét megszilárdítani, poli-
tikai, társadalmi és gazdasági egymásrautaltsá-
gukaf tudatukban kifejleszteni, egyszóval a nem 
közöségi irányban ható er őket és elemeket az 
együttes érdekek felismerésén alapuló azonos 
célok irányába kifejleszteni — ez egyedül olyan 
politikai koncepció alapján lehetséges , amelyre 
a mai jugoszláv gyakorlat támaszkodik. 

Ugy vélem , hogy a világ közvéleménye sokkal 
többet tud Tito és a mai Jugoszlávia nemzetközi 
szereplésérő l, mi г~t a fenteoli vázolt elvnek és 
gyakorlatnak az ország keretében és nemzeti-
ségi mikrotársadalmainak életében jelentkez ő  
eredményeirő l, mert azok kevésbé látványosak 
a nemzetközi porondon. Pedig a mai Jugoszlá-
via népeinek és nemzetiségeinek kialakult és 
homogén életközössége egyértelm űen és igen 
meggyőzően beszél arról, hogy a világméretek-
ben is súlyos problémákkal járó nemzeti meg-
osztottság csak a nemzeti individualitás tisztele-
fével és a tényleges egyenjogúsággal küszöböl-
hető  ki , történelmi „előjogokra", lélekszámra 
való tekintet nélkül. A többség — kisebbség 
fog,alompárban rejl ő  megosztottság helyét a 
nemzet — nemzetiség egyenjogú viszonya kell 
hogy elfoglalja, s ebben a viszonyításban a 
nemzetiség a nemzet fogalma mellett, s annak 
ekvivalenseként , mellérendeltvégben él, nem 
pedig alárendeltségi viszonyban, mint a kkebb-
ség. 

Egy ilyen viszony kialakítása azonban — s erre 
nyomatékosan fel kell hívnunk a figyelmet —
nem deklarációktól s nem egy politikai elv pusz-
ta alkotmányba — törvénybe foglalása révén 
valósul meg. A nemzetek és nemzetiségek e 
kiegyenlítettsége és egyenjogúsága nem azál-
tal valósul meg , hogy a közösségen belül élő  
népek, etnikai csoportok, nemzetiségek tolerál-
ják, megtű rik egymást , nem tesznek olyasmit, 
ami ezt az alkotmányosan szabályozott ega м t¢-
élést, annak harmóniáiát , kialakult vkzonvait 
megzavarná , hanem inkább úgy és azáltal, hogy 
ezt a viszonyt létrehozzák, megalkotják, kivív-
ják." 

A nemzetiségi egyenjogúság tehát csak aktív 
és céltudatos és folytonos cselekvés eredménye 
lehet a modern szervezetfs бgű  közösségek éle-
tében. 

Уoltaképpen már az új Jugoszlávia is a népek 
testvérisége, egyenjogúsága és egysége jegyé-
ben született meg 1943-ban, s ez az elv azóta 
is szüntelenül jelen van életünk minden meq-
nyilatkozásában. Mégis: ennek az elvnek poli-
tikai életünkben való folytonos, mind gondo-
sabb, mind körültekint őbb és mind kifimomvl-
tabb alkalmazása, elmélyítése, életünk minden 
megnyi'lvánulásába п  való érvényre juttatása ma 
is tartó folyamat, s a jöv őben is további erő fe-
szítést igényel a potito'lógusoktól, jooászoktól. 
közgazdászoktól, hogy az osztályérdekeknek, 
az alkotmány- és közjognak, a nemzeti jövede-
lemben való részesedésnek stb. szempontjából 
is érvényt szerezzenek ezeknek az elveknek. 



Rám, irodalomhoz és h.umántudományakhoz kö-
zel álló emberre másféle feladat tartozhat. An-
nak a vizsgálata, hogy egy ilyen nemzefiségi 
politika hogyan tükrözödik a nemzetiségi em-
ber tudatában, hogyan alakítja azt át, miféle 
iélektaл i reflexiói vannak, milyen gátakat rom-
bolt le és milyen er őket szabadított fél, azaz 
mindennek a szubjektív vetülete és pozitív kö-
vetkezménye foglalkoztat. Ezt a kérdést volta-
képpen nem is lehet megkerüdni olyan ember-
nek, akinek az életét is agyapjában e két nagy 
korszak határozta meg: a kisebbségi életnek, 
másrészt a nemzetiségi életformának fentebb 
jelzett változásai. Az ötven-hafvan közötti nem-
zedék az ún. kisebbségi viszonyok között n őtt 
fel s vált gondod'kozó emberré, elsáncolva ma-
gát kiépített véd őállásai mögé, s e kisebbségi 
tapasztalatoknak a birtokában lépett be a titói 
korszakba, amelyben azt tapasztalhatta, hogy 
nincs államalkotó :nemzet, nincs államnyelv, s 
hogy egyetlen et fikai vagy nyelvi csoportnak 
sincs primátusa a másiak fölött; az állam sem azo-
nosítja magát egyetlen fajjal, néppel, nemzetted 
sem, hanem mindegyikkel. A hagyományozott 
réginek és a kialakuló újnak a küzdelme az 
egyénben el őbb-utóbb azonban a már korábbi 
életfeltételek között kialakult kisebbségi „pe-
remszemélyiségnek" mint szemé'lyiségtípusnak a 
megszúnését hozza magával, másképpen szólva 
a gá'tlásos kisebbségi tudatinak a felszámo іlását 
és meghaladását. Ahogyan Gádl Ern ő , a jeles 
romániai magyar tudós mondja: a konfliktusos 
helyzet, a kisebbrend űségi érzés, a túlkompen-
zálás, az elidegenedés, a bels ő  meghasonulás, 
a rezignáció, az önkéntes gettóba vonulás, a 
szorongásos tudatállapot átadja a helyét az ener-
giák szabad kifejtésének. Alkotáslélektai szem-
pontból is tehát egy igen kedvez ő  helyzet áll 
elő , amelyben a szellemi er ők mozgékonnyá, 
mobillá válna!k, az alkotó energiák megsokszo-
rozódnak, persze nemcsak a m űvészeti-irodalmi-
szellemi produkcióban, hanem a nemzetiségi em-
ber egész tevékenységében. 

Csak örü'hi lehet annak, hogy a mai fiatalok 
nagy többsége már nem ismeri, mert nem ismer-
heti azokat a traumákat és válságokat, amelyek 
egy fél emberöltővel ezelőtt vagy még koráb-
ban a személyiségsérülés tragikus következmé-
nyeivel nehezedtek ránk, id&sebb nemzedékék-
re. Azt szeretném még e nem rövid, de már a 
végéhez közeled ő  pedagógusi pályámon elér-
ni, hogy megértessem, milyen hatalmas poten-
ciális adottságot és le.hetőségef hordoz ez ma-
gában, s milyen nagy szükség van arra, hogy 
ezt az ifjú nemzedékek ki is használjáik legjobb 
tudásuk szerint, a legoptimálisab'ban élve e le-
hetőségekkel. 

De nem midig élnek vele, s talán nem is tud-
nak. Baróti Szabó Dávid pontosan 200 eszfen-
dővel ezelőtt egy bosszankodó verset írt A ma-
gáéval élni nem tudóról. Ránk is illik: „Mint más 
nemzetnek, nincs e dologra kezünk! (Volna 
Ionos a többi; de mi csak készre tanultunk:J 
sült madarat várunk szánkra repülni, henyék.] 
(!Ilyen az, aki, midőn étellel, itallal eluntfgj Lak-
hatnék, inkább nézi, ѕ  akartva koplal." Azt kell 
megtanulnunk e 200 esztendős poétától, hogy 
a magunké ez, n и iпden, amit e jó harminc esz-
tendő  adott, csak éppen élni kil'I véle tudnunk. 

A jogegyeniőséget is, csakúgy, mint a szabad-
ságot és még sok egyebet, úgy látszik, tanulni 
kell. Nem a ró'lu'k szóló deklarációk szövegét, 
hanem azok érte'Imét és 'lényegét. 

Ezzelósszefüggésben — egy kis kitér ővel —
csak egyetlen, de napjainkban igen id őszerű  
mozzanatra emlékeztetnék. Az id őszerűség az-
által kapja meg az értelmét, hogy mindig job-
ban terjed köztünk az az opportunus félfogós, 
amely szocialista „vívmány"-ként fogad e'I és 
kezel olyasmit is, amit például az „én id őmben", 
a királyi Jugoszlávia reakciós isko іlapolitíkájának 
viszonyai kózö'tt jogfiprásnak, a kisebbségi jogok 
megrövidítésének tartottunk. Azt, hogy a ma-
gyar nemzetiség ű  polgár ma, mindazok ellené-
re, amit a titói korszak kínál neki', megelégszik 
az „anyanyelvi pótoktatás" ersatzáva І , ahelyett, 
hogy élne a lehet őséggel, amit politikai való-
ságunk majdnem követelményiként vár el t őle. 
Rangos pártértekezleteken, feilel ős politikai sze-
mélyek számolnak be arról, hogy — különösen 
Dél-Bánátban — a magyar nyelv ű  tanulók nagy 
része nem magyar tannyelv ű  iskolába iratkozik, 
s csak kis része igényli az anyanyelvi pótokta-
tást is, holott azt csak ott és olyan körülmények 
között képzeltük el rea'litásként, ahol nem mu-
tatkozik más megoldás. A „jól felfogott polgári 
érdek" azonban más belátást sugalmaz: afféle 
amerikanizmust, amely megelégszik a hitoktatás 
anyanyelvi szintjével, a „vasárnapi iskoláиaЛ ", 
esetleg a heti két-három órás leliki'ismeretnyug-
tató anyanyelv ű  fog'lal'kozással, hogy „a gyerek 
ne feledje  el  szülei nyelvét". Hiá!b'a kínáljuk két 
kézzel, az alkotmány szavával, a törvény b zto-
sítékaivaI és sok más egyébbel a megféle 1lőb-
bet, a jobbat, acélszer űbbet, mégis az „ül ő ipa-
ros" mentalitás (amirő l a jó emlékezet ű  B. Szabó 
írt megszívlelend ő  sorokat), a „lojális állampol-
gári" gondolkodás, a jöv ő t és a bo'Idogul б st 
egyedül az „államnyelv" égisze alatt e'l'képzel ő  
szülő i gondoskodás mást választ. Azt, hogy „pót-
oktatja" a gyereket, aki aztán írástudatlanu'l, kép-
zetlenül, az elemi infarmációk befogadásának 
képességei híján, rosszul eltanu',lt „jugoszlávság-
gal" hányódik-vetődik társadalmunkban, vala-
hogy úgy, ahogyan vagy negyven esztend ővel 
ezelő tt az én generációm, amely Gajdos tisz-
telend ő  úrtól tanulta a bibliai magyar nyelvet, 
az apologetiká!t, a dogmatikát és Richter tanár úr-
tól, Kosztolányi osztálytársától a porcióra mért 
magyar irodalmat. Minden mást más nyelven, 
más nyelvű  tanároktól. Ma ezt önkéntesen vál-
lalja, félrehevert polgári tudattal az újvidéki, 
zombori, pancsov  a j, zrenjanini (de sajnos: zenta ,i, 
adai, topolyai) polgár, hogy valamiféle „jugoszláv" 
eszmének a jegyében jár el. Szinfe érthetetlen, 
miért szeg ődök szembe azzal, amit másképpen 
fogalmaz meg a Párt s azok, akik e „más+nak" a 
jegyében igyekeznek biztosítani ezeket az ele-
mi jogokat. 

Elismerem, ritkán szálunk így és ilyen érte'lem-
ben. Vajon azért-e, mert nem szabad? Koránt-
sem, i ~nkább azért, mert magunk is tétovázunk, 
köntörfalazunk, kerüljük az igaz beszédet, ,a 
Pártét, Titóét. Az ifjúság el őtt azonban nemcsak 
hiba, hanem egyenesen vétek lenne err ő l nem 
szótni, és említés nélkül elmenni e mellett a 
jubileumi esztendőben, amely kivá'ló alkalom 
arra, hogy egy kissé önmagunkba nézzün+k, nem 38g  



a „sérelmi paü дΡ ika" jegyében, hanem önmagun-
kat vallatóra fogva. Jó negyven eszfiend ős em-
lékeim e percben ilyen analógiákat jutta Іtak 
eszembe, nem űnneрroпtás szándékáva•I, hanem 
az ün•nep (mindagynyiunk ünnepe) méltó fö'Ujegy-
zése céijábál. 

Amikor minderre nyomatékosagy rámutatok s 
Tito nemzetiségi podi ,tikájánaik nagy e•redménye-
ít összegezni szere+ Пém, jói tudom alt is, hogy 
a történelem nem az egyén m űve, s hogy az 
individuum nem törvényhozója a történelmi fo-
lyamatoknaik, hanem csak végrehajáája a népek 
és nemzetek áttalános érdéke'it ől sugallt akara-
tának. De hogy ez a sokszor csak rej4ve és Iap-
pa'ngva jelentkez ő  szándék és törekvés világos 
megfogalmazásban vá đjon érzékebhetővé, s hogy 
egyá д taaán megvalóѕftottá ;lehessen, ehhez mi--
denképpen nagy egyéniségre van szü!kség. Jo-
sip Broz Tito történetmi küidefiése és századugy k 
történe4mi valóságában betöltött szerepe éppen 
abban rejlik, hogy halhatósan járu4f hozzá az 
emberiség újszerű  s a mai kövefiefményéknék 
megfelelő  erkölс5i és poфitikai kódexénék a meg-
foga•Imazásához , egy magasabb rend ű  po4itikai 
etika körvo.naiazásához és gyakoriati megvaló-
sításához. 

cѕányi 
eгzsébet 

távlat 
a 
költészethеz 

Orbán Ottó .költészete az 50-es években indult útn зk 
eltökélt szenvedélyességű  költői nekirugaszkodással. 

Hagyományosra formálódott alapállását már els ő  ver-
seiben sarkítani igyekszik, lírai idilljent látomássá, 
absztrakttá leveg ősíteni, vagy anyagivá és testivé for-
rósítani. Az egység és a teljesség, a rend és a tör-
víny élményének felfedezését a kontinuitás lassan 
szilárduló formáiban általiban a tárgyi és az abszt-
rakt képzeteinek társításával fejezi ki. „A kezdetek 
képanyagát az artikulálatlan indulat, a i'ilágba mar-
kolás, a képek érzékletes özöne jellemzi." (Zentai Má-
ria) Költői rekvizitumainak szélsőségessége sokszor a 
gondolatok hánykódását és tisztátlanságát, hatásvadá-
szata a versíró módszer korlátait árulja el. Levertsé-
geiben és tagadásaiban is romantikus, ezért elidege-
nedettsége sohasem lehet végzetes. Valóságmegraga-
dásának ellentétekre épít đ, közhelyekbe át-átcsúszó 
jellegétől ő  maga is szenved, és energiáját, hitét meg-
őrizve fejlődése során árnyaltabb, pontosabb és auten-
tikusabb látásmódra tesz szert. Az ész-tagadás és szó-
tagadás alttusainak harcából alakul ki nála egy ön-
kritikusabb lírai alkat, minek következtében az ész-
nek és a szónak is megnő  az értéke. A gondolati H-
fбhoz közeledik alapvetően érzéki és érzelmi beallí-
tottságra. Demisztifikálja a verset ebben az an-tipoéti-
kus világban, hagy meg őrizhesse. A 60-as évek végén 
a tárgyilagos költészet programja mellett foglal  61-
lást. Földközelbe akarja hozni a szavakat, élessé és 
keménлyé tenni őket, szögekké változtatni, ezért 
mindvégig megmarad a realitások vonzásában, elvont 
filozófiai magaslatokba nem emelkedik. Orbán Ottó 
megfoghatáságokat, „szilárd metafizikát" keres és igé-
nyel. Stíluseszközei az érzéki világ élményét zuhog-
tatják át a vers prizmáján. Ha legtđbbször nem is 
szorongásos létszituáaió teremti verseit, mégis vérsza-
got érzünk befogadásukkor, s gazt ,az életveszély 
egyeansúlyozást, .amiit az alkotás/döntés/valo,gatás fo-
lyamatában a magára hagyott ember megél. Ezért hi-
hetjük, hogy létszükséglet számára .a vers, az élmény 
és a mondatok megforrálása, a közlés. 

Filozófiai váz tehát nem strukturálja Orbán Ottó k ёг  
tői aktivitását. Események, anekdotikus jelenségek, 
utazások, kultúrélmények, intelektuális kalandok nyo-
mán születnek forma tekintetében is igen csapongó 
versei. Megízlelte és bizonyos fokig önkéntclenül is 
felhasználja a forma jelentésalkotó szerepét, de fi-
gyelme elsoбsorban mégis a már előre kész közlen-
dőre összpontosít és azt igyekszik minél pontosabban 
és szemléletesebben kifejezni nyelvi eszközökkel. Az 
élet jelenségeinek tükrözése természetesen még nem 
jelent művészetet. A vers anyagának, a nyelvnek kor-
szerű  esztétikai hírértékkel kell rendelkeznie, ezt .pe-
dig megformáltsága révén érheti el. Ehhez szükséges, 389 



hagy a költő  birtokolja az élet- és költészetszemlé-
let bizonyos bonyolultsági fokát, hogy információi és 
közlésmódja is a .létezés minél mélyebb rétegeibe ha-
toljon. 
Az 1976-ban megjelent Távlat a történethez Orbán 
Ottó legújabb kötete. Érdeklődésének és érzékelésé-
nek mindinkább finomuló rendszerét bizonyítja, és e 
rendszer nyitottságát, süivel kísérletez ő  nyugtalansága 
és pró!bá'lkozó kedve az egyhangúság mindenféle for-
májától távol tartja. Ez otthontalanság és bizonyta-
lanság is egyben, adekvát és igaz megfelel ője a mai 
ember létérzésének. A szituáoiók állandóan változó, 
ellentmondásos folyamata az alkalmazkodóképesség 
tökéletesítését követeli meg. Orbán Ottó verseiben 
igen sokoldálú: múltat, jelent, történelmet, saját éle-
tét, az egész világot, korszer űt és hagyományosat, köl-
tészetet és humort, tudatosat és ösztönöset ötvöz egy-
be, Tamás Attila írjia Líra a XX. században ciдnű  
könyvében: „A kor (...) éppúgy kitermelte az irraci-
onalžzmusnak, mint amennyire az abszolút racžona-
lizmusnak, a végletes individualizmusnak, mžnt ameny-
nyire a tudatellenes teljes kollektivžzmusnak az žrány-
zatait is, akár a technicizmusnak vagy a tétlen tár-
sadalmon kívüliségnek a kultuszát." Mint ahogy ez 
seren véletlen, nem véletlen Orbán Ottó és más miai 
lírikusok költészetének forma- és néz őpont szerinti 
gazdagsaga, változékonysága sem. Mindeme törekvé-
sek között Orbán Ottó valamiféle szintézist, kialakult, 
konstans elemekkel bíró beszédformát is teremt, „ko-
rával sokoldalúan kapcsolatot tartó, magasrend űen 
szervezett mustrukturákat" (Tamás Attila) azonban 
mégsem hoz létre. 

A kötet első  verse az egyik legjobb alkotás. A távlat-
ról szól, , ~a történet törékeny értelmér ől", amely a 
„jelenség fölé" fuvarozza a jelentkez őt, hogy szétnéz-
zen a magasságokban, az „öntelt luxusú" „határtalan 
vasárnap porában" a tornácosa ül ő  elegáns és közö-
nyös istenek között, amely magaslat mégsem ér sem-
mit, ha a  földközeli részletek és csodák szépsége on-
nan nem hátható. . 

A prozódákus leírást a felsorolás párhuzamossága, rit-
mökussága alakítja verssé, majd a középen található 
fordulat után fellazul ez a rend és a megbontott r it-
mus felhasználja .a disszonancia figyelemfelkelt ő  ha-
tását, előkészíti -a kulminációs pontot: a humánum-
nak, a földnek az igenlését. A vers szintaktikai laza-
sága, beszédszeríúsége felfokozza a metaforáik ritka 
szépségű  atmoszféгбjat. Ironikus menny-képet ábrá-
zol: a nap ,;kozmIkus csillár", a tornácon ül ő  istenek 
az „üresség öszvérét" szemlélök, meg a le-föl görg ő  né-
peket a „nyikorgó szerencsekerékben". A vers második 
szerkezeti egységében egy hétköznapi reggelre ébredt 
borostas; pizsamás, háborús emlé КeКkel megvert „hős" 
tűnik elénk, aki kívánesöságától és vágyottól űzötten 
mégis megrendeli a fuvart a „jelenség fölé". Már eb-
ben a versben megsejthető  Orbán Ottó költészetszem-
lélete, mely tulajdonképpen hamisnak érzi és taszítja 
a költészetet szférikus magaslataiban való ügyködést, 
az élettelenné finomult irrealitást, és inkább antropo-. 
morfizálja és lakályossá teszi még az anyagok puszta 
és holt tájait is.,Hilt világnak, létében megké гкdőjele-
zettnek érezné Orbán Ottó a saját költészetét is, ha 
nem teremtené meg minden versében ezt a józan hu-
mánunnot é's emberközeliséget, a konfliktust valóság 
és költészet között. „... Orbán új kötetében eleve er ős 
kritikáját adja a csak irodalmi dolgoknak, (...) a 
Távlat verseit .az itt és most (a mindenkori emberi 
helyzet) bioszociológusa írta, ám saját embersége .csu-
pán іј  műfaj művelésének módja révén ;  tehát az or-
báni poézžs által válhat (...) közérdekűvé" írja 
Tandori D.ezső . 

A költészet probleanattkus létezése a modern élet 
ke11é'kei között több versben konkrét kérdésfelvetés-
hez vezeti Orbán Ottót, és újra meg új гa megfogal- 
nlazza válaszát. „. . .  a nyelv bizonytalanságát tenni a 
művészet tárgyává: helybenjárás" —írja egyhelyütt. 
Máshol a művészet eleve tragikus és abszurd voltá-
ról beszél. A vers císnű  költemény sajátos módon 

határozza meg a műfajt: „Lucsok. Valami sáros masz-
sza. l Gyümölcs vagy mocsár. Szerelemféle." Ehhez 
kapesolódna'k a kötet utolsó versének sorai: „Halaszt-
hatatlanul és sürgđsen szükségem van szilárdabb (me-
tafizikára rnљnt a fiatalság mágneses vallása a bogarak 
/ közt a füvön lés szilárdabb vigaszra mint az elégiák 
büdös közhelyei a férfikor delér ől..." A vers tehát 
semmiféléképpen sem helyettesítheti az életet, nem 
változtathatja azt meg, és nem .adhat tényleges vi-
gaszt, reményt az ember, a költ ő  és a világ közti fe-
szültségék fеloldásá'ban. Mi hát a költészet funkciója 
Orbán Ottó esetében, és mért v an  rá mégis elenged-
hetetlesiül szüksége? 
Egy szenvedély kielégítése ez, teremt ő  mozdulat, a 
benső  anyagtalan megtestesítésének mámorító cse-
lekedete, amely a külvölágon valóban nem változtat 
semmit, de létezés- és gondolkodásmódokat határoz 
meg, s ezáltal a lehetóségek, kényszerek és szán-
dé'kok alakítására képes. A vers tehát legtöbbször 
a léttel való küszködésb ől születök meg, és  amen
nyiben esztétíkai hírértéke révén a nyelvi komp- 
lexum önálló életre kel, a vers megkönnyíti, meg-
tisztítja ezt a harcot, irodalmiból nem-irodalmi fe-
lé hat readizáládásaban. „ ... a névadás mögött a ge-
nerációk siralma; némaság, süket és vak évszáza-
dok ... , és a fényben, amíg kimondunk — nyilván 
valami helyett — egy használatban meg-kopott köz-
napi szót, látni magát a rejtett működést". Mi he-
lyett áll .a megkopott szó? Valóság vagy vers he-
lyett. Ezen a ponton már egymásra csúszik értéke 
szerint az élét és .a költészet, mivel mind is kett ő  
megиalósult anyag és tűnő  látomás is, mint .az or-
báni állóvíz-idő" finom száegyüttesének megfoghatót 
és megfoghiatatlant egymáshahelyez ő  képzete. „Csor-
ba tiikörnék" érzi megfls Orbán a költészetet a való-
ban snegélttel ,szemben, nyilván mert abból csak 
töredékeket, részleteket tud meg őrizni, mert a „bor-
dákkal abroncsos mellkaabál", a nyelvb ől nem lehet 
kifújni „egy teljes égboltnyi lélegeztet", egy minden-
séget. Véleményét ,a 'költészetr ől az abszurdig fo-
kozza: 
... A költészet az Eleve Bukás; 
föllépés a gyönyörködve végigszívott életek csikkjei-
vel szemetes porondon, 
ahol a bohóc arcán valódi vér csorog, miközben elđ-
adja. 
a Szabadság és Egyenlőség .világszámát, melyben sírás 
és röhögés ugyanazt jelenti: egy őrült és megrögzött 
elme okfejtését, 
hogy a folytonos vereség maga a győzelem, mert 
fehérje patáin az őssejt 
vonul itt létt ől létig az idő  térképén bejelölt oázis 
f ebé, 
míg a szomjúságtál rengő, buckás és szemcsés üres-
ségben 
kört körre írva ragyognak konok lábnyomai. 
Orbán másutt is vall a költészet abszurditásáról. 
Egyik verscíme is következ đ : Cassius Ali behúz 
egyet a oo-nek, ahol a bőКSzoló maga a költđ, és 
benne teriil izét vigasztalanul a végtelen, nem kívü-
le. Ez a kín .ad néki hangot, különben , 9nem-hallható 
nyelven ibeszélne", .amely nyelvnek „örök áramlás-
tana" így is földe гeng veresöből, „nevetséges buk-
fencedből". A csönd, az elnémulás állandó ,kísértéte a 
XX. század költészetének. Űgy is, mint aszók közöt-
ti jelentés- lés feszшtsegtösnítő, és úgy is, múnt az 
elhalas, a aszó kapötulaciója az élet el őtt. 
Az időviszonylatok és létértelmezések sínein utazva 
Orbán Ottó több versében önvizsgáló állapotképet, 
pillanatképet rögzít. 
Megtanulta nem túlírni a verset, hagy szaggatottság-
gal, elhallgatásókkal mindvégig érdekfeszítő  marad-
jon. A Beszéljünk azokról az évek гől  Is  című  alko-
tás egy hasonlattal kezdi a leírást, metaforákban 
fokozódik, s mindvégig megőrzi a névszói állítmá-
nyú mondatok tényszerűségét. Szemléltet ő, burján-
zó líraiság, és csupasz közléstik ellentéte teremti 
meg a mű  dinamizmusát. Ez a vers mesteri mozdu-
latokkal vázolja érzékletes ötletévi, a „k еltőiséget" 
nagyszerűen ellenpontozza, s befejezésül távlatot 390 



nyit a képnek, „a menny-körfüggönyt, a vibráló sö-
tétet". A látvány, a tartalom іkіmегј tёѕе, a diffe-
renciált látásmód, a szerkezeti felépítés, a közlés-
mád, mind a modern líra eredményeit kamatoztat-
ják. A tények nem hullnak vissza önmagukba 
többletjelentéssel bírnak, szervezettségükben, ará-
nyosságwkban, ki-be csukódó szavaikban egy már 
múlttá lett mozgalmas teljesség lét-ízét fedezzük fel. 
Némileg hozzasegít ehhez a szavaknak az a tulajdon-
sága, melyr8l M. M. Bahtyin í-r: „A szó mintegy fel-
töltődik célba vett tárgyának kimeríthetetlen gaz-
dagságával és ellentmondásos bels ő  változatosságá-
val..." 
A m űhelyben című  vers párbeszédes és próza for-
májú szatíra, és szintén Bahtyint igazolja, aki sze-
rint a költőnek be kell •érni „egyetlen nyelvvel és 
egyetlen nyelvi tudattal (...) Természetesen ez nem 
Jelenti azt, hogy a költői műbe a többnyelvűség vagy 
a másnyelv űség egyáltalán nem hatolhat be. Igaz, 
ennek a lehetőségei itt mindig korlátozottak: tága-
sabb mozgásterületet a soknyelv űség számára csak 
az alacsonyabb rendű  műfajok — a szatirikus, ko-
mikus stb. formák — biztosítanak. „Orbán szinte 
minden vers esetében „nyelvválasztási kényszer" 
előtt áll, annyira változékony szándékaiban, s mint 
látjuk, olykor egy versen belül sem őrzi meg a 
költői nyelv egy-tömbből-metszettségét. 
Az objektív líra e darabjai fokozott aktivitásra 
kényszerítik a befogadót. A szavak, melyeknek itt 
nagyban megnő  az értéke, töг& tárgyszeгűségek-
kel továbbgondolásra ösztönzik az olvasót, tehát táv-
latot adnak a versnek. 
A ki-nem-mondottsag, a sejtetés, a homályossag tu-
datos velejárója Orbán költészetének. „A történet 
bizonytalan" A nyelv szintén. A költő  mégis állandó 
pontosításra, bonyolításra van ítélve. E bonyolítás 
közben szükségszerűen személytelenedik el és de-
humanizálódik ,a modern versírói tudat. Ezért teszi 
fel a kérdést Tandori Dezs ő  is .  ..... ml  a fenének a 
költészet? A pontosságnak! áldozat ennek. S nem 
áldozat, mert a pontosságra (...) érdemes áldozni, 
mert a veszteség amúgy a nagyobb, a tetemesebb ..." 

A bonyolítás egyben stíluspróbálkozásokat igényel. 
Hugo Friedrich írja a modern líra struktúráját vizs-
gálva, hogy a modern  vers értelmezése els ősorban 
a korfejezésmód elemzését ől függ. A stílus a valóság 
transzformációjának 'legtisztább tükre. A költészet 
szakadatlan nyelvteremtés, a meglév ő  nyelvi rend 
rombolása, hagy e'érkezzen a „különösség luxusáig", 
amit Saint-John Perse az irodalmi eljárásmód els ő  
paragrafusának tart. Szintén itt találjuk Ortega de-
finícióját: „A stilizálás a valóság deformálását e-
lenti. A stilizálás egyben dehumanizácžó  is".  A köl-
tő  dehumanizálja önmagát, is, mert . a költészet ab-
szolút szabadságra törekszik, az Orbán-megérezte 
végtelenre. 
Teljes formaszabadságat és a stílus sokkhatásait ki-
aknázó ciklus a Földsziget című. A prózai magya-
rázó hangnem, ami a jellegzetes meghatározhatat-
lant írja körül, dramatizált, majd látomásos lírai 
szöveggé alakul. Szürrealista hasonlatok és metafo-
rák, szótársítások absztrahálják a kontrasztokat, a le-
hetetlent: „A szárnyatlan a semmiben köröz. Vilá-
gító sötét." A második vers törekedés elbeszélés a 
szóbeli beszéd stílusában, a harmadik csillogó költ ő i 
farura-ibгavúr, kötött vers, a negyedik elvont díszes 
szabad vers. 

Mit tükröznek, miről informálnak e formaváltoza-
tok? 

Közlendőik természetesen •különböznek, de átfogni, 
kiteljesíteni akarnak valamit korszer ű  vertsírói mód-
szerekkel. 
Az első  vers korunk szkeptikus és cinikus költőjét 
villantja föl, aki tárgyilagos és deromantizált, de a 
törvényekben mégis misztikus er őket lát. A második 
vers szófaszlányai a dadogás és a (káosz revelálói, a 

391 	magányé, a megváltoztathatatlan kifejleteké, a tra- 

gikumé. A harmadik vers rímeivel, játékos gügye 
ritmusával a groteszkig hatol. A negyedik a :képze-
let mindehatóságát fedezi föl egy „átlók s központ 
nélküli űrben". 

Ezek az irodalmi témák és jellegzetességek a mo-
dern költészetelemzések közhelyei. Konkrét megva-
lósulásaikban azonban az új meggy őzőerejével hat-
nak és bizonyítanak. 

Orbán Ottó angliai portréi és vázlatai ismét Bahtyin 
szatirikus és kozmikus műfajokról írt sorait igazol-
ják. Ezek ;a lírai .karcolatok •a humor, az ötlet, az 
irónia, a rögzítés meg őrzés szándékával készültek, és 
közvetlen naplószerűségükkel szinte amat őr-költői 
képalbumba illenének. Az egész sorozatból .az utalsó 
előtti mozaik válik ki. Lírai feszültségekkel telített, 
általánosíthatóbb, egységesebb, felfokozott, őszinte 
önmagára ébredés, saját testi azonosságának irreali-
tása önmaga előtt. 

Forma- és ötletgazdaság jellemzi a kötet hátralev ő  
verseit. Témáik vonulata a leghétköznapibbtól az in-
tellektuális absztraktig húzódik. 

Az Egy talált vers megtisztítása című  alkotás tovabb 
folytatja a megkezdett dialógust József Attilával és 
Tandori Dezsővel. Orbán József Attila vonzásában 
indult, s a 70-es években ő  is eljutott a Tandori 
által előszeretettel használt kérd őjelekig, zárójele-
kig, btzonytalanító és pontosító jelekig. Versemben 
mindinkább kialakul egy többszólamú, önmagával 
vitázó beszédmód, párbeszédes betétekkel, idéz őjeles 
kétértelműségekkel — tehát mindazokkal az elemek-
kel, melyek Bahtyin szerint nem az igazi lírai al-
kotás sajátjai. S mivel ez a jelenség, mint már em-
lítettük, más költészeteknek is egyik legkorszer űbb 
eredménye, megállapíthatjuk, hogy a modern líra a 
több-tudatú én kényszerű  szerepvá'ltásait az irónia, 
szatíra, cinizmus, komikum eszközeivel valósítja meg. 
A félelem és a feloldhatatlan magány tragikumát 
ily módon nem találjuk meg a  modern  versben át-
téte'1 nélkül. A költő  tárgya fölé magasodik, elidege-
nül saját érzelmi vmlágától, mert tudja, hogy nem 
játszhat föhőst, hogy létezése, egyedülvalósága és 
elmúlása a variálódásuk végtelen láncolatának csak 
egy szeme, nem túl közömbös, de nem is korzáróla-
gos. Ezért hát el kell távolítania a közeliségeket, 
hogy megláthassa őket az egészben. Ismét idézhet-
jük Hugo Friedrichet: „ ... a humor oly módon rom-
bolja szét a valóságot, hogy megtalálja a legna-
gyobb valótlanságokat, hogy erőszakkal társít ždő-
ket és dolgokat, hogy elidegenít minden létez őt; (... ) 
a kifejezés az ember és a világ közötti viszály, a 
nemlétez ő  királya". 

A való értékeinek lerombolása azonban objektív al-
kotástörvény, hiszen a tárgyi világ antropomorfizá-
lását, lélekkel való ágtatását jelenti. Elég, ha csak 
szókapcsolatokat hozunk fel példának: „világ-tojás", 
„koponya mennye", „a Nap, az isteni közöny". E 
képzettársítások teremtette új világ az emberi ren-
dező-szellem nyomán bontakozik ki, az átéltség, az 
élményiség értékjegyeit hordozva magán. Atrende-
ződik itt minden: a tér, az id ő, az események, az 
okok és okozatok, tárgyak és él őlények. Nem meg-
semmisítő  rombolás ez, hiszen akkor értelmetlen szó-
haimazokat kapnánk. A modern lírai képzelet azon-
ban megtanulta a dolgok közti kapcsolat legszéls őbb 
köreit is bejárni az emberi valóságérzékelés felfris-
sítéséért. „A modern metafora megátkozza és meg-
semmžsžti az analógiát, és nem mondja ki a kölcsö-
nös megfelelést, hanem er őszakkal egyesžti azt, ami 
szétválni igyekszik" írja H. Friedrich. 

Vizsgáljuk meg például a következ ő  orbáni monda-
tot: „És mellemben a boldogság-kísérlet döglődő  
nyula rángatni kezdte a csontokra csipeszelt véres 
huzalokat." A buldogság-kísérlet és a dögl ődő  nyúl 
közötti disszonancia és távolság nyilvánvaló. Mégis 
felle'lhetün'k titkos szálakat a nyúl-szimbólum és a 
boldogság között. Gyöngéd, rebben ő , hamvas és ön- 



tudatlan mindkettő. E kapcsolatra való ráérzés már 
nem egyedülálló a magyar irodalomban sem. 

A kötet utolsó verse Visszatér az els ő  problematiká-
jához: érdemes-e .megrendelni a fuvart „a jelenség 
fölé", érdemes-e „költészkedni"? 
„...heveny istenhiánytól hánykódott az ég..." —
írj a költőnk egy előző  versben, és úgy véli, hogy a 
„szétlőtt kunyhó lakója" nem fogékony semmilyen böl-
cseletre, „végtelen mosolyra", s hogy a legfőbb jó a 
köznapi bátarság", az öntudatlan szárny és képzel ő-
erő  eredendő  lendülete. 
A versek, „a vérszállítmány" azonban mégis „céljá-
hoz közelít" 
Kocsisunk, markáns és nyers szitkozódásféleség-kép-
pun bár, mégis tovabbot dünnyög önmagának: 

Húzz csont-hús dög a csillagos 	kátyúból tavasz 
nyerít 
A költészetnek sosem árt, ha érzi megkérd őjelezett-
ségét. E szorongatottság hatványozott átelése Orbán 
Ottó 'költészetének alapvet ő  erényeit !termelik ki: lel-
kiismeretességet önmaga és mások iránt, fegyelmet a 
nyelvvel és a valósággal szemben. 

O 

a 
magуarországB 
próza 
l!t)aÍ 

el őszó 

Mostaniban — 1976 végén, 1977 elején — egyre több 
jel figyelmeztet arra, hogy többéves hallgatás után 
a fiatal magyarországi próza újra szót kér mágának. 
Nem csupán egy nemzedék jelentkezésér ől van itt 
szó; hisz Simonffy András csak annyiban nemzedék-
társa például az egykötetes, induló Esterházy Péter-
nek, mint — esetlegesen — Agh István Bari Károly-
nak. A prózában is, a költészetben is több „nemzedék" 
(vagy nem-nemzedék: ha szigorúak vagyunk, akkor 
nemzedékké szervez ődésről aligha beszélhetünk) alkot 
itt egymás mellett, akiknek egybetartozását a „fiatal 
író„ gyűjtőfogalommal jelezhetjük. 

Költők esetében használható, és a rendszerezés te-
kintetében itt-ott perdánt ő  is lehetne egy-egy ilyen 
megnevezés: még csak fólyóíratókban publikáló 
egy-két kötetes, többkötetes fiatalok; a próza eseté-
ben ez is csalóka dolog, hiszen a 3-4-5-6 kötetes 
Vámos Miklós, Csaplár Vilmos, Czakó Gábor és a 
kötettel még nem rendelkez ő  Temesi Ferenc, vagy 
az egykötetes Hajnóczy Péter között nem ég és föld-
nyi a távolság. >letkoruk szerint is: majdhogy meg-
férnek egy nemzedékben. Talán a fiatalok közül a 
költők előbb leadták voksukat. Agh István, Bella 
István, Tandori Dezső ; s folytathatnánk a sort azok-
kal a fiatalokkal, akik .az 1960-as évek végén álltak 
hadrendbe. Magyarol ѕzágon az Elérhetetlen föld, az 
Első  ének, a Magunk kenyerén antológiák nemze-
déke; Jugoszláviában a Symposion-nemzedék: Romá-
niában Farkas Arpád, Király László, Magyar Lajos, 
a Kapuállító és Vitorla-ének antológiák nemzedéke 
s Szlovákiában az Egyszerű  éjszaka költőinek nem-
zedéke. 

Megtalált költői hangon, az emberi magatartás, helyt-
állás parancsát újrafogalmazván, a világ újfajta köl-
tői fölfedezését tervezvén, egyértelm ű  hitelességgel 
szóltak fiatal költ őink akkor, amikor a próza jelké-
pes kamaszának hangja mutált még; a prózaírók jel-
képes hajója — amelyik az elérhetetlen földet cé-
lozta —: elsüllyedt, süllyedessel fenyegetett; s nem 
tudhattuk, hogy a nemzedék „lézeng ő  rittere", éjsza-
kában lézengő  hőse hajnalra a szeszekt ől megtisz-
tult fejjel és tiszta szavú üzenettel megérkezik-e. 
Legszembetűnőbb volt mindez Magyarországon és 
Szlovákiaban. Tandori, Utassy József, Kiss Benedek, 
Veress Miklós, Petri György versei olyan világokat 39?. 

IRODALOM: 

Veress Miklós : Orbán Ottб : Búcsú Betiehemt đl (Tiszatáj, 
1967. 6.) 
Veress Miklós: Orbán Ottó: A föltámadás elmarad (Kor-
társ, 1972. 1.) 
Rigó Béla : Képalkotás és világnézet (Tiszatáj, 1964. 4.) 
Agh István: Orbán Ottó: Emberáldozat (Tiszatáj, 1974. 2.) 
Zentai Mária: Orbán Ottб : Szegénynek lenni (Jelenkor, 
1975. 9.) 
Tandori Dezsđ : Nappali kérdés — est4 felé (Tiszatáj, 1976. 
1z.) 
M. M. Bahtyin : A szó esztétikája. Gondolat, Bp. , 1976 
Tamás Attila: Lira a XX. században. Tankđnyvkiadб, Bp. 
1975. 
Hugo Friedrich : 	Struktura moderne lirike. 	stvarnost, 
Zagreb, 1969. 
(Az innen vett idézetek fordítása t đlem.) 



fedeztek fel, melyek a próza el őtt még föltáratlanok 
voltak. Az Egyszem ű  éjszaka szlovákiai antológia 
költői között a kibontakozás ígéretét sejtették: Varga 
Imre, Tóth László, Kulesár Ferenc, s a fiatal szlo-
vákiai vers útjának jelz őtábláját érvényesen kitették 
már akkor, amikor a fiatalok nagykorúnak remélt 
epikus üzenete még a gyerekcip őben járt. 

