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A Tartományi Szocialista Ifjúsági Szövetség Titkár-
ságának október 15-én megtartott elnökségi ülésén 
kinevezték az Új Symposion folyóirat új Kiadói Ta-
nácsát és fő- és felel ős szerkesztő jét. A Kiadói 
Tanácsba Ács Károlyt, Ágoston Andrást, Bózsó 
lstvánt, Danyi Magdolnát, Guzsvány Máriát, Gyüre 
Istvánt, Kartag Nándort, Sinkovics Pétert, Solymosi 
Lajost, Utasi Csabát és Végel Lászlót választották. 
A folyóirat fő- és felel ős szerkesztő jévé ismét Danyi 
Magdolnát nevezték ki. Az újonnan kinevezett és a 
leköszön ő  Kiadói Tanács november 14-i közös ülé-
sén megválasztották az új szerkeszt ő  bizottságot, 
melynek tagjai: Balázs Attila, Beretka Ferenc, Bog-
nár Antal, Böndör Pál, Csányi Erzsébet, Csorba 
Béla, Danyi Magdolna, Faragó Kornélia, Fenyvesi 
Ottó, Mák Ferenc, Seb ők Zoltán, Sziveri János és 
Vass Éva. A szerkeszt ő  bizottság tagjai közül a Ta-
nács további két tagot választott soraiba: Bognár 
Antalt és Sziveri Jánost. Ugyanezen az ülésen a 
Kiadói Tanács Végel Lászlót választotta meg elnö-
kének, Utasi Csabát pedig elnökhelyettesének. 

Az új Kiadói Tanács megismerkedett az eddigi Ta-
nács tevékenységével, majd megvitatta a folyóirat 
1978. évi munkatervét, s arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy azt a következ ő  hónapok folyamán 
tovább konkretizálja és a szerkeszt ő  bizottsággal 
a legszorosabban együttm űködve egy-egy témakö-
rön belül konkrét akcióprogramokat és munkafel-
adatokat fogad el. A Tanács jelent ősnek ítélte meg 
azt a kezdeményezést, hogy a munkatársak széles 
körének bevonásával meghozott szerkeszt ő  bizott-
sági akcióprogram idejekorán nyilvános véleménye-
zésre kerüljön, hogy ezáltal eredményesebb és terv-
szer űbb legyen a folyóirat egész évi munkája. 
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nek, majd halkan sírni kezdenek, s ha meglátják, hogy közeledsz feléjük 
a t űvel, hangosabban b őgnek. Felikészülten az asszonyra nézel, aki moz-
dulatlan'ul ül a fotelban és mosolyog. 

— Meg kénе  fogni — mondod. 

Az asszony magához húzza a gyereket, aki rúgkapál, mindent megtesz, 
hogy kiiszabaditsa magát. Még az a szerencse, hogy elég er őse.n fogják. 
Valahogy beoltod. Az ordítás nem sz űnik me,g. Amikor az asszony lien-
gedi, a kicsi mintha csak erre várt volna, nekimegy az anyján!ak. Szegény 
asszony nem is tudja; hogy a lábát húzza-e össze a rúgások el ő l, vagy 
az arccát védje a pofonoktól. 

— Jebem ti majku! Ub'i ću te! —üvölti a gyerek. 

Az asszony védekezik és mosolyog. Te az anyához hasanlóan széthúzod 
a szád és úgy vigyorogsz, mintha helyeselnéd ezt a magatartást, hogy 
azt higgye rólad, az ő  helyében te  is  így tennél. 

Magas, tágas szobába Iёpsz. Nagyon régi bútorok közt egy gyerek-ágyba.n 
a kis beteg. Az asszony, bár harminc éves, ősz és végte9enül nyugodt. 
Állandóan halkan beszél, csákolgatja a síró kisfiút. Az orvo5s gos üvegek 
egy tálcára vanniak készítse, mel?lett Сk szétterített újságpapbr, hogy az 
asztalterítő re ne csöppenjen. Kellemes bent a meleg, egy kétméteres cse-
répkályhában tüzelnek. Félénkké vá.lsz ,ett ől a nagy nyugalomtól. 

Később mesélték, hogy iszákos az ember, mogorva, s őt kártyázik is. 

Az  alkoholista férj ingerlékenységének ellensúdyozására rendezte  be ez 
az asszony az életét, hagyta megfe,héredni a haját. És el lehet neki пегпб  
azt a  rengeteg csókot, cirógatást, mellyel  a gyermekét kёrülveszi. 

A doktarnő  azt mondta, amikor ide indultál, hogy itt majd biztos kapsz 
valamit. Igaza volt. Alighogy kinyitod a táskád, az asszony dobozos kek-
szet, frissen darált tízdekás kávét rak bele. 

— Nem kellett volna — mondogatod, bár magadnak is ellenszenves a 
hangod. Százszor megfogadtad, .amit elveszel, vagy meg,köszön бd, vagy 
erélyesen azt mondod: — Nem fogadhatom el! — De sohasem tartottad 
magad fogadalmadhoz. 

Hatalmas ház. Kedved lenne végigjárni a szobákat. Szétnézni. Talán azért, 
mert az előszobából sohasem láttál be a hely!sége!kbe, mintha szándé-
kosan becsuktak volna uelótt:ed minden ajtót. Pálinkaf őző  kialparosok. Bár 
hideg az előszoba, az asszony .mégis pokrócba csavarva mindig kihozza 
a gyereket — nehogy besározd véletlenül ,is a benti sz őnyeget? 

Az ember aki ajtót nyit, kétméteres, sz őke. Azt m оn іdták, ő  a kihágási 
bíró. Nem hasonlít bírára. An іn4l kedvesebb. Föbvezet a Iépas őіn, egy na-
gyon egyszer űen berendezett szobába nyit. Az asszony-feleség egy dundi 
széke kislányt simogat .az ágyon. Dúdolhatott neki, mert megretten, ahogy 
kinyílik az ajtó és a szájában megáll azé hang. Nem iismered ezeket az 
embereket, még!s olyan érzésed van, hogy .nagyon rendesek, azon ve-
szed magad észre, hogy vigyázol a mozdulataidra, mindent nagyon pon-  500  
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Nem elóször jársz ebben az utcában. Tetszik. 

Mező  utca 4. 

Becsöngetsz. 

— Ki je? — visszhangzik egy éles gyerekhang. 

Ismerős helyen visszaszólnál, hogy a Szandokán, de itt még nem voltál. 

Kócos, középkorú nő  nyit ajtót. Tudod, hogy az egyik orvosn ő  koma-
asszonya. Azt várod, hogy csinos legyen, sová іny, szép. Kedves paraszt-
asszonyok mosolyogtak már így rád. Belépsz. A jó napot után mormolod, 
hogy Már!ának hívnak, a táskád-ról láthatja, hogy miért jöttél. Rádkacsint 
amikor a négyéves kicsi azt kérdezi, hogy mit akarsz és felel is helyetted, 
hogy kávézni jött anyukához. 

A szoba vil .gos helyiség. A bútor drága lehetett, bár semmit sem őriz 
fényébő l, sem .a féltésbő l, mellyel más helyeken óvják az éveknek. Ösz-
szefirkált, rágógumi-darabokkai pöttyezett, pár ajtó nyitva .rajta, be inne 
összedobált fehérnem ű k, puilóverek, a gyerek játékai. Vigyázni kell, hova 
lépsz, mert a padlón rengeteg a játék. Egy fotelba süppedsz. Várod az 
asszonyt (aki kávét f őz a konyhában), hogy visszajöjjön és bocsánatot 
kérjen a rendetlenségért. Tudod, hogy azt fogja mondani: — Ne nézzen 
most szét, épp ma akarok föttakarítani. — Mindenhol ilyeneket hallasz. 
Még ha öt perccel előbb tettek rendet, akkor is ezzel fogadnak, hogy 
azt hidd, szokott itt sokkal nagyobb rend is lenni. 

Fura mosollyal egy tálcával tér vissza. Találgatod, kik szoktak így mo-
solyogni. Megvan! Buta kisdiákot biztató tanító néniik. 

Leteszi a két csésze kávét. A gyerek, mintha csak ezt várta volna, neki-
rohan az asztalnak és jó nagyot rúg rajta. Elveti magát a sz őnyegen. 

— бhh-ho-hó! — nevet. 

— Ej, Milán, Milán, kis huncut — mosolyog az asszony megszakítás 
nélkül. 

Nem először csinálhatja. Törl ő ruháért megy. Kitörli a kistányérok alját. 
Alighogy befejezi, a gyerek fontoskodva megáll az asztal el őtt. A bal 
lábát az asztallapra teszi: 

— N iO, tán nem merem? — kérdeni. 

Nem incsel і kedő . B!iztas a dolgában. 

— Ne, kisfiam, te olyan okos kisfi.ú vagy, mondd meg inkabb a -nén±inek, 
hot doigozitik a te apukád. 

Furcsállod 'a kérdést. A gyerekeket mindig azzal szerepeltetik el őtted, 
hogy verset mondatnak velük, vagy .a játékaikat mutogattatják meg. 

— A Fadipbam igazgató — hadarja a gyerek. 

— Igeeen? —kérdezed csodálkozva. 

— Igen — vágja rá a ki+cs!. 

— És honnan hozta azt a traktort neked? — kérdez az anya. 

— Párizsból, Budapestről meg ezt a mackót .hozta. — A gyerek látszó-
lag unja ezeket a feleleteket. 

Már megittátok a kávét .is, elszívtatok három aig:a,rettát. A táskádért 
nyúlsz félénken. Tudod, hogy ma még becsapjátok valamivel (de csak 
ma). Hátat fordítasz a kicsinek. Mégis észreveszi a m űszereket. Hirtelen 
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Marianne és Johan házassága látszólag eszményi, és 
csak fejezetről fejezetre derül ki, hogy mennyire 
elviselhetetlen mindkett őjük számára. Mielőtt Johan 
atthagyná a feleségét, akkor jönnek rá, hogy mégis 
mennyire szükségük van egymásra, és igazi szere-
lem nem is •alakul ki Johan és  Paula,  között. 

Bergman már az els ő  részben elkezdi iboncolga'tni 
a kommunikació és •az önmegismerés problémáit, és 
az ötödik részben, az Analfiabétákban éri el a dráma 
a tetőpontját. Johan és Marianne nem tudnak, és nem 
mernek egymással őszintén beszélni, mert házassá-
guk téves kompromisszumokra ёрült, a személyisé-
güket áldozták fel érte, megsz űnt az egyéniségük 
integritása. Amikor .az  újságírónđ  önmagukról fag-
gatja őket, nem tudnak magukról mást mondani, 
mint azt, hogy becsiiletes adófizet ők, hány gyerekük 
van stb. Csupa adatszer ű  információt. 

Amikor az elutazás el őtti •hajnalon először vetik e1 
a téves kompromisszumokat, és megpróbálnak őszin-
ték lenni önmagukkal és egymással szemben is, 
akkor kezd házasságuk két egymást megért ő  ember 
közösségévé valni, ám már késő . 