Erdélyben és Vajdaságban az els ő  megítélés szerint 
más volt a helyzet. Király László Kék farkasok cí-
mű  regénye egyenrangú társa volt Farkas Arpád, 
Magyari Lajos verseinek. S ugyanúgy csak kéznyúj-
tásnyi tálvoságra volt Király László Kék farkasokja, 
Sütő  Anyám könny ű  álmot ígér című  regényétől, 
mint egy-egy fiatal költ ő  kísérlete az idősebb pálya-
társakétól. Vajdaságban Domonkos István, Tolnai 
Ottó verse mellé egyenrangúan társult lion Nándor 
és Végel László prózája. Azzal a külön érdekességgel, 
hogy két egyéni útját is tehetséggel mutatták ízlés-
nek és tájékozódásnak. lion a drámai, elbeszéi ő , 
nagyívű  történelmi próza, Végel pedig a meditatív, 
narraratív, elvont filozófiai tételek szolgálatába álló 
próza útját kövezfé. 

S hogy mennyi ebben a látszat: ezék a sajátosságok 
és felsorolt eltérések az 1960-as évek végén, a 70-es 
évek elején lettek igazán szembet űnőek és lettek ha-
misak. Ekkor jelentkeztek azok az alkotók, akik els ő  
kísérleteikkel érvényesen fogalmazni nem tudtak, de 
ekkor jelentkeztek azok is, akik — mostanra tűnik 
ki — a fiatal magyarországi prózának új lendületet 
adnak. Mert végül is a 60-as évek végén kezdte írni, 
még egyetemistaként, Balázs József Koportos című  
kisregényét, Spiró György a Kerengő  regény els ő  no-
vellaváltozatát, Marosi Gyula A hétszázadik napon 
novelláit, Czakó Gábor a Szoba cím ű  regényét, Ördögh 
Szilveszter első  novelláit. Mintegy tíz évnek kellett 
eltelni ahhoz, hogy a végső  soron együtt, egyid őben 
induló nemzedék költőit és prózaíróit együtt, indu-
lásukban is rangosan egyenértékűnek 1athassa a kri-
tika. S talán ez a tíz év elég ahhoz is, hogy a kelet-
közép-európai magyar irodalmak fiatal nemzedékeit 
egyetemes akaratuk és öntörvényük szerint megis-
merjük; s ezáltal egymás értékeivel is megismer-
kedhessünk. 

hajnóczy 
péter 

Fentebb néhány, az 1960-as évek végén induló, de 
igazi jelentőségében az 1970-es évek közepén meg-
mutatkozó fiatal magyarországi prózaírók nevét em-
lítettük. 

Marosi Gyuláét, akinek A hétszázadik napon című  
1970-es novelláskötetét 1976-ban 'követte a Motívum-
nak jó lesz című  kötet. 

Balázs Józsefét, akinek Magyarok című  regénye 
1975-ben, Koportos című  kisregénye 1976-ban jelent 
meg. 

Spiró Györgyét, akinek Kerengő  című  regénye 
1974-ben jelent meg és Spiró, aki költoként indult, 
ezzel a könyvével a fiatalok prózájának egyik leg-
értékesebb művét teremtette meg. S egy szubjektív 
megjegyzést szabadjon tenni: ez a regény, így érez-
tük, egy jelképes értelemben vett nagy súlyú k őként 
csapódott bele a prózairodalom majdhogynem moz-
dulatlan állóvizébe. 

Említettük ČSrdögh Szilveszter nevét, akinek A csikó 
című  kötete 1973-ban jelent meg, Koponyák hegye 
című  regénye pedig 1976-ban. 

első, 1970-es A szoba című  kisregényt és az 1974-es 
Megváltó című  (véleményem szerint legsikerültebb) 
regényét említjük. S ebben a fölsorolásunkban föl-
tétlenül helyet kell kapnia Hajnóczy Péternek, aki-
nek A fűtő  című  kötete 1975-ben jelent meg, s a 
kiadói tervek 1977-re igérik második könyvét is. 

Hajnóczy Péter A f űtő  című  kötete mondhatni ti-
pikus kötet, a 60-as évek végének lehetne tipikus 
kötete; de tegyük hozzá, e típusban kiemelked ő  és 
típusának határait értékeivel szét is feszít ő . 

Az 1960-as évek végén ismertük meg azokat a natu-
ralisztikus novellákat, melyeknek érteimigégi, diák 
vagy lumpen hősei a divatos kifejezéssel élve: „reg-
gelig lázadtak". Sorsukból így csók epizódokat en-
gedtek meglátni; s ezen epizódok sem a történel-
mében, sem a társadalmában benne él ő  embert nem 
1attatták igazában, hanghordozásukra jellemz ő  volt 
egyfajta flegmaság, nyegleség. A novella, a regény 
hőse ebből az alapállá9ból kérd őjelezi meg a körü-
lötte levő  világ megannyi ellentmondását, szülei 
életmódját, egy-egy munkahely elidegenedett munka-
formáit. Ezen egyszáQ fiatalemberen kívül nem volt 
a regényeknek, írasoknak hőse. S a gyökértelenség 
életérzése, az összkomfortos gyökértelenség érzése 
meghatározója lett az írásoknak. 

Talán arról van szó, hogy az ezen alaphangot megüt ő  
és igazán tehetséges Simonffy András, Cs őszar Ist-
ván, Mun'kácsi Miklós kísérleteinek igazsága késobb 
a fiatalabbak kezén modorossággá lett. 

Hajnóczy költészetének rövid életrajza: születtem 
1942-ben, körülbelül egy éves koromig lelencházban 
éltem, onnan vittek el nevelőszüleim; 31 éves voltam, 
mikor megismertem az anyámat. Esti tagozaton érett-
ségiztem, voltam ládázó, kabinos, szentképügynök, 
modell, kazánfűtő  ... stb." Ez az önéletrajz annyira 
ráillik a korábbról jól ismert regény- és novella-
hősökre, hogy ennek alapján töbib kritikusunk meg 
is ítélte Hajnóczyt. Pedig Hajnóczy írásai ezen sé-
mának nem engedelmeskednek. Szemlélete összetet- 
több, hősei hús-vér alakok, ha lázadnak, nem idé-
zeteik és divatjaik, hanem élettapasztalataik alapján, 
munkájukat elvégezve lázadnak. (Petri György lírai 
hőseivel érzem rokonnak őket.) Hajnóczy íráskész-
sége ezt a többrétűséget, egyes h őseit nagy bizton-
sággal , légiesen ábrázolja és könnyed , groteszk moz-
dulattal — hangvétellel — utasítja el, másokat vas-
kosan, naturalisztikusan, szociografikusan ábrázol, 
de úgy, hogy a legsötétebb helyzetéken is átt űnik a 
lírai fény. A f űtő  című  kötet elbeszélései laza kap-
csolódásukkal regényfolyamnmá állnak össze; s a „kis-
regényhez" illesztett mesék: La Fontaine-parafrázisok 
pedig ennek az ízig-vérig plebejus szemléletnek, lá-
tásmódnak elvontabb modellisztikus változatát mu-
tatj ák. 

~ 	 

czakó 
gábor 

Hajnóczy Péter A f űtő  könyve „határeset": több vo-
nását megőrzi a 60-as években oly jellemz ő  modoros 
prózának. Hősei helyüket kereső  kisemberek, akik 
könnyed mozdulattal kérdőjelezik meg a körillöttü'k 
levő  világ legkülönbözőbb jelenségeit. Hajnóczy 
ugyanakkor a próza ezen típusát alapjában meg is 
újította — még ha akarata ellenére is —, hisz az ő  
hősei, ha zaklatott sórsúak, ha hányatott élet űek, ha 
dosztojevszkijiek is, mégis munkásemberek: a társa-
dalmi létezés megannyi kötésével meghatározottak. 
Nem utazhatnak ki a világúkból. A 60-as évek pró-
zájának egyik központi h őse egyetlen bőrönddel 
hagyja ott egész előző < életének színterét , majd egyet-
len bőröndjét is (jelképesen, minden kötöttségektđl 

Czakó Gábor nevét, aki hatodik vagy hetedik köte-
393 	ténél tart már, ezekb ől szubjektív módon most az 



megszabadulni akarván) eldobja. Ez az utóbbi világ-
tól való elidegenedésünk kérdésének egyfajta elmé-
leti megközelítése. Hajnóczy ezzel a modellel nem 
dolgozhatott, az ő  hőseinek ,nem adatik meg az élet-
ben újra a „tiszta tábla". Legtöbb konfliktusuk épp 
ezen. tehertétel jegyében zajlik. Épp ezen megkötések, 
naturalisztikus rajza adja a novellák többletét. Ezek 
által nyújt írójuk a vilagról szociológiailag és lélek-
tanilag is pontosan meghatározott és körülhatárolt 
üzenetet. 

De erre a kisérletre öt-hat évvelel őbbi példát is 
idézhetünk. A mostani sokadik könyvénél, m űfajá-
nál és minőségénél tartó Czakó Gábor els ő  könyvét, 
A szoba címűt említhetjük, 1970=b őt. Czakó e regé-
nyének és A f űtő  című  „regénynek", regénymozza-
tknak a sorsai, életterei, és helyzetei egymáshoz közel 
állnak. Czakó Gábor vállalkozása nem is kis vállal-
kozás. Első  könyvével már induláskor eltér a fiatalok 
navellájának valamiféle divatjától. H ősei a minden- 
napok apró küzdelmeibe belefáгadó, beleszakadó fia-
talok, akik örömest keresnék a „lázadás reggelig" 
tntellektuális kalandját, de sorsuk annyiféleképp ter-
hes s annyiféleképp determinált, hogy emelkedésük 
kalandja a mindennapok zuhanásába váIlh át. Élet- 
terük a címadó egyetlen szoba, melyre egyszerre há-
rom ember is igényt tartana. Megoldatlan nemzedéki. 
és nemzedéken belüli prablémának számos árnyalt 
leírása fűződik az egyszerű  történethez. Amely elő-
legezi a jelentős írót, hisz leírásai szűkszavúak, de 
festőien színesek és képszerűek; típusai meggoldot-
tak; távalságtartó hűvös elbeszélő  stílusa kilönleges. 
Érdekes, hogy a képi láttatásnak, a tipizálásnak na-
turalisztikus, kimunkált elbeszél ő  technikájára Czakó 

későbbiekben nem tart igényt. Minden könyvében 
írói módszert és ábrázolási színteret vált, így fiatal 
novel'lánk egyik legtermékenyebb, legizgalmasabb kí-
~érletezője. Szociográfiai írásavban esszéiben egy dolog 
közös: valamennyi jelenkorunk látszatai mögdtt az írni 
;gazság tisatáibb rajzát keresi, a lírai szimbódumtál a 
szociografizáló pontosságig. S hogy A szoba ábrázolás-
módjával szakított Czakó, az végs ő  soron indokolt is, 
hisz e munkájában Fejes Endre Rozsdatemet őjének 
közvetlen irányadó hatása érezhet ő, és azóta újabb 
kísérleteivel Czakó szuverén íróegyéniséggé lett. 

Féja Géza a Forrás 1976. novemberi számában több 
jelenségről szólva Czakó egyik munkáját is szóba 
hozza: „S még egy másik lényeges téma! Tessék az 
ifjúság és a gyerekek gondolkodásmódját megvizs-
gálni. Erre nézve egy kisebb terjedelmű, de nagyobb 
irtékes művet írt ` Czakó Gábor. E munka egyedül-
í.11ó. Arról szól, hogyan gondolkodnak a fiatalok a 
különböző  problémákról. Mit jelent nekik a haza, a 
hűség ... Melyek az . olvasmányažk, szórakozásaik? 
Jobban meg kellene közelítenünk a fiatalaság lelkü-
ietét..." A Féja idézte szociográfiai vizsgálódást, 
vizsgálatokat 'szépíróként is kamatoztatta Czakó. 
Megváltó című  1974-es regényét én a fiatal próza 
egyik legnagyobb értékének tartom. A — bár utóla-
gosan tett — Féja Géza-i kihívásra különleges, izgal-
mas szépírói feleletnek. A szociográfiai indíttatás el-
lenére e könyv Czakó legabsztraktabb munkája. Egy 
bírósági tárgyalás sztorija köré konstruált, az itt és 
most társadalmára jellemz ő  arcok tablója, arckép-
csarnoka a regény. F őhőse egy beat énekes, aki elég-
gé légnemű  ahhoz, hogy semmit ne tudjunk meg róla 
százegynéhány lapon keresztül, csak azt érezzük,hogy 
különböző  keleti és nyugati progressziós divatok 
~s ilaga jegyében lбtezik, valamint, alkatilag passzív és 
jogilag ártatlan. 

Passzív emben és tükör-ember: személyiségének .tük-
rében :mindénki meglátja leplezetlen arcát. A közéle-
tiség különböző  szerepei buknak meg •a  magánéle-. 
tik színpadán. 

Czakó nem írt könnyű  sztorit; mesterien szérkesztett 
körmondatai olyannyira lelassítják; visszafogják a kü- 

lönben pörögni akaró cselekményt, hogy a könyv 
kimondottan nehéz olvasmány. Az író hangsúlya nem 
is a „történet" felé visz, hanem egyfajta írói bölcse-
let felé: amint remek közbevetésekkel elolvassa és 
körbeírja a tükörben feltűnő  arcokat. S a jellem-vi- 
lággal, a való világgal történ ő  következetes nemze-
déki számvetést készít; Féjával szólva, „jól közelíti 
meg a fiatalság lelkületét". Ennek írói-technikai kon-
zekvenciái talán még a szociográfiai vonatkozásoknál 
is jelentősebbek. 

marosi 
gyula 

Mielőtt folytatnánk a sort — igazolásul, hogy a ma-
gyarországi irodalmi élet mindennapjaiban a fiatalok 
prózája mennyire kivívta a maga helyét — idézzünk 
néhány példát. Az 1976. decemberi Látóhatár nagyobb, 
hangsúlyos kritikai blokkot közöl: Murvkácsy 1Vliklós, 
đrdögh Szilveszter, Esterházy Péter, Dobai Péter, 
Czakó Gábor új könyveit ismerteti. Az 1977. januári 
Űj írás Módos Péter esszéjét közli Levél a társakhoz 
címmel: Módos Péter ebben az esszéjében az 1960-as 
évek végének, a pályatárs Simonffy András, Császár 
István, Munkácsi Miklós jelentkezésének •és írói mun- 
kásságának mesterien pontos rajzát adja. Az Alföld-
ben Görömbei András ír Balázs Józsefr ől (1976/8) és 
Marosi Gyuláról (1976/10). Interjút készít ČSrdögh 
Szilveszterrel (1977/1). Az í7j Tükör 1977-es első  szá-
mától közölni kezdi Balázs József Az áldozat című  
regényének rövidített változatát A nyíregyházi hu- 
szárezred címmel. A Forrás pályakezdő  novellisták-
nak biztosít hangsúlyos helyet; Varga Csaba hosszabb 
elbeszélését közli (1976/9), Czakó Károlyt (1967/11), 
Miller Pétert (1976/12) mutatja be. 

Mindez bizonyság arra, hogy mostani írásunk sem 
csupán elvi megfontolású; az alkatókkal, alkotásaik-
kal nap nap után találkozhatunk a könyvesboltok-
ban és a folyóiratok hasábjain. Irodalmi közvélemé-
nyünket is lázba hozta a fiatal magyar próza volt 
állóvizének új és nagyarányú hullámverése. De tér-
jünk vissza az egyes alkotókhoz, most Marosi Gyu-
lához főképp. 

Marosi Gyula első  novelláskötete, A hétszázadik na-
pon című  1970-ben jelent meg. A kötet szerz őjének 
sikert hozott, egyik novellájából film készült, a má-
sikból tv-játék. A hétszázadžk napon novelláiban az 
a fiatalember keresi a  helyét a világban, aki a mun-
kahely, a nagyváros, az albérlet, a család viszonyai-
nak nehézségeit egyszerre próbálja s ez a próbatétel 
(bár cinikus könnyedséggel a nehézségek egy-egy 
szorításából kisiklik) mégis aszó jó értelmében vett 
felnőtté érleli. Ezt a h őst a 60-as évek végének fia-
tal irodalmából jól ismerjük, Marosi csak egy-két új 
vonást illeszt a h ős meglévő  arcképéhez. Második kö- 
tetével, a Motívumnak jó lesz cíművel viszont — .kép 
letesen szólva — fehér vászonra fest —, s új írói te-
rületeket fedez föl, új lehet őségeit keresi meg az áb-
rázolásnak. Ez a terület: m űvészeti életünk. szövevé- 
nyeinek világa: Ha Hajnóczy Péter fölfedezte s kö- 
vetkezetesen belülről, jó írói tehetséggel ábrázolta 
könyvében a mindennapok munkáséletét, ezt a  világot 
a „lázadás reggelig intellektuális illúzióitól megfosz-
totta; s Czakó Gábor az illúzióitól megfosztott mik-
rovilág hőséül a fiatal próza jó színfoltjaként, jelen-
tős állomásaként a művészembert, a rcnűvéšzi prog-
ressziót álllította a középpontba Megváltó című  regé-
nyében; akkor Marosi Gyula új könyvében a fiatal 
prózaírás megint új színfoltjaként a m űvészélet 
megváltó illúziójával számolt 1e. 

Marosi írásai — akár Hajnó ćzyéi és Czakóéi — az 
itt és mostban játszódnak; az  6  hőse ugyanaz a fia- 	394 



talember, aki felnőttsége eszmélkedésével körbeta-
pintja a körülötte levő  világ szűk tereit. Marosi Gyula 
a Motívumnak jó lesz című  kötetében kísérletet tesz 
arra, hogy fiatalember hőse megkeresse a művészeti 
élet, a művészet-ipar, a tükör -élet belsđ  ellentmon-
dásait. Műfaja a szatíra . Ebben a könyvben található 
Marosi eddig legjobban formált írása, A pikulás fiú 
című  kisregény és a művészet-ipar pontos rajzát, egy 
filmforgatás történetét nyújtó kisregény : a Motívum-
nak јб  lesz. 

Görömbei Andrást idézve: „a mű  elsősorban a mű-
vészvilág szatírája. Hősei egy erkölcstelen, elvtelen 
és öntelt művészvilág képvisel ői..." 

Az érvényesülés és a pénz ,hajszolása semmisíti meg 
jellemüket . „Inkább leszek betyár az alföldi pusztán, 
minthogy legyek szolga a császár udvarán" — idé- 
ződik jelképesen egy népdal szövege és életfilozófiája, 
s kirajzolódik eІІentététil egy olyan művész típusa, aki 
munkájában vállalja azt a „szolgaságot ", amit a nép-
dal etikája előzetesen megtagadott. 

Egyetlen mondatban jellemezve az eddig bemutatott 
írókat: ellentmondásokkal , sok színnel , rangos írói 
ábrázolással Нajnóczy Péter egyes írásaiban fölfe-
dezte a fiatalok prózairodalma számára az „ipart", 
Czakó Gábor a „művészetet", Marosi Gyula a „mű-
vészet -nagyipart". 

spiró 
gYö'"gY 

Az előzőekben bemutatott Hajnóczy Péter, Czakó Gá-
bor és Marosi Gyula közös jellemz ője az, hogy írá-
saik színtere és ideje az itt és most. Legfontosabb 
üzeneteiket 20-30-35 évnyi életük történetén és tör-
ténelmén villantják keresztül , az írások jelen idején 
hangsúlyozva , ars poeticuk jelleget sohasem megta-
gadva. 

A most !következő  írók: Spiró Gyöngy, ČSrdögh Szil-
veszter, Balázs József közös vonása viszont, hogy a 
történelmi időben bátrabbban elkalandoztak, a múlt 
nagyobb életdarabjait mutatják , s az írói ars poeti-
cus jelleg helyébe az írás elvének és technikájának új 
és új rétegeit is fölfedezik . Spiró György Kerengő  
című  regényében a századfordulóra készül ő  1899-es 
kisváros színterét rajzolja meg s alkot írói parabolát, 
az előtte járó magyar regényírók közül Sánta Ferenc-
hez hasanlíthаtó módon, vagy történetét illet ően Bulat 
Okudzsava Sipovjához hasonlóan. 

C гdögh Szilveszter A csikó című  novelláskötetével az 
első  világháború élményeihez vezeti vissza (a nagy-
szülők élményein keresztül) hőseit, s az írói ábrázolás 
számára a móriczi novellatechnika, a Sarkadi Imre-i, 
Kamondy László-i, Szabó István-i megjelenítésmód 
lehetőségeit vizsgálja újra. A Koponyák hegyén című  
regénye pedig szintén parabola , Sánta Ferenc vagy 
talán Bulgakov Mester és Margarita parabolájának 
érintésével. 

Kerengő  című  regényében Spiró György a fiatal ma-
gyarországi prózairodalomban talán először rajzol na-
gyobb történelmi , társadalmi tablót. A személyiségek, 
típusok , intellektuális értelemben vett „csaták" ezed- 

395 	dig nem látott gazdag ábrázolását adja. S például a 

Czakó Gábor-i művészetábrázolás vagy a Marosi Gyu- 
la-féle művészet-nagyipar-ábrázolás történeti jelleg ű  
megközelítésére és föltárására is sikerrel vállalkozik. 

brdögh Szilveszter pedig novelláiban és Balázs József 
regényeiben a fiatal magyarországi prózairodalom 
számára a „lázadás reggelig" nagyvárosi , intellektuá-
lis kalandja , az ipari munkásélet ellentmondásos 
rajza mellé a világháborúk közötti szegényparaszti 
élmények és társadalmi törvények , hagyományok 
problematikáját próbálja megrajzolni ; a paraszti élet-
forma keretein belül élő  szülők életét fürkészi és az 
ezen élményekkel és örökségekkel él ő  hősök, a té-
kozló fiak útját követi nyomon. 

Az írói élmények , a tájékozódás törvényei , az ábrá-
zolás részterületei, írói technikák, más és más kéz-
jegyek tekintetében egyaránt változatos , többrétű, a 
fiatal magyarországi prózairodalom . A szerzők más 
és más alapállásból közelítve más-más más írói te-
rületek meghódítására vállalkoznak. 

E kis kitérő  után térjünk vissza Spiró Györgyhöz, 
akinek első , eddig egyetlen könyve , 1974-es Kerengđ  
című  regénye a fiatal magyarországi próza egyik leg-
rangosabb eredményeiben legsikeresebb vállalkozása. 
Spiró Györgyről elöljáróban mondjuk el, hogy Kö-
zép-Európa több népének nyelvét beszéli , tud szer-
bül, jelenleg épp Krležáról ír könyvet , és a lengyel 
irodalomról , főképp a drámáról vannak akadémiai 
rendű  okfejtései . Kerengő  című  regénye a 22 éves 
Ady Endréről, regénybeli nevén Adorján Andrásról 
íródott. 

1899-ben játszódik a Monarchia Magyarországán. De a 
regényben annyi az asszociációs „mellékösvény", any-
nyi a tételességre való törekvés , annyi az adott világ 
modeiljétđl való elvonatkoztatás , hogy nem mond-
hatjuk e könyvet Ady furcsa , modern életregényének. 
Inkább mondhatjuk az Ady-életrajz asszociációival 
dolgozó modern parabolának . Olyan írói műnek, 
melynek 1899-ben kilőtt nyílvesszői 1970-es évekbeli 
céltábláknak is itt-ott a középpontjába találnak. Egy 
kisváros életének és hatalmi harcának számtalan tf-
pusa vonul föl előttünk , valamennyiük útja (pedig 
közöttük is számtalan kisebb-nagyobb ellentét mun-
kál) a karrier felé visz, afelé , hogy a feudális rend-
jük ellen protestáló Adorján András, a f őhőst meg-
semmisítsék. Pontosabban , s itt idézzük a regényt, a 
feudális rend vezéralakja , Porházy : „kinyitja a no-
teszt, keresgél benne egy darabig, aztán megtalálja 
a nevet, és némi kéjjel, a jólvégzett munka tudatá-
ban egy vastag keresztet rajzol a név mellé. Az il-
letőnek vége van. Talán öngyilkosságba kergetik. 
Esetleg meghülyítik. Netalán megölik. Lehet, hogy 
előbb a hozzátartozóit teszik tönkre. Feltételezhet ően 
kirúgják az állásából. Minden ajtót becsuknak előtte. 
Az illet đnek mindenképpen vége van." A szigorú kö-
vetkezetességgel végigvitt cselekményfonalat Spir б  
hosszú monológokban építi rá e küzdelem személyen-
kénti motivációit . Igy lesz egy-egy hős, figura egy-egy 
észjárás , életelv , sorsszerűség kétlábon járó megtes-
tesítője. S az intellektuális csaták csendes — bár az 
ellenfélre nézve életveszélyes — terén születik meg 
és bontakozik ki a főhős morális és alkotói szigora. 

Mint ahogy (klasszikus példát választunk ) Sartre az 
Egy vezér gyerekkorában megmutatja, hogyan pattan 
ki egy személyiség az imperialisztikus hatalmon-lét 
tudása és szellemisége , ugyanígy a Kerengő  elsőköte-
tes szerzője megmutatja (mindennek szinte ellenpont-
jaként) a morális értelemben vett nagy ember, nagy-
rahivatott ember személyiségformálódásának pillana-
tait. 

Spiró György Kerengője a fiatal magyarországi iro-
dalom egyik legizgalmasabb sikeres kísérlete: olyan 
szerző  írta , akinek neve pedig sohasem szereplet az 
e sikerre esélyes jelöltek listáján. 



ördögh 
szilveszter 

1973-ban A csikó megjelenésekor talán könnyebb 
dolga volt a kritikusnak vagy az esszéírónak — én 
magam például egy esszével reflektáltam az új könyv-
re —: az esztétika útveszt őit megkerülhettük akár, 
hisz kéznyújtásnyira volt a miénkt ől a novellabeli 
élet; az emlékek és élmények örömével és terhével 
fölruházott élet. 

Kéznyújtásnyira volt a paraszti életforma, mely gyö-
kereivel még a 19. századba kapaszkodott, moderni-
zálódásáért pedig túlontúl nagy árat fizetett. Aki az 
életnek ebb ől a formájából kikerülve, kinőve az egye-
temi — vagy egyetemes — tudás „kilátótornyából" 
végigtekint ezen a képzeletbeli tájon, el đször könnyen 
eligazodik. Mint a Szülđanya című  novella fiúja, aki-
nek evidencia, ami környezetének érthetetlen, hogy 
megváltozott, változik a világ. Tragédiákkal terhes 
életről hozott üzenetet ČSrdögh Szilveszter, a „csikók": 
jelképes értelemben a  fiatalos akaratok, vonatok elé 
tévedtek, tántorultak; az alkohol mesél: részeg ko-
csisok — mint a valóságban is annyiszor — buknak le 
a lovak közé. 
Ami a történelemkönyv tananyaga egyféleképp, az 
itt másképp: két világháború tehertétele a sorson, a 
Vénember novella hđsének sorsán is. 

Hol van ezekben ,a  noveІІákban az új regény, a Ko-
ponyák hegye nyitja, csírája? Alig valahol. Az Ljsza-
ka hosszú monolбgjában is alig, pedig ott megidéz-
tetik: „itt vagy te is, isten fia, jézus, itt függsz az út 
szélén! ... szállj le a keresztrđl, szállj le, ha isten 
vagy! támadj föl, kelj életre most, hogy beléremeg-
jen a föld. Fogd a kezedbe az ostort, és kergesd, kor-
bácsold a népet, üsd-verd, mig élet van benne, mert 
hűtlen önmagához! ... Gyere velem! Megmutatom, hol 
rothad nagyapám! Megmutatom a háborús heget a 
mellén, a véres, élettelen szemét, látni fogod nikotinos 
fogait, érezni fogod pálinkaszagát ..." Vagy elő tte még: 
„Teremteni kellene. De úgy, ahogy a Biblia hitette 
el: a Semmib đl!" 

Ezekben a sorokban lenne az új könyv magja? Aligha. 
Úgy gondolom, hogy ezt a törvényt, a bibliai semmi-
ből teremtés törvényét Ördö,gh Szilveszter (fölveti bár) 
nem fogadja el. Hisz a jelképes „kilátótorony", melyet 
előbb idéztünk, az sem a semmi talaján áll, hanem 
azon a ,;talajon", ahol a csikó trappol, ahol a kocsi-
sok megszédülnek, ahol a vénember köhögése fölszáll, 
s ahol a diák új törvényt tesz. Ezekkel együtt mind-
ezek tapasztalatának alapkövén áll — ha  611  — va-
lami útnak az épülete a valóságban is, đrdögh Szil-
veszter novelláinak világában is. 

ln magam a Koponyák hegye nyitját, kísérletének 
szükségszerűségét a legjobban a Vénember című  no-
vellában érzem. 

hatnak amely színtéren nem nyomul el őtérbe az írói 
szubjektum, s ahol a Vénember novella festđvásznán 
használt fekete-fehér színek mellé új és új színeket 
és színárnyalatokat lehet megkeresni. 

Véleményünk szerint ennek a kísérletnek a követ-
kezménye a Koponyák hegye című  regény — követ-
kezménye és pozitív eredménye, hisz Ördögh Szil-
veszter sikeresen kísérletezett. S ,hogy tudatosan is, 
azt bizonyítja, s e gondokat megvilágítja .a  Göröm-
bei András által készített interjú egyik válasza is 
(Alföld, 1977/1): „Nem készültem sohasem Jézus-re-
gényre. A magánéletem alakulása közben foganha-
tott meg bennem... Prekoncepcióm nem volt, de 
egyetlen szándék mindenképpen munkált bennem: 
hogy megértsem az embereket! Ez az els ő  lépés ah-
hoz, hogy szót is értsek velük, hogy szóértés után 
cselekedhessen velük... Hiszen ha földszínesen isme-
rek valakit, nem tudhatok vele együtt cselekedni, 
mert kisebb hangsúlyt adok neki, s magamnak önz őn 
több hangsúlyt hagyok." 

đrdögh Szilveszter tehát valóban ott vizsgálta fölül 
alkotói módszerét és szemléletét, ahol a leginkább 
sebezhető  volt, s munkájához elvont teret és id őt vá-
lasztott. A csikó novelláskötet kéznyújtásnyira lév ő  
világától eképp eltávolodott. A Koponyák hegye prob-
lematikáját tekintve ez az eltávolodás mégsem jelen-
tđs, hisz mindkét könyv fő  konfliktusa: az újra, har-
mónikusabbra, tudatosabbra tör ő  egyénnek és bék-
lyózó közegének a konfliktusa. De ezek a konfliktu-
sok és gondolatok a Koponyák hegyében többrétűen, 
gazdagon és árnyaltan ki is bomlanak, megfogalma-
zódnak. A fđhős itt nem a közössége fölött „kilátó-
toronyban" élő  ember, hanem a „tükör-ember", aki 
igazát, igazának jogosultságát nem bocsátja el őre, ha-
nem akinek megformálódó jelleme olyan tükör, mely-
ben környezetének arculata legélesebben, legponto-
sabban rajzolódik ki. 

A Koponyák hegye ezen tükrében villannak föl egy-
más után az arcok; törvényszer ű, hogy széttöredezik, 
ezért a regénykompozíció, miniat űr portrék sorakoz-
nak egymás mellé. 

Bár a kísérletek törvénye szerint a biblikus Kopo-
nyák hegye egyszeri és ismételhetetlen, érdekes, hogy 
a fiatal prózaírók közül más is keresi azt a modellt, 
mely által a „tükör-embernek" és környezetének vi-
szonyát legjellemzőbben megfogalmazhatja. Idéztük 
például az aktualizáló Megváltó című  regényt, Czakó 
Gábor kötetét és a historizáló Kerengőt, Spiró György 
munkáját. 

Ёѕ  szóljunk az idđk elébe is: ha Ordögh Szilveszter 
újabb munkába kezd — és kezd, példa rá az Alföld-
ben megjelent Délután című  kitűnő  novella —, akkor 
ezeknek a munkáknak nem csupán „állomása" lesz 
a mostani kötet, hanem (talán van még ereje a szó-
nak, hogy használhassuk): a kulcsa. 

Ebben a sikeres, de véleményformálásában, állásfog-
lalásában fekete-fehér novellában. Túlzó egyszer űsí-
tései s azon ellentmondásai miatt, hogy a kézben 
tartott történelemkönyv igazságát olvassa a történe-
lem általánosításain örökt đl kívülrekedt nagyapa, 
vénember fejére: „Tudták, hogy elvesztették a hábo-
rút?" — „Tudták, hogy miért harcoltak?" — „És nem 
gondolkodtak egy kicsit?!" Záporoznak az egynéző-
pontú, egyigazságú kérdések, s végérvényesen meg-
követelik — nem azt, hogy a vénember a rosszul 
föltett kérdésre megnyugtató választ keressen, ha-
nem: megkövetelik azt, hogy Оrdögh Szilveszter új-
rafogalmazza a kérdéseit. Ebb ől a kéznyújtásra lévő  
való világból akár kitekintve olyan elvont színteret 
keressen, ahol a történelemben—társadalomban egy-
másnak feszülđ  erők ellentétek többrétűen kibomol- 

1JS1ázs 
józsef 

Balázs József is a viszonylag kés őn jelentkező  fiatal 
prózaírók közül való. 1944-es születésű, az Elérhetet-
len föld antológia költőinek nemzedéktársa lehet te-
hát, Utassy Józsefé, Kiss Benedeké, de írói indulása 
5-6 évvel későbbi. Vagy nemzedéktársa lehet Tol-
nai Ottónak, Domonkos Istvánnak, Gion Nándornak 
— a költőknél négy évvel, Gionnál három évvel fiata-
labb csak, de írói indulásában 8-12 éves késéssel kö-
veti őket. A Symposion nemzedék tagjai túl vannak 
már elsđ  és sokadik jellempróbáló komoly közéleti 396 



szerepeiken és közéleti posztjaikon, amikorra például 
Balázs Józsefre az első  fénycsóva vetődik. Az okokat 
keresni nehezebb, egyel őre csak jelezzük ezt a kü-
lönbséget; de jelezzük azt is, hogy a kés đbbi indulás 
azt is jelenti: az egyszemélyes műhely több éves bur-
kát törik át akkor s kész alkatóként kérnek szót 
egyes írók. Balázs József a Koportos történetét a 
60-as évek végén veti el őször papírra, ugyanakkor 
indul az irodalomban, amikor magyarországi és ha-
táron túli nemzedéktársai, csak ő  késve érkezik vagy 
érkezhet. 

De kész íróként. Bs két év alatt körülötte helyére is 
kerül az elđbb még kizökkent idő. Mert régen várt 
és igényelt írói 'hang és tartás az övé, igénye akkor 
is megvolt irodalmunkban, amikor nem látszott író, 
aki mindezt megvalósíthatta volna. 

1975-ben a Forrás induló íróként mutatja be Balázs 
Józsefet, akkor közölt regénye, a Koportos megjele-
nik könyv alakban is, mellette 75-76-ban még két 
regény: a Magyarok és a Fábžán Bálint találkozása 
istennel. Az tXj Tükör kultúrális hetilap 1977-ben 
A nyíregyházi huszárezred címmel folytatásokban 
közli Aldozat című  regényét, melynek els đ  fejezetei 
szintén a Forrásban jelentek meg, s hír van már a 
Forrás hasábjain a sorrendben ötödik könyvéről is. 

Fábri Zoltán, az egyik legrangosabb magyar film-
rendező  készít filmet a Magyarok alapján, s születik 
két olyan kis tanulmány is, mely Balázs regényeinek 
jellemzđit pontosan megmutatja: Görömbei András 
írása az Alföldben (A teremtés hibái, Balázs József 
regényeirđl, 1976/8) és Szekér Endre esszéje a Napja-
inkban (Balázs József hőseinek hűsége, 1977/1). 

Balázs igazi, vérbeli epikus —állítják kritikusai —
izgalmasan vezeti a cselekményt, él ő  figurákat raj-
zol, határozott történelmi és társadalmi, földrajzi kör-
nyezetbe helyezi őket. A ,;hagyományosnak" és „mo-
dernnek" is tudja az arányát és titkát. A könyvsiker 
Koportos erre a legf đbb bizonyíték. A Szabolcs me-
gyei Balázs József minden eddigi írását szül őföldje 
földrajzilag pontosan körülhatárolt tótjáról indítja, 
szegényparaszti hősei innen indulnak az egyéni sors 
vagy a történelmi parancs törvénye szerint, hogy 
megtegyék útjukat, kicsiben azt az utat, amit Tamási 
Aron Abelje megtesz: a szül őföldről a nagyvilágba —
és vissza. Ezen az úton éri a hősök emberségét az iga-
zi próba. Történelmi .próbatétel (az els đ, második 
világháború próbatétele több regényben) és a tár-
sadalmi próbatétel a jelenkori Koportosban, ahol a 
társadalom peremén él ő  hős kér helyet magának és 
mutatja az ehhez szükséges erkölcsi fedezetet. Balázs 
általánosságban a történelem leszorított rétegeinek, 
alakjainak felel đs írója, — az általuk rejtett törté-
nelmi lehetđségeknek a megszólaltatója. H őseinek vi-
lága .szociológiai értelemben zárt, erkölcsi értelemben 
tágranyitott. Ez a konfliktus indítja és izzítja eddig 
valamennyi munkáját. Görömbei András megfogal-
mazása .a  második világháborús Magyarok regényérđl: 
„Az erkölcs küzd itt a fenyegetettséggel, s egyre szu-
verénebbűl kerül fölébe minden más szempontnak ... 
Erkölcsžségük azonban csak kis dolgokban nyilatkozik 
meg, emberi méltóságukat meg őrzik vele, de kicsiny 
szigetet képeznek csupán egy monumentális és de-
humanizált világban, s magának a történelemnek a 
folyásába nem tudnak beleszólni, pedig erkölcsük a 
történelem erkölcstelenségével felesel." 

Fábri Zoltán, a filmrendez đ  pedig így nyilatkozik 
készülđ  filmjérđl, a Magyarokról: „Mindig megkü-
lönböztetetten érdekeltek azok az emberek, akiknek 
helyzetüknél fogva nincs beleszólásuk abba, hogy a 
történelem sodrása hogyan alakítja sorsukat... Ilye-
nek a Balázs kisregény szereplői is. Agrárproletárok, 
akik a második világháború alatt elszegődtek mez ő-
gazdasági munkára Németországba. Ezek az emberek 
nem tudják pontosan, milyen közegbe, hova kerültek. 
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kisregény, a film aktuális utalásairól is szól a ren-
dezđ : „a félelmek rossz reflexeib đl, a gyanútlanság 
a tájékozatlanság tompult, szorongó állapotából a nép-
peknek törvényszerűen ki kell törnžük annak érde-
kében, hogy történelmük alakításába bele tudjanak 
szólni". (Qj Tükör, 1977. febr. 6.) 

Balázs Józsefé az egyik legújabb egyéni út a fiatal 
magyarországi próza útjai közül. Ha társait kutatjuk, 
a történelmi-társadalmi analízis következetességében 
a Kerengđ  Spiró Györgyével rokonítható. Bár Spirót 
mindezeknek intellektuális vonatkozásai érdeklik. S 
rokon út Ördögh Szilveszter útja, a közvetkezetésen 
szegényparaszti világ emlékeinek és tanulságainak 
föltárásában. Bár đrdögh Szilveszterre inkább a han-
gulatok impresszionizmusa és a gondolatok halmozódó 
romantikája jellemz đ, míg Balázs Józsefnél a regény-
technika hagyományosabb nagyívű  realizmusa vagy 
váltakozása a filmtechnika modernebb, montázsos 
realizmusa figyelhet ő  meg. 

"Egyik író a másik íróval rokonítható így, de ez a pár-
huzamba állítás egyúttal a legsajátjukat: egyéni ar-
cukat is megmutatja. 

S összegezésül — summa summarum —: pár évvel 
ezelőtti .következtetésem volt, hogy a fiatal, új magyar 
próza legjobb alkotásai Erdélyben és Vajdaságban 
születtek meg, Király László Kék farkasok című  re-
génye és Gion Nándor Virágos katonája. Ez a tablónk 
bizonyítja, hogy néhány könyvvel (fáképp talán Ba-
lázs József a Koportossal és a Magyarokkal, Czakб  
Gábor a Megváltóval, Spiró György Kerengő  című  
könyvével) mostanra méltó „versenytársaik" a ma-
gyarországi prózaírók is. Bár ez olyan „verseny", 
amelynek győztesei lehetünk — vagy lehetnénk —  
valamennyien, amennyiben hiteles és pontos az iro-
dalmi köztudatunk. De ez a pont már sorozatunk 
fordulópontja: mostantól nemcsak az éppen szóba ke-
rülđ  műre, hanem már önmagunkra kell figyelnünk. 

(1977. február—március) 
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Művészetünk, ha gyakran elégedetlenséget kiváltó 
tempóval is, de kivívja magának a létjogosultságot, 
és ezzel együtt az elismerést is. мindinkább kitelje-
sedik az autentikus vajdasági művészet. (Ez ma már 
annyira nyilvánvaló tény, hogy szinte közhelyszer ű  a 
konstatálás). Megelégedetáségre azonban még koránt 
sincs esem elég ik, sem elég ^alap. Abban a fázisban va-
gyunk, amikor már kialakult ez a sajátságos arculat, 
de homogenitásról, valamint a képességek és lehe-
tőségek maximális összhangjáról beszélni nem léhet. 
A ta+bló még mindig az „összerázódás" folyamatát 
mutatja, éppen ezért az egyenetlenségek gyakori 
színfoltjai művészetünknek. De ezek az egyenetlensé-
gek is — az irodalom —, ezen belül is a költészetköz-
pontúság, drámairodalmunk pangásával szemben, 
hogy csak a legkirívóbb eseteknél maradjunk —, zaj-
ló művészeti életről tanúskodnak. Más szóval: a fo-
gyatékosságok nem egy (jobb szó híján) degenerált, 
amdlyan halva született mozgalom kövebkezményei, 
hanem ezzel éppen ellen'kez őleg, egy önmagát sar-
kalló, de csak lépésről-lépésre haladva, a lehetősége-
ket csak fokozatosan felismer ő, önmaga törvényei-
ből kiforró, egyetemes művészet törvényszerű  és el-
engedhetetlen botlá'sainak, tévedéseinek eredményei. 

Ennek ellenére ma már hivalkodás nélkül beszélhe-
tünk egy-egy művészeti ág 'kereteim •belül  is  olyan fej-
lődésről, mely mögött generációk munkájaá11. És a 
még parlagon heverő  területek sem tanúskodna+k két-
ségbeejtő  meddđségгбl, sokkal inkább az említett össz-
hang hiányárát, és az ez által létre] tt, de csak pшa-
natnyi ercedménytelernségr&l. Itt mindenekel őtt film-
művészetünkre, és a tévé nyújtatta kihasználatQan 
lehetőségekre gondolok, ámbár néhány bátarító kísér-
let ezen a téren is törbént már. 