A negyedik részben Johan azt mondja: „Csak az 
egyedüllét abszolv ~t ... sohase hidd azt, •hogy le tu-
dod győzne az egi}edüllétet. Az egyedüllét mindig 
teljesen megmarad." Tehát Johan nem tudja egye-
düllétét legyőzni, nem tudja az emberi kapcsolatok 
reális •alapját megragadni, kilátástalannak ítéli meg 
a kapcsolatkeresést. 

Ezt az Analfabétákban így magyarázza: ,;ami az ér-
zelmeket illeti, analfabéták vagyunk. Ez sajnálatos 
tény, s nem osak rád, vagy rám érvényes, de való-
jában mindenkire. A testünkről megtanultunk min-
dent, Űj-Zéland mez őдazdaságárál is, a négyz еt-
gy&két  is,  s amit akarsz, de a lelkünkrđl semmit. 
Ostoba tudatlanságban élünk mind magurakat, mind 
másokat illetđen." (Hegedűs Zoltán fordítása) „Hogy 
érthetnénk meg másakat, ha magunkról se tudunk 
semmit." 

Bergman hősei elrontott házasságukat már nem tud-
ják megmenteni, elválnak, de kezdik megérteni, 
megismerni önmagukat, és ezzel újból egyéniséggé 
válnak. A válás utáni •m•agányuk már egészen más 
természetű, mint az .azt megel őző, és lehetđvé teszi 
azt, hogy •a házasság története helyébe, amely sen-
kié se, a személyiség története lépjen, a személyiség 
szabadon formálhatja önmagát. 

Marianne első  ízben hallgatja figyelmesen ,az anyját, 
és Johannal új, igazabb alapokon közelednek egy-
máshoz, azonban amit eddig átéltek, már tönkretette 
kapcsolatukat: Marianne végül is a következ ő  Berg-
man film a Szemtől szembe pszichológusnőjének elő-
de, aki álmaival, hallucinációival küzd, ott áll az 
őrület határán. Kapcsolataik kilátástalanok mind a 
Johan--Marianne, mind a Johan—Paula--Marian-
ne—Henrik reláción, mert a kett ős élet, az új házas-
társakkal szembeni titkolózás se tarthat örökké, és 
mert új kapcsolataikban se találták meg amit keres-
tek. Bergman a kérdést nyitva hagyja, Johan és 
Marianne elalszanak egymás mellett, szimbolizálva 
ezzel a kiúttalanságot, a menekülést a problémák 
elől, magкvnyu'kat összehasonlítva az alvó ember ma-
gányával. A kérdés — mi lesz ezekkel az emberek-
kel, hoz-e csodát az ébredés, hova fejl ődik a házas-
ság, mi lesz .az emberi kapcsolatokkal — nyitott 
marad. 

Marianne az első  részben azt tartja lényegesnek két 
ember kapcsolatában, hogy „azonos nyelven" beszél-
jenek, ne pedig úgy, mint Peter és Katarina, akik 
minden szavukat egy harmadik közös nyelvre kell, 
hogy fellfordítsák. Kés őbb belátja, hogy nem els ő-
sorban az „azonos nyelv" a fontos, és egy sokkal 

mélyebb kapcsolatra van szükség, de err đl nincs 
konkrét elképzelése, és homályosan valamiféle misz-
tikus, telepatikus kapcsolatra vágyik, amikor tudja, 
érzi a másik minden gondolatát, érzését. 

Az ötödik részben, a veszekedés után jönnek rá, hogy 
kapcsolatuk •csak az ellentétek egységére épülhet, és 
ha nem veszik tudomásul az ellentéteket, kapcso-
latuk csak felszínes és idealizált lehet, de nem valós, 
es az ideálistól egyre inkább eltávolodó. 

Mivel egy film szövegkönyvéről van szó, még egy 
dolgot meg .kell jegyeznünk. Ha a Sikolyak, suttogá-
sokban, •mint  ahogy azt Truffaut mondta, az irodal-
mi szöveg egyáltalán nem volt fontos, itt annál in-
kább az, ugyanakkor megmarad egyszer ű , őszinte 
szónak, vallomásnak vagy kinyilatkoztatásnak, és a 
szöveg a filmtđl függetlenül is megőrzi a mű  in-
tegritását, megáll így egyedül is, teljesértékű  iro-
dalmi alkotásként is. 
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Ingmar Bergman: Prizori iz bra čnog života. 
IViladost, Zagreb, 1976. 

A farma'tlanságban formát keresni, a bels ő  egyensúlyt 
megtalálni, felálilítani — talán minden fiatal !pálya-
kezdő  alkotó legjellemzőbb problémái ezek és egyben 
a kritika szá тΡrára is nagy prábaikő  ezekre az érzékeny 
dolgokra helyesen reagálni és pontosan megnevezni az 
alkotó képességeit, jegyeit. Kristovác Klára tusrajzai 
gyakorolt, elsajátítható művess'égrál, fegyelmezettség-
ről, disatigvált táj-, anyag-, formaszeretetr ől szólnak. 
Rajzainak alapvető  témája a táj. Ls ez a táj jól be-
világítja Kri továc alkotói múhelyét, amelynek kör-
vonalain 'kívül rékednek a jelenkori m űvészet- messze-
futó végletei és friss nedvei. Kristovác lapjain mint-
ha por ülne, monokromatikus szárazság. Az egyenle-
tessé szűrt halványodó-erősödő  tónusok (karcolt-go-
molyok) mögött Knгtovác egy lírai tájat sejtet, mely 
tájnak elsősorban fel nem fedezett dimenzióin kell 
munkálkodniа , mélyebbre asnia. Kristovác táját már 
artisztikummá tudja min đsíteni — minden 'képessége, 
tudása megvan hozzá -- de ezt a 'steril, száraz vonal-
mezőt fel kell töltenie súlyosabb összefüggésekkel, je-
lentésekkel, valódi „sebhelyekkel'. 

A Kristovác önálló tárlatát képez ő  tájrajzolás még 
nem művészet, csak tanulmány, igéretes el őfelétel le-
het ahhoz. Ki¢nunkált adottságok, •képességek, mеlye~k 
készen állnak egy vizuális=szellemi ikaland vállalásá-
ra. Nem tartom fölöslegesnek leírni, hogy lesz mon-
d.anivaiója, főleg ha a táj тnákonyával gazdatságosab-
ban, kibantakozásban levő  x+ajztevékenységével pedig 
határozottabban bánik és nem engedi meg, hogy az 
szétporladjon (vagy ha így jdbban hangzik: szét- 
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Győrffy Miklós, aki Bergman életművét szuvereni-
tásban Ghaplin,éhez, Eisensteinéhez, és Felliniéhez 
hasonlítja, Bergman filmjeit a következ ő  csoportok-
ra osztja korszakok, és témák alapján: Lázadás a 
szülők ellen, Férfiak és nők, A kérdező  ember, Isten 
csendje, A személyiség elvesztése, A magány szige-
tén, Az egyetlen emberi lehet őség, házassági jele-
netek. 

A Jelenetek egy .házaséletb ől mintha ezeket .a témá-
kat mind fel akarná ölelni, összefoglalns az eddigie-
ket, és továbbmenni, új kérdést vet föl: a kommu-
nikáció kérdését, amely hellyel-közzel már a Sko-
lyok, sиttogásolaban jelen volt. Az egyedüli prabléma 
amivel 'korábbi filmjeiben foglalkozott, ebb ől azonban 
kimaradt, az istenkeresés problémája. Ez a film el-
sősorb•an a házasság kérdéseivel foglalkozik, de túl 
is mutat rajta, és az emberi kapcsolatokat vizsgálja 
általánosságban. Azonlban, mint Bergman már az 
előszóban megállapítja, nem ad megoldást a feltett 
kérdésre, ћaьг  az nagyon érdekes lehetne. A mű-
vészetnek viszont nem feladata, hogy megválaszol-
jon olyan szočiológіai kérdéseket, amit a szociológu-
sok se tudnak definitive megválaszolni. A mű  sze-
replői se olyanok, hogy képesek lennének akár az 
ideális házasság •megvalósítására, akár a fent emlí-
tett általános szociológiai kérdés megválaszolására. 
Maga Bergman mondja: „néha félelme•tesen gyere-
kesek, máskor• egészen felnőttek. Sok ostobaságot 
beszélnek, de néha, mondainak valami okosat is. Aggó-
dók, vidámak, önzők, buták, kedvesek, tiszták, dl-
dozartkészek, odwadódk, kegyetlenek, nyájasak, é гzé-
kiek, elviselhetetlenek, •elmogadómk, Mind egyszer тe." 
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Modern Művészetek Múzeuma, Belgrád, 1977. 
szem ptember—november 

A belgrádi nemzetközi képz őművészeti +kiállítás tema-
flikája és formavilága tűlságosan is heterogén ahhoz, 
hogy formai-tartalmi 'ancudatát közös nevez ővel illes-
sük. Azért ha szükségesnek mutatkozna, találhatnánk 
egy pár elkoptatott vagy jól ismert — erre a kiáll -
tásra is ráillő  — jelzót, megáиІapіtást, örök igazságot, 
amеlyek önmagukban jófoz~nán semmi értékmeghatá-
rozó reális •ítélet erejével nem bírnak: maradhatnánk, 
hogy elektí• гΡus művészet ez, ment válságas id őket 
élünk ... stb. De vajon a gondoikadó ember nem így 
érzi-e mindig, bármikor és bárhol élt volna: „... Lu-
kács György által egykor értelen гіnel telinek magasz-
talt időkben sem sakkal jobban mentek a dolgok, mint 
ma; hogy végül az individuum csak azért megy tönk-
re, mert szabadsága az egész történelem folyamán ku-
darcot vallott. Valójában egyetlen ontológia maradt 
fenn az egész történelem folyamán: a 'kétségbeesésé. 
Ha  azanban ez a kétségbeesés a történelem évelő  je-
lensége, akkor a gondolkodás minden korszakot úgy 
él át, mint a lehető  legrosszabbat, mindenekel őtt azon-
ban a sájdt ikoтát, melyről ,közvetlenül tudja, hagy va-
lóban az". (Theodor W. Adorno) 

S ha a kiállítás pillanatnyi érvényű  összképe elektikus 
is, akkor sem kell zavarba jönni, mert a kiállítást al-
kotó művek lényege, rendszere több és más, mint 
azork összképe. Ugyanis a művek a jelenkori művé-
szet aiko čoelemei és minden egyes jelent ősebb meg-
válósulás új mozzanatot visz a probléma megítélésébe, 
más és más oldaiait !helyezi előtérbe, új alapot szolgál-
tat a művészet fogalmának pontosításá'hoz, b ővülésé-
hez /szűküléséhez, fe јQődéséhez, egyik vagy másik vo-
natkozásánákatertékeléséhez. A belgrádi kiállítás 
ilyen szempontból jó alapot képezhet máresak azért 
is, mert olyan remeleművet is láthattunk, mint V1a-
dimir Véliičkoviić  Üldözés e. hatalmas festménye. 
Emellett olyan ,képzőműveszek alkotásaival is talál-
kozhattunk, mint az amerikai W. Koonig, a magyar 
Kondor Béla, akiknek neve tiszteletet ébreszt a látoga-
tában. A legűjiabb 'törekvéseket is olyan alkotók mű-
vein ellenőrizhettiik, .akik munkásságuk során érdem-
legesen hozzájárultak a m űvészet, az alkotás szellemi 
szerkezetéhez, álakulatálhoz. Ezek: Jan Dibbets (Hol-
landia), Miohelangelo Pistoletto (Olaszország), Ian 
Hamilton Finlay Nagy-Britannia). A +tárlat színvona-
lához nagyban hozzájárultak még: Moraes Avatar 
(Brazília), Matti Petaja és Kimno Kaivanto (Finn-
ország), Richard Mortensen (Dánia), Jean Dewasne és 
Jean-Olivtar Huoleux (Franciaország), Sziráki Endre 
(Magyaroгszág), Ger  'van  Elk 'é.s Jaap Berghuis (Hol-
landiia), Mimoslav Šutej, D. Mojovi ć  és Gvardijanč ić  
(Jugoszlávia) Valamint Nemes Endre (Svédarszág). 