Az ilyen és hasonló jellegű  zökkenđk ellenére is, szin-
te napról-napra szemtanúi vagyunk valami új szüle-
tésének, valami megújulásnak. Egy-egy alkotás min-
dig kiváltja belđlünk az elismerést, hisz abban kul-
túránk újabb eredményének értékkel is mérhet ő  
megvalósulását látjuk. Közösségünk pedig mind tel-
jesebb értékű  létezésének bizonyítását látja minden 
kulturális megnyilatkozásban. Más dolog azonban va-
laminek a tudomásulvétele, és más annak értékelése. 
l;s itt rögtön szögezzük le: kultúránkban nem vál-
hat uralkodóvá az „örüljünk, hogy van" felfogás. 

Természetes, hogy nem születnek mindig szuperlatí-
vuszokkal minősíthető  művek (azt hiszem ezt senki 
se várja el). Másfel ől az is természetes, hogy a pшa-
natnyilag legnagyobb hitellel bíró értékrendszerrel 
szembesül az alkotás. Csak ebben 'a relációban vá Ііk 
teljes értékűvé a mű. Mindebből következik: a kri-
tika, még ha a kis közösségek önigazolása is a tét, 
akkor sem lehet öncélú. Jelen esetben — a valóság 
és a művészét között fennálló sajátságos viszony fi-
gyelembe véve — a kritikának sokkal homogénebb-
nek kell lennie, mint magának a kreativitásnak. ön-
magát keresđ  és önmagát felfedezđ  művészetrđl lévén 
szó, a kritikának hatványozottan jut irányító szerep. 
A különböző  engedmények nem igazol^^hatók, a nagy-
lelkűségnek semmi helye sincs. Kultúránk és művé-
szetünk jövője nem nyugodhat a szamaritanizmus 
irgalmásságán. 

Mindezt egy +igen elharapódzó jelenség kapcsán írom 
le. Gyakran esünk abba a hibába, hogy egy-egy mű  
méltatásakor fejcsóválva ugyan, de elnéz ő  mosollyal 
siklunk el a fogyatékosságok, a hibák felett, mond-
ván: a művészetnek elhanyagolt, kevésbé műveit te- 
rületéről van szó, maga a próbálkozás az elismerésre 
méltó. Ez vitathatatlan, kétségtelenül így van, — de 
némi fenntartással. Elegend ő  ok-e ez egymagában arra, 
hogy a több-kevesebb történeti, műfaji, esztétikai és 
egyéb hibát figyelmen kívül hagyjuk? Mit minősí-
tünk ezzel a gesztussal: a tényt, hogy valaki valamit 
alkotott, vagy magát a művet? Azt hiszem a válasz 
nyilvánvaló! Az ilyen fajta megítélésb đl logikusan az 398 
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következik, hogy aki kevésbé m űvelt területen alkot, 
minőségileg többet ad, mint az, aki a sokak által 
uralt művészeti ágban produkál valamit. Legalábbis 
a bírálat erre enged következtetni. 

Továbbá: a művészet öntörvényei és törvényszerűsé-
gei ezzel figyelmen kívül maradnak. Apolunk tehát 
egyfajta művészetet, ahol nem a minóség, hanem a 
mennyiség a döntő  (!?). Az elnéző  kézlegyintés leg-
alábbis ezt igazolja. Ilyenkor van az, hogy mindegy 
mivel, csak leporoljuk a színpadot, nem baj, ha nem 
is „az az igazi" dráma, csak legyen már valami, ami-
re rámondjuk , hogy a miénk . Nem baj , ha nem is 
regény, csak hasonlítson rá, nem baj, ha nem is tévé-
dráma, az a fő, hogy láttunk valamit... Mert hát 
gyermekcipőben jár még (ez mindenre igazolás! !), f ő  
a próbálkozó szándék. 

Nem állítom, hogy ez általánosan jellemz ő  és tör-
vényszerű  jelenség művészetünkben, illetve kriti-
kánkban, de gyakran (és már ez is aggasztó) kimu-
tatható a megléte. Az ilyen, és hasonló engedményté-
telek nagyobb kárt okoznak, mint hasznot — ha 
egyáltalán lehet az utóbbiról szó kultúránk jö-
vőjére nézve pedig beláthatatlan következeménye'kkel 
járnak, hisz ezzel csak a hibákat és a fogyatékossá-
gokat leplezzük, talajt adva nekik ezáltal a burján-
zásra. 

Végtére is mi a lényeges? Létrehozni egy egyetemes 
művészetet , ami sajátos és szükségszerű  követelmé-
nyek produktuma, vállalni azt adott milyenségében a 
hibákkal és a fogyaté'kosságo'kkal együtt, vagy a „na-
gyobb", de idegen kultúrák és művészetek széles ská-
lájának tütikörképére ,alkatások sokaságát mintázni.. 
csak azért, mert mások is Igy csinálják , mert mások-
nak ez már van? Az utóbbi nem ad-e epigon-jelleget 
művészetün 'knek? Nem vall-e gyöngeségre , felszfnes 
kreativitásra, a felel ősségtudat hiányára, ha így viszo-
nyulunk kultúránkhoz? 

a 
dráma 
és 
a 
színház 
keresése 

A fentiekben (az emlités szintjén ) utaltunk már drá-
mairodalmunk helyzetére . Hadd mutassunk itt rá ar-
ra a paradox állapotra, ami nyomban észrevéteti ma-
gát, ha részletesebben taglaljuk a problémát. 

1975-ben mutatta be a Szabadkai Népszínház Iro-
dalmi és Kísérleti Színpada Gobby Fehér Gyula 
Vallatás című  drámáját. Ezt 'követ ően még két vaj-
dasági mű  került színpadra: Kopeczky László Don 
Juan utolsó kalandja c. vígjátéka, és egy monodrá-
ma, a Domonkos István Kormányeltörésben című  verse 
alapján készült adaptáció, Еn lenni... címen. Min-
dent összevetve: a statisztikai kimutatás alapján 
évente (1975-77) egy hazai drámával „gazdagod-
tunk".  De...  

Minden bizonnyal nem(csak) ezek drámairodalmunk 
reprezentáns termékei. Színházpolitikánk következ-
ménye, eredménye, hogy drámairodalmunkat mégis 
ezek (csak ezek) képviselik a nagyközönség előtt. lrp-
pen ennek folytán  611 elő  a paradox helyzet és a már 

399 	szintén említett diszharmónia m űvészetünkben. 

Külön fejezetet kívánna színházpolitikánk elemzése 
amitől most eltekintek. Csupán a problémafelvetés 
szintjén: vannak-e színházainknak határozott művé-
szeti céljaik, elképzeléseik? A látottak ala-pján nem 
merném megkockáztatni az igenl ő  választ. Figyelem-
mel kísérve az elmúlt évek repertoárjait, papírra kí-
vánkozik a tény: színházaink elzárkóznak korunk 
alapvető  követelményeitől úgy az anyag-, mint az 
eszközválasztás terén . De még azt sem merem állítani, 
hogy a hagyományokba zárkóznak a modernség és 
korszerűség elől. Ezzel asemmit-se-vállalással és az 
elkötelezettség tagadásával olyan káoszt teremtenek 
magukban és maguk körül, ami által nem kevesebb, 
mint létezésük szüksége válik kérdésessé. Mi okozza 
mindezt? A hozzá-nem-értés, vagy a nemakarás? 
Vagy talán az egyéni érdekek el őtérbe helyezése? 

De ha már eljutottunk egyrészt a létezés problemati-
kussá válásához, másrészt a kiútkeresés szükségessé-
géhez, nézzük részletesebben drámairodalmunk hely-
zetét, pontosabban: nézzük az említett három m ű  adta 
valorizációt (abban a reményben, hogy van ilyen). 

E — talán nem túlzok, ha azt mondom — kétségbe-
ejtő  helyzetben minden új megnyilatkozás azzal biz-
tat, hogy talán ez lesz a dönt ő  fordulat, talán ez ér-
leli ki a megújulás magvát. Еrthetđ  tehát az öröm —
amitől már (ha nem vagyunk elég óvatosak) csak egy 
lépés az „örüljünk, 'hogy van" elv. Sokszor beigazo-
lódott már ez. 

Valahogy így volt a három dráma esetében is, hogy 
azután az egyikben jobban, a másikban kevésbé, de 
csalódjunk. Az önkéntelenül is előlegezett bizalom 
csak amolyan rekvizűtummá vált, amivel —úgy érzem 
— a művek igyekeztek hamis mítoszt teremteni ma-
guk körül. Tették ezt a kellő  kritika hiányában. (Itt 
jegyzem meg, nem a megjelent kritikák ellen van 
kifogásom, legalábbis nem egyértelműen ezek ellen, 
sokkal inkább a jelenség ellen, hogy a mű  létezését 
tényként vettük tudomásul , és nem reagáltunk kellő  
mértékben potenciális értékeire vagy fogyatékossá-
gaira. 

Valójában a három mű  közül műfaj szempontjából 
kettő  — Gobby Fehér Gyuláé és Kopecaky Lásalóé —
ne'vezhetb szorosabb értelemben drámának, a harma-
dik adaptáció , Domonkos István verséből készült mo-
nodráma . Ez sem elhanyagolandó a számbavevés ese-
tében. 

valóban 
dráma? 

— vetődik fel a kérdés az emberben a Vallatás kap-
csán. Választ keresve induljunk ki az alapszituáció-
ból. 

Gobby Fehér Gyula az adai munkásmozgalom megin-
dulásának viharos időszakát igyekszik bemutatni. Az 
események központi hőse Cseh Károly Oroszország-
ból hazatért forradalmár, akit a hatalom képvisel ői, 
akik ellen agitál, kegyetlenül meghurcolnak. 

A műben két ember feszül egymásnak: Cseh és Ka-
rakašević, •az ügyész. A kettőjük viszonya kizáróla-
gosságot teremt : egyiknek is, másiknak is a sorsára 
nézve döntő  fontosságú megszabadulni az ellenfélt ől. 
Gobby Fehér Gyula ezzel nagyszer ű  drámai szituá-
ciót teremthetne (hogy ez miért nem következik be, 
arról később). Ez még teljesebbé válhatna azzal, hogy 
az ügyész mögött a hatalom, a tanító mellett pedig az 



igazság ,pártaskodik. D.e ezzel sajnos ki is merül a drá-
mai feszültség. A továbbiakban a felszín alatt latens 
formában van _ csak jelen. Jelen van, de egy az egyhez 
megmarad ugyanazon a fokon, mint a kezdet pla-
natában, sőt, egy bizonyos ponttól kezdve csökken ő  
tendenciót mutat. Így azután az a bizonyos — Lukács 
György által meghatározott — totális mozgás nem 
alakulhat ki. 

Anélkül, hogy részletesebben belebonyol бdnánk, csak 
nagy vonalakban elemezzük a szituációt, választ ke-
resve arra, v аQójában mennyűre teljes szituáció ez. 
Bécsy Tamás A drámamodellek és a mai dráma c. 
könyvében írja: „ ... nem a h ős teremti a szituációt, 
de a szituá ćiónak éppügy szerves tartozéka a h ős a 
maga jellemével és tartalmával, mint a környezet, 
akár tartalmával és a speciális viszonyhálбzaítal 
együtt." Gobby drámájában az idézet szerint tehát 
nem teljes a szituáció. Cseh és Karakaševi ć  szembe-
helyezkedésének nincs a műben fedezete. Magába a 
szituációba nincs ,beleépítve a társadalmi, világnéze-
ti ellentét. Ennek folytán a szituáció elveszíti kineti-
kai energiáját, passzív'á válik. Csak a néző  törtéцel-
mi tudata és ismerete egészíti ‚ki. Ezért sokkal he-
lyesebb, ha eszélün mint szituációról. A 
helyzet magában hordja a kialakult viszonyokat (a 
hősök egymás közötti viszonyát), de az egymás között 
feszülő  erővonalak — amik egy szituációban megvan-
nak — hiányoznak. 

7 

A többi személy szinte  funkciбjt vésztett alak.  Lob-
by felsorakoztat a szembenálló felek mellé még né-
hány embert (Karakaševi ć  mezé Firányi Lajos lel-
készt, Prodanović  alezredest, Cseh Károly mellé pe-
dig feleségét Paulinát, Ferencet, és Ludwig Károly 
kommunistákat), de mindvégig az az érzésünk, hogy 
ezt csak azért teszi, hogy Cseh alakja teljeseb'bé vál-
jon. Mintha Cseh Károly alakja hívná őket életre 
önmaga igazolására. Mindez azért t űnik elhibázott-
nak, mert személyük nincs eleve beleépítve a kezdeti 
helyzetbe. Ilymódon szinte indokolatlanná válik meg-
létük, passzív hősökké válnak. Funkcionálisan pre- 
desztináltak, ami még önmagában nem is lenne nagy 

~
ј baj. Azonban ez esetben a konf];kf' S  teremti a drá-
mában a hősöket, és nem a hősök a konfliktust, ami-
nek helytelens e beigazolódik, ha Bécsy szituációra 
vonatkozó megáІl-apításбt — Tévén, hogy a szituáció 
vezet a konfliktushoz — a konfliktusra vonatkoztat- 
juk. 

Lezárt, de csak részben teljes drámai helyzetet állít 
szituáció helyett Gobby már a mű  kezdetén a néző  
elé, és csak kés őbb, álomszerű  jelenetekben rekonst-

7ruálja az eseményeket. A mű  ezáltal fordított irányú 
feszültséget kap (kapna). A folyton növekv ő  drámai 
leszültség (alapkövetelmény!) helyett fokozatosan 
csökkenő  tendenciájú feszültség jön létre. 

Mit eredményez ez? A •néz ő  olyan viszonyt lát a szín-
padon, amit — a körülmények ismerete nélkül —
drámainak sejt. Lát egy diadalittas, cinikus hivatal-
nokot, aki a helyzet ura, és lát egy megalázott, meg-
tört embert. A körülmények ismerete nélkül azonban 
képtelen 'a helyzet értelmét, jelentését teljes dimen-
ziójában felfogni. Ezután következik a történet ret-
rospektív kibontása. Ez a drámai menet nem ad, nem 
is adhat módot a 1 átélésére. 

Drámai feszültségről ) beszéltünk; vizsgáljuk meg kö-
zelebbről ennek mibenlétét. 

A drámai műben a feszültség fokozatosan jön létre, 
az akarati tényez ők egymás mellett párhuzamosan 
nőnek, a mozgás totalitása folytán, kialakítván, job-
ban mondva létrehozván ezáltal a konfliktust. Az 
akarati tényezők a cselekvésben nyilvánulnak meg, a 
cselékvés által válnak evidensé. Ez az, ami ebben a 
műben már a kezdeti helyzetb ől hiányzik. Ehelyett a 
passzív hősök mellett megjelenik a narrátor, minek 

folytán epikussá válik a mű. Cseh Károly jelleme 
nem a tetteiben nyilvánul meg, hanem epikus formá-
ban a dráma alakjai mondják el. (Ezért tűnik úgy, 
hogy Cseh alakja hozza őket Tétre, ezért érezzük, 
hogy funkcionálisan :predesztináltak.) 

Paulina: Belőled nem tudják kiverni az igazság utáni 
vágyat, a kimondás szükségét. Itt most ez kell. 

vagy: 

Paulina: Én féltem Károlyt, sokszor vakmerő. 

vagy: 

Ferenc: Rettentő  erő  van benned. 

vagy: 

Ferenc: Mostanában nem kell sokat beszélnž. A neved 
megnyitja az emberek szívét. Olyan vagy, mint a fel-
világosító beszéd. Olyan vagy mint az első  könyv a 
kisdiák kezében. Olyan vagy, mint a zászló. 

Sőt, az ügyész Karakašević  és Cseh Károly között 
feszülő  konfliktust az ábrázolás helyett szóvakkal 
modja el a szerző : 
t 
Karakašević: Tizenegy éve várok erre a pillanatra. 
Igy ökölbe szorul a kezem, ha csak rágondolok... Ez-
zel az ököllel azt a nyavalyás adai tanítót tudtam 
volna agyonvernž. Tizenegy éve áll az utamban. Gá-
tolja az előmenetelemet. Úton-útfélen csapdát állít 
nekem. Hányszor .kaptam már szidást miatta. A mél-
tóságos minisztériumi urak szemében miatta vagyok 
ügyetlen mafla. Agyon tudnám ütni. 

Mindez már csak természetes következmény. Követ-
kezménye a fedezet és támasz nélküli, félig sikerült 
szituációnak, azaz a helyzetnek. A teljesség hiánya 
folytán nem alakulhat ki erőviszony, energia folytán 
nem jutunk el a konfliktuslioz, konfliktus híján nem 
jön létre a dгбm'aiaság ... A lép čsőzetes kiteljesedés 
helyett jelentkezik a narrátor, igyekszik elmondani 
azt, aminek történnie kellene. Csahogy az elmesélés 
feszültség nélküli, és a mű  máris epikussá válik. 
Mindez színpadon nagyon sután és esetlenül fest. 
Mintha szavalókórus adná él ő  a „drámát". >s hogy 
mégsem kerül erre sor, azt az a néhány elcsattanó 
pofon biztosítja, amiben 'ki is merül a mű  mozgal-
massága. Valójában a színészeknek nincs mit eljátsza-
niuk. 

A hősöknek passzivitásuk folytán bels ő, emberi egyéni- 

I ségükből eredő  expresszfv intenzitásuk sincs. A néz ő, 
ha nem harsognák folyton a burzsuj, kapitalista, 

1  kommunista párt szavakat, nem is tudná, hogy egy 
forradalmárról van szó. Cseh Károly alakja nem ad 

'elég okot ennek felismerésére. 

Ez az frás nem ad lehetőséget a fбhđs fogyatékossá-
gainak bővebb felsorolására és részletesebb taglalá-
sára. Gobby Féhér Gyulának azonban magából a té-
mából kellett volna megéreznie, hogy mi által válik a 
forradalmár igazán forradalmárrá, és mik azok a té-
nyezők, amik karakterét egy forradalmár jellemévé 
teszik. 

A cselekvés hiányáról beszéltem, és ezzel kapcsolat-
ban a drámaiság hiányát konstatáltam. Mindez félre-
értésre adhat okot, hisz köztudomású, hogy a konflik-
tus nemcsak cselekmény útján jöhet létre. El őidézhe-
ti azt a gondolati síkon történ ő  eszmei párharc is. 
Példát keresve elég, ha utalunk Beckett Godót-ra 
várva c. drámájára. Mellesleg: a gondolati síkon ki-
alakult konfliktus sem a h ősök passzivitásának követ-
kezménye. A Vallatásban viszont még szellemi kopja-
törésre sem kerül sor, éppen a már annyiszor említett 
hiányos szituáció folytán. Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, 400 



a hősök szempontjából teljes társadalmi panorámára, 
háttérre lenne szükség, ami az emberek harmadik 
dimenzióját is megadná. 

Egységesen szemlélve végül is törvényszerű, hogy a 
mű  elhibázott. A rossz indítás törvényszer űen a hi-
bás sokaságát idézik elő, hisz köztudomású a drámai 
forma zártsága, az ok-dkozati viszonyon alapuló fej-
lődési menete. 

az 
olyannyira 
hiányzó 
vígjáték 

Egészében sokkal kiegyensúlyozottabb Kopeczky 
László vígjátéka, a Don Juan utolsó kalandja. Mind-
végig érezni lehet az író határozott koncepcióját, ami-
nek eredménye az egységes kompozíció, és a vígjá-
tékra olyannyira jellémz ő  többsíkúság, ami számta-
lan megoldási lehetőség látszatában, rejtve ugyan, de 
mindig megőrzi a végkövetelmény logikus, mindent 
megmagyarázó jellegét. Ebben a vígjátékban látszó-
lag minden nőszemélynek köze lehet a bűntetthez, 
azonban igazi oka csak egynek van. 1;s ez a talány, 
aminek megoldása együtt jár a többi lehet őség miért-
jének tisztázásával. 

Egyszerű , de hálás séma, amit némi találékonysággal 
elevenné lehet tenni. 

A kamédia furcsa ellentmondása, hogy annál kacag-
tatóbb, minél több benne a néz ő  egyéniségét pellen-
gére állító vonás. Az ember, minél inkább magára is-
mer — talán hogy ezzel is leplezze önmagát — annál 
önfeledtebben élvezi a művet. Еs ha már a komédia 
jellegzetességeit taglaljuk, tegyünk itt utalást a mű-
nem karakteréből eredő  veszélyre is. Ugyanis a ko-
média talán mindennél könnyebben esik a fart pour 
fart hibájába. Ha a téma kicsit is veszít aktualitásá-
ból, a mű  egyensúlyát vesztve lebukik a közérthet ő-
ség és hitelesség porondjáról, ezzel egyb ől eltűnik 
egyén- és társadalombíráló szerepe is. Megmarad az 
üres forma érthetetlen kongása. 

Kopeczky jó egyensúlyérzékr ől tett tanúbizonyságot, 
biztosan vezeti az embert önnön gyarlóságai ingová-
nyos területére, hogy onnan azután csak a felismerés 
adja a kivezet đ  utat. 

Don Juannak, a nagy kalandornak leharapják a „cí-
merét", ami azután nagy felháborodást kelt n ő imá-
dói 'körében. Mindenki gyanús, és hogy a gyanút el-
hárítsa magáról, tisztáznia kell önmagát. Ez a tisztá-
zás azonban együttjár a leleplezéssel, önmagunk el-
árulásával. Ennek folytán derül fény az emberi gyen-
geségekre, az alakoskodásra, és a szerepjátszásra. A 
történet csupán ennyi. A konkrét esemény azonban 
magában hord szamtalan allegórikus lehet őséget, az 
emberi esendőség sokféleségét. 

Értelmetlen lenne a fentiekben elmondottaktól lénye-
gesen többet keresni a vígjátékban. Č)nhibáinkkal 
szórakoztató mű , ami nem is igyekezett nagyobb ütő-
képességre szert tenni. 

rendezőt, ifjabb Szabó Istvánt dicséri, az a meglá;tás, 
hogy a vígjáték adta lehet őségek maximális kiakná-
zását a commedia dell'arte kötetlen stílusában lehet 
a legtökéletesebben realizálni. A kiélezett helyzetko-
mikumok korláltan játeklehet őséget adtak, ami Vi-
szont dinamikát visz az előadásba. A széles gesztu-
sok, a pátosz, olyan légkört teremt, ami az iróniát 
még teljesebbé teszi. Hogy helyenként mégsem volt 
egységes az előadás, annak a hullámzó színészi telje-
sítmény az oka. Ennek ellenére megelégedéssel kons-
tatálhatjuk: a vígjáték, de f őleg az előadás nagy hé-
zagot töltött be, éppen azon a téren, ahol erre a leg-
nagyobb szükség van. Van azonban, amit ez sem pó-
tolhat! 

a 
monodráma 
teljessége, 
és 
a 
színm űvészet 
tökélye 

Akaratlanul is megütközik az ember azon, hogy csak 
a Szabadkai Népszínház tartja érdemesnek a vajdasá-
gi drámák színrevitelét. Ezzel szemben az Újvidéki 
Színház elzáxikóz Đk minden ilyenfajta vállalkozás 
elől. Lehetséges, hagy ez számára 'túlonrtúl provinciá-
lis? De ha sokkal élvezetesebb — és kevésbé kocká-
zatos — „Arzén és levendui б"-t és „Szere2em ó!"-t 
játszani! ! Ez esetben azt adjuk, ami t őlünk telik, és 
nem kell félni attol, hogy a dráma, közvetlen való-
sághoz kötődésével esetleg újabb, — talán nehe-
zebb — feladatot ró ki. Mert sajátunk eljátszásakor 
sokkal nagyobb felkészülés és valóságismeret kell. Еs 
ezt sokan tudják. 

Ezek számbavétele után nem lep ődtünk meg azon, 
hogy a Szabadkai Népszínház Irodalmi 'és Kísérleti 
Színpada az idén újabb el őadással jelentkezett. Do-
monkos István Kormányettörésben című  versét Fra-
nyó Zsuzsa dolgozta át színpadra. A monodrámát 
Árok Ferenc adta el ő  a tőle megszokott, alapos mű-
vészi átgondolással. 

A monodráma mindig azzal a veszéllyel fenyeget, 
hogy „nem tudja kitölteni a színpadot". Hogy nem 
tesz eleget a színpaddal szemben ül ő  néző  elvárásai-
nak. Energiától duzzadó drámának kell lennie a be-
mutatásra kerül ő  műnek, amihez az a követelmény pá 
rosul, hogy mindezt a színész, szinte a szuggesztivi-
tast súroló intenzitással tudja megeleveníteni. Mind-
ebből következik, hogy csak kivételes alkalmakkor 
születnek a várakozásnak megfelel ő  monodrámák. És 
ez az előadás ezen ritka kivételekhez tartozik. 

Már maga az írott szöveg is remek drámaisággal és 
szituációteremt ő  erővel bír. Arok Ferencnek „csak" 
ezt kellett láthatóvá tenni. De ez a „csak" nem kis 
hozzáértést követel, hisz az elméletileg szinte lehetet-
lent kell a gyakorlatban megvalósítani. A lírai szub-
jektivitást kellett drámailag objektívvá tenni. Ezt 
csak közvetett úton, mélyen átélve, átérezve lehet. A 
színésznek lényegileg kell azonosulnia a verssel, hogy 
azt azután az önkifejezés szintjén úgymond: látha-
tová tegye. 

Érdemes néhány szót ejteni magáról az el őadásról. 
Végre láthattunk egy merész újítási kísérletet. A 
commedia dell'arte előadásforma élénk színfoltot je- 

401 	lent a megmerevedett hagyományokkal szemben. A 



írás 

~gY 
ahogy 
nagyanyám 
is 
csak 
macskának 
nevezi 
a 
nacskát 

H Böll & V Sehlöndorff: 
tett tisztessége vagy: 
hiэΡva vize az erősztek 

Katharino  Blur  elvisz- 
hogyan keletkezik és 

Arók Ferenc 	bizonyságot tett err ől — megtette ezt 
a relációt, eljutott az interpretalhatóság szintjére. 

Az egész előadás alatt érezzük a teljes azonosulás ak-
tusát. A keserves dühvel gyilkolt írógép, majd a füst-
karikák eregetésének melankóliáját, az emberi lélek 
rapszódikusan csapongó voltát elevelenítet'te meg. A 
kétségbeesést követő  tanácstalanság teljesedik színé-
szi cselekvéssé a földhözvágott, majd egyenként újra 
felszedett könyvek esetében is. A taporzékolás és a 
megnyugvás a kényszerített lélek megnyilatkozása. 

Az előadás annyira tiszta, annyira egyértelm ű, hogy 
szinte papíron kimutathatók az ok és okozati össze-
függések. 

A más körülmények 'között indokolatlann ők tűnő, en-
nek folytán a kelleténél többnek vélt színpadi kellék 
sem vált zavaróvá. Szinte minden egyes tárgy szim-
bolikus jelleggel bírt és jelenlétük megakadályozta, 
hogy elhatalmasodjon a teatralizálás. Olyan összhan-
got teremtettek, ami a valószerűség érzetét kelti. Ez-
zel méginkább elhalványult az irrealitás, a lírai jel-
leg. 

K vételesen nagyszerű  előadást iláttunk. És ez tulaj-
donképpen elgondolkodtató. Mert bebizonyosodott, 
hogy képességben, „szakmai" tudásban nincs hiány 
(itt felelek egy korábban feltett kérdésemre). Mégis 
ritkán van részünk ,hasonló élményben. Ez is azt iga-
zolja, hogy művészetünk a kiteljesedés felé halad, de 
még nem jutott túl az „összerázódás" szakaszán. 

balázs 
attila 

Olvastam, hogy az anarchista, ultrabalos Ulriki Mein-
hof — akit az örökösen helyszűkével küszködő  sajtó 
legtöbbször .már csak „UM"-ként emleget —ügyében 
1972-ben nyilatkozott Böli a Der Spiegelnek: a de- 
mokrácia és az emberi méltóság nevében Bö ц  fel-
szólalt az intézményes ellenterror garázdálkodása el-
len, amely — mint •azt a Nagyvilág valamelyik szá-
mának a tolmácsolásában olvashatjuk — „nem vá- 
logat baloldal és baloldal közt, óhatatlanul üldözőbe 
veszi a legcsekélyebb ellenzékž rezdülést, a leghalvá-
nyabb kritikai gondolatot  is".  A „radikálisokat" kopó 
módjára іkіsгіша tоlб  és üldözđ  jobboldal, amely mes-
terkedéseiben igencsak eltávolodott már az eredeti 
céltól, a terroristák üldözését ől — ha eleve nem ir-
tóznék az elcsépelt képzettársításoktól, megáUapíta-
nám, hogy műiködése már ~máг  a McCarthy-izmus 
boszorkányüldözésére hasonlít —, és manipulálásra 
szolgáló tömegkommunikációs eszköze: a sajtó, tör-
ténetesen a hatalmas, heterogén olvasótáború, szen-
zációhajhász, tetszetoбs híreket fabrikáló stb. bulvár-
lap, a Bild-Zeitung, meghurcolta, megalázta, emberi 
mivoltából kiforgatta ВбПt, s többek közt terrorista 
szimpatizánsnak nevezte. Az elkeseredett Böli fegy-
vert rántott: megírta a regényt. (Mellesleg: tisztá-
ban lévén az országhatárakat nem ismer ő  helyzettel, 
hosszas gondolkodás nélkül is mérget vehetünk rá, 
hogy a fent említett regényt negyedannyian sem ol-
vasták el, mint a Bild-Zeitung szóban forgó számát, 
vagy számagyit,) Műfajг.a nézve a KATHARINA 
BLUM ... kisregény, ironikus hangvételű  gúnyirat. 
Boldizsár Iván szerint — kinek a Nagyvžlág 1975/5- ös 
számában megjelent kisregény elé kanyarított rövid 
velős írása bizonyult a 4eghasználhatóbb információ-
forrásnak a számómrá (ezzel egyben utalok az infor- 402 



mációk másodkéгbđl való származására, arra a bi-
zonyos olvasó az olvasónak jellegre, amely írásom-
nak főleg az első  részében kétségtelenül fönnáll) —
„tanmese krimiben elbeszélve. Olyan izgalmas, mint 
a legjobb bűnügyi regény, és olyan épületes, mint 
egy XVIII. századi francia tanköltemény." A ha-
sonlat rendkívül találó; nem kedvelem az olcsó szó-
játékok'at, de: fején találja a szöget! A regény eleve, 
in statu nascendi, ilyennek lett szánva. 

A kisregény négy napot ölel fel. Központi eseménye 
egy gyilkosság, amely az adott négy nap közül a ne-
gyediken történt, de nem a megszokott KI A GYIL-
KOS? kérdés jegyében zajlanak az események, a tettes 
ismert — Böll nem engedhette meg, hogy a találósdi 
elvonja az olvasó figyelmét. Már a m ű  elején adva 
van a kész tény: Katharina Blum 1974. február 
24-én kb. déli 12 óra 15 perckor lakásán agyonl đtte 
Werner Tötges újságírót, majd önként jelentkezett 
Walter Moed'ing bűnügyi főfeiügyelđnél, s kérte, „szí-
veskedjék intézkedni, hogy a lakása ajtaját törjék föl, 
és az illetőt »vigyék onnan«; ami őt illeti, ő  12,15 és 
19,00 óra között a városban kóborolt, várta, hogy 
majd jön a megbánás, de a megbánás nem jatt; továb-
bá kéri, hogy tartóztassák le, nagyon szeretne đ  is ott 
lenni, ahol az ő  »kedves Ludwigja« van." A kerek 
perec (in medias res) anticipáció után következik a 
gyilkosság körüljárása, a tények és a 'körülmények 
ismertetése: Böll mindent aprólékosan elmagyarázva 
vezet végig bennünket a tragédián — vagy tragiko-
médiát? — megelőző , megérlelő  három napon — ki-
bontakozik a történet (meg kell jegyeznem, hogy a 
történet elmesélésével nem szeretném felbosszantani, 
magam ellen hangolni azt, aki gondolatmenetem kö-
vetésére vállalkozott, mégis elengedhetetlenül szük-
ségesnek tartom, hogy tömören, a lehet ő  legvázlato-
sabban, úgymond dióhéjban: IN NUCE! ! ! ismertes-
sem a regény cselekményét; tehát, felrakom a lábam 
az asztalra és mesélek — most látom csak, hogy en-
nek a lábfelrakásnak itt semmi jelent ősége sincs, egy 
ilyen közlés kínos nem idevalóságát én is érzem, 
ezért megígérem, hogy az elkóvetkez đkben tartóz-
kodni fogok az ilyen és hasonló kitér őktđl. fgérem! 
Most mesé'lek: Katharina Blum megközelít đleg 27 
éves, csinos (azt hiszem nyugodtan megbízhatunk 
Böll ízlésében), nálunk úgy mondják finoman, hogy: 
háztartási alkalmazott egy magánjellegű  táncmulat-
ságon (vagyis bulin) halálosan — aszónak nincs gu-
nyoros felhangja! — beleszeret egy Ludwig Götten 
nevezetű  fiatalemberbe, aki tisztázatlan körülmények 
közepette tetemes összeggel inkognitóban távozott a 
Bundeswehr kötelékéb ől, s aki után a rend đrség for-
szírozott ütemben nyomoz. A vonzalom kölcsönös, 
így mi sem természetesebb, mint az, hogy a táncmu-
latság után felmennek a fiatalasszony lakására. A 
rendőrség, amely sejk kosztümös alkalmazottai révén 
időközben Götten nyomára jutott, bekeríti a torony-
házat, majd várakozó álláspontra helyezkedik, Kat-
harina azonban egy általa ismert rejtekúton megszök-
teti szerelmesét, így regg еiitájt a szűk ajtón át egy-
más tiporva beözönlő, állig felfegyverkezett kisebb 
méretű  ezred szószerint: Götten hűlt helyét találja. 
lvs még valamit, vagyis valakit: a konyhapultnak tá-
maszkodó, csaknem boldogan mézes-vajas kenyeret 
majszoló Kathrichent, alig leplezett bájaival. A film-
kamera bezzeg nem szalasztotta el a kitűnő  alkalmat: 
hála a regényhez való ragaszkodásnak és a kamera 
jogának az intimitásra, tekintetével elkísérte Katha-
rinát a szomszédos szobába, ahol egy mogorva rend-
őrnő  szemügyre vette, hogy nem rejteget-e véletle-
nül a fiatalasszony oda nem való tárgyakat arra nem 
való helyeken. A jelenetet kitették a mozi-kirakat-
ba is, bármelyik gyanútlan járókel ő  eltöprenghetett 
felette — hála ennek és részben a sejtelmes címnek, 
a teremben kétszer annyian voltak, mint amennyien 
különben lettek volna (így se voltak sokan). De 
egyelőre még a regénynél tartunk. Ehhez a kis kité-
rđhöz még csak annyit fűzök hozzá, hogy az elđbb 
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kerülhetett sor, hogy az „elvesztett tisztesség" a DE-
FLORACIO képzetével azonosulhatott a „folklór" tu-
datszintjén, sebből kifolyólag a vetítés után a mo-
zibóil kitóduló „tömegben" túlnyomó гészt •az „átejtet-
tek bennünket" hangulat uralkodott — igen sokiden-
tifikálhatatlan hangot hallottam a rezignáltságtól az 
oszinte felháborodásig terjedő  hangnemben a filmrđl 
nyilatkozni. „Iustitia regnorum fundamentum!". Mert 
lényegében mirđl is van szó? Katharina nem ókkor 
és ott, Göttennel veszíti el tisztességét — se a regény, 
sem a film az eseményt saját eszközeivel élve nem 
részletezi —, hanem mint ahogy majd arra az eikö-
vetkez&kben rá is fogunk térni, az események foly-
tatásában. A tettes a ,híhközl ő  orgámuѕn, a sajtó (afe-
lől biztosíthatom a szemérmes olvasót, hogy az orgá-
num szó kétértelműségét kihasználva sem itt, sem pe-
dig később nem süllyedek le az általam mélysége-
sen megvetett, már valahol említett olcsó szójátékok 
szintjére). Egyébként, hogy a moziszékbe befészkel ő-
dő  ember mennyire „vizuális típus"-sá változik, bi-
zonyítja az is, hogy nem elégíti ki az arra a bizonyos 
cselekvésre való, puszta szóban történ ő  utalás. Visz-
szatérve a regényhez, egy kis epizódot említenék 
meg, amely a nyugatnémet rend őrség egyes dolgo-
zóinak tapintatlanságára, a lélekta тtban való járat-
lanságára világít rá (az ominózus utalásról van 
Erwin Beizmenne bűnügyi tanácsos, akit módfelett 
felizgatott, úgyszólván kiborított a fiatalasszony fleg-
masága és főleg az, hogy Götten meglógott, tehetet-
len dühében minden teketóriázás nélkül feltette a ki-
csit túl egyenes kérdést: „Aztán megbaszott-e?". Az 
már nem lényeges, hogy mit válaszolt erre az elpi-
ruló Katharina, aki szexuális dolgokban igen pr űd-
nek bizonyult, lényeg az, hogy ezután Beizmenne 
annyira ellenszenvessé vált számára , hogy később 
hiába igyekezett az iménti, mármint Beizmenne —
képletesen mondva — a megfeszülésig az asszony ke-
gyeibe férkőzni,. közeledési kísérletei már eleve ku-
darcra voltak ítélve. Most folytatom a történetet: 
Katharinát •bekíséгik a rendđrségre és terrorista ösz-
szeesküvésre gyanakodva több ízben is kihallgatják, 
majd hazaengedik, majd ismét behívatják stb. Egy 
bulvárlap (a regénybeli ZEITUNG) — ez a lényeg! ! ! 
— élén a könyörtelen; gátlástalan, az olvasók men-
talitását kitűnően ismerő, kitűnő  szimatú szépfiúval, 
Тötgesszel, a rendőrségből kiáramló hírek és más 
nem a leghumánusabb úton szerzett inf оггбсiók (Töt-
ges zaklatásába Katharina anyja belehal) elferdíté-
sével (amit Tötges úgy nevez, hogy „egyszer ű  embe-
reket" átsegít a fogalmazás nehézségein) hamis képet 
alkot Katharináról és hozzátartozóiról, intim életé-
ben turkálva a RABLO SZERETÖJÉ-nek nevezi az 
asszonyt a front-page-story öles cúnében, s meggya-
núsítja, hogy lakása amolyan „konspirációs központ, 
banda-találkahely, fegyverraktár". Végül Göttent 
mégiscsak kézre kerítik. Kabhariria fájdalma kett đs: 
szerellme bövtönbe kerüilt (argó: sitten ii ), tisztessége 
oda, plusz állandó zak1atáso'knak van kitéve: Köln 
tisztes polgárai élik ki magukat a „KOMMUNiSTA 
RIBANC"-on, kihasználva a telefon, a posta és a 
gyors távozással egybekötött privát kézbesítés nyúj-
totta lehetőségeket az anonimitásban maradásra. Ha 
most történetesen elfáradtam volna, gondolom, bele-
fáradtam volna a mesélésbe és elfeledkeztem volna 
magamról — minden megfeszített szellemi munka ve-
lejárója egy bizonyos id ő  után a koncentráció lazu-
lása akkor lehet, mindennemű  megfontolás nél-
kul megkockáztatok egy „lám mi rejlik a zománc 
alatt?"-szerű  felszisszenést, de mivel még jól bírom 
szusszal, agyam tiszta, így egy könnyed mozdulattal 
kicselezem a közhelyet. Mesélem a mesét tovább! 

A csúcspont a befejezés (OMNIA VINCIT AMOR!): 
ennék a már több ízben is említett ördögfajzatnak, 
Tötgesnek, Katharina exkluzív Interjút ígér, mert-
hogy nagyon érdekli, hogyan nézhet ki egy ilyen em-
ber. Az eset nem egész tiszta, gyilkosság el đre meg-
fontolt szádékb ől szaga van, ugyanis a takaros kis 
retikülben náci múltú revolver lapul, de a l đfegyver 



múltja lényegtelen, az sem fontos továbbá, hogy hol 
szerezte "a vérig sértett fiatalasszony, az a lényeg, 
hogy valószínűleg nem lép működésbe, ha ez a Töt-
ges nem azzal állít be az asszony lakására, hogy „leg-
először lőjünk egyet!". Nehogy félreértés legyen a do-
logból, Tötges szavait így kell értelmezni: pimasz ne- 
mi ajánlat: Megjegyzésként, jelentéktelen kis konk-
rét adalék gyanánt a fordítás problematikájához: a 
kisregényt a magyar fordítás elkészülése el őtt olvasó 
Boldizsár Iván a német BUMSEN szó — amely nem 
azonos teljes egészében a famózus magyar BASZNI 
főnévi igenévvel, s érthet ő  okokból különben is mel-
lőzendő  — megfelelőjeként a KETTYINTENI-t hasz-
nálja, és saját bevallása szerint nem tudja, hogyan 
fog a fordító megküzdeni a fenti kifejezéssel — per-
sze, azóta már találkozhatott Bor Ambrus, a fordító 
LŐNI megoldásával. Véleményem szerint a KETY-
TYINTENI nem a legszerencšesebb megoldás azért, 
mert a német BUMSEN, annak is els ő  szótaga, híven 
tükrözi azt, ami valójában történt: BUM! ! ! , de 
KETTY-et nem mond a revolver, kivéve, ha csü-
törtököt mond, márpedig ókkor Tötges életben marad, 
simán megússza a dolgot, ez pedig mindannyiunkat 
zavarna még az esetben is, ha nem lovalnánk ma-
gúnkat bele a dologba, s mindvégig józan fejjel tisz-
tán látnánk, hogy egy gyilkosság — f őleg egy fiktív 
gyilkosság! nem oldja mpg az egész bulvárzsur-
nalizmus kérdését. Igy, a lehet ő  legkomolyabb pilla-
natban előfarduló kulcsfogalomról lévén szó, a mo-
solyt ajkainkra lopó, ne adj isten kacagtató asszo-
ciáció elkerülése végett mégiscsak a L ŐNI változat 
a legelfogadhatóbb, mégha egy kicsit túlságosan szó-
szerinti is; az ' ,igazság kedvéért bevallom, hogy els ő  
pillantásra a - KETTYINTENI nekem is jobban tet- 
szett;  de miután.:fontolóra vettem a dolgot; a fentebb 
kifejtettek iniatt, -el kellett vetnem és a csupán kény-
szernтegoldásként kezelendő  LđNI-re kelett szavaz-
nom. = De itt jogos a vád, hogy mellékvágányra futot-
tam, egyesek szerint talán jelentéktelen dolog körül 
idеzöm:- Csakugyan .olyan jelentéktelen dolog körül 
időznék? Mindegy, visszakanyarodom. Tehát Tötges 
ajánlatára, 'hogy legel őször lőjenek egyet, Katharina 
lő. Egyesek ezt a tá taѕбgbeli olcsó szellemeskedés 
szintjén tömören úgy fogalmaznák meg, hogy BLUM 
BUM! Később a következőket mondja (idézet a val-
lomásból): „Azt persze nem kell hinni, hogy nekem 
új 'volt, Jiogy egy férfi nekiessen a szerelésemnek —
aki tiáennégy éves kora óta, meg még régebben há-
zaknál dolgozik, az megszokott már egyet-mást. De 
ez e. pasas meg hogy lőjünk: jól van, gondoltam, 
akkor  most  lövünk." Én elóbb kínoztam volna, mond-
juk úgy, hogy mezvitelen talpába apró szögeket '.kalapá-
lok, ' aztán egyenként kihúzom őket, majd újrakez-
dem a műveletet (igaz ezt nehéz lett volna megcsi-
nálni a robusztus Tötgesszel, aki a filmvásznon rög-
tön azt a benyomást keltette bennem, hogy senkinek 
az ég világon nincs ellenszenvesebb, kocka alakú fe-
je). Tehát kínoztam volna Tötgest — ez Bö П  érdeme! 
Kitűnő  író! 