Egy ilyen grandiózus nemzetközi kiállítás esetéiben 
mindig érdemes és érdekes foglalkozni a megva!lósult 
művészi-szellemi végeredanény kérdésével, részleges-
ségével. A kiálhtás teljességigénye nyomatékosítja a 
;közös"ertékszint, a  standard  érzékeny +problémaját, 
az átlagnak azt a  halmazát, .amely lényegében itt is 
szükségszerűen rányomja a 'kiallítás összképege a bé-
lyeg'ét, mert a középszer űség ,adja a kiállítás gedin-
cét. A művészet eme átlagos, „állandó", +törvénysze-
rűen meglevő  és jelenlevő  művészi іtömkeiegé'n ibelü4 
érezzük adekvátnak és funkiconálisnak az írásunk 
elején említett „eklektikus" jelz őt. A művészet eme 
„állandósult" halmazán belül játszódn+ak le (kevered-
nek össze) olyam mozgásdk, amelyek majd a művé-
szet folyarrnatának, változasának min ,óségi differen-
ciáltságát jelentik és eredményezik, ezáltal megszab-
ván +a .kor művészi áramlatinak törvényeit, fogalmait, 
elтnéletеit, hipotéziseit s pamaboláјбt. A belgrádi ki-
állitásan a mennyiség és a min'őség egymástól függet-
ientil nem értelmezhetdk. A +mennyiségi meghatáro-
zottságak mint minőségi meghatározottságok lépnek 
fel; egy meg+határozottsag .akkor min őségi 'jellegű , ha 
a mennyiségi meghatározottságok változásaival •szem-
ben (bizonyos) határokig) stabil. Mindezt azért tart-
juk fontosnak leírni, mert +a szóban forgó kiállításon 
az euróipai és néhány amerikai országból összeváloga-
tott anyagiban a középszem űséget, a „közös" sta'nd'ardot 
reprezentáló művek halmozódását állapíthattuk .meg, 
amely — tudjuk — gyakran vezethet min őségi vál-
tozásokhoz. Az új min őséget 'a régin belüli mennyisé-
gi változások, alakulások készitlk 116. A kiállitáson a 
modern művészei komplex jelenségéről győződhetünk 
meg, armál, .hogy •a művészet folyamata megszakításos 
és folytonos egyidej űleg. A folytonosság és megszakí-
tottság, ;a változékonyság (átmenet) és megmamad'ás 
(stabil állapot) minit ellentét!pámok aktívan m űködnek. 
S ezt nagyon j ől megfigyeihetj+ük, +ha  öszehasonlít:jwk 
mondjuk a muzeáüs értékű  еsehszlovak, a túlságosan 
is egyoldalúan szocialista-realista szovjet, az arisz-
tokratikus és sznobisztikus lichtensteini válogatást pl. 
a 'korszerű  holland, jugoszláv, olasz stb, anyaggal. 

Tisztában kell lennünk, hogy a Кiállítás eme „válta-
kozó és csattogó" m űvészi arculata, végeredménye 
kétségtelenül egy diszkréten megbúvó konstruktív 
szellem, ъоZZáállбs érdeme. S hogy a ikiállítást kezde-
ményező  „mindent befogadó/e'ifogadó" igény egy-
sikúbb a rendezői ideálnál, azt csak feltételezni mer-
j ük. 496 
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A művészet elsősorban önmagán belül, saját fejlődés-
törvényei szerint változik. Ennek a „változásnak" 
mindenkor tükröznie kell a társadalom változásait, a 
művész szubjektumát és szoros kapcsolatot kell fenn-
tartania a közönséggel, amely azt befogadja, illetve, 
hogy az befogadhassa. Itt valahol kell a művésztelep 
számára helyet szorítanunk. 

sóra lenne szükség. A változtatás szükségszer űsége an-
nál is inkább időszerű, mivel az újabb művészi törék-
vések, melyek rohamosan közelednek felénk is, elke-
seredett harcot folytatnak rnég a Iképtár fogalmának 
eltörléséért is. 

Jegyezzük meg, a félreértések eikerülése végett, a tár-
sadalmi fejlődéseket írásunkban külön kategóriaként 
kezeltük, annak tudatában, hogy azt a társadalomtól 
(amelybe tulajdonképpen a művész és a közönség is 
tartozik) lehetetlen különválasztani. 

Az ifjúsági művésztelepek, el kell ismernünk, még ha 
ez külön nem is manifesztálódott, egyfajta e'-lenhatás-
ként, a „felnőbt" művésztelipekkel szemiben 'ken- 
frontációként jöttek létre, ugyanis azok a fiataloknak 
nem (vagy csak elvétve) bisztosítottak helyet. Ezt a 
reakciót a fiatalok részér ől mindenképpen pozitívum-
nak kell edlkönyvelnünk, de nem így azt a jelenséget, 
hogy az ifjúsági művésztelepeik lassan hasonló .köntös-
be kezdtek öltözni, mint el ődeik, átvéve (fő'.eg) azok-
nak rossz szokásait. Ennek következtében a forradal-
miság, a haladó szelleműség, amely az ifjúságot kel-
lene, hogy leginkább jellemezze, „öreges", patópálos 
magatartássá, töpörödött, vagy rosszabb esetben meg 
sem jelent. 

A társadalmi fejlődéséken egyúttal a vilag tudomá-
nyos, technikai-technológiai „evolúcióját" is értjük, az 
ilyen meghatározás részünkr ől egyetlen célt •szolgál: 
ne kelljen azokat külön területként tárgyalni, ugyan-
is kölcsönhatásaik a művészettel nagyrészt azonos jel-
lemvonásokat mutatnak, hacsak abban nem különböz-
nek, hogy egyiknél (társadalmi) inkább •a m űvészetre 
gyakorolt tartalmi, a másiaknál (technikai-technológiai) 
pedig a formai hatások túlsúlyáról bizonyosodhatunk 
meg vizsgalódásaink során, Folytatva el őbbi gondolat-
menetünket, a művésztelepeket intenzív vá'ltozba'tá-
soknak kell alávetni, mégpedig olyan irányban ;  hogy 
nemcsak a művész és a művészetek között tudjanak 
közvetíteni, hanem a félvázolt érintkezési felületek 
központi irányító közegévé válhassanak. Vagyis el ő-
segíteni péidáu4, hogy a művész és a társadalom féj-
lődésének kapcsolata teljesebbé váljon azáltal, hogy 
a művész közvétett kapcsolatát a társadalmi, „világ-
nézeti" fejlődésekkel a művésztelep közvetlenné ala-
kítaná át — akár úgy, ahogy Acs is javasolta, hogy a 
közvetlen tarmerés és a művész között áthidalná a 
meglevő  szakadékot, akár másképpen, mivel a lehet ő-
ségek nagyok és f őleg még kidolgozásra várnak. Egy-
szóval a művésznek, mint olyannak, kapcsolatban kell 
ásnia a közösséggel, amely a befogadás által biztosítja 
alkotásaink „aktív" létezését, azután magával a m й-
vёѕzеttеі  és a társadalmi fejlődésekkel úgyszintén köl-
csönhatásban kell lennie. Ezek a kapcsolattik, 'a m ű-
vészettel valót nem számítva, nagyrészt közvetettek. A 
művésztelep adott lehétőségeivel közvetienné tehetné 
azokat, de a művész és a művészet viszonyában is hoz-
hatna újat, azáltal, bogy ráirányítaná a figyelmet 
mindazon kisérletekre, melyek a világ küilönböz ő  tá-
jain keletkeznek, közelebb hozná azokat az alliotákhoz. 
A közönség és a művészet pozitív érteiemben vett 
egymásra hatásának intenzitását is növelhetné, ha ennék 
leggyakoribb és nálunk majdhogynem egyedüli formá-
ján, a négy fal köze zárt művek áltagi „közvetítésen" 
módosításokat eszközölnénk vagy azt kib ővűtenénk. Ha 
'a müvésztelepen keresztül a , ; néző" bétekintést kapna 
az alkotás folyamatába, :könnyebben kiislnerhetén ma- 
gát az alkotó szándékaiban, és nem utolsó sorban az 
alkotás által •tükrözött világban. Tudnunk kell, a m ű-
vész és Кözönség kapcsolatának megteremtésére irá-
nyukö feladia!tokkal, mely eddig kizárólag a m űvek által 
történt, a közelmúltig egyedül a képtárakat terhel-
ték. Ezen a közfelfogáson azonban nem lenne nehéz 

495 	változtatni, csupán megfelelő  módszerek alkahnazá- 

Szögezzük le tehát, legvégül, ilyen intézményekre csak 
akkor van іszйksёg, de akkor nagy szükség van rájuk, 
ha azok gyökeres változásokon esnek át, ezért kor гét 
munkatervet keh 'kidolgozni, szigorú koncepciókat kell 
magunk elé állítani, nem pedig az ösztönösségre bízni 
a további fejlődés irányvételét. 

Fenti gondolatmenetünk nem beskatulyázott képlet 
szándékozik lenni, sem pedig olyan megmásíthatatlan 
modell, melyhez mindenkinek maradéktalanul :kell tar-
tania magát; elilenkez őleg: csupán vázlattöredék (hi-
szen az egyes viszonylatokat éppen hogy csak érint-
hettük, amely a művésztelepek celjának és feladatai-
nak kidolgozására irányuló kutatások egy lehetséges 
útmutatójaként szeretne valamelyest i.e fellépni. Köz-
tudott, mennyire :kiaknázatlan területnek kill betud-
nunk azt a talán nem is annyira széles sávot, mely a 
művészet és 'a társadalom között húzódik és amelyet 
sűrű  szálak hálóznak be, ami nem más, mint a két 
terület egymással való folytonos és szükségszer ű  kap-
csolata. Ez a folyamat a vonzás és taszítás dialektikája 
szerint fejlődik, alakul elmaradhatatlanul. >ppen ezért 
reméljük, kezdeményezésünk nem marad követetlen. 

s A képzőшGvészet nem ártatlan tertllet 
(interjú Acs Józseffel) 
111 symposion, 1976, augusztus 12. évfolyam 136, szám 
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Egy művésztelep élet "eben öt év nem sok idő, ám min-
denképpen elég ahhoz, hogy lemérhessük az eddigi 
eredményeket, kudarcokat. A muzslyai ifjúsági m ű-
vésztelep ez évben immár ötödízben nyitotta meg ka-
puit fiatal „művészeink", művészjelöltjeink előtt; ez 
adta az ötletet, hogy elid őzzünk ennél és az ehhez ha-
sonló kezdeményezéseknél, azonkívül valamelyest meg-
próbáljuk közelebbről érinteni, megvilágítani az „ifjú-
sági művésztelep" fogalmát, illetve hogy miit is kellene 
rajta éгtenünk. 

Ennek az 1973-ban megalakult művésztelepnek kez-
deti muлkаformája — a táborozás —különböz ő  
szubjektív és objektív tényez ők következtében tartal-
milag és formailag is tarthatatlannak bizonyult és vál-
toztatások eszköžlésére ösztönözte a szervez őket. Ez a 
körülmény sokban gátolta, •sokban pedig er ősítette a 
vállalkozást. Acs József mondta egyik beszélgetésünk* 
során, melyet a háború után induló m űvésztelepek ke-
letkezésével kapcsoliatban folytattunk: „Azt azért meg 
kell vallanom, hogy az eredeti elképzelés különb őzött 
a megvalósulttól . Elsősorban amatőröket akartunk, be-
vonni a munkába és csak egy-két hivatásos m űvészt, 
akik irányítatták volna az alkotás folyamatát . Elsősor-
ban tehát a munkásokra és a diákokra számítottunk. 
Valamiféle „festőiskolát" akartunk , melynek a feladata 
az lett volna , hogy a művészetet becsempéssze a dol-
gozók közé . Hidat építeni a szakadékra , mely a széles 
néptömegek és a művészet kőzött tátongott . Nem elit 
művészetet akartunk , hanem épülő  szocialista társa-
dalmunkban a vizualitás tudatformáló erejét szerettük 
volna kifinomítani, hasznosítani." Ez az elképzelés 
inspiráló erőként haГtott a muzslyai telepre is, itt ui. 
kizárólag fiatal alkotók vehetnek résit, akiknek nagy 
többsége amatőr és nem-hivatásas; a nevezett elképze-
lések megvalósításának lehet ősége tehát reá'lisabb szí-
nezetet kapott. 

Hogy a meglévő  „hagyományos" művésztelepi munka-
formák (sajnos a „feln đtt" művésztelepek nagy része 
ilyen) kora lejárt, nem 'kell külön bizo пygatnunk, ha-
csak egy pillan'tást is vetünk a jelenkor újszerű  (és 
korszerű) művészi :törekvéseire, melyik nálunk is egyre 
nagyobb teret hódítanak, vagy figyelembe vesszük a 
társadalmi fejlődés mai fokát, a tudomány és a tech- 

nika rohamos fejlődését és természetesen napjaink em-
berét, aki mindezektől nem szándékozik eizárkózni stb. 
Ehhez tudnunk •kell azt is, milyen szerepet volt hivatott 
betölteni közvétlen a háború után és a іkёsёbbі  években 
a művésztelep, hogy félévszázados művészi lemaradást 
kellett alkotóinknak behozniuk, a nézőket is maguk 
után „vonszolva". Az ilyen jelleg, legalábbis ami a 
lemaradás pótlását illeti, manapság már 'avulnak te-
kinthető . Ma már a művésznek és a befogadónak egy-
aránt megvan a lehet ősége arra, hogy figye'.emmel kí-
sérje a világ művészi (és más) fejlődésének legkorsze-
rűbb vívmányait. A huszonöt-harminc évvel ezel ő tti 
művésztelepek (legnagyobbrészt még Ina is csak Ilye-
nek vannak) csupán azoknak felelhetnek meg, akik 
megrekedtek a művészetnek ezen a fejl ődéspontján 
és képtelenek voltak reagálni az újabbnál újabb ered-
ményekre. 

Az ifjúsági művésztelepeik továbbléptek ugyan a nem-
ifjúságiaktól, azáltal, hogy el őadásokat szerveztek, az-
után pedig, hacsak részben is, de sikerült valamelyest 
megvalósítani a „felnőtt" művésztelepek nagy álmát, 
hogy a találkozókon képz őművészeti kritikusok is részt 
vegyenek — nekik •a viták és beszélgetések során le-
hetet hasznukat látni —, mégsem maradhattak (ma-
radhatnak) meg abban a formában, amely kezdeti 
éveiket jellemezte. Fenyvesi Ottó a muzslyai ifjúsági 
művésztelepről írva megemlíti a középszer űség és in-
fantilitás jelenségének elburjánzását, — megállapítását 
egészítsük ki azzal, hogy ezt a vajdasági művésztele-
pek általános jellemvonásanak is tekinthetjülk. Muzs-
lyán a szervezők is felfigyeltek erre a jelenségre és 
akciót indíto-ttak ennek megválitoztatására. Az akció 
már idén eredményeket hozott, mivel egy konkrét 
munkára, az óvoda szabadtéri dekorációjára és gyer-
mekjá azátér-tervekre írtak ki pályázatot. A komoly 
hozzáállást igénylő  munkához azonban, úgy twnik, nem 
nagyon fűlött fiatal alkotóink foga, ugyanis csak né-
gyen jelentkeztek terveikkel. Ezekb ől is jabbárahiá y-
zik az eredetiség, noha vajdasági viszonylatban még 
Igy is újdonságnak számítanak. 

A másik dolog, ami feltehet ően sürgette a megújítás 
szükségszerűségét, hogy a telep nem tudta betölteni 
szerepkörét: irányító .szerv legyen a fiatal alkotók szá-
mára. Tisztában kell lennünk azzal, hogy fiatal „m ű-
vészeinket (a Iépz őművészeti Levelező  Iskolát nem 
számítva) egyedü'1 az ifjúsági művésztelep fogta össze, 
kizárólag csak itt talá]kozhattak (évente egyszer), itt 
beszélhették meg közös dolgaikat, újabb vállalkozásai-
kat. Hogy ez nem sikerült, mi sem bizonyítja ékeseb-
ben, mint hogy öt év alatt •alig néhányan jelentek meg 
másodszor esetleg harmadszor is a találkozókon, tehát 
egy központi vezető  gárda nem tudott meggyökerezni, 
kialakulni. Ebben fe'ltehe?tően 'a munkaQehetőségek kor-
látozottsága is közгejátszott, valószínűleg ennek (és 
nemcsak ennek) köszönhet ő  az is, hogy a legfiatalabb 
alko;tók, 'akiknek leginkább kellene a kísérletezésre —
úgy formai, mint tartalmi kísérletezésre — töreked-
niük, megmaradtak a kezdeti avantgarde stílusirány-
zatok szintjén, melyek legjobb esetben is már akadé-
mikus irányzatokká leilték. 

Acs József mondta: „A m űvésztelepeknek mindig is 
egyfajta tamponnak kellett volna lenniük. H őzvetítő -
nek." Ez a szerep ma is aktuális, talán még nagyobb 
intenzitással mint egykoron. Az ifjúsági m űvésztele-
peknek (de más művésztelepeknek is) 'konkrét felada-
toknak kell magukat alávetniük, amelyek szerintünk 
négy, egymástól nem szigorúan elkülönülő, irányba ta-
golódnak: 

a művész, 
a művészet, 
a társadalmi, technikai,technológiai fejl ődések, vál-
tozáso'k és a közönség felé. 

Ezen tényezők szerevezettebb együtt- és kölcsönhatá-
sának feljavítását kell művésztelepeink feiadatául ki-
tűzni. 



kényszerű  együ'ttléttel. El őször is, a korvicertközönsé-
get azonos tudatos motiváció hozza a hangversenyre: 
a zene. Ugyanakkor, a hangversenylátogatók nagyjá-
ból azonos korosztálybál kerülnek ki. Ezekb ől kifolyó-
lag, reakcióik is megkbzelítőleg azonosak. A koncert 
tartamára a közönségb ől ideiglenes ;közönség lesz. 
A koncertlátogató az el őadás alatt egy .azonosulási 
folyamaton megy át. Az azonosulási folyamat els ő  
lépcsője a zenészekkel vaió azonosulás (a sikerélmény 
egyik alapvett motivációnk, így teran'észetesen leg-
először a színpadra képzeli magát a néz ő). A szub-
zektív azonosulási folyamat második identifikáriój•a a 
zenével, jobban mondva .az el őadással való azonosulás 
(a zene, már amennyire képes erre — bár ha ez el-
marad, a koncert sikertelen lesz befolyas'a alá 
keríti a hallgatót, .aki a ritmus — zenei és VVizuális —
hatására immár fizikai aktivitással is kezdi 'kísérni az 
előad'áat). Végül is a többi koncertlátogatóval való 
azonosulásra ikerül sor (a közönség reagálása a hang-
verseny folyamán nagyjából megegyezik, de amennyi-
ben eQ is tér, a többség megnyilvánulásai idővel át-
terjednek a táb'' fékre fis, míg végül az összes jelen-
levő  egy emherként reagál). Ennek a folyamatnak az 
az eredménye, hogy az egy emberként reagáló kö-
zönség számára egy mer őben ú'j, vagy 'legalább is nél-
külözött élmény alakul hi, ,a tö іn'egpszichózis pozitív 
esete, .a nagyfokú kollektivitás élménye. 

A városi ember napjait egy olyan kényszer ű  közösség-
ben tölti el, amellyel semmiféle kapcsolatot nem te-
remt az, együttélés folyamán. A koncerten az iz оlбсiб  
felbomlása az összetartozás élm'ényát ajándékozza a 
jelenlevőknek, az olyan közösségéržést, amelyt ől min-
dennapjaik mentesek. 
Ugyanakkor a kanvert-élmény nini csak ennyiből áll. 
A jól felépített előadás a látá's ismeretlen, állandöan 
változó, és állandóan új 'távlatait fedi fed a néz ő  szá-
mára. A zenét kísérő, átolvadó színek, vagy éppen 
kavargásuk, villódzásuk, a pszicheddl'ikus hatások 
mindig újnak tűnnek. A mesterséges ködbe burko-
lódzott, kameleon szerű  zenekar állandóan változni 
lбtszi'k, miközben egy-egy lál 'irányzott vi іl•anólámpa-
sorozat a közönség arcába véletlenül 'sem hagyja an-
nak figyelmét lankadni. Ugyanakkor, a provokác іó 
enyhébb fajaival párhuzamosan a hang szinte anya-
gi érzékelése is fontos szerepet játszik. 
A •többezer wattos erősítés következtebon a hangokat 
valóban tapintani lehet. A hangnyo¢nás olyan er ős, 
hogy a mélyebb ir. ekven бiáknál nemcsak a ruha moz-
dt l meg a jélenl•evđköm, hanem a hasizmok is ütemes 
rezgésbe kezdenek. Egy idő  múlva az ennyire feler ő-
sített hang — kb. egy ára elmúltévad — azt eredmé-
nyezi, hogy az egyes hangok a fül számára kezdenek 
elmosódni, a hallgató nem képes tisztán követni a ze-
nét, a hallóidegek •a fokozott ingerlés hatására, kez-
denek kifáradni. Ez az tdőpont az, 'amikor a koncert-
nek kulminálnia kellene. .A hanger ővel párhuzamo-
san fokozódik a fényhatások intenzitása is, a legfon-
tosaibb és ekkor mái• szinte egyedüli célja az el őadóik-
nak az érzékszervek ,m ћr nél 'komplettebb és erősebb 
ingerlése. A koncertközönség Ilyenkor mar közel ke-
rül ahhoz, (hogy mint tömeget hipnotizálják. Valójában 
ez is acél: az érzékszervek kifárasztása olyan mér-
tékben, hogy 'a közönség, miután végiф  а1'lgattо. a 
koncert első  felét, a hátramaradt részt félig kábulat-
ban tombolja végig, és annak végeztével testileg és 
lelkileg teljesen felizgatva és kifárasztva ne legyen 
képes bármilyen h1•ányérzet ébresztésére magában. Az 
a zenész, vagy zenekar, aki ezt a legtökéletesebben —
és nem utolsó sorban: legészrevétlenebbi II — viszi 
véghez, azaz a közönséget annak tudata nélkül vezeti 
el egy olyan élményhez, amelyet az egyedül nem tud-
na a magáévá tenni, hogy vezetik; az a degrnaradan-
dóbb •a 'közönség emlékezetében, tehát •a legnagyobb 
üzletet esinádhatja. 
A tarreg abslaen a második fázisban szintén 
nagy szerepet játszik, kevés az olyan kon-
certlátogató, aki egyedü'1 annyira kifejezné, hagyná 
annyira feilszinre áörni érzéseit, mint ahogyan azt a 