Az olvasó gondolkodik mégha gondolatai talán he-
lyenként nem is a legeslegeredetibbek: hogyan lesz 
ebből az egyébiként akissé banális sztoriból érdekfeszít ő , 
izgalmas regény? Abból a csaknem elragadtatott fel-
kiáltásból kell kiindulni: (BđLL) KITŰNŐ  IRб ! Tud-
ja, hogyan lehet egy kis „szemfényvesztéssel" kutyá-
ból •szalonnát csinálni: a körulményesen gondos, ám 
egy cseppet se terhes Thomas Mann-i kijelölés, re-
génykezdés után hasónló, körülményes, hosszú mon-
datokon. gördülő  próza következik, melyben épp ez 
a bizonyos körülményeskedés az IRONIKUS ABRA-
ZOLAS legfőbb eszköze. Bármennyire haragos is 
Böll, hangja nem remeg az indulattól — a gúny, az 
irónia hatékonyabb fegyver a hangos gyalázkodásnál! 
A telefonvonalak lehallgatásáról szóló remek passzus 
— a regényt olvasva lépten-nyomon ilyen kis csí-
pđs, betétszerű  kitérđkre futunk rá — már-már sza-
tírába csap át — mintegy el őrejelzésként a KAT-
HARINA BLUM ... után megírt JELENTÉSEK A 

NEMZETI GONDOLKODASMОD FELMÉRÉSE TAR- 
GYABAN c. parádiiasorozatból á44ó gúnyrajznak — ‚ 

hogy aztán ismét visszaevezzen az irónia vizére, és 
azon belül váltogassa a hangnemet. A regénybeli cse-
lekmény több szálon fut, az író mellőzi az események 
kronologikus elbeszélését: Böll a regény elején ironi-
kusan elapasztásnak, lecsapolásnak, összevezetésnek 
(kondukciónak) nevezi a részér ől elvégzendő  műve-
letet: a kondu'kció fogalmát „mindenki megértheti, 
aki valaha mint gyermek (vagy éppenséggel mint fel-
nőtt) pocsolyában, pocsolya szélén és pocsolyákkal 
játszadozott, megcsapolta őket, csatornákkal összekö-
tötte, kiürítette, elterelte, átterelte, aztán végül az 
egész rendelkezésre álló pocsolyavíz-potenciált ösz-
szevezette egy gyűjtőcsatornába, hogy egy alacso-
nyabb szintre le-, esetleg egy hatósági részrđl létesí-
tett lefolyóba vagy csatornába a rendnek nagyon is 
megfelel ően vagy rendesen, szabályosan átvezesse. 
Vagyis mindössze valamiféle elapasztást vagy lecsa- 
polást fogunk végezni." — Ezt követve kap ide-oda, 
illeszti össze az anyagot el őrefutva, sejtetve ezt-azt, 
utolérve önmagát, majd vissza-vissza nyúlva, amit 
ő  visszaduzzasztásnak, flashbacknek nevez. A m űve-
let lényegében tömörítése, kontrasztok kiemelése stb., 
intellektuális játék Böll részér ől, amely jól kibđvíti a 
cselekményvázat, érdekessé téve a kisregényt. S min-
den pontosan kicentizve, megdátumozva, szinte sz őr-
szálhalogatóan megjelölve a parányi rugók és fogas-
kerekek mozgatta mutatókkal mért id őnkben — a 
HITELES DOKUMENTUM látszatát keltve (az író 
pontosan meg is jelöli „kúttóit" az els ő  bekezdésben). 
Még egyszer kihangsúlyozom: a kisregény minden 
ízében jelen van a gúny, az a fényes irónia, amely 
félreismerhetetlenifl jellemzi Böll kitűnő  írói stílusát, 

A tömegkommunikációs eszközök és a közvélemény, 
a bulvárzsurnálizmus kérdését nem boncolgatnám kü-
lön e regény kapcsán, mert fél ő, hogy elmélkedésem 
közhelyekbe torkollana. Roppant veszélyes dolog a 
közhely, így kellő  felkészültség híján nem szívesen 
feszegetem a kérdést. Ja, még valami:  ha  netalán úgy 
tűnik, hogy . helyenként — igaz, lehet, hogy csak én 
érzem így —, er őlködve -én is egy kicsit gunyoros 
igyekeztem lenni, bevallom, keflemetlen alkalommal 
és felettébb otrombán, kezdetlegesen, elnézést kérek, 
kezdő  kis 'literátorokkal, tollfarg аtákkal könnyen meg-
esik ilyenkor, hogy az eredeti mű  befolyása alá ke-
rülnek anélkül, hogy erre törekednének. Egyszer űen 
nincsenek túdatában a veszélynek. A b őbeszédűséget 
és a komolytalankodást pedig az id ő  gyógyítja. EX! 

Most a filmről beszélek, de előbb egy-két mondat 
erejéig a nyugatnémet filmr ől általában: VAN-E 
NYUGATNÉMET ÚJ FILM?, LESZ-E NAGYKORTY 
NYUGATNÉMET ÚJ FILM? — barátom, aki  jelen-
létemben nézegette a Filmkultúra fenti cikkeit, bosz-
szankodva jegyezte meg, hogy épp most írnak ilyene-
ket — ez a „most" ez viszonylagos; vonatkozzon a 
hatvanas évek derekától eltelt id őre! amikor 
olyan neves rendezők tevékenykednek, mint pl. Klu-
ge, a Schamoni fivérek, Straub, Kristl, Moorse, 
Brandner, Fassbin!der, Winders, Hauff, Lilienthal, 
Herzog, SCHLđNDORFF stb. — azt hiszem, róluk 
volt szó —, és olyan filmék születnek, mint a KA-
KUKKÉVEK, a VADÁSZJELENETEK ALSO-BA-
JORORSZAGBAN, a MACSKAKÉSZÍТđ, KASPAR 
HAUSER TITKA stb. — ha emlékezetem nem csal, 
nagyjából ezeket hozta fel, de nem mernék meges-
küdni rá, elnézését kérem, ha egyet se sikerült meg-
említenem azok közül a filmek közül, amelyeket đ, 
azon a szép csendes délutánon, a nyugatnémet kine-
matográfia védelmében sorakoztatott fel. Én csupán 
kettőt néztem közülük, s elđre kell bocsátanom, nem 
vagyok épp a lehető  legjártasabb a (nyugatnémet) 
film területén. Különböző  forrósakból úgy értesültem, 
hogy a hatvanas évek derekán indult tehetséges ren-
dezőgárdát csaknem elsöpörte, a fi mm űvészet fej-
lődését jó időre megakasztotta a hetvenes évek ele-
jén felduzzadt pornó-hullám, mely legalább annyit 404 



ártott a nyugatnémet kinematográfiának, mint annak 
idején a német filmművészetnek a fasizmus, és csak 
az 1974-ben meghozott törvény rendezte úgy-ahogy a 
helyzetet, mentette meg a filmművészetet az anyagi 
eszközök létrehozásával ebben az országban, ahol a 
film egyébként igen gazdag múltra tekinthet vissza 
(gondoljunk csak pl. a német expresszionizmus korá-
ra!). Az a benyomásom, hogy a konszolidált nyugat-
német új film — mert ilyen kétségtelenül létezik! —
még nem érte el tetőpontját, úgyszintén az a benyo-
másom, hogy Schlöndorff — kinek elđző  filmjei kö-
zül (az IFJÚ TđRLESS, MICHAEL KOHLAAS, A 
SZALMALANG stb.) sajnos egyet se láttam, így nem 
tudom összehasonlítani a KATHARINA BLUM ...-
mai — legutóbbi filmjével nem járult hozzá a lehet ő  
legsikeresebben, vagyis egyáltalán nem járult hozzá 
a csúcs eléréséhez. Úgy hallottam, Schlöndorff a ha-
gyományos, impotens Heimat-filmek tradíciójának a 
szétrombolásában jatszott nagy szerepet, paradóx mó-
don épp a ,;műfaj" eszközeit használva fel erre a čél-
ra, továbbá azt, hogy mint rendez ő  Brecht hatása alatt 
á11. Ezek után vegyük végre szemügyre magát a fil-
met, a KATHARINA BLUM ...-ot. Nota bene! Lás-
suk mi lett Böll kisregényéből a „vetítőgépen átda-
rálva"! 

Tény az, hogy a regény első  pillantásra szinte kínál-
ja magát a filmeseknek. Viszonylag kis terjedelmű, 
cselekményes, kerek történetet tartalmazó m ű, amely 
drámaiságban és konfliktusban egyaránt b ővelkedik, 
s amelyben az író egy jelenséget teljes komplexitásá-
ban igyekszik feltárni; mint azt maga S ćhlöndorff 
mondotta (nem bírom ki, hogy ne idézzem): „Böll e 
komplexitás érzékeltetéséhez pontosan kidolgozott 
helyzetekben pontosan megrajzolt szerepl őket mozgat: 
ez az ő  művészetének titka. Katharina alakja is, va-
lamint az őt körülvev ő  figurák, nem különben azok 
a helyzetek, amelyekbe az elbeszélés során kerül, töb-
bé-kevésbé őstípusok, jellegzetesek..." — ez csók-
ugyan jó kiindulópont egy vérbeli játékfilmes számá-
ra, aki nem regényíró és nem is elbeszél ő, és úgy vé-
li: „lehetetlen a valóságból közvetlenül átlépni egy 
játékfilmbe, szükség van a fantázia, a reflexió és a 
sűrítés munkájára..." Böll regényében nincs bonyo-
lult jellemábrázolás, jellemfejl ődés, nincs veszélyes 
belső  monológ — melyet például Forman egyenest ne-
hézkesnek, nem filmvászonra valónak tart —, ehe-
lyett: jellemző,abrázoló, szitáciáteremt ő  dokumentu-
mok sora, melyekre — mint „valós dokumentum-
anyagra" —építeni lehet. De most aztán megpróbá-
lom összeszedni gondolataimat, s röviden, tömören, 16-
nyegbehatolóan kifejteni, szerintem hol csúszott félre 
Schlöndorff filmje. NUNC VENIO AD FORTISSI-
MUM! ! ! 

Nyilvánvaló, hogy a filmponyva váltotta ki annak 
idején a szovjet avantgardisták, Dziga Vertovék film-
sztori-ellenességét, azonban bármennyire is hangoz-
bűnügyi filmdrámákra, nincs szükség a lélektani és 
bűnügyi filmdrámákra, nincs szükség színpadiak for-
gatókönyv-rendez őpéldányokra. Se Dosztojevszkijt, se 
Nat Pinkertont nem forgatunk többé. Mától kezdve 
csak a filmhíradó van, s ennek keretében létezhet 
bármi. Az élet kava гgó forgatagába belép a filmszem, 
ami a való világot mutatja meg, majd az emberi 
szemnek is látni tanitja: belép a vágó, aki megszer-
vezi és összetársítja az így kapott életdarabkákat. Mert 
a mozidráma csak kábítószer a népnek... A foтga-
tókönyv nem más, mint kitalált mese, amit az iroda-
lomból csempésztek át. Le a mesélő  szándékú f orga-
tбkönyvvel! Éljen az élet, amilyen! A filmszem maga 
a filmigazság: a kinopravda", a filmsztori —részben 
mint a közönséggel való kapcsolatteremtés egyik leg-
kézenfekvőbb eszköze — életképesnek bizonyult. A 
filmnek egyszerűen szüksége van a történet rendez đ-
elv-szerepére — Bírb Yvette fogalmazta meg kit űnđ-
en a film drámaiságáról szóló izgalmas könyvében 
(B. Y.: A film drámaisága. Gondolat, Bp. 1967.): „A. 
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egyik csodája a filmnek. Ahhoz, hogy több legyen. 
mint az egyszer ű  életbeli percepció —szüksége van 
a felemelkedés гe. Ennek eszköze lesz a mese, a törté-
net, melynek logikája nyomán anyagát, megfigyelé-
seit felsorakoztathatja, értelemszerűen elrendezheti." 
Ipse dixit! (Mi se tűnik természetesebbnek, mint a 
meséért az irodalomhoz nyúlni...) A történetet szét 
lehet tördelni, a kronológiát megbontani — sokszor 
kell is! — szimbólumrendszert alkotni; merész ellen 
pontozásokkal, ritmusváltnzasó'kkal, kihagyásokkal 
stb. élni — ez a film művészivé válásának, „intellek-
tuálissá" tételének, irodalmi mű  alapján készült film 
esetében az adott irodalmi mű  felállította mérce el-
érésének, esetleg túlszárnyalásának alapvet ő, legmeg-
bízhatóbb útja. Miért mondottam és mondattam el 
ezeket? Azért, hogy végül is valamihez viszonyíthas-
sam, valahova elhelyezhessem a KATHARINA 
BLUM ... filmváltozatát — az elhelyezési tendencia, 
sokak meggyőződésével ellentétben, józan korlátok 
közt, tehát nem ortodox, dogmatikus felfogásban, 
rendkívül üdvös, mert egyszer űen nem szabad leta-
gadnunk, nem szabad végzetesen szem el ől téveszte-
nünk azt a szinte szemetszúró tényt, hogy az ember, 
akár tudat alatt, de vonzódik azokhoz az ALAPVETT 
ORIENTALODAST lehetővé tevő  FIX PONTOKHOZ 
(az elvakultak persze ezt a vitathatatlanul létez đ  je-
lenséget az ember valamiféle misztikus eredet ű , ha-
gyományozódó, kitörölhetetlen, legyőzhetetlen renyhe-
ségével magyarozzák,  is  egészen az ATOK fogalmáig 
merészkedve el, felettébb arcátlanul készek a vitát 
lezárћnalk tekinteni, legalábbis részükr ől, s akérdés 
minden további megpend űtését, feszegetését az igazság 
kedvéért puszta logomachiiának min ősíteni) —, továbbá 
azért (most veszem csak észre, s kicsit dühös is va-
gyok magamra, hagy ilyen, ortopéd-sapkára szorult 
agyaik miatt az imént ietértem a tárgy гól), hogy az 
olvasó 'emlékezetét fefri ѕsvtsem, s mintegy gondolko-
dásának erogén zónáit ingerelve képessé tegyem a 
befogadásra. Tehát valójában most vágok a dolgok 
elevenében: NUNC VENIO AD FORTISSIMUM  

Schlöndorfif Vertovékkal ellentétben átesik a 16 má-
sik oldalára: úgy tűnik, filmjében csupán a regény-
beli történet rekonstruálására törekedett — mindent 
a szinte kiollózott cselekvésnek rendel alá. Lehet, 
nem figyelt fel a kisregényben rejlő  veszélyre, annak 
kissé túl cselekményes voltára, így Bö1l művéből, ha 
nem is szószoros értelemben, de akciófilm lett: a ka-
merának nincs ideje egy kicsit megállapodni valamin, 
körüljárni ezt-azt, nincs ideje rögzíteni azokat az 
apró dolgokat, amelyeket csak a film képes visszaad-
ni, tükrözni, egyáltalában meglátni, szinte semmi 
sincs ebben a filmben a mindennapok költészetéb ől. 
Jó, induljunk 'ki abból, hogy másmilyen, hiszen maga 
a regény nem ások lehet őséget nyújt a 'kaiandozásra, de 
amilyen, nem jó. A filmvásznon az elsőtđl az utolsó 
percig minden pillanatban történik valami, szédüle-
tes gyorsasággal peregnek az eseménye'k, gyorsított 
tempóban halad a cselekmény, bonyolódik le a tör-
ténet, s a nézőnek az a sanda gyanúja támad, a film 
készítői attól féltek, a rendelkezésükre álló id ő  alatt 
nem tudják elmesélni a mesét (akár a hadarós nagy-
anya!). Még így is — logikus! — egész regényrészle-
teket kellet kihagyni — ezt persze nem megrovás-
képp mondom, a rendezőnek valahogy csak kell tö-
mörítenie a rendelkezésére álló irodalmi anyagot, ha 
ezt az egyébként talán legkényesebb munkát nem 
végzi el valaki más helyette. A történet pedig, bezzeg 
a sztori — ezt tán sikerült egy picit érzékeltetnem 
írásom elején —, a story, szinte semmitmondóan ba-
nális. Böll szubjektív, sajátos módon ironikus látás-
módjától, közvetítésétől megfosztva nem mond sokat. 
Így még a drámaiasággal és a 'konfliktussal is baj 
van. Amit a film akaratlanul, de maradéktalanul be-
bizonyított, az az, hogy a végs őkig felgyorsított  61-
lánd6 történés, a mese túlzottan tempós mesélése, 
egyáltalán: a csupasz mese se a feszültség, drámaiság 
fejlesztésére, sem mélyebb mondanivaló közvetítésére 
nem a legjobban szolgál. Az igényesebb néz ő  mást 



(is) várva belefárad, megunja. Akár a Griffith-féle 
hajsza csődje! A film nem követi a regény zeg-zugos 
szerkezetét, kallázs-szer űségét — nem űzi a lecsapo-
lás, összevezetés, visszaduzzasztás izgalmas játékát, 
nem a brechti görbe történés receptje szerint, nem 
a nézőközönség nagyobb mentális tartalékokkal ren-
delkező  hányadának ízlése és követelménye szerint 
épült fel (persze, itt nem zárom ki a lehet őségét an-
nak, hogy kronologikus ábrázolással is lehet jó fil-
met csinálni, s őt .. ,) a történés egyenesvonalú, s 
dókumentum-jellegét is elveszítve valahogy túlságo-
san szókimondó: a film végén :a Tötgest játszó színész 
is épp úgy mered bele a kamerába, mint akit csak 
úgy, „ukmukfukk" lelőnek. Az az érzésem, hogy a 
dolgok kronologikus elbeszélését mell őzve — ami a 
szóban forgó regény alapján készült film esetében 
nagyon is indokolt lett volna —, ügyes kiemelések-
kel, művészi kihagyásokkal és a műfaj egész sor más 
eszközével •"elve jobbá, erőteljesebbé lehetett volna 
tenni a filmet —úgy a néz ő  is aktivizálódhatott vol-
na, mint az olvasó, kicsit megmozgatva agytekervé-
nyeit. Ha már említettem Brechtet (kinek film-taní-
tásai is igen jelent ősek): ez volt az ő  ohaja is. Értsük 
meg egymást, én nem vagyok a híve annak, hogy a 
rendező  szolgaian ragaszkodjon irodolmi alkotások 
filmrevitele közben az eredeti műhöz. Nem hiszem, 
hogy szemléletem irodalomcentrikus. Szerintem az a 
jó rendező, aki alapjáig rombolja le a kiindulópontul 
szolgáló művet, hogy aztán a film eszköztárával épít-
se fel a filmet, de csinálja azt ügyesen, verekedjen 
fel művével konkrét esetben a regény szintjére, lép-
jen túl rajta, és ha az a regény ízig-vérig p1. ironi-
kus, akkor a film se legyen másmilyen. Nagyon so-
káig meg vóltam győződve arról, hogy a kamera nem 
lehet olyan ironikus, mint pl. Böll. Ha nem láttam 
volna Fellini filmjeit, ma is azt mondanám, hogy nem 
lehet —így más a véleményem. Egy elszalasztott le-
hetőség: a regény történetét az író 1974 farsangjára 
teszi. Személyesen nem vettem volna rossz néven, ha 
a kosztümös filmek tapasztalataival Schlöndorff, el-
szakadva egy kicsit a regenyt ől, „elvegyül a tömeg-
ben" — végtére azok az emberek azok, akik a ZEI-
TUNGOKAT olvassák. Semmi se lehet végül is min-
den ízében rossz, és ha eddig nem mondtam el teljes 
egészében a két mű  konkrét vonatkozásait, célzasait, 
most se teszem, a filmre hasznavehetetlenségéb ől ki-
folyólag nem alkalmazom a politikai film terminust, 
csak egy félreérthetetlen célzásra hívom fel a figyel-
met, mégpedig egy filmjelenet kapcsán: Chaplin 
DIKTATOR-ának egyes jeleneteire emlékeztet a Töt-
ges temetésén elhangzott gyászbeszéd. Nem ismerem 
a színészt. Kitűnő  volt! 

És most, a legeslegvégén, elnézést kérek, hogy f őleg 
az elsődleges benyomások szintjén rögz đdött bennem 
a film. Régebben néztem — de a distanciának ez a 
lepárló ereje talán kiélesítette a képet, igaz, ugyan-
akkor alapos melléfogasokra is alkalmat adhatott! —
és mindössze egyszer, pedig az az igazság, hogy csak 
kb. harmadszori megtekintésre látunk a vászon mögé. 
De most jövök én: talán nem is kell mindig a vászon 
mögé látni. Talán nem mindegyik film érdemli meg. 
A témát mindenesetre érdekesnek találtam, s továb-
bi elnézést kérek azért, hogy imitt-amott egy kicsit 
„kéjelegtem" írás közben. Most búcsúzom. TTgy, 
ahogy egy eminens hely eminensebb tagjai mondo-
gatták nyomatékosan a közelmúltig monológjaik be-
rekesztésekor: ENNYIT ERROL .. . 
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J. M. Lotman: Filmszemiofika és filmesztétika. 
Gondlat, Budapest, 1977. 

Az eddigi filmesztétikai kutatások mindamellett, 
hogy különböző  álláspontokat, elképzeléseket képvisel-
nek, ugyanakkor a részlettanulmányok is igen szerte-
ágazóak e tárgykörből —lényegében néhány alapvetđ  
szempont szerint csoportosíthatók: egyesek az új köz-
lésmód természetét igyekeznek meghatározni és ezzel 
egyetemben azt, hogy a film mennyiben különbözik 
más művészetektől. Mások a film alkotóelemeib ől ki-
indulva a filmnyelv módszeres körülírására töreksze-
nek. A harmadik elméleti megközelítés mód pedig a 
filmművészetet az esztétika keretében tárgyalja. E há-
rom feltételezett mozzanat között nincs kitapintható 
válaszvonal, hiszen a kérdések hol együtt, hol külön-
külön vetődnek fel mindig más formában és más meg-
világítást kapva. Az alkotótevékenység, a technika 
fejlődése, a mozielőadások növekvő  látogatottsága, a 
tömegművészetté válás és az elméleti megállapítások, 
felismerések keresztezik egymást, olykor kölcsönösen 
hatnak egymásra, gazdagítván a kérdéskomplexumot, 
sőt a kutatók érdekl ődését is irányítják, felcsigázzák 
— esetenként újabb szempontokra hívón fel figyel-
müket. 

Nem véletlen, hogy az els ő  filmesztétikai megfigye-
lések még abból az id őből valók, amikor a mozgást 
ábrázoló titokzatos találmány az els ő  lépéseit teszi 
meg saját formanyelvének megtalálása felé (Canudo, 
Delduc, Dulac, Richter, S. A. Luciani 'stb.). Ezek az e!1-
méletírók nem arra törekedtek, hogy megalkossák az 
fii kifejezőeszköz elméletét a rendelkezésre álló művek 
alapján, hanem hogy sajátosságainak meghatározá-
. бval •megállapítsák fejlődésének irányát, lehet őségét. 
Mivel pedig az „esztétika-teremtés" majdnem mindig 
egy — ;kísérleti jelleg ű  — alkotóte.vékenység velejáró-
ja, nyilvánvaló, hogy az új művészet lényegével és 
sajátosságával kapcsolatos első  nézetek technikai moz-
zanatokra korlátozódnak. Ezek a korlátok még a film-
elmélet legnagyobb rendszerez őinél is kitapinthatók, 
elsősorban azért is, mert ők maguk leginkább rende-
zők, .akik egyéni alkotói tapasztalataikból és hajlama-
ikból indulnak ki, nem pedig egy általános művészet-
felfogásból, s így saját privát művészetszemléletüket 
dolgozzák ki. Az ilyen elemzések jelent ősége azonban 40 



nem törpül el azokéval szemben, akik a filmművésze-
tet a művészetek és az emberi kultúra átfogóbb sze-
miotikai áramköreibe kapcsolják. A technikai jellegű  
fejtegetések és az egyes alkotói szemléleteket tükröz đ  
írásokban a film kifejez đeszközeinek pontos körvona-
lazása és a film művészi erej•éлek esztétikai mérlege-
lése mindenképpen a művészetté vált film elméleté-
nek •megalapozását jelentik, jelentették. A filmmel 
kapcsolatos esztétikai gondolkodásnak idestova már 
ötven esztendős hagyománya van, és ma már olyan 
teoretikusokat tud felsorakoztatni, mint Szergej Ei-
senstein, Balázs Béla, Vszevolod Pudovkin, Dziga 
Vertov, John Grierson, André Bazin, Rudolf Arnheim, 
Marcel Martin stb. 

Napjaink egyik legalaposabb és legátfogóbb filmelmé-
letét J. M. Lotman Filmszemiotika és filmesztétika c. 
kötetében olvashatjuk. A könyv bevezet őjében a 
nyelv (mint .kommunikációs jelrendszer) kérdéseib ől 
indul ki a szerző : „A nyelv egyik alapvet ő  rendező  
elvét az adja, hogy a jelek nem mint különálló jelen-
ségek léteznek, hanem egy szervezett rendszer része-
ként. A nyelvben nemcsak szemantikai, hanem más-
féle, szintaktikai rendez đ  elvek is vannak. Idetartoz-
nak azok a szabályok, amelyek meghatározzák a külön-
álló jelek sorba fűzését, vagyis az adott nyelv normá-
inak megfelel ő  mondatok létrehozását. Ilyen meglehe-
tősen tág értelmezésben a nyelv fogalma felöleli az 
emberi társadalomban működő  összes kommunikativ 
rendszert. igy az a kérdés, hogy van-e a filmnek sa-
ját nyelve, már így tev đdžk fel: Kommunikatív rend-
szer-e a film? Ez pedig talán senki sem vonja kétség-
be." Lotnnan vieménye .szerint elenged'htitetlenül fon-
tos a filmnyelv elsajátítása, mert csak ha már ennek 
birtokában vagyunk, „gy őződhetünk meg arról, hogy 
a film nem az élet szolgai, gondolkodás nélkülž má-
solása, hanem aktiv újjáteremtés, amelyben a hason-
lóságok és különböz đségek az élet megismerésének 
egyetlen, feszült, id őként drámai folyamatává állnak 
össze" A filmnyelv természetének alapjait az egyez-
ményes és az ikonikus jelekre vezeti vissza, amivel 
döntđen meghatározza szemiotikai és esztétikai vizs-
gálódásának céljait, viszonyulását a vizsgált tárgyhoz 
és a strukturalista nyelvészet és poétika korszer ű  
hasznosítható eredményeihez; de ezzel egyben Lotman 
utal az eddigi „kezdetleges" filmelméleti tanulmányok 
avuló esztétikai és elméleti nézeteire, amelyek túlsá-
gosan is egyoldalúan a film technikai megalapozott-
ságának „káprázatos" bűvkörében fogantak, és ame-
lyekre azóta sem figyeltek fel: „A filmnek mint m ű-
vészetnek és mint kulturális jelenségnek a fellépése 
egész sor technikai találmánnyal kapcsolatos, és eb-
ből a szempontból elválaszthatatlan a XIX. század 
végétől és a XX. század elejét ől. EIltalában ilyen 
perspektívából is nézik. De nem szabad elfeledkezni 
arról, hogy a film művészi alapját egy sokkal ré-
gebbi tendencia képezi, amely az emberi kommuniká-
ciót meghatározó két jelfajta dialektikus ellentmon- 
dásán alapszik." 
A bevezetésben körvonalazott kérdéskörök és vizsgá-
lódási irányok feltérképezése (megalapozása után Lot-
man a filmről való gondolkodás egy sor központi prob-
lémájáról értekezik (a közönség val бságérzékéről, a 
filmnyelv elemeir đl és szintjeiről, a filmbeli elbeszélés 
természetérmi, a film lexvká јбгбl, a montázsról, a szü-
zséről, a filmszínészről, az időről és térrđl stb.) és ezek 
megnyilvánuló eredményeire mutat rá a filmm űvészet 
eleven gyakorlatában. A Lotman által interpretált esz-
tétikai és szemiotikai jelenségek, mozzanatok a film-
művészetet azokon a Іkérdéses pontjain definiálják, 
ahol fejlődése, továbbépítése lehetségesnek mutatko-
zik. Emellett Lotman e könyve egyrészt felveti a 
film és a poétika kínálkozó szintézisét, másrészt ré-
gen várt alapot ad a közös eredmények, a különböz đ  
megállapítások kölcsönös konfrontálásához, ami vég-
eredményben csak haszonnal járhat a vizuális és 
„írásbeli" művészetek és általában véve is a kultúra 
kérdéseinek vizsgálatában. Nagyon is érvényes az, 
amit Lotman kutatási programjának értékelésekor 
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termész еteről tanitott, a kultúra legszélesebb relációž- 
ban gondolkodva is érvényes. Lotman kutatói mun- 
kásságának egyik legnagyobb varázsereje rejlik eb- 
ben az egymásra vonatkoztathatóságában" (Danyž 
Magdolna: A kultúra szemiotikája. ТУj Symposion, 
137. szám, 321 old.). 

Lotman könyvének külön növeli értékét az a körül-
mény, hogy elméleti általánosításait az ötvenes és a 
hatvanas évek filmjeiből vett példákkal is alátámaszt-
ja. Kétségtelen ugyanis, hogy a modern fflmmuvé-
szet ebben az időszakában már elérte formanyelvé-
nek teljességét, kifejezés módjának viszonylagos ön-
állóságát is bizonyította, és olyan remekm űveket adott 
a filmtörténetnek, mint Antonioni Nagyítása, Fellini 
Nyolc és félje, Bergman Personája, Wajda Hamu és 
gyémántja, Alain Resnais Tavaly Marienbadban-ja, 
Csuhraj Ballada a katonáról vagy a hfresebb 41.  C.  
alkotása stb. A filmekből kiragadott jelenetek leg-
inkább eszközeivé válnak Lotmannak egy általános 
tétel konretizálására. 

A könyv utolsó fejezetében Lotman Antonioni Na-
gyítását elemzi és arról beszél, hogy a szemiotikai 
problémák már nemcsak a nyelvrendszert hatják át, 
hanem a film tartalmában is tükröz đdnek. Lotman 
elemzésével feltárja a Nagyítás szöveteinek, azon sze-
mantikai szintek jelenlétének művészi formáló erejét, 
amelyek a modern filmművészet távlatait illet đen 
további szempontokat, „filmigazságokat" vetnek fel. 
„Antonioni filmje érdekesen tanúskodik a modern 
filmm űvészet spontán folyamatairól. A második világ-
háború utáni idđszakban a film gyorsan távolodott 
Eisenstein hagyományaitól, az intellektuális filmt ől, 
az eszmék filmművészetétől, és az élet sűгűjében ke-
reste a filmigazságot kommentálás nélkül. A Nagyí-
tás-t tekinthetjük annak bizonyítékaként, hogy je-
lentkeznek Eisenstein hagyományaihoz visszatér ő  tö-
rekvések. A film kezdi magát jelrendszerként értel-
mezni, és tudatosan alkalmazza is ezt a tulajdonságát. 
A véletlen fényképek szemiotikai analízise lehetđvé 
teszi a gyilkosság tényének megállapítását, a világ 
szemiotikai analízise pedig Antonioni véleménye sze-
rint megingatja a tények megdönthetetlenségébe ve-
tett átgondolatlan hitet és utat enged a fžlmigazság-
nak." 

J. M. Lotman jelen munkáját egészében véve a film 
nyelvrendszerének strukturalista-szemiotikai kifejté-
sére tett kísérletnek vesszük ennélfogva mindaz amit 
a filmszemiotikára és -esztétikára vonatkozólag a to-
vábbiakban elmondhatnak nem kerülheti meg Lotman 
könyvének azon értékeit melyek a m űelemzés/film-
elemzés közben feltáruló általános szemiotikai törvé-
nyek megfogalmazásakor és az ezekkel kapcsolatos is-
meretelméleti kérdések kidolgozásakor felmerülnek. 
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Miklós Pál írásaiban úgymond „Magyarországon az el-
sők között hívta fel a figyelmet az irodalomtudomány 
világszerte terjedő  új elméleteire és alkalmazza a 
korszerű  iskolák módszereit irodalmi és összehasonlí-
tó esztétikában". E könyvében szintén úttör ő  előmun-
kálatoknak számító gazdag és szerteágazó termést 
kapunk kézbs , csak ezúttal — mint ahogy a cím is 
meghirdeti — a vizuális kultúra , a képzőmű+vészetek 
köréből . irásunkban nem akarjuk megkérd őjelezni 
Miklós Pál és könyve úttörő, „apostoli" szerepkörét, 
mert csakis üdvözölhetjük , hogy végre valakinek meg-
adatott a lehetőség ,arra, hogy könyv formájában szá-
•oljon be tapasztalatairól , észrevételeiről, és azokat 
egyféleképpen rendszerezve visszaadja a vizuális kul-
túra mozgalmának . Fontos könyv a Vizuális kultúra, 
jelentőségét kétségtelenül az is növel, hogy a ma-
gyarországi viszonylatok között eddig eléggé mell ő-
zött, inkább amolyan „nyugatias divatként" számon-
tartott és elhanyagolt jelenségek kritikai tolmácsolá-
sával és ismertetésével hozzájárul a szellemi élet gaz-
dagabbá és tartalmasabbá tételéhez , mert mint ahogy 
Miklós Pál .az Absztrakció és természeth űség című  
fejezetben (amely, mellesleg igen figyelemreméltó fej-
tegetéseket tartalmaz a magyar képz őművészetben (is) 
jelenlevő  sajátos „figuratív +kontra non-figuratív dua-
lizmus" trcaumáját 'ihletően) megállapítja , a magyar-
országi képzőművészet és művészek „zöme a látvány-
hoz ragaszkodva él ma is, s a stilizálás és jelképte-
remtés nem-európai módjaival őrzi nemzeti jellegét". 
Ha Miklós Pál megengedné , hogy olvasói fenntartás-
sal éljünk, akkor szólnunk kellene tanulmányai tudo-
mányos értekező  nyelvezetének hanghordozásáról, ar-
ról a nyájas, „viccelđdđs" és ironikus tet ѕzelgésrđl és 
apellálásról , mely úgyszólván az egész könyvön vé-
gigvonul . Igyekszünk csak néhány „jópofa сsipkelő-
dést , tücsköt-bogarat" kiemelni: 

— az absztrakt m űvészet olyan ifjú titánjai, akiknek 
tehetségét egyel őre csak öltözköylésük és frizurájuk 
dokumentálja (67-68. old.) 

— ... és muris, megmozgatható drótszerkenty ű  (175. 
old.) 

— ... el lehet tévedni és egyszerre nem is lehet vé-
gigbámulni az egészet (175. old.) 

— ...idősebb hölgyek szemüveget kotorászó csoportja 
(156. old.) 

—... mint cs őfoldozásra alkalmas olajjal bekent vá-
szon vagy éppen semmire sem alkalmas szemét (42. 
old.) 

stb. 

Hogy az írásokra jellemz ő  avatott doktrinéri magas-
ságoknak és az ezzel szükségszer űen járó hanghor-
dozásnak mi lehet az okozója , .azt csak találgathatjuk. 
A legésszerűbb magyarázatnak az igérkezik, hogy 
Miklós Pál heves, indulatos csatát vív a vizuális kul-
túráért, annak funkciójáért , gyakorlatáért , mert hazá-
jában a modern művészet országhatárokat nem is-
merő  hullámverése sem tudott konszolidálódni és lét-
jogosultságot nyerni. Azonban nehogy megtévedjünk, 
Miklós Vizuális kultúrája mégsem a modern  magyar 
művészet bástyája . Habár .a könyvcím igen sokat ígér, 
mégsem kínálja fel egy szilárdan megvetett kritikai 
védelmi rendszer szisztematikus kidolgozását , alapjai-
nak 'körvonalazásá +t. Persze fлíu1zás lenne ezt meg-
követelni , tekintettel arra , hogy ennek a könyvnek 
jellege elsősorban (szerintünk) problémák felvetése a 
látvány nyelvéről, a festészeti absztrakcióról, a kör-
nyezetkultúráról , a művészettudományról , Lukács 
Györgynek az iparművészetre vonatkozó nézeteir ől. 
Mind-mind fontos kérdés , s valamennyi próbaköve a 
vizuális kultúra fejlődésének, de figyelve a magyar-
országi szakirodalom ilyen .korszerű  problémák iránt 
való érdeklődését, tájékozódási irányainak szaporodó- 408 
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sót, valamint munkamódszerét (gondolunk itt Bike 
László Németh Lajos, Mezei Ottó , Passuth Krisztina, 
Somogyi György stb. írásaira ), úgy hisszük , hogy a vi-
zuális kultúra elmélete és kritikája megtalálja az utat 
és a szempontokat 'az „új" jelens "egek lényegének tuda-
tosítására és arra, hogy befagadói elvá +rásairól számot 
adva indirekt módon odahasson az alkotók és az alko-
tásfolyamatok alakulásához , módosulásához. 

Miklós Pál könyvébe felszívódtak , ha nem is emész-
tődtek meg a felismert vizuális jelenségekhez való vi-
szonyulás módszerei , ezenkívül világunk — látszólag 
ellentmondásos — kultúrszféráinak szellemisége és 
vívmányai (Mire jó a szemiotika? című  írás). Miklós 
Pál kritikai blokkja, a könyvnek mintegy egynegyedét 
kitevő  Egy évad krónikája (1973-1974) kellene hogy 
megmutassa szerzőnk elméleti gondolkodásának sark-
pontjait, funkcionálásukat a gyakorló kritika rendsze-
rében — minderre azonban nemigen kerül sor. Min-
denesetre azért némi szelekcióval végigkalauzol az év-
ad jelentősebb és kevésbé jelent ős kiállításain , külön-
féle , alkotói megnyilatkozások során . Munkájának ér-
telmét illetően felmerülő  kételyeit a krónika végén 
Igy taglalja : „Ki vehette hasznát ezeknek a krónžkák-
nak? Az olvasó , aki esetleg nem is rendszeres tárlat 
látogató , de žgényt tart bizonyos , akár közvetett infor-
mácžókra a művészetr ől? Nagyon valószín ű, hogy az 
ilyen olvasónak keveset mondhattam, két okból is: a 
krónikák (az en hibámból) elsősorban azoknak szól-
tak, akik látták  Is  a műveket, s így  Is  voltak meg-
fogalmazva (...) Az viszont bizonyosra vehet ő, hogy 
a tárlatlátogató olvasó későn kapta az útžkalauzt; a 
„post festa" megjelent krónžkában esetleg éppen arról 
esett legtöbb szó, amit ő  kihagyott. Marad tehát re-
ménységnek az utókor műtörténésze, aki majd pár 
évtized múltán forrásanyagot keres a mai m űvészeti 
életről. Gyönge vigasz az olyan krónžkásnak, aki a kö-
zönség szemszögéből nézelődik, s így írja útikalauz-
krónikáit. De reménységnek ez is megteszi." Ha ne-
tán mégse , akkor csak kötetduzzasztásnak tette meg 
— fűzhetnénk hozzá szerény megjegyzésként , nehogy 
szó nélkül maradjon . Meggyőződésünk , hogy az olcsó 
és igen körültekintő  mentegetőzés helyett fontosabb 
lett volna összegezést csinálni . Ha már megadatott az 
a szerencsés (vagy szerencsétlen?) lehetőség , hogy egy 
képzőművészeti évadot megismerjünk , áttekintsünk, 
akkor messzemen őbb következtetéseket is elvártunk 
volna , főleg a vizuális kultúra „nagyüzemének" mű-
ködéséről és hatásmechanizmusáról , a felmutatott 
helyzetkép tapasztalatairól , tanulságairól , és a ma-
gyarországi „vizuális kultúra" horizontjairól . Igy csak 
alkalmi betekintést , futó impressziókat kapunk, ame-
lyek a „nagyüzem" évi produkciójának továbbgondo-
lására nyújtanak lehetőséget és ösztönzést . Miklós Pál 
könyve azonban más téktntetben is írásunk folytatásá-
ra össztöлöz. 

A M űvek — m űvészek című  fejezet hat írást tartal-
maz (Vasarelyrđl, Meštrovićról , Kondor Béláról, Bar-
csay Jenőről , Bartha Lászlóról és az olasz szobrász 
Manóról). Hogy miért ezekre a művészekre esett 
Miklós Pál választása , ,azt megint csak találgathatjuk. 
Lehet , hogy szerzőnk ezt a vonulatot érzi domináns-
nak a magyar képzőmuvészetbeл? És vajon milyen 
funkciót tölt be a két „idegen" , a két mediterráni 
szobrász Miklós Pál koncepciójában? 