493 	tömegben megteszi. A tömeg ugyanis az összet!artozás 

érzésével nagyobb önbizalmat, de ugyanakkor valami-
féle személytelenségérzetet ad :minden Magjának. Ez a 
személytelenség teljesen elég ahhoz, hogy a gátlások 
feloldödjanak, és mindenki úgy viselkedjen, ahogyan 
szeretné, de nem mer, vagy legalább is úgy, ahogyan 
a többfék. 
Az érzelmek gátlástalan felsza'badítása szintén egy 
nem mindennapi tapasztalat, nem beszélve arról, hogy 
ez a nem-úgy,viseikedés-ahogуan-mindennap~keИ  
mennyi feszültséget 'és elfojtott indulatot vezethet le. 
Így láth'atju'k, hogy a rock-koncert nem hаsою!] јthatб  
össze bármilyen más •rendezvénnyel, hiszen itt a kö-
zönség mintegy átalakul azzá, ami mindennapjain nem 
lehet. Egy olyan kollektivitásé]аnényben van része, 
amit más előadáson (rendezvényen) nem érhet el, mi-
vei itt nem csak az előadással tud ,azonosulni, hanem 
— a többiekkel elvegyülő  — önmagával is, ami pedig 
igazán rendhagyó jelenség a civ4liizáaió IkonvenciökIkal 
sűrített közegében. 
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A zene gépi újon való reprodukálása idén már száz 
éves múltra tekint vissza. A reprodukálás függetlení-
tése az előadótál azonban nem forradalmasította azon-
nal a zenét. Ennek ellenére, ;id őközben, a forradalom 
mégis bekóvetkеzett: a zene mindennapi életünk kí-
sérőelemévé vált. Talán ezért is látszik érdekesnek 
a szinte csökevényként fennmaradt jelenség, a zene 
koncert formájú előadása. 
A ma könnyűzenei koncertjei — tehát a rock válto-
zatos családja — igencsak élkülönülnék a jelen tánc-
zenéjét ől. Igaz, bizonyos alkalmakkor, bizonyos for-
mában a rock is lehet tánczene. Lehet, de nem az. 
Korunk tánczenéje az ú.r_. diszkó-zene. bsszehasonlí-
tá'sképpen, ez a múlt valcerének, menüettjének, és kü-
lönböző  népi táncainak a mai •megfelel ője. Ugyanak-
kor a rock azt a zenét helyettesíti, amelyet ma „ko-
moly zenének" nevezünk. Ez a zene volt ugyanis a 
hangversenyformá!hoz kötött műfaj, úgy, mint ma a 
rock. Vannak ugyan jelenünk zenéjében olyan irány-
zatok, melyeket „modern komoly zenének" neveznek. 
Ezek azonban egyre inkább 'közelednek a rock egyes 
ágazatai hoz, és végi и  is, feltehetőleg bele is alvadnak 
abba. A klasszifikálás problémájánál azonban sokkal 
érdekesebbnek látszi'k a rockzene koncertformájú el ő-
adásának átalakulása el őadássá. A rock-koncert nem 
csupán a zene eljátszásából áll a közönség el őtt. A 
zenét mint kommunikációs eszközt kib ővítik, új mé-
dium alakul ki. A „legősibb" adalék 'a tánczene örök-
sége. A zenész maga is mozogni kezd zenéje ritmusá-
ban, mintegy táncra buzdítva a közönséget, hangsú-
lyozva a zene lüktetését. A mozgás szemmel láthatólag 
csakhamar meghaladja a zene el őállltásához 'szükséges 
mozgás intenzitá sót. A7 eleinte tartózkodó hajlongás 
egyre kifejezettebbé válik, végül is dinamikája any-
nyira fokozódik, hogy fektelen ugrálásba, futkosásba 
csap át a színpadon. A zenészeknek 'azonban ez még 
nem elég: egyesek hangszerei a leveg őbe emelkednek, 
mások hangszerühokei együtt emelkednek fel. Id ővel 
kizárólag mozgással megbízott el őadók is megjelen-
hetnek a színpadon. A koreográfiák egyre váitozator 
Babbakká válnak, egyre több munkát igényelnek. 
Ezekkel viszont még korán't ѕem merült ki a kellék-
tár. Megkezdődött a szem ingerlése, de a hatásf ők 
még nem kielégít ő . Az eddigiek lekötik a közönséget, 
de épp a figyelem lekötése hiányérzetet okozhat. Ek-
kor kerül sor a fény- és pirotechnika bevetésére. A 
zenekar villbdzani kezd a szivárvány minden színé-
ben, követvz a fénлyel a zene hang- és ritmushatásait. 
Ezután már csak ködbe kell burkolni a zenekart, „fel-
gyújtani é ѕ  széttörnii" is hangszereiket. Ha ez megvan, 
kezdődhet a közönség szemtől szemiben megmunkálá-
sa. A villanófények a közönség szemébe irányulnak, 
megjelenik az iрасі  TV óriásikká változtatja a zene-
kar tagjait, kivetítve őket a háttérre, működésbe lép 
a lézer, és a leveg őben háromdimenziós alakok jelen-
nek meg. 
Az összekapcsolt zene, fény- és pirotechnika, a TV, a 

koreográfia ёs a lézer együttes használata már való-
ban nem mondható csak koncertnek. Ez már valami 
más. Mindenki szabadon alkalmazza és kombinálja 
ezeket ar elemeket. alakítgatva egyéni el őadásmódját, 
kialakítva saját ehíadását. Igaz, az anyagi tényez ők 
igencsak befolyásolják az előadas 'kialakítását, hiszen 
óriási pénzösszegek befektebéséről van szó. Azzal 
mindenesetre tisztában kell lennünk, hogy mind-
ezen vizuális hatás ellenére, a zene nem nyer, és 
nem is nyerhet semmit általuk, minősége szempont-
jából. Csak arról lehet szó, hogy a hatasok fokozását 
érjük el. Az élmény, •a 'benyomások kiterjesztése ez 
csupán. A nézi -- 'mert most már valóban az és nem 
csak hallgató — az isszetett médium hatására sok-
kal inkább magáénaik érezheti az egész előadast. 
Amint látjuk, a zene egyre inkább 'egy összetett mé-
dium alkotórészevé kezd válni, legalább is koncert-
formájában. Hogy ezzel tökéletesedik-e vagy veszt ér-
tékeiből, nem könnyű  meghatározni. Mindenesetre, 
domináns szerene nem veszik e] azáltal, hogy mint 
médiumot kibővítik. Ellenkezőleg, az íij médium já-
rulékos része arra szolgál csupán, hogy a médium 
alapelemét — a zenét •— minnél „anyagibbá" tegye. 
Térjünk vissza konkrétan a .rock-zene koncertformá-
jához. A zene van-e el őtérben, vagy esetleg valame-
lyik másik alkotóeleтn? Bizonyossággal mondhatjuk, 
hogy a zene egyél đre feltétlenül biztosítja els őbbségét, 
már csupán hatalmas fizikai hangerejénél fogva is. A 
zene állandó erős inger a vizuális hatásék között az 
erősebbek viszont csak id őnként jelentkeznek. De mi-
ért van egyáltalán szükség kísérőelemekre? A ze-
ne ma már elválaszthatatlan az üzlett ől. Az üz-
letet viszont nagyban a zene reprodukált formájának 
kelend ősége jelenti; az, hogy a piacon mennyi fogy 
el egy-egy lemezb ől. Ahhoz viszont, hogy a. lemeznek 
nagy legyen a kereslete, az is szükséges, hogy a kö-
zönšég ismerje az el őadót, és nem utolsósorban zené-
jét. Az el őadót valójában megismerni azonban csak 
valamiféle személyes kontaktus alkalmával lehet. Er-
re ad alkalmat a koncert. Ahhoz viszont, hogy a 
hangversenyre eljöjjön a közönség, valami olyannal 
kell szolgálni, amit máshol nem kap meg. Igaz, itt a 
zene a lényeg, de pusztán a zene nem tud minden 
koncertlátogatót olyan mértékben kielégíteni, hogy 
legközelebb ne a konkurren с i бt hallgassa meg. A kö-
zcinséggel el kell hitetni, hogy minden alkalommal va-
lami újat láthat, valami olyat, amit eddig el sem tu-
dott képzelni. A jó show legalább annyit jelent, mint 
a jó zene. Igaz, ha a zene nem jó, a koncertnek nem 
lehet átütő  sikere, de két jó zenéjű  hangverseny kö-
zött a látványosság d гint. Ugyanakkor a teljesebb él-
mény tartósabb i's, és a koncertlátogató el őbb vesz 
meg egy olyan lemezt, amelyet élménnnyel tud össze-
kл tni. Еzért fontos az elí лΡadás, ezért nem elég csak a 
koncert. 

a 
rock-koncert 
mechanizmusa —
az élmény 

Valójában mi is a koncert egy koncertlátogató szá-
mára? Milyen іíton adják el neki azt, amiért végig-
néz egy hangversenyt? 
A rock-koncert nem csupán 1atványosság, habár a 
látvány, az attraktivitás nélkülözhetetlen és egyben 
egyik legfontosabb eleme. A hangverseny els ősorban 
élmény a közönség számára. Egy olyan élmény, amely 
az urbanizált közönség számára az 01yanannyira nél-
külözött érzést, a .közösség él тnémyét adja. 
Egy-egy •na.gyohbn:éretű  •koncerten több tízezer néz ő  
jelenik meg, alkat egy homogén tömeget. Városban a 
tömeg nem jelent semmi különöset, hiszen éppúgy 
hozzátartozója a mindennapi életnek, mint tegyük fel 
a benzingázok. Igen ám, csakhogy a koncerttömeg 
nem •hasonlítható össze az urbanizáció kialakította 492 



skandináv országok (Garbarek, Andersen, Thelin), Len-
gyelország (Stanko, Szuk аіѕki, Namyslowski), Anglia 
(surman), Ausztria (Zadlo), Magyarország (Szabadas) 
stb. már igen előrehaladtak e téren. A délszláv nép-
zenét sajnos eddig még csak küls őségeiben alkalmazták 
(pl. Boško Petrovi ć). Minden bizonnyal ,a jazz világá-
ban eddig még fehér foltként szerepl ő  orszagok ttarto-
gatják a következ ő  évek meglepetéseit. 

. 

Zbigniew Namyslowski a Chalturnik cím ű  lemezén 
slágereket, tűzoltó- és katonazenekari indulákat ját-
szik. John Surmain tengerészdalokat, Jan Garbarek 
keringőket, Adam Makowicz film- és bárzenét stb. 
dolgoz fel. Midez talán nem is volna meglep ő, ha át-
dolgozva jatszanák őket. A legegyszerwbb megoldás a 
parodizálás lenne, de :nem lehet ezeket a számokat 
félválról venni, hisz korudkban katanaindulákra ezre-
ket mészároltak le — arról a •szellemi mészárlásról 
nem is beszélve, amelyet a ,;hétköznaptik indulói" 
vég!hezvittek és visznek. Tomasz Szukalski baritón-
szaxofonjának mély zihálása, Surman szájharmonká-
jánák finom rezgése, iM•akowicz kifakult lírai futamai, 
mind felhívás egy elüresedett formára, vagy annak 
újraélesztése? A banalitás, a felszínesség drámáját a 
formán, a „felszínen." át Iki фejező  zenében jelentkezik 
egyfajta- jó értelennben vett nosztalgia is, a világos, 
megbízható dallamolk iránt. Talán itt kell keresni a 
népzenei feldolgozások egyre gyakoribb jelentkezésé-
nek egyik okát is. 

Az előbb említett zenészek legtöbb lemezfehételükön 
egyedül vagy legfeljebb duóban játszanak. (Nevezhet-
jük ezt akár a jazz kamarazenéjének is.) A Mako-
wicz—Bartkowski-duó, Albert Mangelsdorff és Zbig-
niew seifert pozán-hegedű  !kettőse, Keith Jarrett és 
Jock De Johnete, a Zgraja Gladkowui-duó, Braxton 
—Luis-duó, Dave Holland két b őgőre és csellóra, bő-
gőre és .gitárra ikészült improvizációi ebs ősorban a ze-
nei kommunikáció problémáját vetik fel, de megkér-
dőjelezik a rögtönzésr ől alkotott fogalmaikat is magas-
fokú fegyelmezetts "egük •a kottázott zenével határos. 

Az u,tóbbi évék legnagyobb éléményét és a legkomlexebb 
zenét Anthony Braxton és Joe Luis játszotta. A .nyu-
gatnémet avantgarde jazz-fesztiválon el őadott 1 (!) 
órás improvizáciában Braxton szinte .az össz еs fúvás 
hangszert kipróbálta, a szaxofonok minden fajtájától 
az alig hasnált sípokig, a !basszus klarinétig. Luis pe-
dig pozánján fújta ki az összes emberi hangokat. 
(Braxton már egy korábbi Lemezén .a madarak „nyel-
vét" tanulmanyozta,) Végigsírtá'k, hahotázták, hörög-
ték, böfögték, suttogták azt az egyszer ű, úgy is 
mondhatnám banális kis :dallamot, •amelynek rezignált 
bezárásával új fejezetet nyiltottdk a jazz .történetében. 

Vajdaság jazz-zenei életér ől nem beszélhetünik, mégis 
a múltkor ezekkel az .új törekvésekkel rokon és euró-
pai színvonalú előadás élvezői lehetünk. Ha stílusát 
illetőleg nem is mondhatjuk rá, hogy jazzt hallgat-
tunk, de a szerző, •aki egykor jazz-zenész volt, egye-
dülálló élményt nyújtott el őadásával; Domonkos Ist-
ván Kupléjáról van szó. Eddig tulajdonképpen a 
hangszeres jazzről volt szó — .az énekről, az emberi 
hangról, a dal •szövegéről nem. Zene és ,költészet egy-
más nélkül Balassi korcban sem létezett. Domonkos 
István .gitárral kísért éneke újból felvetette ezt a 
problémát, .és visszaadta az emberi hang méltóságát. 
Nem lehetett .nem észrevenni, hogy milyen magányo-
san hangzik az Feneke, mennyire elszokott a fülünk 
tő le. 

ját hangról- Аhan•gr•a kellene elemezni, hisz végigjátszik 
mindent, ami .a mai avantgarde zenében fakó kísérlet 
csupán, nála azonban költészete erejével csodálatos 
egységben a „nem zene" zene, a „-nem vers" vers lesz. 
Ez a modern sámánének még folytatásra vár. 

‚ 

A Coltrane által ízekre szedett, a hangig lecsupaszí-
tott, .a •lélegzetig, a , ;nem zenéig" fokozott, megölt és 
újraélesztett zene után 1966Mó1 már nyilvánvaló volt: 
a jazzt .már nem lehet úgy játszani, ahogy eddig ját-
szottak. Ezt az utat tovább folytatni nem lehetett, de 
a kiáLtásra választ !kellett keresni. A 70-es évek útke-
resései nagy szabadságot biztosítottak a jazz-zené-
szeknek. Rajtuk múlik, hogy b űvészmutatványok, 
vagy pedig !komoly zenei csaták színhelye lesz-e a 
jazz. 

Hogy a jazz merre fejl ődik tovább, nehéz és felesle-
ges lenne találgatni, de hogy napjaink zenéjében egy-
re fontosabb helyet foglal el, •az biztos; és nem sza-
badna megtévesztenie bennünket az olyan népszer ű-
ségből fakadó divatos irányzaitaknak sem, mint pél-
dául a csupán technikai virtuozitáson él ősködő  jazz-
rock. 

dormán 1ászló fofiói 

mint egy lázas barna majom 
banánfürtre vadásztik a betonfalon 
énekli a szerző, és anegrettenünk amint gitárjára ütve 

491 	egy ősi dob hangját véljiik hallani. Domonkos Kup рlé- 



az AACM ép+p a chicagói nyomornegyedből indult hó-
dító útjára. 