„Sem az absztrakt művészetnek, sem más irányzatnak 
nem vagyok föltétlen hive" — figyelmeztet bennün-
ket a szerző  (a föltétlen jelz őre különös hangsúly ke-
rül, tekintve , hogy más betűtípussal van szedve a 
könyv szövegében). Gyanákvó vagy tétovázgató „állás-
foglalásával " vajon mennyit használ szerz őnk a ma-
gyar képzőművészet radikálisabb új hajtásainak, tö-
rekvéseinek? Mindenesetre meggyőzően tisztázza az 
absztrakció kérdését , elválasztván a filozófiai értelem-
ben vett absztrakciót a képz őművészetben megrögz ő-
dött, sokszor tévesen használt absztrakció -képzettől. 
Miklós Pál szerint „az absztrakció minden művészi te-
vékenység alapsémája", mert „a művészi visszatükтö- 
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lóság a tárgya, ugyanazok a folyamat általános sémái 
is. Ezen belül van a két visszatükrözési mód különbö-
zősége, az  ti.,  hogy az egyik fogalmi, a másik képsze-
гű. A visszatükrözés általános, a tudományosban és 
a művésziben egyaránt meglev ő  eljárásai közé tarto-
zik az absztrakció. A festészetet a m űvészi, tehát kép-
szerű  visszatükrözés egyik speciális formájának te-
kintjiik". A fejtegetés odáig jut, hogy megállapvtja: 
„A festészetben az absztrakció skálájának két legszél-
ső  változatát képviseli a naturalžzmus, illetve az 
absztrakt vagy non-figuratív festészet." Ennyit a 
szemléletesség kedvéért a szövegb ől, és hozzáfűzhet-
jük, hogy a vizuális kultúra alaptételei körüli vizs-
gálódások , megvilágítások hasznosak lehetnek még ta-
lán az idősebb hölgyek szemüveget kotorászó csoport-
jának, az absztrakt művészet ifjú titánjainak és a bá-
mészkodó kiállítás ІlбtоgаtбkПаk is, valamint nem kell 
elfeledni a jövő  búvár-tehetséggel megáldott műtör-
ténészét sem, aki majd esetleg az arisztotelészi-luká-
csi visszatükrözés-elméletet fogja hüvelyezni. 
Persze tény , hogy .a technikai civilizáció kitermelte 
médiumok , valamint a Magyarországon még csak di-
vatos filozofálgatásnak elkönyvelt McLuhan-izmus a 
művészetek és a vizuális kultúra organizmusának 
újabb vetületeit , sorvadásait , de kinövéseit is el őre-
jelzik . Kétségtelen , hogy a lépéstartás igénye és a 
belőle fakadó elvakult állásfoglalás veszélyéket rejt, 
de a hűvös mértékletesség és középszerűség sem te-
kinthitő  célravezetőnek. S Miklós Pál azon az arany 
középúton jár, melyről a könnyelműen felforgató rőt 
hajú titánok és a változásokat szemérmesebben elvi-
selők és beismerők felé egyaránt tetszet ősnek tűnő  
elméleteket szöveget — méltóképpen igazolván ava-
tott sokoldalúságát és tájékozottságát. 

A kötet két utolsó fejezete (is) említést érdemel, ezek 
közül az egyik a környezetkultúráról , a másik a mű-
vészettudományról szól . A látszólag „újkeletű" kérdés-
komplexumok tárgyalásában a teljességre , a tárgy 
kimerítésére való törekvés mindenképp üdvözölend ő  
és megérdelmi figyelmünket . A teljességre és a tárgy 
kimerítésére való törekvés egyébként Miklós Pál 
könyvének a legnagyobb erénye , és elveit , érveit, né-
zeteit aligha nélkülözhetjük a vizuális kultúránkról 
folytatott dialógus , valamint a vizuális kultúra elmé-
leti konzekvenciáinak radikális végiggondolása alkal-
mával. 
Azt hisszük , Miklós Pái „nehéz kulcsra járó" m űvét 
feszegetve" .a tovabbi tikonsbatáció'k és befogadói men-
talitások gazdagabb skálája nyílhat meg, ami egyúttal 
a Miklós Pál-i „kulcskészít ő  üzem fortélyainak" —
fđleg gondolunk itt az évad -krónikájában prezentált 
kritikai gyakorlatra — meghaladást is elősegítheti. 
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Az irodalmi kritikával kapcsolatban felmerül ő  kér-
déseket már sokan megválaszolták. Az elméletírók, 
kritikusok véleményei helyenként ütköznek ugyan, 
ám szép számban ismerünk olyan problémákat is, 
amelyek már csaknem egészében tisztázottnak tekint-
hetők. Mind a túlhaladott, mind az érvényben lév ő  
álláspontok helyességér ől és melléfogásairól legmeg-
bízhatóbban a kritikai gyakorlat eredményei tanús-
kodnak. A modern kritika kialakulásának kezdetét ől 
az állandó irodalmi mozgások hatására nemcsak az ér-
tékelés módszereir ől alkotott felfogások, hanem az 
esztétikai elvek is jelent ősen módosultak. Szükség-
szerű  változáso'król van szó, hiszen a legújabb for-
mai-tartalmi megvalósulásokat elavult módszerekkel 
szinte lehetetlen lenne megközelíteni. A kritikus min-
den egyes alkotásról az alkotás természetének meg-
felelő  sajátos nyelvet alakít ki. A jó kritika elvisége 
mindig korszerű. Jelenkori alkotások megítélésekor 
pl. a Seinte Beuve által alkalmazott kritikai mód-
szereket teljes fenntartással kell fogadni. (Nem be-
szélve arról, hogy sokak szerint Seinte Beuve, téve-
déseinek nagy részét — a maga korában is —éppen 
megbízhatatlan módszenének köszönhette.) A hozzá 
hasonló elveket vallók az életrajziság fel ől közeled-
nek a műalkotáshoz, mintegy megfeledkezve arról, 
hogy az alkotó élményei a műbe való beépülésük 
után már nem biográfiai adatok. Sajátos rendszerré 
szerveződésük folytán az esztétikum forrásává lesz-
nek. A műalkotásban testet ölt ő  esztétikum minősé-
gileg sokkal több puszta ornamentikánál. >rtéket 
képvisel. Amikor tehát az alkotás értékelését t űzzük 
ki célul, elsődleges feladatunk az esztétikum vizsgá-
lata. Az életrajzi körülmények valamilyen formában 

kétségtelenül hatással vannak a műalkotás kialaku-
lására, ám kritikai jelent őségük nincs. A korrajz is-
merete is kívánatos, hiszen az esztétikai értékek tör-
ténelmileg, nemzetileg igencsak viszonylagosak, ami 
azt mutatja, hogy összefüggésben állnak a m űalko-
tás életterét meghatározó társadalmi, történelmi fo-
lyamatokkal. A művel összefüggésbe hozható összes 
ismeretek szolgálhatják a mű  jobb megértését, ám a 
műalkotás esztétikumáról alkotott ítéletünket nem 
befolyásolhatják. 

Az értékelés tulajdonképpeni alapfeltétele az eszté-
tikai jelenségek értékjellegének felismerése. Az elmé-
leti kutatások során bebizonyosodott, hogy az eszté-
tikum szintétikus jellegénél fogva olyannyira bonyo-
lult, hogy csak módszerek sorozatával lehet megkö-
zelíteni. A vizsgálat formái különfélék lehetnek, s a 
lehetséges eljárások közül egyet sem szabad abszo-
lutizálni. Egyes kritikusi állásfoglalások már eleve 
kizárják a helyes ítéletmondás lehet őségét. Vagy a 
világnézeti, vagy az esztétikai igény hiányzik bel ő-
lük. Esetleg mindkettő. Miért nem indulhatunk ki 
pl. a következő  módszertani útmutatásból? 

„Igyekezzünk megismerni a szerző  életét, puhatáljuk 
ki milyennek látta a valóságot és az embertársait, 
milyen széles körű  volt az érdekl ődése és milyen 
mély a tudása, miképp múlatta napjait, hogyan vi-
selkedett a nőkkel, tudott-e bánni a pénzzel és az 
anyagi javakkal!" 

Az előző  mondatokból nem derül ki, mit tekinthe-
tünk a műalkotás legfontosabb kritériumainak figyel-
men kívül marad az esztétikai érték problémája. Ez 
természetszerű, ha egyszer maga a múalkotás válik 
teljesen mellékessé, miközben róla akarunk érdem-
legeset szólni. Az előbb idézett sorok írója szerint 
„amennyiben egy író művérđl érdemben kívánunk 
értekezni", helyesebben tesszük, ha „az alkotás eré-
nyeinek és gyarlóságainak a hideg mérlegelése he-
lyett inkább a mögötte álló embert mutatjuk meg". 
Ezzel elősegítjük a műalkotás megértését, az értéke-
lést pedig az olvasók egyedül fogják végezni. 

Itt merül fel a kérdés: miért van szükség hivatásos 
kritikára? 
Mert az esztétikai értékelés szubjektív kritériumai, 
az esztétikai ízlés, az esztétikai min őségérzék nin-
csennek meg minden emberben, legalabbis nem 
egyenlő  mértékben vannak meg. Az említett kate-
góriák egyébként az emberi személyiség igen fon-
tos tartozékai. Kialakításukat folyamatos esztétikai 
nevelés segíti el ő. Az esztétikai nevelés, a művészi 
alkotások hatásának az eredménye: esztétikailag ér-
zékeny személyiség, akinek el őzetes irodalmi tapasz-
talatai igen széles viszonyítási alapot biztosítanak. A 
kritikus az általa képviselt irodalmi eszmény nevé-
ben ítél. Kialakul benne egy esztétikai ideál, amely-
nek szempontjából értekei. Feladata tehát felszínre 
hozni, kimutatni a műben rejlő  értékeket, amelyek 
objektíve léteznek, vagyis nem az értékelés függvé-
nyei. A kritikusnak, mint első  számú interpretátor-
nak, mint hivatásos olvasónak, a legnehezebben fel-
fedhető  értékeket kell megneveznie. Figyel az újon-
nan megjelenő  alkotásokra, értékel ő  módon vesz ró-
luk tudomást. Munkásságának jelent ősége az olvasók 
értékorientációinak min őségével mérhet ő . 

A kritika „szükséglete az írónak: ez adja neki az ér-
telmes visszhangot, amely nélkül pusztába elhang-
zott kiáltásnak érezné a szavát, ez adja műve meg-
maradásának, a halhatatlanságnak az illúzióját. S vé-
gül szükséglet az átlagos olvasónak is, akinek az 
irodalmi termés egyre növekv ő  áradatában szüksége 
van előzetes selejtezésre, sok esetben pedig megér-
tésre, közvetítésre." —írja Komlós Aladár. 

Az itt vázolt gondolatok Komáromi József Sándor-
nak az ТУzenet áprilisi számában közölt írását olvasva 
merültek fel bennem. 410 
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szerelve, mely az agykérget a zsigeri rendszeren át 
a szervezet mélyeivel köti össze, s a gondolkozás ne-
hézségeit, a problémákat és megoldásukat, a létün-
ket fenyeget ő  veszélyt az egész test ügyévé teszi, s 
annak az állapotával mint egy sarkaló, szorongató, 
büntető  s jutalmazó regulátorral önmagára is vissza-
hat. A zene sajátos maternatžkájával, finoman ada-
golt feszültségeivel és megkönnyebbüléseivel s ezek-
ből kialakuló hullámaival a gondolkozásnak mintegy 
megkerülésével ehhez a rendszerhez fér hozzá (mely-
nek a működését mi mint érzelmeket tartjuk számon), 
s hozza létre benne a zeneszerző  által átragasztani 
kívánt állapotot és közérzetet. Innen a zene démoni 
hatalma, amelyet Tolsztoj a Kreutzer szonátában em-
leget. Nem gondolom, nem éltem át, amit a szerz đ, 
s olyan állapotba jutok, mintha gondoltam, átéltem 
volna. A művészetek közül erre egyedül a zene 
képes..." 

2. 

1. 

Van-e kilátástalanabb feladat, mint zenér ől szóban 
írni? A muzsika 1enyegét tekintve hogyan is közelít-
sünk? 

Vagy kezdhetném így is: miért, hogy az újév els ő  per-
ceiben az éjközepét éppen csak meghaladva a tévé a 
nemzeti himnuszt közvetíti? Avagy mit ér egy eske-
tés a Nászinduló nélkül? És miért adunk az öneszmé-
lés alsó lépcsőfokán levő  gyermek kezébe csörg őt? Еs 
milyen összefügés lehet itt, hiszen az ember els ő  hang-
szere is éppen a csörgő  volt. >s egyáltalában: minek 
a gyereknek csörgő? Milyen reflexet helyettesít, mi-
lyen mozgási kísérletet pótol, milyen elemi fordula-
tokat közvetít? 

Annyit mindenképpen tudunk, hogy a zenei hang a 
levegő  közvetítette mechanikus rezgés formájában ér-
kezik hozzánk, s ilymódon közelebb áll a tapintáshoz 
és a mozgashoz, mint рё1d цІ  a látás. Nyilvánvaló 
tehát, hogy a zene közvetlenül kapcsolható az élet-
funkciókhoz, az idegállapothoz, bizonyos tekintetben 
az életritmus kifejez ője. A lélegzés például ritmikus, 
a periódusok szabályszerűsége folytán. A zene szin-
tén. Fel'tételezhet ő, hogy az ősi zenét alapvet ően ép-
pen az életritmus határozta meg. A ritmust pedig az 
ütőhangszerekkel lehet visszaadni, így érthet đ, hogy 
első  hangszereink az úgynevezetet zajszerszámok vol-
tak: csörgők, kereplők, dobok, majd a sípok és a hú-
ros hangszerek, de ez utóbbiakat is eleinte ütéssel 
szólaltatták meg. 

Еs miért van az — tehetnénk fel el őrevetítően a kér-
dést hogy a beat éppen ezt az elementáris rit-
must hozta vissza, elevenítette fel? 

Tény az, hagy a művészetek közül az emberi szerve-
zetet a zene képes leginkább ,.,mozgósítani", kissé 
megkopott szóhasználattal élve: hatalmába keríteni. 
Másrészt pedig alkalmas arra, hogy a nyelvek bábeli 
zűrzavarában az ember közös nyelve legyen. S mi 
mindannyian e közös nyelv vonzásában élünk. De mit 
közvetít ez aritmus-dallam-eszperantó? 

Németh László erről a következđket mondja: „A zene 
pedagógiai jelentőségét — Platónnak ebben igaza volt 
— nem lehet túlozni. Ha meggondoljuk, mi a zene, 
s hatását hogy érheti el, ez természetes  is.  A gondol- 

411 	kozás alá az emberben egy rezonátor-rendszer van 

A zenét — a fent megfogalmazott átvetítő  képessége 
miatt — sokan, Leonard Bernstein szerint a történe-
lem legracionalistább elméi is, mindig egy kicsit misz-
tikus ködön árt látták, „felismervén a matematikának 
és a mágikus varázsnak azt a gyönyörűséges és telje-
sen meggy őző  ötvözetét, ami maga a zene". Zene és 
mítosz testvérként járjak át a századokat. Garma-
dával sorolhatnák az ehhez kapcsolódó különössége-
ket. Ízelítđül űne egy: Kelet-Afrikában annak idején 
a dob annyira szent dolog volt, hogy még a szökött 
bűnöző  vagy a rabszolga is sérthetetlenné vált, ha 
elérte a hangszer körzetét. Ma persze inkább a zene-
ipar, a hangleanezdömping, a tömegtermelés mítoszát 
kellene inkább megvizsgálni. De nem becsülték-e már 
annak idején túl a dobot, egyáltalában a zenét? Vé-
dettségében nem vált-e maga is elhatárolt, elszigetelt 
varázskertté? 

Molnár Antal Eretnek gondolatok a muzsikáról c. 
könyvének előszavában az embert a világmindenség 
szörnyű  távolságaiból a földi lét síkjára helyezve gon-
dolatát így folytatja: „Nemcsak az emberiség magára 
hagyatott; a zenéje is az — tökéletesen magában álló, 
földi jelenség. S ha megfontoljuk, hogy m űvészi fo-
kon csak az emberiség tud zenélni, azt kell monda-
nunk: a zeneművészet kizárólag emberhez kötött, az 
embert jellemző  jelenség." 

Nem több. De nem is kevesebb. 

3. 

Hajlamosak vagyunk általában mindig a következ-
ményt és a külsőségéket vizsgálni. Igaz, a rock törté-
nete igazán bővelkedik a külsđségekben, másrészt ma 
már elnéző  mosollyal vagy öngúnnyal tekintünk vissza 
arra az időre, amiikor a .könnyűzenében az volt a fő  
kérdés, hogy melyik a jobb együttes: a Beatles vagy 
a Rolling Stones — de a beat mint zenei jelenség 
akkor válhat csak érthet ővé, ha eredetét, létrejötté-
nek körülményeit figyeljük, amikor ez a zenei forma 
még kisebbséget jelentett. 

Az okok jobbára ismertek, szociológusok és pszicholó-
gusok már bejárták ezt a területet. Emlékeztet őül 
azonban nem árt felvillantani néhány fontos mozza-
natot. 



A nyugati világban az ötvenes évek elején a fiatalok 
nemzedéke az úgy-ahogy konszolidálódott társadalom-
ban furcsa szorongással, ingerültséggel, magányos tö-
tnegként a közösségi 1ménуt keresve válik egyre szá-
mottevőbb tényezővé. Ez a fiatalság a nagyváros ut-
cáin él, abban a nagyvárosban, amely a népesedési 
és technikai robbanás szörnуszülötteként betekinthe-
tetlen; nem érzékelhetđek a határai, nincs olyan köz-
ponti tere, ahol egybegyűlhetne a lakosság. Itt élnek 
azok a fiatalok, akik lxiológiailag ugyan korábban ér-
nek, felnđtt-státusuk azonban kitolódik, hiszen tár-
sadalmi pozíciójukat majd csak a termelésben elfog-
lalt helyzetük határozza meg, az ipar fejl ődése foly-
tán ezt azonban •a hosszabb tanulmányi id őszak 
késlelteti. S ha a társadalom megfeledkezik aktivizálni 
egy nemzedéket, az a társadalmonkíviil іségbe sodród-
va azért valahol azonosulni kíván, s ehhez a zene 
mint közös nyelv (a divattal, öltözködéssel, tánccal 
stb. mint kísérđjelenségekkel együtt) eszközként ki-
válóan alkalmas. Ritmusában a beat a megalopolisz 
zaját, atmoszféráját jébeníti meg, az elszigetelt, kívül-
álló fiatalok dühös agresszivitását tükrözi, ugyanak-
kor mindezt egyben levezeti is. 

A nagyvarosnak nincs memóriája. Az (egyéni) tör-
ténettik, események nem rögzít ődnek. Másrészt a kí-
vülrekedtség céltalansága nem kínál távlatot. Marad 
tehát a pillanatnyiság mítosza (a rock esztétikája sze-
rint a művészi produkciónak a hatás pillanatában el 
kell égnie), feszülő  ellentétként. Hogyan sikerül ezt 
a zenének feloldania? 

Ungvári Tamás A rock mesterei c. könyvében erről 
így ír: „A rock formailag is, tartalmilag is kifejezi az 
ifjúság helyzetének belső  ellentmondásait. A rock 
olyan zene, amelyben nem a melódia (tartalom), ha-
nem a ritmus (a feszültség) uralkodik. Könny ű  lenne 
olyan elméletet felállítanunk tehát, hogy itt a feszült-
ség egyenl ő  lenne bizonyos lázadó indulattal, mely 
csupán a formában nyilatkozik meg. Tudnunk kell 
azonban, hogy mindez a rock gyengesége. Csak egyes 
áramlataiban (a folkban, a protestban) tud ez a láza-
dó indulat tartalommá válni. Másutt, a rock elkom-
mercializált ágaiban a lázadás mindössze a ritmus fe-
szültségeiben jelenik meg. A rock tehát іmétlődésre 
épül, s így különös trükköt használ. Azt a látszatot 
kelti, hogy benne az el őre megszabott ritmus és a 
„szabad" melódia ,tör kiegyenlítődésre." 

A megvalósulás fokától függetlenül a szándék azért 
természetesen világos. Еs nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt sem, hogy a beat valahogy túl gyorsan 
kapott polgárjogot. Kezdetben szinte hihetetlennek 
tűnt volna, hogy egy komolyabb tancdalfesztiválon 
beat együttes is fellépjen. Azután mégis megtörtént. 

A Beatles fiúk egyik napról a másikra (ez a nap Len-
non szerint 1964. július 10.) milliomosok lesznek, alig 
egy évre rá, 1965. június 12-én pedig már a király-
nőtől megkapják a lovagi címet is .. . 

Nem tulajdonítván túlzott jelent őséget a számoknak;•  
mégis meg kell jegyezni, hogy az utóbbi száz eszten-
dőben a Föld népessége megduplázódott, s ez els ősor-
ban az ifjúság számának növekedésében jelentkezik 
először, Azután: a statisztikai adatok szerint 1950-ben 
az USA-ban csaknem négymillióra rúgott azoknak a 
gyerekeknek a száma, akik nem részesültek rendsze-
res oktatásban, hanem vándormunkásként, alkalmi 
keresőként egzisztáltak, tehát már bizonyos tekintet-
ben fogyasztóként szerepeltek. Ez a szám kés őbb 
emelkedik, ugyanakkor — az életszínvonal állandó nö-
vekedése miatt — a még tanuló ifjúság is számottev ő  
fogyasztónak számít. Az ifjú nemzedék tehát egyál-
talán nem elhanyagolható „kisebbség", s ezt megér-
zik, felismerik a tévé- és rádióállomások, a lemezki-
adó vállalatok. Az egyre népszer űbbé váló kisebbségi 
zene nem maradhat a háttérben. Ez azonban persze 
már külön történet. 

4. 

Mi újat hozott a beat, mint zene, mint jelenség? 

Szokás a könnyűzenét általiban lebecsülni. Pedig a 
komolyzene mellett a könnyű  műfajnak .is megvan a 
maga szerepe, másrészt pedig a kölcsönhatás az év-
századok folyamán állandóan kimutatható. Theodor 
W. Adorno nem nagyon szereti a könnyűzenét. A 
dzsesszt sem. A standardizáció miatt. Dzsessz cím ű  
tanulmányában azt próbálja bizonyítani, hogy aki az 
érthetetlenné vált zene vagy a mindennapok elidege-
nedettsége elđl a dzsesszhez menekül, lényegében 
csak olyan zenei árurendszerbe kerül, amelynek csak 
egy előnye van a többiekkel szemben, hogy nem egy-
szerűén áttekinthető. A dzsessz haladó tendenciáiról 
szólva azonban kénytelen elismerni, hogy ez a zene 
„az előadót újra belevonja a ,kompozícióba". Ez pedig 
igen lényeges mozzanat a továbbiakra vonatkozóan. 

Nem szorul külön bizonyításra, hogy a nagyközönség 
befogadó képességét illet ően a zenei szerkezet, vagy 
ahogy Németh László mondta, „a zene sajátos mate-
matikája" elsőrangú szerepet játszik. Az egyszer ű  hall-
gató ugyanis rendszerint addig képes lépést tartani 
egy kompozícióval, amíg a szerkezeti egységek ismét-
lődését illetően a szabályszerűségeket, periódusokat 
érzékelteti. Az úgynevezett mai modern zene éppen 
azért talál nehezen megértésre és koncertközönségre, 
mert ritmus- és dallambeli szerkezete oly bonyolult 
képietf , hogy megértéséhez alapos zenei el đtanulmá-
nyok szükségeltetnek. 

A könnyűzene természetszerűleg soha nem engedhette 
meg magának azt .a luxust, hogy összetett, nehezen 
követhető  periódusokra építsen, mert ezzel a közért-
hetőségtől fosztaná meg magát. )ppen ezért igaz Ador-
no megállapítása, miszerint a könnyűzenét a standar-
dizálódás jellemzi, ennek prototípusa pedig a sláger. 
„Az egész világ slágertermésére nézve mérvadó ame-
rikai típus alaptörvénye —írja —, hogy a refrén 32 
ütemes legyen, bridge-dzsel (híddal), vagyis az ismét-
léshez átvezetđ  résszel a közepén." 

A beat előzményeihez kapcsolódva el kell még mon-
danunk, hogy az ötvenes években a zenekedvel ők fi-
gyelme mindinkább a dzsessz felé fordul, f őleg az 
improvizációs szabadság miatt. Ez mindemképpen mi- . 
nőségi változás, mert a könnyűzene „törzse" nem na-
gyon hajlott meg, ez a zenei forma továbbra is a biz-
tos és kipróbált úton .halad, édeskés, szirupos, lapos 
dalszövegével együtt. Komoly válságban van ekkor 
már az operett, éppen a felsorolt jegyek miatt, helyét 
mindinkabb a musical veszi át, amely ugyan formai-
lag nem hoz sok újat, de a csomagolása korszer űbb. 

A kisegyüttesek összetételét illet ően is lassú, folya-
matos változás észlelhet ő  (nem beszélve a nagyzene-
karok fokozatos háttérbe szorulásáról): kiszorul a har-
monika és a hegedű, viszont a trombita, klarinét, 
harsona, zongora, bőgő, dob összeállítás mellett mind-
inkább meghonosodik a szaxofon, néhol a xilofon és 
a vibrafon; majd a trombita is egyre inkább hitelét 
veszti — de itt még mindig csak a klasszikus hangsze 
rek váltakozásáról van szó. 

A beat minőségileg hoz változást. Á kisegyüttes fel-
állítása egészen újszerű  (gitárok és a dob) — ha a 
zenei formát, szerkezetet ez nem is kockáztatja. A 
korábbi szólóénekes helyett itt rendszerint az együt-
tes mindegyik tagja énekel, ami valamilyen módon 
a közösségi lét megvalósítására való törekvést szim-
bolizálja (mint már korábban jeleztük, ez a zene a 
„magányos tömeghez" szól). S amíg a dzsessz a ze-
nész számára a darab modulálását teszi lehet đvé, a 
beat araaga az aktív muzsikálást nyújtja. Pontosabban: 
leszűkíti azt az időt, hogy valaki zenekarban játsszon. 
Ahhoz ugyanis, hogy valaki jól, vagy elfogadható mó- 412 



don zongorázzon egy dzsessz együttesben, ahhoz leg-
alább hat év kell. Ha szaxofonozni akar, el őbb meg 
kell tanulnia klarinétozni stb. Bizonyos zenei alap-
ismeretek és jó hallás birtokában viszont gitározni 
már három-négy hónap után lehet. A technikai hibá-
kat az erősítőkből jövő  tomboló hangáradat amúgy 
is semlegesíti. (Az igazi beat-zenészek persze már ko-
rán felismerték ennek veszélyét, s igen gyorsan igé-
nyesebb, árnyaltabb muzsikálásra váltanak.) 

Ami azonban döntő : a beat a ritmus és a hangszín 
felfrissülését jelenti. Az eredend ő, primitív, lüktető  —
az életritmusnak megfelel ő  — ritmust hozza vissza, 
hangszínében pedig a kor zaját vetíti (igaz, a techni-
kai kellékek segítségével). Ez a hangszín az, ami va-
lóban új, s ami egyben egy közösségi hangtónusra is 
rezonál. 

S amíg a modern komolyzenében az egyén valahogy 
egyedül, személytelenül áll a zajos, autótülkölést ől, 
motorzúgástól, gépkattogástól zajos utca sarkán, ad-
dig a 'beat hallgatója már a téren áll, a tömeg-
ben, és dalol. 

Azután a térre kivonul a tévé, a rádió, megjelennek 
az ügynöktik, a lemeakiadók, a lemezlovasok, a_ bank-
szakemberek, a beat pedig bevonul a patinás színhá-
zak előadótermeibe, a divatáruházakba, az ajándék-
tárgy-boltokba... A kottalapok közé becsúsznak a 
szerződési okmányok. 

Wright szavaival élve, az építeszeti alkotásoktól ugyan-
azt várjuk el mint az embert ől: a becsületességet. Ezt 
az erkölcsi ismérvet a kiértékelés függvényeként kell 
keresnünk. Az elismerés és megbecsülés a szakma 
egyik létérdeke. Többen elégedetlenek a mai értéke-
lési módszerekkel mások felelesgesnek vélik alkalma-
zásukat, és az érték kérdése helyett az épület használ-
hatósági szempontjait domborítják ki. A m űszaki és 
kulturális közösségnek meg kell adni a lehet đséget, 
hogy érdeklđdési tárgykörei szerint rákérdezhessen: 
ki, hogyan és milyen céllal hat az értékre; illetve, 
hogy magát az értékelést elvégezze. E sz űk területen 
döntđ  szerepű  a kérdéshez való hozzáállásunk. Egy 
jó állásfoglalás az értékelés els ő  stádiuma lehet. A ré-
gi rómaiak az elemeket értékelték. Ma, amikor az 
építészet társadalmunkat, életszínvonalunkat tükrözi 
és mércéje annak, a kiértékelést az „egyszerű" ember 
felé irányítjuk és a szerkezetekben, színekben, han-
gokban és környezetünkben az ő  igényeinek és az ál-
tala képviselt szellemnek az érvényre juttatásával kí-
séreljük meg az értékelést. 

Igy elérkeztünk a tervez őhöz mint szubjektumhoz. 
Igazat adhatunk-e azoknak, akik megszólják, s đt oly-
kor megkérdőjelezik a tervező  munkáját, akadályozva 
ezzel „kedvenc kedvtelésében"? A tudás (így a mes-
terségbeli tudás is) objektív kategória, s ha a művet 
ennek megfelelően egzakt mércék alapján értékeljük 
ki, akkor az alkotás (épület) elveszíti a uvészi vagy 
nem művészi jelentőségét. Ez a kérdés az építészet 
számára már nem mérvadó. A mű  elkészült, mi több: 
használható. Amint látjuk, az érték és a funkcionali-
tás problémája összetett, a tisztázására irányuló tö-
rekvés dilemmákhož vezet. 

harkai 
imre 

az 
értékelés 
igénye 
az 
éр ítéѕzetben 

Általában a társadalom értékeli az épületet: újságírók, 
zsüri, kritikusok, az építmény használója, lakója stb. 
Kézenfekvđ  lenne, hogy maguk az építmények hasz-
nálói mondják el kritikai észrevételeiket és érték-
ítéleteiket. De kik azok, akik (a szakmabeliek mel-
lett) mérvadó ítéletet mondhatnak? Hiszen a népsze-
rűség, mint pl. a zenében is, sokszor a giccshez pár-
tol. Valamit szeretni még nem jelent tárgyilagos érté-
kelést, így a kettő  össze nem vethetđ. E különbség tu-
datosításának problémája az iskolai tantervekig nyú-
lik vissza, s erre a területre kiterjesztve külön vizs-
gálat tárgyát képezhetné. Egyel őre azonban az érté- 413 



„Új" filmet vetítenek mozijainkban. Az új amerikai 
filmet elindító alkotást, a Szelíd motorosokat. Ezt a 
nyolc évvel ezelőtt készített filmet nem szelidítette 
meg az idő. A közönséget annál inkább. Miután vé-
gignézhette nyolc év amerikai filmtermésének javát, 
amely az „új hullám" legkisebb nyomát is magán vi-
seli, a Hollywood által beolvasztott „új filmet" el is 
feledvén, élvezi a tökéletes amerikai kommersz fil-
meket. Az előadás .alatt végig mocorgó közönségr ől 
nem lenne érdemes írni, ha nem általános jelenségr ől 
lenne szó. Sajnos az újabb keletű  amerikai filmek va-
lóságszínű  köntösük miatt többet ártattak filmízlésünk 
nevelésének, mint eddig bármely más film. Mérsékelt 
élénkséget vetítés alatt egyedül a ma már sztár Jack 
Nicholson megjelenése váltott ki. 414 

keléš a kiváltságosok privilégiuma marad, azoké, 
akiknek bizonyos körülményeknek a közrejátszása 
folytán megadatik a társadalmi kritériumok alapján 
történő  véleménynyilvánftás és ítéletmondás lehet đ-
sége. 

Az .értékelés elvi kérdéseinek tekintetében nagyjából 
ilyen megoszlás figyelhető  meg: egyesek történelmi 
szempontokat érvényesítve követelik a két filozófiai 
kategória tiszteletben tartását: az id ő  és tér anyagtól 
való elválaszthatatlanságát. A másik fél a több évti-
zedes várakozással szemben minél több elem tudo-
mányos módszerekkel történ ő  azonnali értékelése mel-
lett száll síkra. Most az értékelésr ől eddig elmondott 
elvi szempontoknak az építészetben mint tudomány-
ban konkrétizélt problémáit kell szemügyre vennünk. 
Itt rögtön eszembe jut az az építészetre nézve nem 
túlságosan hízelg ő  megállapítás, mely szerint, a mű-
építeszetet és az irodalmat mindenki megérti, az or-
vostudományt csak az orvosok. Az err ől a „megértés-
ről" alkotott képzet hamissága váltotta ki félelmün-
ket az „egyszerű" megértéstől és bizalmatlanságunkat 
az azonnali іёгtёКеlёѕѕіl szemben. 

A festő  állványa mögé tekint, szabadban vagy zárt 
térben: virágot, összetört cserepet, fakupát, hamvas 
barackot festhet, vagy elégedetten .nyújtózó modellt 
mintázhat meg. Válogathat és dolgozhat. 

A tervező  csak a kapott programot lapozhatja fel tíz-
szer, százszor, ezerszer. Valahol itt .kezd ődhetne a 
probléma megoldása, amely később jó kiérté'keléshez 
vezethetne. 

Ketten lapozhassák a programot! 

Ne csak a tervez ő, hanem az értékelő  is. Mind a ket-
ten egyformán mélyedjenek el a problémában. Hisz 
az értékelésnek a produktumot nem pusztán önma-
gában kell szemlélnie, hanem mint a megvalósulás 
folyamatának utolsó lépcs őfokát: közösen, egyforma 
akarással és szeretettel végigjárva az el đtte levő  lép-
csőfokokat. Mindegyik fok egy állomás: tér, funkció, 
kommunikáció, esztétikum, szerkesztés, plasztikusság, 
szintézis; a fiatal mérnök ötletsziporkázása és bohóc-
kodása, a szépség és a jó uralására irányuló kísér-
let... egészen az értékelésig. Az értékelés mércéje az, 
amit el akartunk érni és nem az, amit megvalósítot-
tunk. Ha az eszmét értékeljük s a munka eredménye-
ként létrejött épületet, várost vagy régiót szembesít-
jük a tervvel, ennek a szembesítésnek az eredménye-
ként lehetőség nyílik a hibák kijavítására és a bels ő  
egyensúlyviszonyok korrigálására. 

A pontos definicióval meg nem határozható m űépí-
tészetnek három fő  mozzanata van: funkcionalizmus, 
esztétikum és felhasználhatóság. A legtöbbet emlege-
tett érték-ellen őrző  az esztétikum, a kreativitás tehát 
csak a szépség törvényeivel és azok lényegével össz-
hangban bontakozhat ki. Ez mindenesetre megérdem-
li az elgondolkodást, de magában még nem elegend ő  
a térnemesítési törekvések megvalósításához. 

A műépítészet konzervativizmusa nem teszi lehet ővé 
a szabadabb kiválogatódást és a merészebb kísérle-
tezést, így az el őrehaladás sem kell ő  mértékű. Mind-
ezt azok érzik leginkább, akiknek képzelete az újdon-
ságok felé mindig nyitott, és maguk a tervez ők, akik 
érzik az emberi környezet kiépítésének a szükséges-
ségét s alkotói kedvükben készek érvényre juttatni 
a játékosság bolondos elemét is; ha nem is létjak tisz-
tán, kinek és miért építenek, érzik a szabadabb, a 
korszerű  hozzáállás szükségességét, amellyel az em-
bereket közelebb lehet hozni egymáshoz. 

Nem város-múzeumokat akarunk, sem arannyal sze-
gélyezett szarkofágokat: az elöregedéssel, a bedohoso-
dással szemben a gyors változás igénye lángostorként 
suhint le és elűzi az elértéktelenedés el őrevetülđ  ár-
nyait. 

bicskei 
zottán 

sze ~ ÍCÍ 
motorosok 
(easy 
rider) 

Rendező : Dennis Hopper 
Operntő r: Kovács László 
Szereplő k: Peter Fonda, Dennis Hopper, 
Jack Nichoison és mások 



Fiatalok készítették ezt a .filmet, de a kezd ő  „fiatalos" 
hibáknak nyoma sincs benne. Beho1 egy túlzás, er ől-
tetettség, homályos jelzés —s őt a két „hős" 'kom¢nu-
nikációs sikertelensége fontos szerepet kap a filmben. 
Egy újfajta nyelvi provincializmus értelmetlenségét 
példázza a farmernak Los Angeles helyett L. A.-t 
mondó Wyatt (Peter Fonda); a részeges ügyvédnek 
(Jack Nicholson zseniális alákítása, mellyel epizód-
szerepéből főszerepet varázsol) a frajer szót magyará-
zó Billy (Dennis Hopper) esete . Bs itt nem nemzedéki 
problémáról van szó, hisz á fiatal stoppossal éppúgy 
nem tudnak közös nyelvet találni. Hiába próbálkoz-
nak konvencionális beszélgetéssel, vagy egy hirtelen 
őszinte kérdéssel — szavaik szertefoszlanak, és új 
tartalommal nekik sem sikerül feltölteniük. Csont-
váz-létüket legalább farmával takarhatnák — állapít-
ja meg kissé lemondóan az idegen fiú. Azonban nem-
csak a szavaknak, életüknek sem sikerül értelmet 
adniuk. Vajon ő'k lennének századunk Don Quijotéi 
és Sancho Panzái? Erről nemigen lehet szó, mert e 
két szimpatikus főszereplő, nem küzd semmi ellen. Gyű-
lölt Amerikájuk zászlóját szép díszként használják, 
motorjuk tartályán, b őnkabatuk hátán. A nyárspolgá-
rok Amerikája mégis elegend ő  okot talál a пncselés-
re. A hősök társadalommal való összeütközései inten-
zitásával együtt növekednek életmódjukból fakadó si-
kertelenségeik is. 

Kiközösítésük, fenyegetettségük valódi okát az ügyvéd 
mondja ki: szabadságuk miatt gyűlölik őket, és bár-
mennyire is próbálnak akadályokat gördíteni eléjük, 
Billy és Wyatt valóban szabad. Megvan a választási 
lehetđségük az életükben, csak éppen élni nem tud-
nak vele. Amerika kapitány egyetlen találó szóba s ű-
ríti elmulasztott lehetőségüket: Elszúrtuk. 

Felvillan a filmben megannyi életmód, látjuk a ter-
mészetbe kivonultak kudarcát — az éhenhaltak sír-
jai sorakoznak településük bejáratánál; a sokgyer-
mekes farmernak és feleségének friss tekintetét, a 
rendező  .azonban sehol nem mond fölényes véleményt, 
mindenhol érezzük a pillanat súlyát, és ezért olyan 
erőteljesek a legkisebb jelenetek is. Amilyen feleme-
lő  az önfeledten fürd őzők elért boldogságának látvá-
nya, annyira megdöbbentő  hatásúak a természet nyu-
godtsága után szemünkbe vágott városi felvételek. 

Egyetlen lendülettel elmondani mindezt, aminek hite-
lességében egy pillanatig sem kételkedünk, nagy tel-
jesítmény, ,de eközben új filmnyelvet teremteni igazi 
művészi eredmény. Az azóta hozzánk eljutott filmek 
között egy ;sem akadt, amelyben a kamerának ékkora 
szabadságát láttuk volna. Nem a gyors mozgásokra 
gondolok itt, hanem a tárgyi valóságnak (a képkocka 
által kimetszett voltát figyelembevéve) a kamerával 
való szabad átalakítására. A kép elhomályosítása, a 
részletek szabad kiemelése, a színek torzítása, mind-
ez ,a kép elsődleges fontosságát (nem a forgatóköny-
vét, a színészét) bizonyítja. Egy példa: a hídon szá-
guldó motorosokat dróthálón át mutatja a kamera, 
eszünkbe juttatván a fénykép őskorából a milliméter-
papír előtt szaladó embert és a konceptuális művé-
szetet is. A képmező  egy pillanat alatt kitágul, és a 
torz, befejezetlen hídvas-kompozíciók gyors egymás-
utánban táncolnak el a szemünk el őtt. Nem található 
a filmben egyetlen példa sem az üres formajátékra 
(más kérdés, hogy egyes jelenetek, mint például az 
órát eldobó Amerika kapitányé kissé er őltetettek). A 
tájfelvételek: a feny őerdő  hűvös eleganciája, a hegy-
kúp alatt hangyakénit mozgó motorok, a csillogó fo-
lyó elhomályosításával kettémetszett képmez ő, a nap 
szivárványfüggönyében úszó motorok, — mind tarta-
lommal telítettek. Ugyanígy a kábítószer mámorában 
lejátszódó jelenetben sincs a kamerának egyetlen fe-
lesleges mozdulata, viszont egyes jelenetek ismétl ődé-
se mégis csökkenti az egész erejét. A karnevál gro-
teszk forgatagából a légsűrítőkalapács csattogásával 
kísért kivonulás a temet őbe, a kifehéredett vászon-
ba (napba) táguló kép, mind egy következetesen vé- 

415 	giggondolt film remeklései. 

A Szelíd motorosok útmutató alkotás lehetett volna, 
egyes némafilmektől eltekintve azonban ez idSig még 
csak nyomokban található a kamerával való írásnak 
ilyen erőteljes alkalmazása. Talán csak a két angol 
rendező , Ken Russel és Stanlejј  Kubrick alkotásait 
említhetjük itt. 

A késői átvételen kívül még valamit felróhatunk a 
hazai forgalmazásnak: azt, hogy elmaradt a kísér ő-
zene szövegének fordítása. A csillogó motorok bemu-
tatásakor, vagy a száguldozások alatt szóló dalok így 
csupán szórakoztatásként hatnak, holott az irónikus 
szöveg fontos szerepet játszik a filmben. 



sziveri 
jános 

egy 
nappal 
több, 
egy 
nappal 
kevesebb 

(mindennem ű  
összefüggés az 
egyes darabok 
között 
véletlenszer ű , 
avagy mégsem) 

(„a cseppek, 
amikor 
visszahullanak 
a mederbe, 
gyű rű t vetnek 
a vízen, a gy ű rű  
nő , növekszik, 
végül 
nyomtalanul 
belevész 
a víz színébe, 
anélkül, hogy 
tudni lehetne, 
hova hullott 
vissza a csepp” 
(P. Ispirescu) 

Nem tudod, kit saj;nálj. A medve ugrá!I, mells ő  lábaival kapkod a bot 
után. Mély hörgések kísérik a táncot. Megviselt jószág. Cafatokban 
lóg összeragadt sző re. Az ember torokhangon énekel, veri a dobat. 
Lánccal és bottal ,tartja távod és ugyanakkor közel az állatot. Csapzott 
pofaszakállú, őszes hosszú bajusza szinte már eltakarja a száját. Szá-
nod ,mind'kettőjüket. Kit jobban. 

Kit jobban,  kit .kevésbé. 

A medve felhorkan. Megcsördül a lánc. Vajon van-e abban igazság, 
forró bádoglapon tanítják táncra a vadat. 

Szánj, avagy gyíлlölj. 

Akkor úgy t űnt, mintha előtte minden ugyanúgy 
lett volna, mint ,ahogyan volt 
Ha éppen arra lenne szükség, leírjam, leírhatnám, 
de megtehetné-e bárki ugyanezt 
Ugyanezt helyettem Más helyett valaki más 
Bárki helyett én ugyanazt 

Engem ís, téged is csupán kitalá'lfalak. 

a 
megváltó 
felismerés 

Azt képzeltem, ha így mérsékelten, lépésról lépésre gázolok a vízbe, 
megelőzhetem a bajt . Attól félek, lassan befejezem a szöveget, anél-
kül, tudnám, mi-ként. Apró loccsanásokat csitítok tenyeremmel, lá-
bamhoz ütődnek h űvös szájukkal a halak. A háló kezem és lábujjam 
között kifeszítve. A tó friss, лedves levegő je kószál a fekete víz fö-
lött. Csak érzem ,a súlyt. Megemelem a halakka đ  teli hálót. 

így 
valahogy 
kezdődik, 
mint 
minden 

Ha tudnám, .mindezt miért. Egy nappal több, egy nappal kevesebb. 	416 
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A  következőkben a kísérleti költészet századforduló 
utáni útjainak keresztmetszetét kívánom megadni 
azoknak a látszatra vagy részleteikben eltérő és más
más név alatt jeilenlkező fő  költészeti mozgalmaknak a 
tükrében, melyek különbözőségük ellenére szinte azo
nos alapelv, a konkrét művészet alapelve szerint hir
dették meg a hagyományos, vonalon belüli költészet 
elleni harcot. írásom nem valamilyen egyéni elmélet 
éirvényrejuttatását szolgálja; mindenekelőtt tájékoz
tatni, tudósítani kíván a világban a múltban lezaj
lott és ma is tartó folyamatos költészeti forrongások
ról. Ehhez a munkához a jelenleg beszerezhető szak- 
irodalom legjobb darabjait válogattam ki számos, 
már több áttételen és átdolgozáson átesett tanulmány 
kárára, melyek nyelvileg, esetleg térben is hozzáfér
hetőbbeknek mutatkoztak. Élő, napról-napra változó 
jelenkori tüneményekről lévén szó, néhány egészen 
friss vagy a kiadó által csak bejelentett újabb fo r
rásmunkát már nem tudtam tájékozódásom folyamán 
alkalmazni. Meggyőződésem, hogy így is hasznos 
szolgálatot teszek az olvasónak, aki helyenként, el
szórtan már találkozhatott a feldolgozásra kerülő té
ma egy-egy részletkérdésével, kellő betekintés és el
igazodás híján azonban talán a kelleténél hidegeb
ben hagyta ez a költészeti átváltozás, mint esetleg a 
kor társ művészet többi figyelem re méltó jelensége. 
A  múltban történt költészeti kísérletek és eredmé
nyek áttekintése révén egy lépéssel tovább szeretnénk 
lépni azon az úton, melyről jobban beláthatjuk és 
előjelezhetjük a jövőben esedékes változásokat és be
teljesüléseket.

bevezető
A  tágabb értelemben vett konkrét költészet, mellyel 
előző fejezeteimben foglalkoztam, még nem tudta át
szervezni nyelvi anyagát olyan értelemben, hogy a 
költészetnek mint nyelvi jelenségnek a természetét 
önreflexív úton kezdte volna vizsgálni. A  költészet ki
lépett ugyan a vonalból, de még nem tudta áttörni 
tulajdon nyelvének határait, s főképp nem tudott 
megszabadulni elavult művészetszemléletétől, mely a 
mimetikus-látványszerű ábrázoláson alapult. Ennek 
szemléltetésére a kalligrammák alkalmazása (Apol
linaire, Vilmorin, A lbert-B irot) a legjobb példa, me
lyeik legtöbbet a barokk líra embiémaköíltészetből me
rítettek, ahol a költemény tárgyát megfelelő grafikai 
forma fejezi ki, s „a nyelvi tények allegorikus je llé  
merevednek” . A  Kalligrammákban Apollinaire az an
tik képversek formamegoldásait elevenítette fel, s l í
rai ideogrammáknak* nevezte őket. Kassák írja  Az 
izmusok története című könyvében: „E versek, m e
lyeknek külső alakja mutatta a vers témáját: —  a 
Szökőkút cím ű versben szökőkút alakját vette fe l a 
szavak tipografizálása —  különös feltűnést keltettek, 
és rendkívüli ellenkezést váltottak ki, holott csak egy 
igen régi tradíciót elevenítettek fel —■ Theokrítosznak 
és társainak » képverseit«, az úgynevezett technopai- 
guiákat” . Ilyen még a Szív, korona és tükör, a szív, a 
korona és a tükör formájával, vagy az Esik betűcsík
jai, utánozva az ablaküvegen lecsorgó esőt. Itt tehát 
már megszakad a vers hagyományos olvasási fo lya
mata, a tekintet a szöveget egészként, tárgyként fog-

* Titus Czizewski festő és költő, a lengyel futurlzmus egyik 
úttörője alkalmazta legsikeresebben az apollinaire-i ideo
gráfiái írást. Ismeretség című versének sorait függőlegesen 
helyezte el, akárcsak Apollinaire az Esikéit. A  sorok függő
leges elrendezése a lengyel költőnél is az eső képzetét kel
lett, hogy visszaadja. Hasonlóság mutatkozik még Apollinai
re Füst és Czizewski Hamlet a sörözőben című alkotásai kö
zött is. A  lépcső grafikai form ája révén Apollinaire a füst 
kanyargását, Czizewski viszont a le lk i önvizsgálatot je len í
tette meg, amikor arról írt, hogy lelkének sötét pincéjébe 
,,keskeny lépcsőkön”  ereszkedett. A z  Apollinaire-re je llem 
ző párbeszédes forma is számtalanszor jelentkezik nála.

V»e
...

• * Л *? «c

\»*

Apollinaire: La mandoliné Vaillet et le bambou (kalli- 
gramma)

ja be, s azt sem tudjuk mindig, hol kezdjük el az 
elemzést: nincs meghatározott és irányított időbeli fo 
lyamat, nem tudjuk, hol a vers kezdete és vége, s a 
mondatfelépítés olyan, mint egy absztrakt képé, 
melynél nem vagyunk képesek eldönteni, honnan is 
induljunk ki, és a kéip melyik tartománya felé halad
junk. Az ilyen, a külvilág jelenségeit és tárgyait ábrá
zoló, helyesebben másoló versek gépi úton előállítha- 
tatlanok és a kézi írás határtalan lehetőségeit emelik 
k i; egyben itt érvényesül az a wiittgensteini e lv  is, hogy 
„am it meg lehet mutatni, nem lehet elmondani” .

A  kalligramimák tehát nem teljesen századunk költé
szetének a vívmányai, m ivel a vonalbeli költészet fe l- 
szakítása céljából az időszámításunk előtti III. század
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görög költészetének formaképleteiből merítettek. K o
rabeli művelőjük a rhodoiszi Szímiász volt, aki epi- 
grammákat írt ilyen költői formában. Korunkban a 
szimbolizmus megjelenésével, Rimbaud-val vált újra 
időszerűvé ez a törekvés. Apollinaire újítása többek 
között abban volt, hogy bevezette a színezést, a köl
teményt pedig teljesen a képzelet osapongásainaik ren
delte alá. Szavai, mondatai szinte életrekeltek, kúsz
tak és folytak a fehér felületen. „Aligha vitás, hogy 
az új világ felfedezése és a képeknek ilyenféle hasz
nálata között azonos kapcsolat áll fenn: hiszen az új 
világ a képek világa, a mozi, a plakát, a festészet, a 
fényképek világa, s a civilizáció »ú j művészetet köve
tel meg, mely tágabb, m int a szavak egyszerű m űvé
szete«”, írta Gaetan Picon. Apollinaire magyar fo r
dítója, Radnóti sem a vers olvasását, hanem egyszeri 
vizuális befogadását tartotta fontosnak. A  rajz „kü
lön szárnyalást és távlatot ad” a vers verbális anya
gának, jegyezte meg. Ez a fajta grafikai költészet te
hát, melyet most a kalligrammákkal illusztráltam, 
félszakította a hagyományos versírás vonalrendszerét, 
nyelvi újításait azonban a múlt vívmányaira építette. 
Ú jító elve nem a művészet századforduló után kiala
kult szintaktikai-szemantikai modelljéből eredt, ahol 
már csak nyelv van, nyelvi jelek szövedéke; ellenke
zőleg, ez a grafikai verstípus leragadt a látványnál, 
s a múlt század művészete mimetikus-látványszerű 
elvének szellemi köreiben rekedt meg. Kassák és 
Picon fentebb említett észrevételei mindennél be
szédesebben fedik fe l ezeket a tényeket. A z utóbbi két 
évtized folyamán a kísérleti költészet általános fedő
neve alá tartozó jelenségekről készült tanulmányok és 
ismertetők, kevés kivétellel, általában figyelmen k í
vül hagyták ezeket a rendszerbeli különbségeket, ami
nek következtében gyakran félreértésekre került sor 
szakkörökben is. A z elemzések nagy része ugyanis, 
nem bocsátkozva a művészeti modellek természetének 
és jellegének mélyrehatóbb vizsgálatába, a grafikai 
költészet, illetve a tágabb értelemben vett korikrét 
költészet fent idézett darabjait is hajlandó volt a szű- 
kebb konkrét költészet világába csatolni, holott emez 
már egy merőben ellentétes művészeti e lv szerint 
igyekezett megvalósítani programját. Éppen ezért a 
konkrét-vizuális költészet és konkrét-szemantikai szö
vegszerkesztés területét érintő események képezik kö
vetkező fejezetem (tárgyát. A  konkrét költészet ter
mészetére vonatkozó vizsgálódáshoz —  úgy tartom — 
be kell vezetnem az olvasót azoknak a nemzetközi té
ren jelentkező fő kísérleti vonulatoknak a menetébe, 
melyek jelentős eredményeket adtak e költészeti mo
dell elméleti és gyakorlati megvalósítása terén.

a 
konkrét 
költészet 
útjai*
1950 után több olyan tudományág indult rohamos
fejlődésnek, amely később a konkrét költészet elmé
leti támasza lett. Mindenekelőtt a sztatisztikai eszté
tika, az információelmélet és a művészetkommundkáciő 
területén végzett kutatások, a jelszerkezet és az üze
net mibenlétére vonatkozó vizsgálatok szolgáltak a 
nyelvi kísérletek támaszául. A  makrorendszerek 
(mondatok) és mikrorendszerek (hangok és betűk)

* Az ebben a fejezetben említésre kerülő csoportok, fo lyó 
iratok, kiadók és alkotók közül egyesek működését ma már 
csupán történelmi tényként vehetjük számba. Sajnos, csak 
kevés sorsának az alakulásáról van friss értesülésem.

Á M O R

Augusto de Campos: Á m or

statisztikai tanulmányozása, a generatív grammatika 
és a szemiotika eredményei új nézetek magvait hin
tették el a költészet nemzetközi porondján is.

Haroldo de Campois és Augusto de Oampos 1952-ben 
Sao Paulóban megállapította a Noigandres csoportot, 
melynek fő  munkatársai Ronaldo Azeredo, Jósé Linó 
Grünewald és Pedro Xisto voltak. Ugyancsak Sao 
Paulóban jelent meg az Invengiáo című folyóirat Mário 
Silva Brito, L. C. Vinholes, W ladim ir Dias Pino, 
Edgard Biraga, Cassiano Ricardo és Alfonso 
AvEa IközreműJködéisével. A  konkrét [költők mun
káit később más lapok is közölték. Egy is
mert Sao Pauló-i napilap Suplemento L iterario  
című különmelléklete rendszeresen közölt konkrét 
verseket. A  Suplemento folyóirat 1957-ben közread
ta az új költői törekvések és csoportosulások forrását 
feltáró írások és elméletek kiegészítő jegyzékét, mely
ben Mallarméval, Joyce-szal, Pounddal, Cummingsz- 
:szal és Ponge^dzsal foglalkozik, az általános szeman
tika, a lingvisztika, a statisztikai esztétika, az általá
nos szövegelmélet, a strukturalista grammatika, a 
konkrét festészet, a sztochasztikus és elektronikus ze
ne és a konkrét költészet kapcsolati kérdései mellett. 
Augusto de Campos Guimares Rosa regényének és 
Joyce Finnegans Wake című művének nyelvi szerke
zete között vont párhuzamot. Meg kell említeni a 
Noigandres csoport jelentős fordítói munkásságát is: 
Joyce, Cummings, Pound, Majakovszkij, Ponge és 
Holz műveit konkrét költők ültették át portugálra.

Sao Paulóban és Rio de Janeiróban 1956-ban állami 
kiállításokon mutatták be a konkrét költeményeket. 
1959 telén a stuttgarti Főteohnikum Konkrét költészet 
nevű tárlatán a brazil példák mellett már svájci, 
osztrák és nyugatnémet szerzők alkotásait is bemu
tatták. 1961-ben a modern irodalom hallgatóinak egy 
csoportja Prágában megrendezte a kísérleti költészet 
felolvasóestjét, 1963-ban pedig a Freiburgi Egyetem 
Latin-amerikai Körének szervezésében megtartották 
a brazil Ikonikrét költészet kiállítását. A  konkrét köl
tészet kiállítások révén vált nemzetközileg ismertté.

A  konkrét költészet úttörőjének azonban a svájci 
születésű Eugen Gomringert tekintik, aki „új stílusú” 
verseit 1951-ben Konstellations néven adta ki. Ezek a 
munkák kissé hasonlítottak a futurista Carlo Belloli 
1948-as vizuál-szemantikai plakátverseire. Am ikor 
Gomringer és a brazíliai Noigandres csoport költői 
1956-ban megegyeztek a konkrét elnevezésben, f i-
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gyeimen kívül hagyták öyvind  Fahlström három év
vel korábban kiadott első konkrét költészeti kiáltvá
nyát, a Manifesto fó r Concrete Poetryt. Ötvenhatban 
aztán többen is munkához láttak: Dieter Rőt kiadta 
ideogrammáit, Carlfriedrich Claus pedig K lang-geb il- 
den és Phasen című munkáin dolgozott. Ugyanebben 
az évben Bécsben létrejött a konkrét költészet első 
munkacsoportja, Dániel Spoerri, a konkrét költők 
darmstadti körének vezetője pedig kiadta a konkrét 
költészet első gyűjteményét.

Jelentős anyagot tett közzé a japán Vou és In fo  című 
folyóirat, valamint Gomringer két folyóirata, a Spirá
lé és a Konkrété Poesie —  Poesae Concreta is. A  bra
zil költők munkáit az NSZK-ban az Augenblick  és 
Nóta  folyóiratok közölték, az Augenblickből kialakult 
Rőt nevű sorozat hetedik számát pedig teljes egészé
ben a Noigandres csoportnak szentelték. Brazíliában 
a konkrét törekvések más módosulásai is kialakultak: 
Sao Paulóban tevékenykedett a „konkrét festészet” 
csoportja (Waldemar Cordeiro), s jelentős eredmények 
születtek a konkrét eszmék szobrászati és építészeti 
kamatoztatásával. A  Campos fivérek  Pignatarival 
közösen írták meg a konkrét költészet elméleti prog
ramját Teória da poesia concreta címmel 1965-ben.

Európában Max Bense a Francis Ponge költészetét 
és Peirce szemiotikáját oly jó l ismerő Elizabeth 
Waltherrel közösen szerkesztette a Rőt című folyóira
tot, s négy könyvben vázolta fe l modern, nem klasz- 
szikus, szemiotikái, funkcionális, statisztikai, struk
turális vagy modális mikroesztétikáját, Experim entelle 
Schreibweisen című könyvében viszont a statiszti
kai esztétika szemszögéből vizsgálta a költészeti szö
vegeket.

A  spacionizmus párizsi képviselői több kiadványban 
jelentkeztek. A  mozgalom költészetének népszerűsí
tésében nagy szerepe volt a Les lettres folyóiratnak, 
melyet Pierre és Use Garnier szerkesztett. A  Galli- 
mard fkiadó 1968-ban megjelentette Garnier Spatia- 
lisme et poesie concrete című könyvét, amely közölte 
a mozgalom történetét, alapvető elméleteit, költészeti 
dokumentumait és megvalósulásait.

Augusto de Campos, Décio Pignatari és Haroldo de 
Campos álláspontja, hogy „befejeződött a verssor 
(m int formális ritm ikai egység) történelm i ciklusa” . 
A  konkrét költészet a permanens relativitás mágne
ses mezejében helyezkedik el, és úgy szabályozható, 
mint egy feed-back mechanizmus. „Konkrét költészet: 
totális felelősség a nyelv előtt. Abszolút realizmus. 
( . . . )  A  szó általános művészete” , írták 1959-ben a 
Plán pilote pour la poésie concréte brazil szerzői. A  
konkrét költészet első nemzetközi antológiáját Claus 
Brerner és Dániel Spoerri adta k i 1957-be.n a Materiül 
folyóirat első számában K leine Antologie Konkrété  
Dithtung címmel.

Olaszországban a konkrét költészet kezdeti érvénye
sülését elsősorban Arrigo Lora-Totino (munkáját az 
előző rész borítóján közöltük) torinói költő segítette 
az Antip iugiú  hasábjain. 1966j ban az Am odulo című 
folyóirat egyik számát teljes egészében a konkrét 
költészetnek szentelték. Az irányzat legkifej ezettebb 
képviselői Lora-Totinón kívül az egészen 1965-ig ha
gyományos költői elveket követő Franco Verdi, va
lamint Adriano Spatola és M irella Bentivoglio vo l
tak. Az Amodulón kívül konkrét anyagot csak a 
Marcatré, a Tool és az E X  folyóiratok közöltek, s ez 
az egyik legszemléletesebb bizonyítéka annak, hogy 
az olasz költők körében a konkrét költészetnek a csak 
írott nyelvre épülő alaptípusa nem lelt visszhangra. 
A  széles nyelvhasználatból merített eszközök költé
szeti alkalmazása főleg a Gruppo 63 csoport tagjait 
jellem zi —  Nanni Balestrini és A lfredo Giuliani közös 
munkái festészeti Ш. vizuális és szövegelemeket tartal-
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Décio Pignatari: Terra
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mazó kollázsokban kapják meg végső formájukat — , de 
hasonló eljárás alapján készültek a Linea Sud és a 
Gruppo 70 tagjainak mimikái is. A  konkrét-vizuális 
kutatások legtevékenyebb csoportjának Olaszország
ban a Gruppo 70-et tartják, melyet Lamberto P ig- 
notti és Eugenio Miccini alapított. Pignotti elméletei 
adták meg a csoport gyakorlati célkitűzéseit. A  kép 
civilizációjáról folytatott diskurzus közvetlenül is ki
hatott a Gruppo 70 tevékenységére: a grafikai költé
szet túlnyomóan verbális, valamint a vizuális költé
szet piktorális elemeit a csoport tagjai reklámképek
hez hasonló kollázzsá vontŰK össze (Luciano Őri, Lu
cia Marcucci, Ketty la Rocca).

A z alkotók másik része —  Emilio Isgró, Franco Vac- 
cari, Mic'hele Perfetti és Sarenco —  a technológiai köl
tészetet vette alapul szemben a Tool folyóirat és az 
azonos nevő milánói központ költőivel, kiknek érdek
lődése az úgynevezett grafikai költészet felé irányult. 
A  Centro Tool a vizuális költészet diffúziójának első 
olaszországi központja volt, mely nyelvi kutatásainak 
során a szó verbo-voko-vizuális jellegére fektette a 
hangsúlyt. Vezetői többek között Vicenzo Accame, 
Ugo Carrega, Tomaso Kémény voltak. A  központ
1971-ben nyílt meg Tafcahashi Shoshachira japán v i
zuális költő kiállításával. A  későbbiekben bemutatta 
Heinz Gappmayr, Jochen Gerz, Emilio Isgró, Ben 
Vautier, Alain Arias-Misson, a belgrádi szignalista 
csoport és a japán Vou csoport munkáit. A  Tool való
jában folyóiratként indult 1965-ben, s hat füzetében 
a verbografikai problematika egy-egy kérdésével fog
lalkozott. A  központ tevékenységében mintegy száz 
alkotó vett részt, akik „a verbális és sematikus kö
töttségek alól felszabadult új planetáris nyelveszkö
zök és szimbiotikus kommunikáció”  lehetőségeit ku
tatták.

Olaszországban, számos kulturális, politikai és szo
ciális tényező hatására, a kísérleti költészet túlnyomó- 
részt elvetette a kimondottan szövegre támaszkodó 
konkrét verstípust, s egy sajátságos, csak rá jellem 
ző, az ottani körülményeknek megfelelő konkrét v i
zuális modellt alakított ki, melynek tengelyét a kép 
képezi. Az alkotók új nemzedéke még idejében fe l
ismerte azt a különös helyzetet, melyben az áruként 
kezelt költészeti termék csak nagy ritkán jutott el a 
fogyasztóhoz. Ennek részben az volt az oka, hogy 
Olaszországban a költészetet gyakran olyasvalaminek 
tekintették, aminek semmi köze sincs a mindennapi 
élethez. Másrészt a költészetnek át kellett tekintenie 
a megújhodott kommunikáció adta lehetőségeket is, 
mint amilyenek a rádió, a televízió, a film, a képre
gény és a nagy példányszámú sajtó. „Ha a közönség 
nem keresi a költészetet, a költészetnek kell megke
resnie őt”, példálózott Lamberto Pignotti, az olasz v i
szonyok hiteles szemtanúja. Olaszországban már a 
hatvanas évek derekán felismerték, hogy a közlés el
sőségéért folytatott harcban a költészetnek ugyanúgy 
a tömegkommunikáció eszközévé kell válnia, mint a 
többi, tömegeknek szánt árunak. Egyes alkotók java
solták, hogy a labdarúgó mérkőzések szünetében a 
költeményeket a hirdetésekhez hasonlóan hangszóró
kon „közvetítsék” a nézőseregnek, mások a tévé rek
lámműsoraiba szerették volna iktatni őket. Olyan 
innovatív, radikális tervek is napvilágot láttak, hogy 
a verseket gyufásdobozok címkéire, cigarettásdobo
zokra, plakátokra, valamint az országot átszelő au
tóutak mentén felállított nagy méretű pannókra kell 
helyezni. A  költészet új küldetéséről kialakult néze
tek tehát mind kisebb szerepet tulajdonítottak a ha
gyományos közlési eszközöknek, amilyen a folyóirat 
és a könyv.
Saját ideológiai és politikai harcának megfelelően az 
utak mentén elhelyezhető és falakra akasztható köl
tészet szembefordult a tömegkultúra termékeivel, 
bár ő is a tömegkultúra alkalmazta közlési eszközö
ket kívánta igénybe venni. A  probléma tehát a kom-
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munikáción belül jelentkezett, és a kultúrelit elleni 
küzdelemben a tömegkommunikáció utilitáris, ha
szonelvű információit a hasonlóan nyelvi anyaggal 
dolgozó vizuális költészet „egy nem éppen esztéti
kai információvá” kívánta elferdíteni. A  költészet 
harca egyben politikai harc is; -a vizuális költészet 
kifejezetten ironikus és kritikus, bírálja és vitatja a 
technológiai társadalom és a kép civilizációjának ne
gatív aspektusait, hazug egyezményeit, mint amilyen 
például az uralkodó rétegnek a képpel való vissza
élése a tömegtájékoztatásban. Ezt a problémát Gillo 
Dorfles, korunk művészeti helyzetének egyik leg
jobb ismerője így fejezte ki: „Létezik-e kockázat,
hogy civilizációnk, ahelyett, hogy az utókornak a kép 
civilizációjaként maradjon fenn, a nem -civilizáció  
formájában fog fennmaradni?” Pignotti szerint a v i
zuális költészet a „legjobb visszaütés” a képi túlzá
sokra; olyan áru, mely a feladóhoz tér vissza: „a
képregény, a nyomtatványok, a rotókiadványok üze
neteiből költészet készül a képregény, a nyomtatvá
nyok és a rotókiadványok ellen” . Az olasz vizuális köl
tészet arra törekedett, hogy az élet minden helyzeté
ben, a legváratlanabb pillanatban is költészet ma
radhasson, hogy kimentse a költészetet abból az „e l
tévelyedésből” , melyet többek között a könyv jelent. 
A  iszuperavantgarde nem azon munkálkodott, hogy a 
közönséget technológiai költészettel árassza el, hanem 
hogy kipróbálja ezt a merőben új utat, minden lehe
tőségével együtt, vallotta Pignotti 1965-ben, a Civiltá  
delle machine egyik számában. A  költészeti avant- 
garde elméletei arra is rámutattak, hogy az olasz 
vizuális költészet a szavak és a képi elemék viszo
nyát végességre törekedve egységes kontextuson ke
resztül tárgyalja, szemben az „Alpokon túli” konkrét 
költészettel, mely csak folyamatában, átszerveződésé- 
ben, lehetőségként mutatja be a költemény nyelvi 
anyagát.
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1964-ben és 1965-ben a „falra helyezhető költészet” 
kiállításainak sorozatát rendezték meg az ismertebb 
galériákban és könyvkereskedésekben. Ilyen bemuta
tóra került sor a római Arco d’A libert képtárban, a 
firenzei Quadrante galériában, a Feltrine lli kiadóház 
könyvesboltjában, a Reggio Emilia-i Teatro Commu- 
nalébán a 63 elnevezésű csoport második összejöve
tele idején, a milánói Blu  galériában, a nápolyi Giuda 
könyvkereskedésben stb. A  Gruppo 70 harmadik 
szemléjének idején a firenzei Num ero  galériában 
diafelvételeken mutatták be a vizuális költők mun
káit.

1972-ben a könyv nyelvezetének metamorfózisával 
foglalkozott a milánói L ’uomo e l’arte képtár 1 derí
t i dél drago; Le transformazioni della pagina e dél 
libro  című tárlata is, melyet Damiela Palazzoli készí
tett elő. La lingua dei lib ri e il libro come linguaggio 
(A  könyv nyelve és a könyv mint nyelvezet) című 
bevezető tanulmányában rámutatott, hogy az a je l
lemvonás, mely az avantgarde irányzatokat egymás
tól megkülönbözteti, nyelvük agresszivitásának kü
lönbözőségéből ered. Palazzoli de Saussure klasszikus 
meghatározásából vezeti le azt a képletet, melyben a 
nyelv (lingua) szociális intézmény funkcióját tölti be. 
A szó a válogatás és a csoportosítás egyéni tettében 
valósul meg, m ely sajátságos tulajdonsága a nyelv 
belső szerkezetének. A z I  denti dél drago című be
mutatónak mindenekelőtt két kérdésre kellett vála
szolnia: mióta és miért száll vitába az alkotó az olyan 
szociális szerződés fogalmai kapcsán, mint a nyelv, 
és hogy nem történhet meg, hogy az egyéni nyelve
zetek összehasonlításakor a nyelv egyetlen szerep
köre, része vagy szempontja sem marad figyelmen 
kívül.

Jelentős alkotói erőket vont össze a torinói Geiger 
kiadó, a firenzei Techné és a bresciai Lotta poetica cí
mű nemzetközi vizuális [költészeti folyóirat. A  Lotta 
poetica 1971-ben indult a marxista nézeteket valló 
vizuális költő, Sarenco, és az idősebb belga írónem
zedék körébe tartozó Paul de Vree szerkesztésében. 
Rövid idő alatt a nemzetközi költészeti avantgarde 
egyik vezérlapjává vált, s itöbb jugoszláv alkotó 
munkáját is közölte. A z idén Rómában, Antwerpen
ben, Brüsszelben, Utrechtben és Amiens-ben rende
zik meg a Lotta poetica munkatársainak visszatekin
tő tárlatát. Újabban az 1975-ben beindult North  című 
Zingoniai fo lyóirat —  iszerkesztői Ugo Pitozzi, Aida 
Maria Zopetíi és Massimo Guálitieri —  közöl figyelem 
reméltó költői kísérleteket. A z eleinte „költészeti la 
boratórium” munkacímmel megjelenő kiadvány fe j
léce alatt ma már a „költészeti és vizuális kísérleti 
laboratórium” meghatározás áll, jelezve az időközben 
beállt minőségi és térbeli koncepcióeltolódást. A  to
rinói Experimenta  nevű központ vezetője, Antonio 
Ferró 1975 decemberében Poesia di comportamento? 
(A  viselkedés költészete?) címmel közölt tanulmányt 
a vizuális költészetnek a body-arttal, a test-művé
szettel ötvöződő új irányvonaláról. Lényegében ezt 
tekinthetjük a vizuális költészet elméleti fedezetéhez 
való legújabb hozzájárulásának Olaszországban.

Franciaországban a Garnier vezette spacionizmus 
mellett az 1968-ban indult Approches nevű folyóirat 
(Jean Frangois Bory, Julién Blain) és az Agentzia 
nevű kiadóház (alapítója Jochen Gerz) köré tömörült 
vizuális költők fejtettek ki fontos tevékenységet. Az 
európai színen jelentős szerepe van még a holland Hans 
Clavinnak, G. J. de Roofcnak és Hermán Damennek, 
a belga Ivó  Vroomnák és Paul de Vreenék, a cseh
szlovák Jirí Valochnak, a magyar Tóth Gábornak, az 
angol Bob Cobbingna'k, Jeremy Adlernek, Michael 
Gibbsnek és Peter Finchnek.

A z utóbbi időben valamelyest lehiggadt a konlkrét- 
vizuális költészetnek a hatvanas években felduzzadt

folyama, számos folyóirat megszűnt, viszont annál 
több antológia és visszatekintő tárlat foglalkozik a 
mozgalom eredményeivel. A  G. J. de Rook szerkesz
tette lés a hágai Bért Bakker kiadónál 1976-ban meg
jelent Anthologie visuele poézie, valamint a Fernan- 
do M iliőn és Jesús García Sánches szerkesztette, a mad
ridi Alianza Trés kiadónál megjelent La escritura en li-  
bertad című nemzetközi antológiák az utóbbi két évtized 
legkiemelkedőbb alkotásait közük. A  konkrét-szeman
tikai költészet terén a New  York-i Something Else 
Press által 1967-ben kiadott, Emmett Williams szer
kesztette Anthology of Concrete Poetry  még mindig 
a legjobb ilyennemű gyűjtemény. A  konkrét, vizuá
lis, fonikus költészet és egyéb 'költészeti kísérletek 
egyik legjelentősebb európai terjesztője és népszerű
sítője mindenképpen az amszterdami Other Books 
and So nevű könyvesbolt, melyet a mexikói születésű 
Ulises Carrión nyitott meg 1975-ben, s mely közvet
lenül az alkotóktól gyűjti be a kísérleti kiadványo
kat; kiállításokat, költészeti akciókat szervez stb.

összegezés
A  hivatalosan 1956-ban indult konkrét költészet 
dél-amerikai bummj a után még vagy hat évet kellett 
várni, hogy a nyelvi-költészeti forradalom hulláma 
távolabbi világrészekre is kiterjedjen. Európában 
először német nyelvterületen —  NSZK, Svájc és 
Ausztria —  jelentkezett, s Max Bense személyében 
jelentős elméleti támogatóra talált. Olaszországban a 
helyi körülmények hatására a konkrét vizuális költé
szetnek egy, a többitől alapvetően eltérő, a szóele
méket fokozatosan kizáró és a képre épülő válfaja 
jött létre. A  „poesia visiva” hamarosan a társadalmi
politikai harc fegyverévé vált, amiben a költők a mű
vészet ÜL a iköltészet társadalmi küldetésének k itel
jesedését vélték felismerni.

Az Amerikai Egyesült Államokat és Japánt kivéve, 
a konkrét költészet eszméi kontinensünkön leltek leg
inkább megértésre és éltető közegre, s alig van egy
két európai ország, melyben ne találtak volna kö
vetőkre vagy ellenzőkre.

a 
vizuális 
költészet 
mint 
konkrét 
művészet
„A  tipográfiai eljárások, ha merészen élnek velük, 
azzal az előnnyel járnak, hogy olyan vizuális líra i- 
ságot szülnek, amely napjainkig csaknem ismeretlen 
vo lt” , írja  Apollinaire a századelőn. Eugen Gomrin- 
ger és a Noigandres csoport innovációja azonban 
már nemcsak a hagyományos költészet egyszerű v i
zualizációja, a felület bevonása és a nyelvi anyag le
szűkítése szempontjából bír fontossággal. A  vizuális 
költészet nem a festészet és a grafika határán álló 
összevont nyelvi szerkezet, tehát nem egy meghatá
rozott költői tartalom utólagos optikai bemutatása,
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illusztrálása, mint például Apollinaire II  pleut (Esik) 
című kalligrammája, melyben az írás az esőcseppek 
mozgását utánozza a papír felületén. A  vizuális köl
temény nem a külső világ valamelyik jelenségét utá
nozza, hanem magát a nyelvet, tulajdon nyelvi szer
kezetét tematizálja, a nyelv lehetőségeit kutatja. A  
vizuális költészet a konkrét költészet egyik ágazata, 
„melyre úgy kell tekintenünk, m int a konkrét m ű
vészethez közeledő irodalom autonóm fejlődési vona
lára” .

Bevezetőmben már foglalkoztam a konkrét művészet 
alaptermészetével, s most ismét szükség mutatkozik, 
hogy felidézzem a fontosabb tudnivalókat. A  konkrét 
meghatározást Theo van Doesburg vezette be 1930- 
ban azoknak a festészeti törekvéseknek a megjelölé
sére, melyek a vászon felületén nem a közvetlenül 
érzékelhető és tapasztalható valóság bizonyos jelen
ségeit kívánták utánozni, hanem kimondottan a fes
tészet nyelvi eszközeinek bemutatására törekedték. 
A  konkrét festmény vizuális elemeinek semmilyen 
összefüggésük sem volt a külső világ tárgyaival és 
egyéb jelenségeivel, funkciójuk önmaguk bemutatá
sára szűkült. Nyelvi fogalommal élve a konkrét mű
vészet nem-utánzó, általános művészetnek nevezhet
jük, mely a művészettörténetben elsőként szakított a 
látható valóság érzéki megfigyelésével, hogy ezáltal 
tulajdon nyelvi eszközeire hívja fe l a figyelm et (ezek 
az eszközök a vonal, az alapszín, a kör és a többi 
mértani test, valamint adott nyelvi szerkezetek). A  
felsorolt művészeti eszközök a bemutatás folyamán 
teljes önállóságra tettek szert, defunkcionalrzálódtak, 
tehát konkretizálódtak, megmaradtak saját jelenté
süknél, s nem utaltak a kép nyelvi állományán kívüli 
tartalmakra. Innen a konkrét nyelvi eszközök álta
lános, fogalmi jellege. A  konkrét művészet nem tö
rekszik valaminek a maximális kifejezésére, hanem 
általános feltételeket és lehetőségeket teremt, a nyel
vet lehetőségként veti fel: „A  konkrét művészet nem  
fejez ki semmit: azt valósítja meg, ami az érzékel
hető valóságban abban a formában nem létezik. Az, 
amit megvalósít, elsősorban nem magáról közöl in 
formációt, nem mond el semmilyen történetet; ellen
kezőleg, egy általános értelmet zár magába. . . ” Így  
a konkrét költészetre is úgy kell tekintenünk, mint 
értelemmel és tartalommal átitatott nyelvi szerkeze
tek és állapotok kialakulási folyamataira.

Miután nyelvi eszközeit a végső határokig felszaba
dította, az akkor még csak a festészetre korlátozódó 
konkrét művészet a többi művészeti ágazat példa
képe lett, elsősorban azonban a költészeté. A  konkrét 
elveik költészeti alkalmazása pedig korántsem tör
tént olyan simán és zökkenőmentesen, mint amilyen
nek annyi év távlatából tűnik. A  verbális művészet, 
az írott nyelv területén ugyanis nehezebb volt tisztáz
ni, miként valósíthatók meg a konkrét művészetnek 
a festészetben illetve a vizulális művészetben kiala
kult elvei. A  felmerült nehézségek elsősorban a nyelv 
társadalmi funkciójából, informatív és kommunika
tív  szerepéből következtek: itt már lehetetlen volt 
alkalmazni a „célnélküliség” elvét, mert az a jelen
tésnek, a tartalom bármely formájának tagadásával 
egyidejűleg magának a költészetnek mint közlésnek 
a létét veszélyeztette volna. A  konkrét művészet köl
tészetben alkalmazott elveit és szabályait már ennek 
a másik kifejezőeszköznek a természete szerint kel
lett módosítani és átformálni, általánosságban azon
ban nem alakultak ki jelentős eltérések.

A  vizuális költészetben és a többi konkrét-szemantikai 
szövegben is a konkrét művészetben meghonosodott 
nyelvi folyamatok mentek végbe. Mint láttuk, a kon
krét festészet saját nyelvi eszközeit, az egyenest, az 
alapszínt, a kört, a négyzetet stb. tematizálta, a kon
krét tárgyakat, nyelvi alakzatokat, egy új valóságot 
hozott velük létre, ahelyett, hogy az érzékelhető v i-
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lág másolását, egyszerű átvételét szorgalmazta volna. 
A  költészetben ez az információhordozó részek teljes 
háttérbe szorulásának árán valósulhatott meg, úgy 
hogy a szöveg tartalmává és témájává a betű, a szó, 
a betűnagyság, a sorköz, a verssor és maga az írás 
vált melyek kiemelt szerepkörükben minden kapcso
latot megszakítottak a külső valósággal. A  vizuális 
költészet nyelvi elemei tehát önmaguk létére, létezé
sük lehetőségeire és feltételeire fektették a hangsúlyt, 
a nyelvi rendszer (langue) egészét is lehetőségként 
mutatva be. A z értelemátvitel a vizuális költészetben 
az alapvető nyelvi elemek egyszerű szövegesítése- 
ként és esztetizálásaként valósult meg, ám az eszte- 
tizációs folyamat az optikai egyidejűségen, nem pedig 
fogalmi következtetéseken alapul.

A  konkrét szöveg élő és változó szervezet, nyelvi szö
vedék, mely elemi nyelvi műveleteken alapul, s m ely
ben a nyelv általános és objektív folyamaton megy 
át, helyesébben ő maga a folyamat.

S. J. Schmidt hangsúlyozza, hogy ez a folyamat osak 
addig maradhat fenn, amíg nem a kommunikáció, az 
értékezés, a közlés valamelyik távlata van előtérben, 
illetve amíg nem napi feladatok határozzák meg a 
nyelv költészeti megmunkálását. A zt is fontos ki
emelni, hogy a vizuális költészet nem úgy viszonyul 
a nyelvhez, mint előtte a költészet általában. Először 
is nyelvként valósul meg, s arra törekszik, hogy az 
értelem nyelvi alapelvét, a jelműveletek egységét és 
az értelmi műveleteket elsősorban a je l szintjén te
gye esztétikaivá. Ez a fajta költészet egyszersmind
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szakít a költészetnek a szórakozást, a pszichikai meg
könnyebbülést szolgáló gyakorlatával, s a költészetet 
szellemi és konceptuális esztétikai folyamatként m i
nősíti, feltételezve, hogy a befogadó is az alkotóhoz, 
az ötlet szerzőjéhez hasonló esztétikai érzékenységgel 
rendelkezik. A  néző, az olvasó, vagyis a befogadó 
többé már nem passzív szemlélő, hanem tudásával, 
gyakorlatával és esztétikai szenzibilitásával ő maga 
is részt vesz a költemény esztetizációs folyamatában, 
a nyelvi képződmény spontán és tartós mozgásában. 
A  konkrét-vizuális szöveg tehát olyan olvasót igé
nyel, aki szakított a művészet szentimentális és in
dividuális törekvéseivel, s a költészetre —  a művé
szet többi válfajához hasonlóan —  úgy tekint, mint 
általános tudatállapotokat tükrözni képes alkotói 
megnyilvánulásra. „Konkrét és nem absztrakt festé
szet, m ivel a szellem elérte az érettség fokát; világos, 
intellektuális eszközökre van szüksége, hogy konkrét 
módon nyilvánulhasson meg”, írta 1930-ban Van 
Doesburg. M i hozzátehetjük, hogy ha a festészetben 
csak a szín igaz, a konkrét költészetben már csak a 
nyelv lehet az.

A  vizuális költészet a nyelvi elemeket jelként és 
puszta információként, értelemként fogja fel; a vá l
tozás, a módosulás, az értelmi eltolódás pedig a köl
tészet esztétikai minőségévé válik. A z utóbbi két év 
tizedben ennek az esztétikai folyamatként létező köl
tészetnek a hatására megváltozott magának a köl
tészetnek a fogalma, s vele egyidejűleg a költészet és 
a befogadó —  a társadalom —  viszonyában is jelen
tős módosulás állt be. A  hagyományos költészet el
kötelezettje kénytelen volt belátni, hogy tudása és el
várása rozoga pilléreken nyugszik, a konkrét vizuá
lis versben kihívást, ellenkezést vélt felfedezni, mely 
sajátjának hitt költészete, világa ellen fordul. A  kon
krét szöveg szellemi erőfeszítésre és önálló szerkesz
tésre késztet, m ivel a nyelv lehetőségének távlatait 
a befogadó hivatott belőle kivonni, mi több, a szöveg 
értelmét is neki kell megtalálnia.