A jazz egyik új központja a nem épp szívderít ő  1 t-
ványt nyujtó Lower Manhattan, ahol a padlás-jazz-
nek nevezett fenomén egyre nagyobb teret hódít. Gyá-
rak, raktárak ezidáig kihasználatflan padláshelyiségei 
váltak élénk jazz-élet színtereivé, a kísérletezések ol-
vastitótégelyei'vé. A tulajdonosok átengedték ezeket a 
helyiségeket az anyagi gondokkal 'küszköd ő  zenészek-
nek, .akik elejében csupán lakhely gyanánt használták 
a fedett 'területeket, de 'kés őbb, klubok hiányában, 
előkerülték a hangszerék is. A kipofozott, berendezett, 
kosárlabdapálya nagyságú helyiségek színes képet 
nyújtanak — köszönve jórészt annak, hogy gyakran 
képzőművészeti +kiádütások színterei is. Tehát 'itt ott-
honra léitek a zenészek, akik végre valahol New 
York területén is összejöhetnék, játszhatnak egymás-
nak, tanulhatnak egymástól, véleményt cserélhetnek. 
Stúdiók nyílnak a magasban: 'Rashied Ali dobos az 
Ak's Alley tulajdonosa, ahol .a saul-zene mellett kü-
lönbező  so гil-ételek is fogyaszthatók, a The Ladies 
Fort Joe Lee Wi'lson énekes tulajdona, James DuBoise 
trombitás a Studio We-t, John Fischer zongónista az 
Env!iront, a híres Som Rivers a Studio Rivbea-t irá-
nyítja. A túlnyomórészt fiatalokból  6116  hallgatóság 
belépődíj gyanánt egy-két dollárt fizet. Odabenn el-
beszélgetheet a zenészekkel. Mikor el őkerülnek a hang-
szerek, halálos csend — vége a tereferének, nnegsz ű-
nik a kooeintgatás, a mocorgás. Dacara annak, hogy 
mindannyian progresszív zenét játszanak, észlelhet ők 
bizonyos ellentétek: a legkifejezettebb a Monty Wa-
ters kontra Ham'iet Bluiett — az el őző  a big band 
hagyományaihoz ragaszkodik, ,az utóbbi pedig a totá-
lis improvizáció híve. A padős-színek rangosabb á1-
landó szereplői közé tartozik többek közt Sunny 
Murray dobos, Dewey Redman és Ken McIntyre 
szaxofonos is. A helyiségek kinevezhetetlen f őnöke 
Sam  Rivers,  aki valamikor Cecil 'Taylorral, McCoy 
Tynerrel és Miles Davis szel karöltve tevékenykedett. 
Most is jó zenészekkel bástyázta körül magát a Riv-
bea-ban (David Holland: bбgő , Kalaparusha Maurice 
McIntyre: különböző  fúvóshangszerek, George Lewis: 
trombon és Barry Altschul: üt őhangszerek). Rivers 
kimeríthetetlen hangtartalékkal rendelkezik, melynek 
akár egy  6116 éjjel történő  kiaknázása alatt se fogy ki 
a szuszból, de a sziporkázó ötletekb ől sem. 
RIVERS: Elkezdem egy hanggal, 'bármelyikkel, aztán 
folytatom szabadan az éls ő  hangra építve. Amint ki-
fogyok az ötletekb ől, abbahagyom. Bármikor veszek 
hangszert a kezembe, úgy játszok, mintha utoljára 
játszanék. Sose tudhatod... Nem gondolok a fonmá-
ra, ez elnyűtt fogalom, a tartalom építi aki a maga 
formáját. 
Abramsszad ellentétben Rivers neheztel, s őt dühős: '.tá-
ma'd és :becsmérel. 
RIVERS: Egy fehér .se járult hozzá számottev ően a 
jazz fejlesztéséhez, de annál többet szipkázott ki be-
lбle. A zene errefelé egy meghatárózott, jellegzetes 
életmádon alapul, ez az életmád pedig megmásíthatat-
lanul fekete. 
A jazz-nek Abrams higgadtságára és Rivers hevessé-
gére egyaránt szüksége van. Rajtuk és társain áll, mi 
lesz vele. Lehet, ezek az emberek valamikor abban 
is 'megegyeztek, kifejtik, szerintük valójában m+i a 
jazz. Addig csupán ironikus, 'kibúvót ikeres ő  válaszok, 
gondolaiak és félgandolatok, sokaságával találkozunk. 
MI A JAZZ? 
DAVIS: A fehér ember világa. 
ELLINGTON: Az improvdzáюió. 
TYNER: A klasszikus zene egyik form бja. 
GILLESFIE: Legyen bárnn'i, túl jó •az amerikaiaknak. 
A néhai ARMSTRONG: Ha meg kéll kérdezned, nem 
fogod tudni soha! 
Еs BRAXTON: Nem tudok semmit a jazz-ről, de mint 
kreatív zenét nem választhatod el a (kreatív világ-
mindenségtől és a valamerre haladó bolygónktól. Vé-
gül :is halтvány fogalmam sincs, bolygónak merre tart, 
de bármerre haladjon, részemr ől oké. 
balбzs attlla fordítása 
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A legtöbb zenei 4ankönyv a jazzt a könny űzene és a 
komolyzene k ö z é helyezi, e kett ő  ötvözetének (és 
ennek megfelel ő  színvonalúnak) tartja. Az ilyen sab-
lonos megfogalmazás már sokszor megbosszulta ma-
gát: egyelőre nehéz lenne eldönteni, hogy Edith Piaf 
sanzonjai vagy Stockhausen elektronikus zenéje vall-e 
őszintébber, korunkról; netán a Brecht—Eisler dalok 
kizárnák-e ebb ől az értékrеndből Miles Davis jég-
hideg trombitahangján? Azt hiszem ez az újraér ékelés 
lesz a legnagyobb feladata a zenekritikának. 
A jazz iényege előadásmódjában hangzásában van. A 
slágerek egysíkú dallamvezetését ől nem nehéz meg-
különböztetni a jazz (ez persze ma már inkább csak a 
századelő  jazz-zenéjére érvényes) „egyszer ű" dallam-
variácioit. Többek között valószín űleg innen ered tan-
könyveink melléfogása is (Monet Napnyugtája például 
nem azonos a vásári fest ős ugyanilyen témájú m ~.zol-
mányaival). Természetesen megtalálható a jazzben a 
könnyűzene és a komolyzene ,.elemei", de ett ől még 
nem lesz valamiféle szedvicstö' 1:telék. Önállóságát, mint 
új stílusét, nem pedig műfajét, inkább csalk egy szű-
kebb kör ismeri el. Hiába voltak olyan pártfogói, mint 
Bartók és Sztravinszkij, a •komolyzene eddig nemigen 
méltatta figyelemre; pedig a jazz eddig is komoly zene 
volt. Csak most a hetvenes év еkben jutott el odáig, 
hogy századunk legkifejezőbb zenéjévé váljon. Ahogyan 
Vasarely festészetét valaki 'a nagyváros népm űvésze-
téheik nevezte, úgy a jazzt nyugodtan nevezhetnénk a 
metropolisok népzenéjének. 
Min1t a többi művészeti ágban, a zenében is a kóklerek 
ideje jött el, mindenféle matematikai, logikai, taktikai 
ötletekkel pótolják !képzeletük •szegényességét a „kísér-
letezés" jelszó leple alatt, holott egyszer űen az al'ko-
táslt a !tákolással próbálják helyettesíteni. A jazz szí-
vósságának, életerejének köszönheti, hogy elkerülte ezt 
a veszélyt. A 70-es évek elején már kiforrott zené-
szekké felnövđ  fiatal generáció (JARRETT, GARBA-
REK, ZGRAJA, GIADKOWSKI, HOLLAND, BRAX-
TON, RIVERS, AITSCHUL, sHORTER, THELIN, 
ZADLO stb. és a középkorosztály „,nagy magányosai-
nak" (SURMAN, STANKO, MAKOWICZ, SZABADOS, 
SANDERS, MANGEISDORFF, COLEMAN, SHEPP stb. 
zenéje hozta a legnagyobb változást. (Miles Davisról 
külön kellene beszélni, hisz a zenéjében végbemenn ő  
látszólag 90%-os fordulatok ellenére is hű  maradit ön-
magához, végigjárja az elkezdétt utat, és ezekb ől a 
„stílusokból" csak a leszűrt eredményeket fejleszti to-
vább.) E rendkívül sokszínű  „új hullámból" csupán 
egy-két általánosabb vonást emelnék ki. 
Az egyik a népzene egyre szervesebb beépülése a jazz-
be, amelyet eddig kizárólag néger népzenének tartot-
tak, éppen ezért a legnagyobb zenészek tudatosan ku-
tattak az afrikai zene mélyebb gyökerei után. (Coltra-
ne, Blakey és másak a XX. század ritmusát a dzsun-
gel ritmusában keresték.) Ma egy-egy nemzet jazz ze-
nészei saját népzenéjülkhöz fordulnak és az olyan or-
szágok, mint pl. Japán, az arab (Sanders, shepp), a 490 
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összhangja révén élénkséget, frisseséget •sugároz. A 
régi big bandekhez hasonlóan ez is olyan zenészek 
gyakorlótere , mint jelenleg Billy Harper szaxofonos és 
Jon Fadd 'is 'trombitás — káprázatos képesség ű  fiata-
lok, kik nem engedtek a fúzió csábításának . Egy hot 
„nagy együttes "2  is feltűnt a láthatáron : a Toshiko 
Akiyoshi--Lew Tabaćkin Big Band. Nevéből kiderül: 
vezetői a •kitűnő  japán zongoraművésznő  és amerikai 
férje, aki régebben a  Jones—Lewis  együttesben fújta 
a tenorszaxofont . Habár Akiyoshi — zeneszerz ő  és 
mindenes — leplezetlen szenvedéllyel igyekszik be-
bizonyítani , hogy Kelet és Nyugat a zene szkrtjén 
fájdalommentesen kovácsolható együvé , a big band 
nélkülözi :azt a bizonyos .keleti mérsékletességet: a 
rézfúvósak harsogasa keveredik a nádsípok zeng ő  
hangjával , merész szólózások jellemzik játékukat. 
TYNER: Nehéz meghatározni , mi a jazz ma. A kifeje-
zésformáit keres ő  egyénig vezethető  vdissza. úgy tű-
ntk, mindenki valami sajátos után kutat, s ezt én 
gyönyörű  dolognak tartom, hiiszen lényegében erről 
van szó , ez az értelme az egésznek : •az egyén fárado-
zik, hogy a zenén keresztül önmagára leljen. 
Kis híján érzékelhettilk is Tyner állhatatos kutatását a 
Newporton az I'IL REMEMBER APRIL -közben, me-
lyet megkapó lírai hangnemben , fáradhatatlan, élénk 
ritmusban adott elő, impresѕzionisztikus képeket idéz-
ve fel bennilnk, homokvárakat építve, melyeket úgyis 
elsodor a következő  hanghullám. 

A jazz fő  áramlata bővelkediik legendás dákokban, 
legtöbbjük igen korán kezdte el pályafutását. Earl 
(Fatha) Hines most 71 éves , azonban jóval fiatalabb-
nak néz ki, kifogástalanul zongorázik. Idestova ötven 
év telt el .azóta , hogy első  ízben Armstrong mellé sze-
gődött. A valamikor Hines együttesében játszó Dizzy 
Gil1l spie ereje teljében van: trambitájának forró, 
krist'á'lytiszta (hangja egyre érettebb, jómaga ötletdú-
sabb rés biztosabban kezeli hangszerét mint valaha. 
Elvón Jones a dobok építészmérnöke , remek hang-
felhőkaгcalókat épít 'a légbe. A cool-iskola  is  válto-
zatlanul életképes (Lee Konitz , Bill Evans, Dave 
Brubeok stb.).  Brubeck három fiával Paul Desmond 
TAKE FIVE-ját játszva .melegebbnek és csapongóbb-
nak tűnik ; vdőnként synthesizerekkel kísérletezik. És 
végül Char 'lie Mringust is megemlítem , aki ragyogobb 
és moderne љ  mint bármikor. Íј abb keletű  szerzemé-
nyei közül a hosszú SUE'S CНANGES bájos, 'gyengéd 
portré egy hölgyről ; másik szerzeménye , 'a REMEM-
BER ROCKEFELLER AT ATTILA, előadása közben a 
sokoldalú Mingus osillog előttünk. 

A jazzben az •avantgarde döntő  fontosságú — az 
avantgarde tárja elénk a legszeme tszúróbban a jazz 
ízig-vérig néger szellemét. Az amerikai néger számá- 

jazz-zenekar.  

ra a jazz életmód , metafora, érzelmei •nék talán legfőbb 
kifejező  eszköze. Ismét Langston Hugheest idézem: 

Büszkesége azelőtt sose volt 
De mikor el őszedte hangszereit a banda 
Hirtelen ott termett a föld 

Еs a virágok 
Fák 
E~g a lég 

S mint hullám a padló — 
Mely azel őtt semmire se volt méltó. 

A meg .nem •aшkuvó avantgarde jazz-b ői a négerség ön-
tudata, büszkesége sugárzik . Coleman „új dolgát", 
mely a hatvanas években tört utat magának, free 
jazz-nek 'keresztelték . Hughes szavai szerint: 

Az •élet ritmusa 
A jazz ritmusa 

— az élet új ritmusa akkoriban a szabadság volt. Ab-
ban az időben Coleman egyetlen koszos kis klubot se 
rnondihatott a magáénak , csók néhanapján léphetett 
fel a nyilvanosság előtt . Ugyanez a  Coleman  az idei 
Newpórton színültig megtöltötte közönséggel az Avery 
Füsher Hallt: a hatalmas tömeg őszinte hódólattal, 
ovációkkal fogadta a mestert és — közvetve — Cecil 
Taylort, Archie Sheppet, Sun Rát és .a hatvanas évek 
többi jazz -szabadságharcosát . Coleman semmit se vál-
tozott, kivéve, bogy valamivel feszesebbé vált és ke-
vésbé egyénivé, mintha többé nem szorulna arra, hogy 
az egész vilúgmindеnѕége 't magyarázza. Az áltszaxa-
fon élénk, mozgékony mestere mellett többek közt 
Dewey Redman tenorszaxofonos és Don Cherry .trom-
bitás igyekezett beleadná mindent , lelkét átpréselni 
hangszerén , óriási élménnyé varázsolva az esetet. A 
szabad lélegzet ritmusát követve bombázták egymást 
hol gyengéd , hol durva sorozataikkal , szinte lehetet-
len hangdkat facsarva •ki hangszereikből — akár egy 
banda szil kozódó, egymást gnínyoló desperádó. Cdlle-
man, a fekete jazz-Hüvelyk Matyi hatására 1965-ben 
a chicagói gettóban Muhal Ridhard Abrarns és bará-
tai megalapították az AACM-et (Assocation for  the  
Advancement of Creative Music ). Coleman free-jazz-
koncepoióját Abrarns és 'társai — Joseph Jarman, 
Roscoe Mitchell, valamint Anthony Braxton — ki-
vonatolták és némileg módosítobták . Hagyományos for-
mákat keltettek életre, melyeket az új színek és ha-
tá'soik után kutatva, a hangszerék új kombinációit hoz-
va létre, nem tekintettek szentnek és sérthetelennek. 

ABRAMS: A művészek igyekeznék stílussá kristályo-
sítaná ötleteiket . Senkit se vágnék fejbe •amiatt, hogy 
kísérletezik . Mindenekelőtt a változás és a változtatás 
híve vagyok . Maga a világmindenség, a test sejtjei is 
szüntelen változnak. 
Abrams, a zeneszerző  és kitűnő  zongorista , Charl'ie 
Parker CHEROKEE=ját és 5cott Joplin MAPLE 
LEAF RAG-jét szereti előadni. Játéka — akár saját 
szerzeménye , a YOUNG AT HEART, vagy Roscoe 
Mitchell munkáinak előadása kézben — az utca kako-
fóniáját tiúkrözi , a szél lökéseit , a nagyvárosi gettóélet 
lüktető-zsibongó éie+megnyidvánu4ásait — mindezt 
magávalragadó líraisággal. 
ABRAMS: A sajátos ritmus annak köszönhet ő, hogy 
néger zenészek vagyunk , nyomornegyedben  616  néger 
zenészek . Ezen túlmenően hiszünk afrikai örökségűnk-
ben. 
Countee Gullen is feltette a kérdést: 

Mi nékem Afrika? 