A  vizuális költészet tehát nem technikai újítás, tipo
gráfiai eljárás vagy nyelvi fogalmak tartalmi jelen
tésének utólagos grafikai szimbolizálása, illusztrálása. 
A  vizuális költemény csupán megmutató, illetve be
mutató, de nem kinyilatkoztató, joggal tart igényt a 
nyelv művészete elnevezésre. A  költészet története 
folyamán elsőként szakította meg a beszéd önmagá
ból adódó érthetőségét, azt a bizonyos automatikus 
kommunikációt, s így a még-nyelv  és a m ár-nyelv, 
a m ég-értelem  és a m ár-értelem  között elhelyezkedő 
vizuáliszemaritikai mező bemutatásán át határozta meg 
a mű általános értelmét. „A  konkrét költészet nem ad 
végső eredményeket, eredménye a felfedezés folya
matában van. A  konkrét költészet mozgás, amely 
más-más olvasónál másképp fejeződik be. A  konkrét 
költészet form ája a beszéd jelentése, vagyis azt je 
lenti, amit a form a jelent. Form ája tiltakozás, form á
ja a jelentés” , mondja Claus Bremer. Ez a fajta ver
selés a nyelvről nem mint idegen tárgyról beszél, itt 
a nyelv önmagát adja hang-, látás- és szóbeli poten
ciáljainak kicsapódásaként.

Ebben az általánosságra és egyetemességre törekvő 
konkrét költészeti programban érdekes és különös 
helyet foglal el a spacionizmus vezető egyénisége, 
P ierre Garnier. Már említettem, hogy a konkrét köl
tészetre úgy kell tekintenünk, mint a szórakozást és 
a gondűzést szolgáló költészettel szembehelyezkedő 
költészeti modellre, a köznapi kommunikáción kívül 
bonyolódó esztétikai-nyelvi folyamatra. Főleg az 
utóbbit hangsúlyozzák e költészet elméletének lefek- 
tetői. Garnier ezzel szemben éppen az irodalom és a 
költészet társadalmi-kommunikatív jellegére helyezi a 
hangsúlyt. Nála a szavak jelentésbeliségének változá
si lehetőségei már-már egy gondosan kitervelt játék 
szabályait követik: „ . . . a  szavakhoz általában hagyo

mányosan viszonyulunk. De ha egyszer kiszélesítjük 
vagy meghosszabbítjuk őket, elemeik felélénkülnek, 
újjászerveződnek. Például, ha soleil helyett sauleille-t 
írok, a francia olvasó meghökken. Azért hatok rá, 
hogy kikérdezze a nyelvet, és ilyenképpen a világot 
is” . Garnier szemantikai versmodellje nem a nyelv k i
fejezési eszközeit aknázza ki, inkább utaló jelölése
ket és rendeleteket tartalmaz (ő maga az orvosi re
cepttel hasonlítja össze).

A  jelek és vezérlések egy olyan költészet pillanatnyi 
átélését teszik lehetővé, amely Max Bense szöveg
eszményének innovativitása helyett az inioiációt, a 
költészet folyamatába való beavatást szorgalmazza. 
A  szemantikai- vizuális .költészet statikus eredményei 
a lélek bizonyos állapotát vagy a testi és pszichikai 
mozdulatok, változások természetét rögzítik. Rituális 
jelleggel felruházott folyamatok, melyekben a köl
temény előadója és átvivője a cselekvésre felszólított 
olvasó lesz.

Garnier költészete nem ontológia, hanem tiszta sze- 
mantizmus, mely tagadja saját lényegét, már nem is 
természetes jel, hanem valamilyen cselekvésre felszó
lító szignallum. M íg ő az irodalom társadalmi-kom
munikatív jellegéért száll síkra, Bense azoknak az in
tellektuális-kísérleti törekvéseknek a szószólója, me
lyeket fentebb vázoltunk.

Gomringer és Bense elmélete azt mutatja, hogy a 
nyelv nem csak kommunikációs eszköz, hanem olyan 
képességű önálló anyag, amely esztétikailag változa
tosan formálható. A  költészetnek az a formája, ahol 
ez az elmélet a gyakorlatban is megvalósult, már csak 
elvétve alkalmaz versszakokat és logikai szabályokat 
kiálló líra i gondolatokat. A  konkrét vizuális költészet 
újszerűségét és hagyományellenességét részben a 
költői közegnek, a klasszikus vers formai és nyelvi 
egységének megbontása határozza meg. A  szó már 
nem a jelentés szándékolt [kapcsa, hanem a jelentést 
és a bemutatást fordított módon feltételező anyag. A  
szó szemantikai és esztétikai funkciója a nyelvi elemek 
összes anyagi kiterjedésének egyidejű alkalmazásán 
alapul, ezeket az elemeket pedig szótöredékekre (szó
tagok), hangokra, morfémákra és betűkre bonthatjuk 
fel. Az, ami jeleket tartalmaz, átvihető, tehát közöl
hető, kommunikatív tulajdonságú. A  vizuális versben 
például a központi je l leggyakrabban egyetlen szó.

Garnier, aki a szemantikai költészet alapjait fektette 
le, megállapította, hogy a hagyományos költészet a 
konkrét irányzat megjelenéséig egy meglehetősen al
legorikus nyelvre helyezte alapjait és asszociatív 
gondolatokat tükrözött vissza. A z ő szemantikai vers
eszménye viszont jórészt a Bense által elvetett jelen- 
tésbeliségre épül. Ez azt jelenti, hogy Garnier a köl
tészet társadalmi-kommunikatív, Bense pedig intel
lektuális-kísérleti funkcióját helyezi előtérbe; az első 
egyfajta —  mégiscsak intellektuális —  szórakozási 
vágyat elégít ki, a második az érzékfeletti, csak ész
szel felfogható világ kiszélesítését célozza. Lényeges, 
hogy a konkrét vers nyelve nem konkrét tartalom 
hordozója, az elsődleges cél a nyelv anyagi gazdagsá
gának meg- és bemutatása, és a vizuálisan rendezett 
és megszervezett szó vagy szóhalmaz az a konkrét 
anyag, amely ezt a gazdagságot felhozni képes. A  
hangsúly a nyelv anyagiságán, a megszervezésen, az 
anyag strukturálásán van. A  nyelv nem tárgyként 
jelenik meg, a nyelv önmagát adja és önmaga oka: 
„A  vers a feltételezhetetlenből fakad, önmagának az 
oka, különben nem v e rs . . . ”  (Mon), s ezt az önmeg
valósulást emeli ki Bense is: „Az esztétikai inform á
ció nem a jelentésnek, hanem önmaga megvalósulásá
nak a közvetítője.”

Szövegelméletében Bense rámutatott a kutatás fázi
saira és három szintet jelölt ki. A z első a topológia,
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illetve dimenzionális és környezeti szint, mely a kon
krét költészet térbeli elredeződését tanulmányozza, 
meghatározva az esztétikai közlés kiterjedéseinek 
mennyiségét. A  szóegyüttesben szereplő szavak egy
más közti kapcsolatai túlnőnek a megszokott mondat
szerű közlés lingvisztikái szabályaihoz alkalmazkodó 
lineáris viszonyokon, a „szövegláncolatokat” „ szö
vegterek” (mélységi dimenzió, mélystruktúra) váltják 
fel. A  szemiotikái szintnél Bense Peirce jeltanát vet
te alapul, melynek egyik tanítása, hogy mindent je l
nek nevezhetünk, ami egy-egy jelet helyettesíthet. 
Azt a jelet, amelyet Bense a konkrét költészet szó
elemével egyenlít ki, Peirce „representament” -nek 
nevezi: „valami, ami valaki számára egy bizonyos te
kintetben valami helyett áll". Akihez a je l szól, annak 
képzetében egy megfelelő je l jön létre —  ez az in- 
terpretáns — , amit pedig helyettesít, az a je l tárgya. 
Bense a konkrét költészet esztétikai fejlődési vonalát 
szemiotiku'snak ítéli, amely „a jélben létezés fokán” 
megy végbe és határozottan elveti a szemantikai és 
ontológiai beütéseket.

A  koríkrét vizuális költészet, megelőzve mindegyik 
intézményesített társadalmi akciót, elsőnek kérdője
lezte meg az emberi közösség egyik legősibb alapját, 
a nyelvet, felelősségre vonva és felülvizsgálva azokat 
a társadalmi intézkedéseket, melyek a nyelvvel bár
milyen módon manipulálni próbáltak. Ez még nem 
jelenti azt, hogy a konkrét költészet erkölcsi-politikai 
irányvonalú költészeti megmozdulás, még akarva sem 
lehetne ilyen funkciót ráruházni. Nem kell szem elől 
téveszteni, hogy a konkrét költészet nem áll semmi
lyen előre megfogalmazott és rajta kívüli célok szol
gálatában, ténykedésének alapját a szövegszerkesz
tés képezi, olyan szövegeké, „melyek nem  beszélnek 
erről vagy arról, hanem vannak, konkrétan léteznek, 
nem törődve önmaguk sorsával és tolmácsolásával; 
melyek a nyelvet úgy mutatják be, hogy annak hasz
nálatától is igyekeznek megszabadulni". A  konkrét 
szöveg tehát nem közöl semmit, csupán a nyelvvel 
való viszonyát tükrözi oly módon, hogy a nyelvet nem 
eszközként alkalmazza, hanem meghagyja elsődleges, 
eredeti, konkrét formájában (jelhalmazként, szöveg- 
szerkezetként és lehetséges szimbolikus műveletek 
rendszereként), nem lépi át a lehetőség és a m egvaló
sulás közti küszöböt.
A  konkrét vizuális költészet a szavakat nem
csak lexikális tulajdonságaik alapján veszi 
igénybe, a iszó kinézése, grafikai alakja is fontos. 
De nem a versek tipográfiai reprodukciója a cél, a 
vers már csak eszköz. A  nyelvben a kép és a fogalom 
között számtalan kapcsolat épülhet ki, a dikció — 
m ivel metanyelvi eredetű —  eredendően lingviszti
kái; a verset nem a dolgok, hanem a nyelv foglalkoz
tatja. „A lingvisztikái költészet nem pusztán lingvisz
tika, költészet is, mely a szavak beszédét teszi lehe
tővé, ahelyett, hogy róluk beszélne”, állapítja meg

Christian J. Wagenknecht. A  vers nem a nyelvről be
szél, hanem engedi kibontakozni fonetikai, grafikai 
és szintaktikai potenciáljait. A  konkrét költőket fog
lalkoztató nyelv mint „langue” , mint kód, mint nyelv- 
rendszer van jelen a beszéd lexikális és grammatikai 
tartozékaival egyetemben.

Kari Krolow  szerint a kísérleti költészetben felesle
gessé válik a szerző, mert „személyének részvétele 
csupán arra korlátozódik, hogy bizonyos irányt szab 
a szó-folyamatnak, ami inkább mechanikus, m int 
szenzibilis munkát je lent” . A  költő érzékenysége 
azonban nem annyira a formálásban, még kevés
bé az egymás mellé sorakoztatásban, hanem a nyelvi 
anyag megválogatásában, kimerítésében nyilvánul 
meg. A  szavak, szótagok vagy szócsoportok motivá
ciója lehet szociológiai, pszichológia, grammatikai, lo
gikai, funkcionális stb. Az erősen lingvisztikái illetve 
szemiotikái törekvések szószólói, mint Mon is, ter
mészetesen tagadják a szavak szemantikai jelentését, 
„melyek m int egy-egy magányos sziget, már alig asz- 
szociálhatók, nyitva hagyják a folyamatot” . A  „ je l
ben létezés fokán” megvalósuló költészet „a je l te l
jes térfogatában működik, abban játszódik le; számá
ra sem a szó, sem bármilyen más nyelvi egység nem  
korlátozódik a valamit jelentésnek arra a lapos sze
repére, ami nem lenne más, m int utalás a tárgyra”, 
írja  Miohael Deguy A  költészet és a form a  című ta
nulmányában.

Miután általánosságban vázoltam a vizuális költé
szetnek mint konkrét művészetnek a nemzetközileg is 
elfogadott elméleti és gyakorlati kitételeit és termé
szetbeli jellemvonásait, érdemes még egyszer vissza
térnem az olasz vizuális költészet helyzetére, melyről 
az előző fejezetben már esett néhány szó. Melyek 
azok a történelmi, kulturális, politikai stb. tényezők, 
melyeknek hatására ebben az országban elvetették a 
konkrét vizuális költészetnek az „Alpokon tú li” prog
ramját, célkitűzéseit? Honnan ered a „poesia visivá- 
nak” ez a különleges konfrontálódása a világszerte 
elfogadott elméleti szabályokkal? Kétségtelen, hogy 
Marinetti 1912-es Manifesto technico della letteratura  
futurista  című kiáltványa, valamint Carlo Bellolinak 
már az expresszionista és futurista gyakorlattal is 
szakító „igeometrizáló költészete” jelentősen befolyá
solta a helyi kísérletek fejlődését. Cronostoria della 
poesia grafica in Itá lia  című tanulmányában azonban 
Ugo Carrega felh ívja a figyelm et azoknak a tényezők
nek a szerepére is, melyek az olasz vizuális kötészetet a 
grafikai-képi összevonások felé orientálták. Felmerül 
a kérdés, hogy az európai művészetben végbement 
változásokhoz hasonlóan Olaszországban m iért nem 
következett be egy radikális nyelvi forradalom, miért 
csak a régi, már meglevő nyelvi elemeket újították 
fe l a „nyelv laboratóriumában” ?
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Ennek talán legfőbb oka az, hogy az olasz politikai 
küzdelmek ellenzői az ötvenes években egyrészt sík- 
raszálltak a irodalmi akadémizmus felszámolásáért, 
másrészt nem voltak felkészülve a költészet alapjai
nak teljes megváltoztatására. A z akadémista fe lfo 
gások elleni harc ilyenképpen csak a nyelv részleges 
felújítása, a történelembe való visszafordulás és a 
belőle való merítés jegyében zajlott le, ami önmagá
ban véve is számos egyezménnyel, megalkuvással járt. 
Az olasz költészet vezető egyéniségei a neorealizmus 
idején gépkocsivezetők, munkások és földművesek 
voltak, akiket a neorealista spekuláció ügyesen k i
használt; az olasz délen és általában a munkásság kö
rében a költészet csak a beszédformák egyike, szen
timentális zsarolás volt. A z elavult, hermetikus szab
ványok látszatszerű megújítása a költészet alapjainak 
újrafogalmazásához már vajm i kevés volt (a helyi 
beütéseken kívül legtöbbször a Mallarmé és Apolli
naire kidolgozta grafikai koncepció bizonyos „dúsí
tását” kell érteni az újítások alatt). Ez az avantgarde 
a kommunikáció hagyományos nyelvi rendszerét ta
gadva, új beszédformák, nyelvi alakzatok kidolgozá
sát tartotta legfontosabb feladatának. Edoardo Ban
gám éit! és Umberto Eco arra hívta fel a figyelmet, 
hogy „van rokonság a neoavantgarde kísérletek és a 
dialektikus gondolat között: a látszat vagy a felszín 
állandó kritikájára való törekvés, a polgársággal, ma
gának a művészetnek az illúziójával és ideológiájával 
való szembeszállás a valóság olyan olvasata (ilyen  
olvasat a m arxi is), amely a látszaton, a felszínen túl 
a mélyebb jelentést ragadja meg". A  Gruppo 63 az 
ésszerűnek nevezett polgári rend kommunikációs 
rendszerétől eltérő hírközlési formát kívánt kiépíteni, 
mely az előbbivel ellentétben „az irracionálisra, a 
tiltottra, az elfojtottra” hivatkozott volna. A  neo
avantgarde próbálkozását azonban egyesek még a 
mozgalmon belül sem tartották egyszerű nyelvi kísér
letnél többnek. 1963-tól a mozgalom balszárnya a 
nyelvi forradalomnak tartalm i veretet kívánt adni, 
hogy eltávolodhasson az általános törekvések illuzio
nista természetétől. A  hatvanas években kialakult 
technológiai költészet kisszámú érdemeinek egyike 
éppen az, hogy sikerült eltávolodnia az olasz neo
avantgarde akadémiai formalizmusától, s valamikori 
funkciója napjainkban az egyetemes civilázáció tech
nológiai tényezőinek hatalmi szerepkörébe ment át, 
ami egyszersmind a szó és a kép „egymás által való 
beszennyeződéséhez” vezetett, a költemény szerkezeti 
váza pedig a X X . század kollázsának külső jegyeit 
vette fel.

Jellemző az olasz helyzetre, hogy a ideológiai küz
delem sokrétűségéhez hasonlóan a kísérleti költészet
ben is több vonulat különböztethető meg: a már em
lített grafikai költészet, technológiai költészet és v i
zuális költészet. Felesleges hangsúlyozi, hogy ezeknek 
az áramlatoknak a képviselői milyen elméleti párbe

szédet folytatnak egymással. „M i a vizuális költészet? 
Az első kézenfekvő válasz, hogy vizuálisan megszer
kesztett objektum, melyben a verbális és ikonikus 
anyag, nevezetesen a szó és a kép egyidejűleg van 
jelen egy szervezett esztétikai elrendeződés fe lá llítá 
sának kíséretében” , írta 1966-ban kiadott Dichiarazio- 
ne 1. című írásában Emilio Isgró, az olasz vizuális 
költészet egyik legkiemelkedőbb egyénisége. Fő alap
tézise, hogy a vizuális költészet nem konkrét költé
szet, hanem technológiai költészet, de nem is kollázs. 
Isgró igyekszik kiemelni a vizális költészetet min
den más nyelvi törekvés közül. Számára a konkrét 
költészet időszaka jelképesen a cseh költészetben zá
rult le Vaclaw Havellel, aki a vpred  (előre) szóval 
egy vég nélküli kört írt le. Érdekes viszont, hogy 
Isgró kollázson nem az avantgarde hagyományát kö
vető, már ismert műfajt érti, hanem egy olyan alko
tói tárgyat vagy terméket, mely kezdettől fogva az 
információelmélet eredményeire támaszkodott, ké
sőbb viszont —  és egyre kifejezettebben —  a Gestalt- 
pszichológia segítségét vette igénybe. A  vizuális köl
temény „áttekinthetőséggel, szilárdsággal és nyilván
valósággal” szervezi meg tulajdon képi mezejét, ami
től az újabbkori kollázs idegenkedik. A  modern esz
tétika —  Max Bense iskolája —  nagy hangsúlyt fek
tet „a fizikai valóság!válószerűség m int a lehetséges 
esztétekai valóság/valószerűség lényegi hordozója” el
vére, s ez az elv jelentősen közelebb vihet bennün
ket a vizuális költészet verbo-voko-vizuális nyelvi 
szövetének tudományos megközelítéséhez.

A  valóság jelek (ikonikus elemek) halmazaként funk
cionál, és a vizuális költő feladata, hogy a felbukka
nó jelelemeket szótári keresgélés helyett a valóság
ból, millió más lehetséges je l közül kiemelje. Azt az 
állítását, hogy egyelőre nem kell tartanunk a költé
szet elszegényedésétől, Isgró arra alapozza, hogy a 
szavak és az ikonikus elemek között új kapcsolatok 
alakulhatnak ki: a verbális és ikonikus tényezők 
szimbiotikus funkciója újabbnál újabb képátvitelek
ként csapódik majd ki. Az új költészet a jelek ál
talános költészetévé kíván válni: „A  hirdetésekben, 
a sajtóban, a filmen, a televízióban a szavak és a ké
pek együttesen fordulnak elő.” Eugenio Miccini tech
nológiai költészeti elmélete viszont a lingvisztikái 
normák lerombolását célozza, ami nála egyenlő a ci
vilizáció megsemmisítésével, mert „a költészet (az 
egész művészet) vagy alapjában megváltoztatja a szo
kásokat, vagy semmit sem jelent” . A  költészet a tár
sadalom egyenemű állapotának alaki módosulata: ál
talános antropológiai utópia. Miccini azt vallja, hogy 
a vizuális költészetnek bizonyos szintézist kell végre
hajtania a lingvisztikái információ megadott szintje 
és egy meghatározott ideológiai felelősség között. 
Rejtvényei, „rébuszai” általánosan elterjedt játékokat 
vesznek mintául, de ez csalk látszat, mert természe
tükből adódóan elferdítik a játék lényegét; „a játék
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dimenziója átadja helyét saját etimológiai ellentété
nek, a hiábavalóságnak” , olyan játékot igyekszik kör
vonalazni, amely valójában nem is létezik. Miccini 
rejtvényei mintegy ellenkeznek az idealista esztétika 
ügyességi szabályaival, mint amilyen a szerkezeté
ben önmagát jelző, önmagára utaló játék és a gnó- 
maszerű ideológia ötvözete. A  játék és az ideológia te
hát keresztezi egymást a versben, melynek művészi 
minőségét a kép egyéniesítése, lingvisztikái szerkeze
tének kimutatása, jeleinek tolmácsolása és a végső 
jelentés megfejtése képezi.

Lucia Marcucci vizuális költeménye

Meghökkentő Gianni Bertini és Sarenco nézete, mely 
szerint a konceptuális művészet valójában „fizikailag 
megvalósított vizuális költészet” . A  Lo'tta Poetica 
1971-es 1. számában az áll, hogy a konceptuális mű
vészet semmi újat sem hozott, és a vizuális költészet 
megvalósulásait utánozza. Részben érthető is a po
litikailag semleges konceptualizmus és a jobbára a 
baloldalnak elkötelezett vizuális költészet összetűzé
se Olaszországban, ahol a politikai-ideológiai harc az 
élet minden területén megnyilvánul. Érthetetlen 
azonban az elméletekben, nézetekben és a tájékozó
dásban mutatkozó káosz. A  kívülállónak gondot okoz 
a nézetkülönbségek szembesítése, mert állandóan fe l
merül a kérdés, vajon eljutottak-e ebbe az ország
ba a konkrét művészet elméletei, melyeket másutt 
világszerte megértés fogadott. Eljutott-e az olasz mű
vészet a felelősségtudatnak arra a fokára, melyet a 
művészet redszer- és természetbeli ismerete nélkül 
lehetetlen messzemenő következtetéseket levonni. Ne
héz megérteni az elméleti „tévelygéseket” egy olyan 
környezetben, melyben többek között Umberto Eco, 
Gillo Dorfles és Bruno Munari alkot.

Milán Osrajniknál a vizuális költészet fogalma olyan 
tevékenységet fed, amit még mindig „költészetnek” 
neveznek, szálai is a hagyományba nyúlnak. A  köl

tészeti bemutatás módja „vizuális” , m ivel az olvasó 
látószervét veszi igénybe, de a látás (nézés) ebben az 
esetben eltér a hagyományos képzőművészeti termék 
szemlélésétől és vizsgálatától: a nézés vizuális jellege 
a szó anyagszerűségének a következménye. A  szó le
írható, bevéshető, vázolható és színezhető verbális 
elem, de a műveleteket jeleken, betűkön vagy sza
vak láncolatán is végrehajthatjuk, „a szavakat és a 
jeleket bizonyos látható tulajdonságuk alapján, ener
giájukból következően összerakhatjuk” . Am ikor a 
szavakat, szavak halmazait vagy a jeleket kiemeljük 
mindenhol és mindenkor jelenlevő rendszereikből, és 
összeillesztéssel, kombinációval vagy feldarabolással 
más összefüggésekbe visszük át őket, jelentésük is 
változáson esik át, ennek következtében pedig a szö
vegszerkezet mélyrétegei is módosulást szenvednek. 
A  verbális anyag megszervezése révén a jelek között 
új kapcsolatok alakulnak ki, s a verbális elemek 
anyagként való felhasználásával úgynevezett topográ
fiai költészet*, a „szavakkal, jelekkel történő festés” 
jön létre, mely egyfajta zártsághoz, hermetikussághoz 
vezet, a költemény szinte önmaga lehetőségeinek aka
dályává válik.

„A  vizuális irodalom nem a verbális költészet hiá
nyosságainak vagy elszegényedésének a kijavítása” , 
de „nem is a verbális forradalom területe” , vallja  
Franci Zagoričnik, aki a vizuális irodalomban csupán 
a világ és a semmi állapotjának nyilvántartását lát
ja. Jean Frangois Bory véleménye, hogy a vizuális 
költészetben nem a tudatátvitelt, a tudás hagyomá
nyos koncepcióját, hanem az átvitel szerepkörét, ma
gát a játékot kutatjuk. „Abban a pillanatban, amikor 
a költő leveszi a szót arról a talapzatról, melyre G u- 
tenberg helyezte, ú j és előreláthatatlan jelentéseket 
fedez fe l benne” , írja  Lamberto Pignotti. A z  avant- 
garde mozgalmiak kísérleti aspektusát nemcsak az 
adott művészeti forma keretein belül kell vizsgálni, 
hanem figyelembe kell venni a forma határainak ki
tágítását szorgalmazó kezdeményezéseket, amilyenek 
Mallarmé és Rimbaud kísérletei voltak a szimboliz
mus idején. Mallarmé kései munkásságának „tipo
gráfiai lendületéhez” , mely a költemény verbális 
anyagát plakátszerűen vagy zenei kották mintájára 
helyezte el az oldalon, Apollinaire úgynevezett „lát
ható líricizmusa” csatlakozott, melyben a vers szö
vege és értelme közötti egybeesést grafikai-alaktani 
eszközök valósították meg. „Az az illúzió, hogy a m ű
vészetek egymással felcserélhetők és egymásra van
nak utalva, gyakran azzal a gyerekes hittel társult, 
hogy a nem -form ális és nem-szerves, hanem külsősé- 
ges és mechanikus transzformáció az eszközhatározói 
és viszonylagos értékeket meghaladva, végső és ab
szolút értékekhez vezethet.”  Ilyen szellem alakította 
ki Jósé Garcia V illa  vesszőverseit (comma-poems) is, 
melyekben a szavak közti teret vessző tölti ki; ebben 
a grafikai újításban a költő Seurat pointillista fes
tészetének m egfelelőjét vélte felfedezni.

A  tudományos mítoszok nyomaiként ismert fogalmak 
és kifejezések költészeti alkalmazása, mint a „szavak 
alkím iája” , a „szavak algebrája” , a „költészet labo
ratóriuma” vagy a „poesie eletriche” és „poesie elas- 
tique” , olyan alkotói gyakorlatra utal, melyben a köl
tészet gyakorlata különbözik a klasszikus, hagyomá
nyos és akadémiai gyakorlattól. A zt a feltételezést, 
hogy a mechanikai-tudományos mítosz a költészet 
egyik legjelentősebb ideológiai összetevőjévé vált, 
Niko Grafenauer egyik tanulmányában A  filozófiai 
költészettől való elfordulás a filotechnikai költészet 
felé  című fejezete még Inkább alátámasztja. A  mo
dern költészet —  „világának elszemélytelenedesével 
és elembertelenedésével” —  különálló nyelvtechniká
vá vált, ami a tudomány és a technika ésszerűsíté
sének döntő hatását bizonyítja a költészet technoló-

* A  szlovén vizuális költészetben honos kifejezés.
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IL CANTO

é non silenzio.
Ugo Carrega vizuális költeménye

giájára. A  költészet egyrészt tudományos pontosság
ra, másrészt jelentésének fokozatos sűrítésére törek
szik, a nyelv szemiológiai, szemantikai, fonológiai, 
fonetikai stb. vizsgálata viszont a költőt a nyelvész 
rangjára emeli. Mindez arra utal, hogy a költői tett 
„individualista itotalizációja” többé már nem lehet 
„magától értetődő és önmagában indokolt” , hanem 
örök időktől fogva bizonyos kétely nyilvánul meg vele 
szemben. „A  konkrét költő számára a tartalom kér
dése szorosan kötődik ahhoz az életformához, amely
be most a költészet is sikeresen bekapcsolódott. A  
konkrét költő az élettel pozitív előjelű szintetikus-ész
szerű viszonyban van. Számára a költészet nem az 
érzelmek és gondolatok tömkelegének szellőztetője, 
hanem a természettudományokra és szociológiára 
alapozott korszerű kommunikációk feladataival szo
ros kapcsolatban levő lingvisztika képzési területe” , 
hangsúlyozza Gomringer.

A  konkrét költészet forradalma a nyelvi állapotok 
költői kutatásában nyilvánul meg; itt a szó önmaga 
megjelenítését szolgálja, s nem idéz fe l egy másikat: 
a szó egy szigorúan meghatározott fogalom kifejező
j e ^  tulajdon jelentésén túl nem utal másra.

Gottfried Benn Problem e dér Lyrik  című könyvében 
kételyét fejezte ki a konkrét költészet életképességé
vel kapcsolatban. Már 1951-ben, a marburgi egyete
men megtartott előadásában kitért azokra a kiadói 
és szerkesztőségi vállalkozásokra, melyek a lírában 
egy új hangot támogattak, a „dadaizmusba való visz- 
szatérés egy fa jtá já t” . De ő sem vitatta el, hogy „egy, 
a szó iránt újonnan kialakult érzékenységből, továb
bá önelemzésekből, valam int eredetiséget felmutató 
nyelv i-k ritika i elméletekből egy ú j líra i dikció szü
lethet meg”, annak ellenére, „hogy a nyugati költé
szetet átgondolt form a köti össze, melyet szóalakí
tással lehet elérni, nem pedig csuklással és köhögés
sel.”  A  modern líra egyik legjobb tolmácsolója, Hugó 
Friedrich 1966 októberében csatlakozott azokhoz, akik 
ha enyhe formában is, de támadták a konkrét kísér
leteket. Ohristian J. Wageniknecht viszont kitért a 
konkrét versek hangtulajdonságaira is, s azt a kö
vetkeztetést vonta le, hogy a költészetnek ez a faja 
fonetikusan túlnyomórészt megismételhetetlen. Claus

Bremer egyik alkotását hozta fe l példának, aki né
hány teljesen megfelelő sort többször, az olvashatat
lanságig egymásra írt. Eugen Gomringer Schweigen 
című 1953-as versében a címben jelölt hallgatás szó 
tizennégyszer jelent meg mint szó, egyszer pedig hi
ányzott, üres felület helyettesítette, mely „a szem
nek szánt üres hely, nem pedig a fülnek szánt szü
net” . „Az olvasó többé nem információkat, hanem 
meghívást kap egy konkrét szöveg esztétikai folya
matába, melyet nem statikusan, hanem a nyelvi ú jí
tás folyamataként kell értelmezni”, h ívja  fel a figyel
met Schmidt.

Bár a konkrét vizuális költészet kísérleti és koncep
tuális programja nagyban hatott a század irodalmá
ra, mégsem törhetett ki egészen a grafémához kap
csolódó morféma és fonéma által megszabott íkonstrulk- 
tív formából. A  szavak egyidejűleg morfémák, grafé- 
mák és fonémák; az irodalmi szöveg is mindig sza
vak, nem pedig jelek vagy hangok mennyiségét tük
rözi. Ettől függetlenül azonban elképzelhetünk olyan 
szövegeket, melyekben a szavak minden lehetséges 
térkiterjedésben kötöttek, olyan molekulák részeit 
képezik, melyek kölcsönös vonzásra és taszításra rea
gálnak. A  természetes szintaxist szintaktikai, ritmikai 
és fonetikai egységeket magukba záró térstruktúrák 
cserélik fel, s a térbeli szintaxis („szóarchitektúra” ) 
alapjában verbális konfigurációk sűrű hálózata alakul 
ki. A  szövegesítés első tekintetre a maximális kon
centráció és leegyszerűsítés eredménye, időben mégis 
változó, m ivel ia verbális térkiterjedésben —  a fenn- 
jfnn kapcsolatok átlós megsokszorozódásában —  a 
lehetséges szövegkifejtések mindegyike egyre inkább 
a verbotechnika fogalmához közeledik. A  szövegesítés 
azonban már nem is szöveg, hanem egy egyéni opti
kán átszűrt „félig-szöveg” . A z olasz gyakorlat általá
ban elveti a machine a lire  „mozdulatlan formáit” , s 
azt vallja, hogy a költemény nem az emberek elide
genítésére alkalmas alkotás illetve eszköz, hanem el
sősorban tulajdon megszervezését szolgálja. A  kísér
leti irodalmak létre hivatottsága a nyelv fejlődési fo 
lyamatainak szembesítésében is megnyilvánul, ha 
tisztán objektív határok között is, de a társadalmi 
mozgások hű tükörképeként, „m ert az, ami örök 
időktől fogva létezik, nem az abszolút végtelen., ha
nem az ismeretlen, melyet hibákon át, erőfeszítések 
árán hódíthatunk meg” . Lora-Totino megjegyzi, hogy 
míg Daniénál a vers vívm ány volt, és a szerző ku
tatói szellemét fejezte ki, az irodalomban beállt törés 
hatására az a nézet vált uralkodóvá, hogy a költé
szet újbóli meghódítására egyedül a lingvisztika ké
pes. A  nyelvet előbb egyszerű szavakra, majd szótö
redékekre bontották, hogy a lerombolt szintaktikai 
részeket később szokatlannál szokatlanabb módon öt
vözzék össze: „Az irodalm i egység megbontása alatt 
irodalm i paraméterek felszabadítását értem” , mondja 
Ferdinand Kriwet, m íg Décio Pignatari szerint a hi
teles költemény nem más, mint „tervszerűen kigon
dolt kaland” . Ahogy az időszerű építészetet egyes ter
vezők a machine á habiter szerint képzelik el, az uj 
költészet már a machine á lire alapján konstituálódik. 
A  korszerű társadalom fejlődésével szembeszegülni 
igyekvő bármilyen romantikus próbálkozás hiábavaló, 
m ivel a társadalom —  „ahogy azt már a futuristák 
előrelátták” —  fogyasztói jellegű, a tudomány és a 
technika fejlődésének eredménye és terméke.

összegezés
A  konkrét művészet elveinek alkalmazását célul ki
tűző költészeti irányzatot nevezik vizuális költészet
nek. Miként a konkrét festészet már csak tulajdon 
nyelvi eszközeit, az egyenest, az alapszínt, a kört, a 
négyzetet, a háromszöget stb. tematizálja, a vizuális 
költészet tartalmává és témájává a betű, a szó, a
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verssor, az írás, a betűnagyság, az interpunkció stb. 
válik. A  vizuális költészet nyelvi elemei így önmaguk 
létére, létezésük lehetőségeire és feltételeire helyezik 
a hangsúlyt, az autonóm nyelvi rendszert is lehető
ségként mutatva be. A  vizuális költészet nem törek
szik végességre, nem nyújt végső megoldást, hanem 
a nyelvet átszerveződési folyamatában szemlélteti, ő 
maga az esztétikai folyamat. M íg Garnier, a spacio- 
nizmus atyja a vizuális költészet társadalmi-kommu
nikatív szerepére, a nyélv jelentésbeliségére építi el
méletét, addig Bense annak kísérleti- intellektuális 
jellegét húzza alá, amely már „a jelben létezés fo 
kán” valósul meg, jelezve egyúttal azt is, hogy a köl
tő szerepe és fogalma is jelentősen megváltozott, 
már-már a nyelvész rangjára emelkedett. A  vizuális 
költészet konkrét művészetként való általános és ob
jektív elméleti bemutatása mellett az e költészeti 
irányzathoz kapcsolódó többi nézetnek is igyekeztem 
helyet biztosítani, főleg olasz vonatkozásban. A  v i
zuális költészet napjainkban is élő, ható és változó 
költészeti jelenség, melynek végére lehetetlen pontot 
tenni. Az ötvenes és hatvanas évek kísérleti fázisa 
után a vizuális költészet mindinkább szilárd elmélet
tel rendelkező konceptuális tevékenységgé alakul. Ha 
ebben az átalakulási folyamatban akadnak is kísér
letek, melyek részleteikben eltérnek a Schmidt által 
megvilágított e lvi megoldásoktól, általános vonásaik
ban már nem mutatkozik különbség: a költészet 
nyelvének természetét önreflexív úton, átszerveződé- 
sének folyamatában ismerni meg.

idézet

Előfordul manapság —  és ez rendkívül érdekes — , 
hogy a kifejezést, amely különálló, önkényesen kezelt 
jelek segítségével áll elő, maguk a dolgok nyoma, 
áttételük vagy közvetlenül tőlük származó rajzolat 
helyettesíti.

Valéry

A nyelv egyike az elsőnek, mely kihalásra van ítélve. 
Valójában senki sem értekezik szavakkal. A  szavak 
elvesztették érzésbeli hatalmukat, meghittségüket, in 
gert és szeretetet keltő képességüket. A  nyelv aka
dályozza az érintkezést.

Jerry Rubin

Létezik egy laboratórium, szólaboratórium, melyben 
a költő alkot. I t t  modellálja és fabrikálja a szavakat, 
felnyitja, szétveri és felmorzsolja őket, hogy olyan 
feszültséget töltsön beléjük, melynek magva még né
hány évtizedig él.

Gottfried Benn

konkrét
szemantikai 
szövegek
Ez a meghatározás mindazokat a nyelvújítói (így iro
dalmi-prózai) törekvéseket magába foglalja, melyek 
a költészeti vívmányokra támaszkodva vagy azokkal 
párhuzamosan nőttek ki, közösen hozva létre a kí
sérleti nyelvművészet platform ját; ez a besorolás 
mellőzi azt a szempontot, hogy az alkotások a tágabb 
vagy szűkebb értelemben vett konkrét költészet da
rabjai-e, illetve hogy történeti távlatból a minr.etikus- 
szemiotikus vagy szintaktikai-szemantikai művészet 
alapelve hatja át őket. A  szintaktikai-szemantikai 
művészetszemlélet elterjedése és tudatosodása termé
szetesen nem volt valami gyors és zökkenőmentes, s 
a konkrét szemantikai szövegek (nyelvi szerkezetek) 
fejlődésén ezt nagyszerűen lehet érzékelni. így  
Schmidt is két folyamatot, egy kísérletit, és egy kon
ceptuálisát különböztet meg, attól függően, hogy m i
lyen mértékű az elméleti tudatosodás az adott fo lya
matban. Az első fázis tehát közvetlenül kapcsolódik 
Mallarmé, Apollinaire, Holz, Schwitters, A rp  stb. kí
sérleteihez, s a Noigandres csoporttal, Gomringerrel, 
Garnier-vel, Williamsszel, Kolárzsal, Rühmmel, Ben
sővel teljesedik ki; természetét elsősorban olyan tech
nikai újítások határozzák meg, mint a felület felsza
badítása, az írásjegyek tárgyiasítása, elszigetelése, 
különböző nyelvi anyagok egyidejű konfiguratív ösz- 
szevonása. A  második szakasz kialakulására főleg 
Heinz Gappmayr munkássága nyomta rá bélyegét. Ez 
a konkrét szemantikai modell, ahelyett, hogy a múlt
ba fordulna és alapjait a már ismert vívmányokra 
helyezné, szilárd és szigorúan meghatározott konkrét
konceptuális nyelvi gyakorlatot követ, melynek ki
alakulására történetileg Joyce, Qineau, Mon, Heisen- 
büttel stb. volt hatással.

Emilio Isgró vizuális költeménye, melynek technológiája 
törlésen, átfedésen alapul
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Tizenhárom tézis az új költészetről című visszatekin
tő elemzésében Reinhold Grimm Schmidtnél jóval 
részletesebb felosztást tett közzé:

1. A  hagyományos nyelvi szerkezet logikus bemuta
tásának eszméje: klasszikus költészet —  természetes 
nyelv.

2. A  hagyományos nyelvi szerkezet alogikus be
mutatásának eszméje. Például Rimbaud: „les roses 
des roseaux dés longtemps dévorées” .

3. A  szintaxis és a szószerkezet szétesése a futu- 
rista Parole in libertá  és a dada fonetikus destruk
ciója szellemében.

4. A z  idegen, de természetes nyelvi szerkezeték 
felé való tájékozódás, mint a török és az eszkimó 
(például Arno Holz Phantasusa: „oaesenpalmkronen- 
durchtráumte”), valamint a kínai ínyelv szótagjai (pél
dául August Stramm: Schreiten Streben / Leben
sehnt t Schauern Stehen / Blicke suchenl Sterben 
wáchts / das Kom m en  / schreit! / T ie f / stummen ! 
w ir”, vagy akár Gomringer különlegesen kötődő sza
vai: „baum kind hund haus”).

5. Mesterséges nyelvi szerkezetek iránti érdeklő
dés a konkrét vizuális költészetben és Bense statisz
tikai szövegeiben.

Ha abból indulunk, ki hogy a konkrét költemény nem 
kinyilatkoztató, hanem önmagával azonos nyelvi mű
velet, folyamat, akkor magától adódik, hogy a kon
krét költemény nyelve m int nyelv, nem pedig mint 
kommunikatív eszköz illetve köznapi célokat szolgáló 
eszköz fogható fel. Ez részben azt jelenti, hogy a kon
krét szöveg eleve elveti a kívülről érkező ideológiai 
beavatkozást. Azzal, hogy a nyelv önmagát lehető
ségként mutatja be, és mellőzi a kommunikációban, 
az egyéni értekezésben való részvételt, lényegében a 
történelmi kontextuson kívülre, elszigeteltségbe he
lyezi a nyelvi állományt. A  nyelv csak mint forma, 
mint elemi képződmény van jelen, s a kontextust a 
külső valóság összefüggéseitől függetlenül, a jelek 
egymás közti viszonyában, szintaktikai-szemantikai 
úton hozza létre, nem pedig mimetikus-szemiotikus 
módon, a valósággal való kapcsolatok függvényeként: 
a szöveg a konstituálódás folyamatát csak bemutatja, 
de nem hasznosítja a hírcserében.

Az alkotás és az elmélet ú jfajta viszonyát a konkrét 
szemantikai szövegek példázták elsőként a művészet- 
történetben. A z elmélet itt már nem valam iféle kísé
rő, magyarázatszerű, misztifikáló ismertetés, hanem 
az alkotás folyamán, azzal egyidejűleg, annak szerves 
részeként kiépülő összetevő rész; az alkotással, a be
fogadással és a tolmácsolással együtt az esztétikai 
folyamat szerves elemét képezi. A  konkrét művészet
ben tehát egészében véve megszűnik a gyakorlat és 
az elmélet kettőssége, amii a korábbi, mimeti'kus-sze- 
mioitiíkus művészettípust jellemezte, vagyis az elmélet 
a konkrét művészet ikonográfiájának szerepét veszi 
fel. M. Imđahl ezt úgy magyarázza, hogy a tárgynél
küli festészetben az elmélet valójában a valóság fe l
ismerhető jegyeiből álló ikonográfia helyettesítésére 
szolgál, vagyis az esztétikai folyamatnak azokat a ré
szeit, melyeket az ábrázoló művészetben a felismer
hető, külső valóságból merített elemek töltik ki, a 
tárgynélküli —  konkrét —  művészetben a konkrét 
vizuális szerkezetek értelmezési egységei foglalják el. 
Egy adott művészeti alkotás esetében a külső való
ságból ismert elemek mellőzése révén az alkotás fo 
lyamata szükségszerűen általánosítóvá, nem-utánzóvá 
vál'ik, ami azt jelenti, hogy az adott esztétikai fo 
lyamat egy egészében véve új, a tapasztalattól füg
getlen valóságot eredményez, a konkrét művészet je- 
lenlevőségei tehát csak a saját elméletei által kiala
kított valóságban, a hétköznapok kommunikációján 
kívül eső kommunikatív játékban nyernek értelmet. 
Ez a fajta nyelvi-költészeti tevékenység a hagyomá
nyos költészet szerzőjének az érzékenységén túl im

már egyfajta intellektuális hozzáállást, tudományos
elméleti felkészültséget is igényel.

A  konkrét szemantikai szövegek legjobb, legtipiku
sabb darabjai lényegében két, egy k ísérleti-ú jító i és 
egy fogalm i-szemantikai (konceptuális) szempontot 
próbálnak összevonni, mert csak ennek a két ténye
zőnek az összekötése adhatja meg az esztétikai fo 
lyamat létrejöttéhez szükséges összetettséget, komp
lexitást. E két szempont valamelyikének a túlzott ki
emelése a másik kárára a 'konkrét költészetet „meg
kötné” , meddővé tenné, s megakadályozná egyben, 
hogy elérje a konceptuális tevékenységnek minősít
hető alkotói állapotot. A  konkrét szövegképzés maga
sabb fokaként, továbbfejlesztéseként felfogott kon
ceptuális ‘költészeti tevékenység tehát csak a 
kísérleti-újítói és fogalmi-szemantikai tényezők szoros 
összevonása, egységesítése révén válik lehetővé.

A  konceptuális költészetet, a továbbfejlesztett kon
krét szemantikai szövegszerkesztést már a konkrét 
költészetnél is magasabb fokú szövegkomplexitás, 
valamint a vizuális és fogalmi elemek tudományosan 
megalapozott egységesítése jellemzi. Ez az újabb — 
jelenleg legidőszerűbb és legfrissebb —  költészet, 
melynek gyakorlati eredményeire még nemigen lehet 
példát találni, a konkrét költészettől két alapelvet 
kölcsönöz: az első a költészet mimetikus modelljeivel 
és a narráció elvével való szakítás az írott nyelv 
generativitásának a képében, a másodikat pedig a v i
zuális és nyelvi elemek konfiguratív összevonását 
képező kód-egységesítés elveként. Fontos kiemelni, 
hogy a konceptuális szövegek nem a szövegen kívül, 
tőle függetlenül létező, más kódrendszerre is leford ít
ható gondolati egységeket valósítanak meg, a gon
dolati egységek kimondottan a szövegbépzés termé
keként, a szövegátvitel és a dekódolás folyamán 
jelentkeznek. A  konceptuális költészet „a nyelvet a 
vizuális, akusztikai és szellemi kiterjedésben je lent
kező multidimenzionális mezőként mutatja be” .

A  konceptuális költészetet —  elnevezése szintén 
Schmidttől ered —  természetesen nem szabad össze
téveszteni a konceptuális művészetként ismert mű
vészeti jelenséggel, illetve annak közvetlen termé
keivel, fogalmazványaival. A  konceptuális meghatá
rozás a költészet természetét és fogalmi rendszerét 
önreflexív módon kutató költészeti-alkotói tevékeny
ségre utal, s e tekintetben valóban egyezik még a 
kosuthi értelemben vett konceptuális törekvésekkel 
is. Tény, hogy a fogalmakkal való alkotás folyamatát 
Kosuth indította el a jelenkori művészetben, is ez az 
eszme a költészetre is hatással volt (természetesen 
csak arra a költészetre, melynek rendszere megen
gedte az ilyenfajta visszahatásokat). A  konceptuális 
költészet és a konceptuális művészet rendszerbeli 
összehasonlítása egyelőre még lehetetlen, hiszen az 
előző még alig dicsekedhet olyan gyakorlati megvaló
sulásokkal, melyek erre a célra megfelelnének. A  
konceptuális költészet fellépése azonban azt bizonyít
ja, hogy a művészet egészében véve is elérkezett tu
datosodásának arra a fokára, amikor tulajdon létére, 
természetére és lényegére kérdez vissza. A  jövő köl
tészete, mely éppen hogy elkezdődött.

összegezés
A  konkrét szemantikai alkotások nemcsak a költé
szetre korlátozódnak, hanem magukba foglalnak 
minden olyan nyelvújítói kísérletet, melyet a kon
krét művészet elve hat át. A  konkrét szemantikai 
szövegeket két alapvető komponens, egy kísérlet-újí
tói és egy fogalmi-szemantikai (konceptuális) réteg 
alkotja, s a két rész egyenrangúan viszonyul egymás
hoz. E két tényező egyensúlyban (tartása képezi az
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esztétikai folyamat feltételét, az egyensúlyi helyzet 
felbomlása pedig a folyamat elé akadályokat gördí
tene.

idézetek
Es egyáltalán, uz ember m iért veti alá a szót a m ér
téknek az összecsengő szóvégnek, a ritmusnak? A ki 
azt mondja: a szépségért vagy a hatásért, nem tesz 
mást, m int hogy a kérdést egy elérhetetlen területre 
helyezi. De, aki azt fe le li: az ember azért ír  verset, 
hogy játszhasson, kimondta a lényeget.
Huizinga

költő 
nélküli 
költészet?
A z első számítógépen készült szövegeket T. Lutz adta 
közre 1959-ben, a művészeti termékek gépi előállítá
sára azonban a hatvanas évek kezdetén irányult a 
figyelem, Julesz, Nake és Nőül „komputográfiai” k í
sérletei után. A  gépi úton előállított zenei művek és 
grafikák mellett a komputehköltemények valahogy 
mindig háttérbe szorultak. Ennek részben az a magya
rázata, hogy a gépileg előállított költemények kevés 
teret kaptak a hagyományos közlési eszközökben, 
másrészt egyik művészeti ágban sem annyira szilár
dak és megrögzöttek az előítéleték, konzervatívak a 
nézetek, mint az irodalomban. A  komputerlíra meg
jelenését nagy megrökönyödés fogadta irodalmi 
szakkörökben, de főként a költők részéről, akik az új 
lehetőségben saját „isteni küldetésüket” , énjüket 
érezték veszélyeztetve. Jelentősen gátolta a gépi líra 
terjedését és fejlődését annak a tudata is, hogy a 
költészet elsősorban szemantikai alkatú, tehát a je 
lentés, az érzelmi töltés, a kinyilatkoztatás, a szellem 
köreiben mozog, ami a hagyomány szerint ellentét
ben van az érzéketlenséget megtestesítő szerkezetek 
alaptermészetével. A  gépen előállított költészet ellen 
mégis azok ágáltak leginkább, akik a nyelvi-költészeti 
tevékenységet a lángész csalhatatlanságával, egyfajta 
isteni megbízatással azonosították. Ellenvetéseik ve- 
tületében a számítógépen, komputeren előállított köl
tészet szentségtörés és istenkáromlás volt.

A  lángelme idealista esztétikájával ellentétben már a 
századelőn kezdett kialakulni az ésszerűségre épülő 
alkotás logikája, amely az egyedi és intuitív fe lfe 
dezések után felállította a nyelvi anyag tervezett és 
irányított megmunkálásának, feldolgozásának alap
törvényeit. Ez a törekvés a lírai termék technikai 
előállítását is egy állandó folyamat logikus következ
ményének tekintette. A  mai komputerköltészet tör
ténelmi fedezetét már a század első felének kísérle
teiben, a dadaista, futurista, szürrealista költészetben 
is megtaláljuk, nem beszélve a konkrét törekvések 
későbbi kifejtéséről. A z „alogiikus kombináció, 
nyelv-foszlány, kollázs, konstelláció, logikai és 
sztochasztikus szöveg” fogalmak mind olyan költészeti 
modelleket jelölnek, melyeknél a konstruktív költői 
művelet több egy közönséges formális séma fe lá llí
tásánál és alkalmazásánál.

Darmstadti kísérleteiben Stickel olyan programot dol
gozott ki, melynek alapján a betáplált lexikai anyag
ból és szintaktikai szabályokból szintézis útján jöttek 
létre a szövegek. A  jellegzetes számokkal ellátott sza

vakhoz tulajdon grammatikai meghatározóikat is 
csatolták, a szintaxis pedig nyelvmintákat tartalma
zott, melyek mondatrészek jelölési halmazaiból te
vődtek össze. A  szintaxis megközelítőleg kétszáz- 
nyolcvan mondatmintát foglalt magába, így csak 
korlátozott számú mondatfajta alakulhatott ki. 0,25 
másodperc alatt Stickel 10— 20 szövegsort kapott.

Szemantikai („kifejezési, in form atív” ) és formális
esztétikai céljainak megfelelően az alkotó egy nyelv 
névleges értékeinek és kombinációinak sokaságából 
választhat, a válogatást azonban több tényező befo
lyásolja: 1) a szövegeszközöknek csak azzal a részé
vel rendelkezik szabadon, amely képzettségének, ta
pasztalatának és tudásának, társadalmi helyzetének 
és szellemtörténeti helyzetének a függvényéként áll 
rendelkezésére; 2) ismeri a költészet eddigi eljárá
sait, ezért igyekszik elkerülni már ismert szövegek 
előállítását; 3) a szövegalkotás folyamán egy megha
tározott beltextuális —  inkább mélytextuális, például 
expresszív —  és kültextuális —  például didaktikai 
szempontot követ, ami majd a nyelvállomány meg
változtatásánál játszik szerepet. Figyelembe kell ven
ni, hogy a gép ma még eléggé szűk lexikai és szin
taktikai repertoár alapján végzi feladatait, s a fo lya
matba nem kapcsolható be a szemantika, így elesnek 
a természetes nyelvet jellemző funkcionális aspektu
sok. A  „váratlan fordulatokat” , képeket és metafo
rákat többé-kevésbé véletlenszerűnek tartják. Azt 
sem szabad szem elől téveszteni, hogy a gép az elő
állítási folyamatnak csak egy meghatározott részében 
játszik szerepet: „A  szövegek létrejöttének módja
világosan mutatja, hogy a számítógép aligha nevez
hető szerzőnek. Annak a feltételezése, hogy a kompu
ter mondani készült valamit, hogy egy mehatározott 
kifejezést azért választott ki, m ert jobban hangzik 
vagy az adott témának jobban megfelel, a számítógép 
munkájának misztifikálása lenne. A lkotói-k ísérleti 
szerkezet, melyet az ember a nyelvi eszközökkel vég
zett játék folyamán alkalmaz. Ezért nincs értelme 
arról tárgyalni, hogy az Autopoémák költészet-e vagy 
az értelmetlen játék egy fajtája.” Stickel véleménye 
az, hogy a komputer grammatikai és stilisztikai ku
tatásokban való alkalmazása sokkal hasznosabb len
ne, m ivel a költészetben csak egy kísérleti lehetőséget 
jelent, s nem vonja kétségbe magát a költészetet. 
Szerinte olyan konkrét szövegeket kellene létrehozni, 
amelyeknek eddigi korre la tív -in form atív  szemantiká
ja bemutató-autonóm  jelleget venne fel.

Sohmidt három szempontot tart fontosnak, amikor 
a számítógépeken alkotott szövegeket vizsgálja: az
előállítás technikai és elméleti előfeltételeit, a „m eg
szokott módon” és komputeren előállított szövegek 
egymás közti viszonyát, végül: m ilyen általános esz
tétikai és művészetszemiléleti távlatokat vet fe l ez a 
fajta költészet. Talán felesleges hangsúlyozni, hogy a 
szövegek gépi előállításának hívei egyben új művé
szet- és esztétikaszemléletet hirdetnék, legalábbis el
vetik  a hagyományos mércéket (elég, ha csak Bense 
Neue Ásthetik  című munkájára gondolunk).

Egyre távolabb a szótól című esszéjében George Stei- 
ner arra hívja fe l a figyelmet, hogy a természetes 
nyelv egyre kevésbé tudja befogni „a tapasztalás tel
jes körét és a valóság egészét” . Tény, hogy az utóbbi 
két évtizedben a természetes nyelvet mind jobban 
háttérbe szorították a tudományok: a matematika, a 
kémia, a fizika, a szimbolikus logika és a kibernetika 
nyelvrendszerei. Már Wittgenstein is azt vallotta, hogy 
az etika és az esztétika fogalmait nem fejezhetjük ki 
a mindennapi értekezésben használatos verbális 
nyelvvel, legalábbis nem mai készletével. A  kiberne
tika vagy a matematika azonban nem a verbális 
nyelv saját nyelveivel való felcserélésére, hanem tu
dományos elveinek és gondolati levezetései nők mód
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szerbeli alkalmazására törekszik a verbális nyelv ke
retein belül. A  komputerköltészetben például meg
marad a költészet verbális alapja, de ennek az anyag
nak a kezelését, feldolgozását nem hagyományosan, 
a költői csalhatatlanságban bízva, hanem tudomá
nyosan, ennek a tudománynak a módszerei szerint 
viszik véghez; a költő szerepe megváltozott, már nem 
tudja befolyásolni a versépítés teljes menetét.

A  kibernetika a beszédet és a nyelvet egészen új ol
daláról világította meg. Miután nyilvánvalóvá vált, 
hogy a matematikai információelmélet számítási 
módszerei alkalmazhatatlanök a beszéd területén, ezt 
úgy magyarázták, hogy a nyelvi szerkezet és a beszéd 
(mint nyelvi információk kommunikációja) annyira 
összetett és változó összetételű, hogy lehetetlen rajta 
pontos méréseket végezni. „  . . .  a kibernetika nem  
annyira a tényekkel, inkább azoknak az elementáris 
történéseknek az összességével foglalkozik, melyek 
által ezek a tények létrejönnek; nem annyira a tá r
gyakkal, inkább azokkal a viszonylatokkal, melyek a 
tárgyak közti összefüggést határozzák meg; nem any- 
nyira a dolgok szerkezetével, m int funkcióikkal”, írja  
Philippot, akinél a kibernetika az „akciók és inter
akciók tudománya” . Couffignalnál már inkább mű
vészet, mint tudomány: „művészet, melynek feladata, 
hogy biztosítsa az akció hatékonyságát” . A  minőségi 
változást Philippot abban látja, hogy a művészetfi
lozófia vagy a művészetről alkotott filozófiai re f
lexiók halmazának tanulmányozásáról azoknak a 
mechanizmusoknak a vizsgálatára térünk át, melyek 
esztétikai élményeket váltanak ki az egyénben. Ezt 
az esztétikai emóciót Philippot teljesítménynek ne
vezi, melyet meghatározott üzenetek percepciója idéz 
elő. A ttó l függetlenül, hogy az üzenet vizuális, audi
tív  vagy egyszerre több érzékszervünket veszi igény
be, mindig valam ilyen információ kifejezése, ezért a 
következő feladatok egyike azoknak a mechanizmu- 
sdknak a tanulmányozása lesz, melyek által az in
formációt létrehozzuk és szállítjuk. A  mechanizmu
sokat egyetlen mechanizmus részeiként is szemlélhet
jük —• melyek magukba foglalják az esztétikai üzenet 
szerkezetét, átvitelét, percepcióját és terjesztését — , 
azonban parciális mechanizmusokként is vizsgálhat
juk őket.

A z Institute of Radio Engineers National Convencio 
eléktromos számítógépek szakcsoportjának Az emberi 
agy helyettesítésére alkalmazott gépezetek szerkesz
tése elnevezésű tudományos értekezletén arra a meg
állapításra jutották, hogy lehetetlen szerkezeti ha
sonlóságot találni az emberi agy és a komputer kö
zött, ezért az emberi agy szerkezetének gépi szerke
zettel való helyettesítése inem vezethetne eredményre. 
Oettinger például azt emelte ki, hogy a jövő gépeze
teinek nagy része csak funkcionális hasonlóságot fog 
mutatni az élő szervezettel. Abban mindenki egyet
ért, hogy a funkcionális helyettesítést előnyben kell 
részesíteni, csak még az a kérdés, melyik emberi 
funkciókat kellene helyettesíteni. Philippot a mecha
nizmusok jelentőségét abban látja, hogy segítségük
kel megállapíthatnánk az olyan szélsőséges pólusok
nak az eszményi egyensúlyi pontját, mint a rend és 
a rendezetlenség, a túlzott érthetőség és az érthetet- 
lenség, a túlkapások banalitása és az eredetiség. Mo- 
les viszont abban látja szerepüket, hogy képesek fe l
fedni a költői alkotásban jelenlevő különböző nyelvi 
szinteket, a szerkezet egészét, az „átvilágított” struk
túrát. A  mechanizmusok függetlenítenék a művet „az 
egyes korokat és műfajokat meghatározó többé-ke- 
vésbé véletlenszerű törvényektől” .

A  komputerköltészet nem tehet eleget azoknak az 
elvárásoknak, melyek a művészet hagyományos ér
telmezéséből indulnak ki. Már azzal, hogy a kiemelt, 
önmagát központba helyező költői én helyébe egy sze
mélytelen (a gép) és egy személyi (a tervező) tényező

kapcsolata lépett, jelentős szociológiai változás állt be. 
A  hagyományos költészet kinyilatkoztatói, tartalmi 
tulajdonságaival szemben a komputerlíra a művészet 
megváltozott fogalomrendszerén át a személytelensé
get és a véletlenszerűséget vezette be a művészet más 
területein jelentkező változások szellemében. Ak ik  a 
p riori elvetik ezt a költészeti kísérletet, a művészet 
új jelenségeit, viselkedési formáit és nyelvi-kommu
nikatív innovációit sem ismerik el, kockázatok, kísér
letek nélkül viszont a művészet nem művészet. A  gép 
nem a költészet halálát, hanem dimenzióinak kitágí
tását segíti elő: „A  művészet és a komputer viszonyát 
illetően megállapíthatjuk, hogy az első szakaszt, az 
új médium technikai megközelítésének nehézségeit 
sikerült áthidalni. A  kom puter most közelebb került 
az emberhez, és eszközzé vált, az ember többi eszkö
zéhez hasonlóan. ( . . . )  A komputer nem a művész 
szimbóluma, hanem a művész ennek az új kompu
ter-eszköznek a segítségével alkot. ( . . . )  A  művészet 
eddig egydimenziós vagy kétdimenziós volt, nézésre, 
illetve részvételre szolgált, most viszont jelentkezik a 
harmadik dimenzió —  a teljes részvétel dimenziója.” 
(Moles)

idézetek:
A  komputerművészet se nem divat, se nem stílus. 
M int tény létezik. Főleg az esztétikai információk át
vitelének pedagógiai szerepét emelném ki. ( . . . )  A  
környezet szerkezetében fontos dolgokat kell feltárni 
az ember számára. Ezzel leom lik a művész és a kö
zönség közötti fal. Csak emberek maradnak az esz
tétikai kommunikációban.

Herbert W. Franké

1970-ben azt mondtam, hogy többé nem állítok ki, 
m ert nem vo lt fejlődés, a komputer nem változtatta 
meg az :esztétikai viselkedést. Még mindig az uralko
dik, aki kereskedik. A  stílust is ő alakítja ki, s nem 
a művész. Így  a komputerművészetet is a divat szint
jére  süllyesztették. Ez pedig nevetséges. A  kommu
nikációs kutatásokat az emberi szükségletekhez kell 
alkalmazni. A  komputer feladata, hogy eszköz legyen 
mindennapi tapasztalatunk vizuális és más törvényei
nek kutatásában.

Frieder Nake
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Megfeszített 
küzdelem 
az anyaggal

Ki tu d ja , ez m ár h á n y a d ik  nekifu tás.

F ogom  az a n ya g o t. F ró b á lo m  e g y e tle n  m o zd u la tta l beszo rítan i a 
d o b o z b a . V a jo n  hányán k ísé re lté k  m eg  már ug ya n e z t, u g y a n íg y  e lő t
tem . E gy v é g te le n  fo lya m a tb a  ké p ze le m  m agam ; e g y e tle n  tanú ja  va
g y o k  a já té kn a k , ö n m a g o m m a l és az a n ya g g a l já tszom . H ányán te 
he tté k  már ug ya n e z t, u g y a n íg y  e lő tte m .

Két kézzel ö le le m  m agam hoz. S zo rítok  ra jta. M in d  jo b b a n  és jo b b a n  
szorítom . Érzem, v é g ü l m ég.s ha ta lm ába ke rít. K is ik lik  keze im  közü l. 
Rugalm as és n y ú lé ko r.y  anyag  az apró ra  m ére te ze tt d o b o z  kö rü l.

M é g  tűz a nap, de  az u d va r fe le  m ár á rn yé kb a n  van. V a lak i vá ra t
lanul m e g je le n ik . A  ku tya  fe rd é n  kö z e lít. E lh e ve re d ik . A  k ite r íte tt 
pá rnák dohszaga és a z iz e g ő  le g ye k .

—  P róbá ld  e g y  kézze l, e g y  kézzel fo g d  a d o b o z t.
E gy ik  kezem m el m e g fo g o m  a d o b o z t, a m ásikkal az a n ya g o t ig y e k 
szem á tka ro ln i. F e lü li ö l, a lu lró l. M in th a  e g y ik  része m ár b e nne  is 
lenne. M in th a  a m ásik része lenne  b enne . Csak a fé r nem v á lto z ik . 
K e lte n , sőt tö b b e n  is  p ró b á lk o z u n k . M a jd  tö b b e n  egysze rre . Túl k ö 
zel v a g y u n k  egym áshoz, tú l messze v a g y u n k  egym ástó l.

—  Túl kö ze l v a g y u n k  egym áshoz.

—  Túl messze v a g y u n k  e gym ástó l.

M ily e n  szépen is m e g fo g a lm a z ta  a na g y  rom án m e se kö ltő , P. I., 
e g y e tle n  m o n d a ttö re d é k b e n  m indazt, ami nekem  im m ár sehogyan  
sem sikerü l. Á m  mi lenne , ha m in d e n  s ike rü lne , am it akarok.

N ézem  a keskeny nyílást. A lig  m aradt már va lam icske  is lá tha tó  a 
k W  b ő i. Lassan, de  b iz tosan  e lb o r íto tta  a n ö vé n yze t. Szörnyű v o lt :  
langyosan  bo ros táz ta  a le v e g ő  a fü g g ö n y t. Á m b á r, lehe t, b o ru lt é p 
pen  és fö ltá m a d t a szél. M in th a  g y ö n y ö rű  le tt vo ln a . V a g y  ta lán é p 
pen  v ih a r d ú lt. M in d ig  h o zzáadunk  és e lveszünk b e lő le .

É rte tlenü l nézté l rám, m in tha  m o n d tá l vo ln a  va lam it.

M in th a  vá laszo ln i szerettem  vo ln a . Szóln i akartam . —  M 't  m o n d h a 
to k  m ég —  ha llg a tta m  el. Ism ét k inéz tem  a keskeny ny íláson . Te ljesen 
e ltakart. V a n -e  o lyan  zegzuga  a m in d e n sé g n e k , am it m ég  nem  ism er
nénk. Sem m it sem ism erünk. Ü g y  ö tszá zm illió  é v v e l e ze lő  t je le n te k  
m eg az e lső ge rin ce se k.

M i lenne, ha m in d ig  va la m it hozzá te n n é n k, e lve n n é n k  b e lő le .

Egy p illa n a tra  fé lb e sza k íto m  a s z ö v e g e t ----------------------------------------------

V é g ü l is ki g á to lh a t m eg abban , azt írjam  le, am it é p p e n  szá ndéko
zom . (F é le lm etesen  hascga t a vesém .) íg y  szó szerint.

H irte le n  m egszűn ik . (V a jo n  mi is.)

Itt já ts z ó d ik  le m inden  a szem em  e lő tt. A z  a b la ko n  ót nézem , ava g y
kém le lem  az ud va rt. A z  e g y ik  ,,----------------"  (azért íg y , m ert ta lán nem
is az, ám m in d e n k é p p e n  if i van va la h o l a k ö z e lb e n ) szenvte lenü l lé p 
ke d  a fü vö n . K öszönne, ha látna.

—  Jó n a p o t —  kö szö n ö k  vissza. (K é rdezem  tő le .) Nem  lá tju k  e g y 
mást, h iszen csak én lá tom  ő t. K é rd e zh e tn é k  m ég e g y e b e t is. Beszél
h e tnénk  m ásról, ta lán. Persze, m in d e z t m a jd  m iu tán  b e m u ta tko zu n k  
és m in t rég i ism erősök újra nem lá tju k  egym ást, ha e g y  rá k ö v e tk e z ő  
a lka lom m al ism ét vá ra tlanu l á tvág  az udva ro n .



Ez az én é le le m . A z a lm afát m e g le p té k  a m e d ve szö vő k , p e d ig  már 
jó k o ra  a lm ák lá n g o ln a k  az ágakon . Egy kis szünet. K itő l m e n e kü lö k  
szünte len, té rb e n , id ő b e n . M ost é p p e n  semm i sem tö rté n ik . Beleszí
vo k  a szivarba, szám on, o rro m o n  tó d u l a nehéz, kékszürke  füst. A z 
udva ron  áll a v íz . K özben  k ia lsz ik  a szivar (m ilye n  ö n fe lt k ife jezés). 
Ú jra rá g y ú jto k , im m ár ki tu d ja  hányadszor. És ki tu d ja  m ég hányszor 
fo g o k . N ézem  az a b la ko t, a keskeny nyílást. A lig  m aradt már va la 
m icske is lá tha tó  a k 'n tb ő l. Lassan, d e  b iz tosan  e lb o r íf m in d e n t a n ö 
vé n yze t. És fö lfá m a d  a szél. M in th a  g y ö n y ö rű  lenne . V a g y  fa lán é p 
pen  v ih a r d ú l. K ib írh a ta tla n .

Ezen
vagy
változtatok
vagy
nem

Emil F lipč ić  írja G R EIM  V A U N ! cím ű szö ve g é n e k  e g y ik  fe je ze tc ím e  
a la tt: írta Emil F lip č ić . K ü lö n b ö z ő  s iva ta g fé le sé g e k  vannak, ne rész
le tezzük. A z e m líte tt író  tö b b e k  k ö z ö tt a K u tyá ró l is ír. A  ku tya  jó 
részt sze líd  szerzet. H arapáskor fo g a it b e le v á jja  á ld o za tá n a k  va la m i
jé b e . M in d e n fé le  ku tyá t ism erünk.

N agy kékes sebet e jte k  a há tam on. O d a n y ú lo k , k ih ú zo m . Hosszú, 
hosszú, e l sem érem  a fe je m tő l a ta lp a m ig . Két e g y e n lő  részre ha 
osztana, va jo n  m it írn é k , ro m b o ln é k  t i lto t t  h e v ü le tte l. T erveztem  e g y  
szö ve g e t A  halak k o rá ró l, azonban  csak o d á ig  ju to tta m , ú g y  ö tszáz- 
m illió  é v v e l e z e lő tt je le n tk e z te k  az e lső ge rin ce se k.

A z ő sh ü llő k  és a le v e lib é k a  m eg e g y é b  kedves kis á lla tká k , m ind  
m áskor, m áskor.

A  tenye rem  az aszta lon lük te t. Lassan m ár az asztal is. P ed ig  há n y
szor ü ltem  m ár íg y  az asztal kö rü l. E g ye s -e g ye d ü l. V a la m ire  várva , 
va la m itő l fo ly to n  m e n e kü lve . V a la k it ö rö kö se n  m agam hoz szorítva , 
va la k it e ltaszítva . íg y  e g ym a g á m b a n , aszta lon, asztal kö rü l.

B e lesz ívok az é g b e . K iszopom  ra g y o g ó  b o k ra it. Itt csö rö g n e k  már, lám 
a drága  kincsek.



REZIME
U ovom  b ro ju  o b ja v lju je m o  p ro zn e  pesm e Ja n o ša  S iv e r ija  (na om o tu ),
č e tv rt i d e o  rom ana „E m ig r a n t i”  od  E ržebe t Juha s, n o ve lu  P e te ra  Ester-
h a z ija , m la d o g  m a d a rsko g  p ro z a is te , ese j i pesm u Ó ta  T o ln a ija .  U p re -
vodu  d o n o s im o  n e k o lik o  n o v ih  pesam a Hansa M agnusa  E n ze n sb e rg e ra .

P ovodom  T ito v ih  d v o s tru k ih  ju b i le ja  ovom  p r il ik o m  d o n o s im o  n a p is  Iš t- 
vana S e lija  pod  n a s lo vo m  „T ito  i nac iona lno p ita n je” . „T ražeć i sušiinu  
Titove kon cepcije  nac iona lne p o litike , znači ne postupam o onda najpra-
v iln ije , kada uzim am o u obzir spo ljne znakove stalnog bogaćenja nacio- 
nalnog životnog nač ina. Suština u ce lin i njegovog političkog razm iš ljan ja , 
krije  se u »dubinskoj strukturi« ovog razm iš ljan ja , i u stvari baš to se 
i odražava u svakom Titovom  program ú, zam isli i delu . ( . . . . )  Analogno  
o .o m e  ni suštinu Titove nac iona lne p o litike  ne prepoznajem  u tom e, 
da su kod nas danas već i u Ustavu, zakonu i pravnim  tekstovim a kon- 
cip irana nac iona lna prava (je r u ovom takođe vid im  posledicu po litičkog  
pogleda na svet), nego u tom e, da óva poUtika sm atra za nerazdvojiva  
prava í dužnosti, teret i dobra, jednako za one, koji žive u istoj dru- 
štvenoj za jedn ic i i ravnopravno uklju ču je  u društvene, privredne i p o litičke  
tokove nac ije , e tn ičke grupe, i ne pravi razlike  u korišćenju jezika , 
kulturne baštine, trad ic iona lno g  sveta, o b iča ja , ili načina ž ivo ta .”

L a jo š  P in té r, m la d i m a đ a rsk i k r it ič a r  i p e sn ik , u s v o jo j s tu d ij i „Putevi 
m ađarske p ro ze” g o v o ri o s tva ra la š tvu  ta m o š n jih  m la d ih  p ro z a is ta , o 
o b la s tim a  k ő je  o b u h v a ta ju  b ro jn i m la d i p ro z a is ti,  o v e z iv a n jim a , o sm eru  
e ks p e rim e n tis a n já  i o e s te tsk im  v re d n o s tim a  n jih o v ih  d e la .

Rád E ržebe t C a n ji bav i se  p e sn iš tvo m  Ó ta O rb a n a  m la d e g , m o d e rn o g  
m a d a rsko g  p e sn ika . „Svoj osnovni stav form iran do trad ic iona lno g  u svo- 
jim  prvim pesm am a pokušava da po larizu je , lirske id ile  da pretvori u 
vízije , da ih prozrači do apstraktnog, ili da ih užari do m a 'e rija ln o g  i 
teiesnog. O tkrivanje d oživ lja ja  celovitosti i jedinstva, reda i zakona, u 
kon tinuitetu, polako stvrđujućoj forrni, ob ično izražava aso c ijac ijo m  stvarne 
i apstraktne predstave. ( . . . . )  I u lošem  raspoloženju i u neg iran ju  je  
rom antičan, zato njegovo o tuden je  n ikada ne može biti fata lno . I sam  
pa'.i od karaktéra obuhvatanja stvarnosti gradeno j na kontrastim a koji 
spadaju na fraze, čuvajući svoju energ iju  i veru, tokom  svog razvoja  
s tx e  n ijan s iran iji, tačn iji, autentičn iji način g le d a n ja .”

P o zo rišn a  k r it ik a  F c re n ca  M aka  a n a liz ira  veze izm e đ u  S u b o tič n o g  i No- 
vo sa d sko g  p o z o riš ta  sa J u g o s lo v e n s k o m  m a d a rsko m  d ra m o m , d ó k  паз 
u p o zo ra va  i na veću  o d g o v o rn o s t p o z o riš n e  k r it ik e ,  to  je s t na to , da  k o l ik o  
je  to  m o g u će , d o se g n e  tam o , da naša pozorišta češće o d a b ira ju  d o m aću  
d ram u , a da  osno va  n jih o v o g  iz b o ra  bude  savrem enost i kva litet. T o  je s t 
u p e r io d u  od 1975— 77 g o d in e  svega  je  t r i d e la  ju g o s lo v e n s k ih  m a d a rsk ih  
a u tó ra  p re z e n tira n o , a p r ik a z iv a n je  ta  t r i d e la  n isu  n ik a k o  re p re ze n to va la  
našu d ram sku  lite ra tu ru , ne g o v o re ć i o to m e  da  b i naša p o z o riš n a  p o l i
t ik a  d o s le d n ije  m o g la  da  u t ič e  na p o tp u n iji ra zvo j d ra m ske  lite ra tu re .

U f ilm s k o m  ese ju  A t ila  B a laž  a n a liz ira  d e lo  H. B é la  i V. S le n d o rfa  pod 
n a s lovom  „Javni život K aterine B lum ” U svom  f ilm u  S le n d o rf se  t ru d io
sam o da  re k o n s tru iš e  d o g a đ a je  iz  rom a na , sve je  p o d re d io  ta ko  reó i
ise če n im  d o g a đ a jim a . M ože b iti, n ije  prim etio  opasnost koja se krije  u 
rom anu, na njegovu pom alo suviše dogadajnu bit, tako je od Belovog  
dela, ako ne i stopostotno ali postao akc ioni film : kam era néma vre- 
m ena da se zadrži na b ilo  čem u, da ovo ili ono ob id e , ném a vrem ena
da učvrsti one sitne stvari kője samo film  može da nam pruži, u ovom
film u takoreći ne m ožem o ništa da v id im o, ném a ništa od one poezije  
svakodnevnice .(. . . .) Kada bl uskratili film u Belov sub jektivan, osoben i 
ironičan način g ledan ja , sam a priča nam ne bi m nogo rek la ."

„Jednu od najtačn ijih  i najobuhvatn ijih  teo rija  fiim a m ožem o čita ti u 
delu J. M. Lotm ana » S e m io tika  f i im a  i f ilm s k a  e s te tika« . ( . . . . )  Jezičku  
osnovu prirode fiim a svodl na konvencionalne, i ikoničke znake, č im з 
odluču juće određ u je  c iljeve  sem iotičkog i estetskog istraživanja, odnos 
prcm a posm atranom  predm etu m odernim  korisnim  rezu lta tim a strukturali- 
stičke lingvistike i poetike: za jedno s ovim Lotm an upućuje na dosadaš- 
nje početn ičke studije o teo riji film a koje im aju zastarele estetike i teo- 
retske pog lede, koje su isuviše jednostrano izn ik le  u osnovim a »zasleplju- 
iuće« začaranog kruga film ske te h n ik e .”  (P iše  u svom  z a p isu  O to  F en jveš i).

D ruga  k r it ik a  O ta F e n jv e š ija  bav i se  m a đ a rsko m  u m e tn ič k o m  te o re tič a r -  
skom  k n jig o m  „V izu e ln a  ku ltu ra” . ,,Važna je kn jiga, ta » V izue lna  ku ltu ra« , 
i jen  značaj bez sum nje povećava i to da je u m ađarskim  razm eram a  
do sada dosta zapostavljena i više je kao neka »zapadnjačka moda«; kri- 
t'čko  ob jašnjen je  i upoznavanje doprinosi bogaćenju i sadrža jn ijem  m i- 
saonom životu, je r kako to Pal M ik loš u glavi »Apstrakcija i vernost pri- 
rodi«, zak lju ču je , m ađarska likovna um etnost i »većina um etnika« živi i 
danas privržena prizoru, a stilizovanjem , stvaranjem  sim bola na —  ne- 
evropski način čuva svoje nac iona lno o b e le ž je .”

U svom  zap isu  K o rn e lija  Faragó  bavi se m e to d o lo g ijo m  sa v rem ene  k r i t i 
ke. O s u đ u ju ć i u dan a šn je m  sve tu  k r it ik e  —  ia ko  m ožda  sam o p e r ife rn o  
p r is u tn i im p re s io n iz a m  o b ja š n ja v a n ja  pu tem  b io g ra fi ja ,  s k ic ira  d i ja le k t ič k e  
o d n o se  s tva ra n ja  s tv a rn o s ti —  de la .

U svom  m u z ičko m  za p isu  P e ta r S in k o v ič  p iš e  o pop  m u z ic i. „Zab avna  
m uzika, razum e se, n ikada n ije  sebi m ogla da dozvoli tá j luksuz, da 
gradi složene periode koji se teško mogu pratiti, je r bi se tim e lišila  
popularnosti. Baš zbog tóga je  tačna Adornova konsta tac ija , po kojoj 
zabavnu m uziku karakteriše s tandard izac ija , a njen prototip  je  šlager. 
( . . . . )  Bit m uzika donosi kvalitativnu prom enu. Postává m alog sastava јз  
nešto sasvim novo (g itáré  i bubanj) —  iako to ne stavlja na kocku mu- 
zičku formu i s trukturu.”

Im re  H a rka i u g ra đ e v in s k o m  p r ilo g u  p iše  o zah tevu  i p o tre b i v re d n o va - 
n ja , o n je g o v im  p ra k t ič n im  i id e a ln im  p r in c ip im a . „T eh n ičk o j i kulturnoj 
pub lici treba pružiti m ogućnost da po krugu in teresovanja p ita: ko, kako, 
i sa kakvim  c iljem  utiče na (gradevinske) vrednosti; to jest vrši samo 
vrednovanje .”

U film s k o m  zap isu  Z o ltá n  B ič k e i g o v o ri o sada  već  k la s ič n o m  f ilm s k o m  
o s tva re n ju , k o je  o p e t p o k re ć e  a m e r ič k i f ilm ,  o f ilm u  „ G o li u sed lu ” 
(,,E asy r id e r ” ) —  k o ji se o p e t d a je  po  b io s k o p im a .

Na u n u tra šn je m  o m o tu  o b ja v lju je m o  za p ise  O ta T o ln a ija ,  k o ji su p isa n i 
p o vo d o m  s m rti T ib o ra  D e rija , k o ji se p r ik l ju č u je  uz n a jve će  m a js to re  
m o d e rn é  p ro ze  XX véka.

U p r ilo g u  o b ja v lju je m o  2. d e o  s in te t ič k o g  d e la  B a lin ta  S o m b a tija , pod 
n a s lovom  „Putev i konkretne p o e z ije ” (re z im e  c e lo g  d e la  v id i u s le d e će m  
b ro ju ).
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Szörnyű. Langyosan boros íázza  a le v e g ő  a fü g g ö n y t. Á m b á r, lehet, 
b o ru l é p p e n , ts  fö lram aa  a szel. A g y u n k ra  n e h e z e d ik  a Torróság.

M e g p ró b á lo k  e g y e tle n  d o b o z b a  beszo ru ln i. H ányán, d e  hányán te t
ték m ár u g ya n e z t e lő tte m , tú l  na g y  az in d u la t. Túl heves v a g y o k . 
Reszket a kezem  (e g y ik b e n  a tori reszket, reszket m ásikban a szivar). 
S zo ru lok, m in t a gorcs. ha  jo b b a n  igyekszem , néhány napon  b e lü l 
e lké szü lö k . N a g yo n  kö ze l v a g y o k  az ab la kh o z , k ö n y ö k ö m  m inden  
so rvé g e n  az a b la kh o z  koccan, o ld a la n k é n t harm inc koccanás. Százöt
ven  koccanás és b e fe je ze m .

Lám, b e sö té te d e tt. F e lg y ú jio m  a v illa n y t. Csak m ost lá tom , e lő tte m  
g yüm ö lcsös tá l. A lm á k , c itro m o k . Két kávéscsésze. V a jo n  k iv e l kávéz
tam az im ént. Itt a ham utá lca, zse b ke n d ő  és a g yu fa . Itt a m aradék 
szivar. M i van m ég  a szobában .

M i le h e t m ég a szobában. Nem  is o tt. A  ko n yh á b a n  ü lö k . Csak m ost 
veszem  észre, e lő tte m  gyüm ö lcsö s tá l. A lm á k , c itro m o k . Két kávéscsé
sze. U gyan  ki k á vé zh a to d  ve le m  az im ént. Itt a ham uta rtó , a zsebken 
d ő  és a g yu fa . Itt a m e g m a ra d t szivar is.

V a la k i ism ét m e g je le n ik . A  ku íya  fe rd é n  kö z e lít. H a llom  a von ítás t. 
C sönd. S öté t van. O d a szó lo k  va la m it va la k in e k . C sönd van. És sötét. 
Fu llasztó  hőség. F é lb e h a g yo m  az írást.

—  A z a n ya g o t e lő szö r e g y ik  ke z e d d e l, m a jd  a m ásikka l —  vá laszo l 
készségesen. —  E lőször e g y ik k e l, m a jd  a m ásikka l, ö le ld  m agadhoz. 
Szorítsd, jo b b a n  m ár ne is lehessen. E lőször az e g y ik k e l (m ásikka l), 
m a jd  a m ásikka l (e g y ik k e l).

Akár
így
is
befejezhetném

T enye rem ben  a hal. S ikam lós testén sá rgazö ld  m oha. A la tta  a ra n yké k  
p ik k e ly e k . E nny ive l tö b b , ám u g y a n a k k o r v a la m ive l m in d ig  keve se b b . 
U g ya n a n n y iva l. T ú lo n tú l él m ég bennem  az ind u la t.

Csak mii ke tte n  sze repe lünk  e b b e n  a szörnyűségesen fárasztó  írásban: 
te  és én. Semmi, d e  semm i nem tö r té n ik  ve lü n k , sem kö rü lö ttü n k . 
E gyszerűen: va g yu n k . Én azért, m egszó líthassa lak, te, vá laszo lj. M é g  
ez sem szükséges. Leg ye n  k in e k  szó ln i, le g y e n  ki vá la szo ljo n .

Engem  is, té g e d  is csupán k ita lá lta la k . Persze, m ost m in d e n fé lé t k i 
ke lle n e  m ég ta lá lnom .