Harmadszázad éve távol 
A tájtól, melyet apáim szerettek. 

Ábramsra nem lehet ráfogni, hogy Marcus Garvey 
híve, nem is keserű . briósi szellemi vitalitással ren-
delkezik. 
ABRAMS: Afr'iika számomra minden , ami benned a 
legjobb . Nem szükséges elmennünk oda, magunkban 
hordozzuk . Többek vagyunk , mint ez az ország kép-
zeli. Nem szabadna megfeledkezni arról , hogy például 



bi válogatásából, a HEAVY WEATHER-b ől, „arany" 
lesz a közeljövőben — már csók egy hajszál választja 
el az ötszázezertől. Ugyanez a helyzet a Maynard 
Ferguson CONQUISTADOR-óval, melyb ől mellesleg 
úgy néz .ki, majdnem Tijuana brass lett. George Ben-
son BREEZIN-jéből több mint Ikétmi4+liót kapkodtak 
szétimádói. Tészta jazz-korszakára emlékezve mond-
ja: 
BENSON: A klubok fizették a bért, de az emberéket 
nem érdekélte játékunk. Most stadionokban 1•épek fel. 
Az aranybánya-jellegű  stadionokban még olyan ze-
nészek is fellépnek, mint Hubert Laws, Stanley 
Turentine, Lonnie Liston Smith,  John  Klemmer, Billy 
Cobham, Stanley Clarke stb. Bárhol játszanák, a le-
látók megtelnek. A dolgok menetet Mules Davis 1970-
beli lemeze, a BITCHES BREW jelezte előre. Davis 
mellett +a fedőlapon a következ ők szerepelnek: Chidk 
Corea zongorista, a mostani Return to Forever vezet ő  
egyénisége, Wayne Shorter szaxofonos, valamint a 
billentyűs hangszereken játszó Josef Zawinul, a 
Weather Report oszlopos tagja — Weather Report 
egyébként sokak szerint jelenleg a legjobb jazz-rock 

együttes. Zenészei hűék maradtak a jazz ritmusához, 
élénk színeket használnak, s Zawinúl synthesizerei-
nek aláfestésével olyan benyomást 'keltenek, mintha 
az adott pillanatban tértek volna vissza valahonnan 
kintról. 
SHORTER véleménye az elektromos jazz-r ől: A hang 
élvészti sajátos zamatát, de — ,amennyiben érzelmeid 
igazak —átevickélsz a hang korlátjain. 
Bezzeg, még villásdugós szaxofonjaval is, nehezen ve-
rekedné át magát a hangakadályon, melyet Corea a 
Return to Foreverrel emel, mely •big 'barid-jellegével 
a dél-amerka'i ízű  ritmus kban mozog otthonosan. 
Hancock, aki valamikor Miles Davis emberei közé :tar-
tozott, James Brown számainak gerjeszt ő  soulful/fun-
ky-ritmusával rokonszenvez — a MAN-CHILD „ven-
dégszereplője" Stevie Wonder volt. 
HANCOCK a 'következ őképp magyarázza a fúzió fe-
lé fordulását: Valamikor régebben mindig valami újat 
igyekeztünk alkotni — ez egyre nehezebben ment. 
Olyan, mint a beszélgetés, :mely közben allandóá•n 
ügyelsz arra, hogy ne használd azokat a szavaikat, 
melyeket már egyszer használtál. Miles 'azt is mondta, 
hogy +sohase játszunk semmi egyeneset. Csidálatos 
volt, míg lehetett, de a zene haladt tovább, egyre 
összetettehbé vált. Ha van valamii elmondandó ben-
nem, miért ne ?Hondanám lel azt pár ember helyett 
soknak? Nem a lemezek 'kelendősége, nem az anya-
giak miatt ragaszkodik a jazz-rock-hoz. Egyre több 
embert szeretnék bekapcsolni, 's ez olyan, mint a nyelv-
tanuiás, egy új nyelv tanulása. A ritmus gyilkol. Nem 
tudom .a fúzióban rejlik-e a jazz jöv ője. Az ördögbe 
is...  hát ki vagyok én? ! Azt tudom, hogy a fuzió 
szétterjesztve szárnyait egyre több embert !érint a jazz 
és a roók főáramlatából egyaránt. 
A fúzió két ellentétes táborra osztotta a jazz-világot. 
Egyesek szenvedélyesen vádolják .a jazz és a roók ke-
resztezésén tevékenyked ők elitgárdáját. 
SAM RIVERS szaxofonos: Fémért csinálják, s ez 
nem becsületes, azonban tiszteletreméltóbbak a szür-
ke középszerű  zenészeknél. 
McCoy Tyner — aki iinmmar masodízben nyerte él a 
Down Beat kritikusainak a tetszését: ismét a leg-
jobb zongortstának kiáltották ki — a fúziót az Igazi 
jazz felhígíto.*,t változatának іtékinti. 
TYNER: Ha 'túlságosan kinyújtózol, elvékonyodsz. 
Ahogy Tyner és Jarrett tekint az elektromos zongo-
rára, a villanyzongorára, szinte az az érzésed, attól 
félnék, hogy agyoncsapja 'őket az áram. Mindkettő  a 
jó, öreg, árammentes zongora híve. 
TYNER: Két teljesen 'különböző  hangszer. A hang és 
a tapitás teljesen különbözik. 
Akadnak jáindulatúbb véleményez ők is. 
COUNT BA9IE: Az új иi бnyzatok létjogosultsága vi-
tathatatlan. Azt a számtalan küll ővel rendelkező  ke-
rdket 'töltik ki, melyben többen férnek el. 
A jazz-rook rokonszenves nemzetköziségével kétség- 
kívül üdvös jelenség — јбгészt a Távol-Kelet, Afri- 
ka és Dél-Amerika zenei hagyományainak a hatását 

tükrözi — , s a zene területén érvényesülő  legújabb 
technikai vívmányok, többék .közt az elektromos hang-
szereik, ezek .közül is els ősorban a synthesizer •aikal-
¢nazásával a jazz evolúciójának fontos lépcs őfokát ké-
pezi, azonban — tisztin zeneileg —értéke minden ,to-
vá'bbi 'nélkül megkérdőjelezhető : ügyes, ugyanakkor: 
üres. A jazz lelke az egyéni improvizáció, a jazz-rock 
viszont hanghatásában csoportosdorbézolásra hasonlít 
— nem vehető  túl komolyan! Nem belülről, mélyről 
buzog fel; nem anyag, árnyék, ok helyett okozat. 

Mint ahogyan •azt a tavalyi Newporton tette, Han-
codk az idén is összeszedte változatlanul V.&O.P.  fi-
yen  szemep+lő  csupacsiliag kvintettjét. Kívüle az együt-
tes tagjai még: a már emutett Shorter, Ron Carter 
basszusi, Tony Williams dobos, a Lifetime megalapí-
tója, mindannyian együttes vezet ők és mindannyian a 
Davis-iskóla — a hatvanas évek dierekán működő  
kvintett — volt diákjai, valamint Freddie Hubbard 
trombitás. Annak ellenére, hogy ,mindahányan jó1 fel-
erősített hangszerekkel léptek fel, az együttes 
mainstream jazz-t játszott, és — kivéve Hubbard si-
kertélen erősködését, hogy felvegye a versenyt társai 
erejével és biztonságával — élvezet volt hallgatni hosz-
szú, dallamos nekilendüléseiket, sorozataiLkat, Shorter 
NEFERTITI=jenek és Hancock MAIDEN VOYAGE-
ának 'bonyolult összhangját. „Imádom!" — mondta 
Hancock az egész országot behálózó turné kell ős kö-
zepén, egy elsöprő  ai'kert arató fellépés után. A 
V:S.O:P. azonban ismét kérészélétűnek bizonyult: csu-
pan egy nyár erejéig bízták ki együtt a fiúk. „Mast 
más utakon járok" — nyilatkozik mostanálaan Han-
cook, Miles Davis, aki minduntalan Langston Hughes 
sorait juttatja eszembe, úgyszintén más utakon jár: 

Az ajkaihoz 
Préselt trombita zenéje 
Méz 
Folyékony t űz. 

Aligha akad olyan jazz-zenész, akire valamiképp nem 
hatott. A jazz egyik koronázatlan 'királya, aki a Char-
lie Parkerrel való egyúttmúködés után szakadatlan az 
újítók serege élén nyargalt, már két éve nem lép kö-
zönség elé. Legutóbbi nagylemeze, a WATER BABIES, 
tíz évvel ezelőtti felvételeket tartalmaz. Davis, a 
Howard Hughes-szerű  remete, sérthetetlen magá-
nyába burkolózva  61 mór házában a New York-i West 
Side-on. Egyetlen összeköttetése .a 'külvilággal a tele-
fon. Vallomása szerint az utóbbi két évben mindösz-
sze (kétszer hagyta el a lakását гбvid időre. Házában 
sötétség uralkodik, egyedűt fent az emeleten szolgál-
tatnak némi fényt a •függönyrések és a mennyezetbe 
ágyazott уilágítótestek, tekintélyes hangszergy űjte-
ményt viilágítva •meg. Azt rebesgetik, Miles új együt-
tes megalakításán fáradozik. Ő  maga kerüli az egy-
értelmű  választ. Próbafelvételeket ,hallgatunk, melyek 
legalább öt évesnék tűnnek... Az igazság az, hogy 
Miles nem jól érzi magát: még nem heverte ki telje-
sen a csípő-műtétet, de úgy tűnik lábadozófélben van, 
életereje nem hagyta el — terveket sz ő . 
MILES: Amint rendesen lábra tudók llni, játszani 
fogak. Azok a fiúk mind tőlem tanultak. Mondjátok 
meg nekik, hogy sn'eg mindig nem fogytam ki a szusz-
ból. Tizenhárom éves korom óta játszok. Nem lesz 
pálfordulás, s nem is adom fel a jatszmát. 
A jazz-rock áradat romboló hatása ellenére a jazz f ő-
áramlata többé-kevésbé zavartalanul hömpölyög tova. 
Még mindig elég erős ahhoz, hogy összetartsa a 
Dixieland, a bebop, a cool ső't a 'big bandek kedvelte 
swing .kisebb áramait. A klasszikus jazz továbbra is a 
forma és a tartalom egységéhez ragaszkodik, legf őbb 
irányélve a 'spontán, közönség el őtti társas alkotás 
művészete, a rögtönzés, az improvizáció maxiid. A —
még mindig vezető  szerepét betöltő  Count Basic által 
kivonatolt — big !bandek .mellé •a Thad Jones— Mel 
Lewis együttes zárkózott fel, mely ritmusszabadsága, 
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Egyik napról a másikra újjáéledt a jazz, mélyet a 
hatvanas években a rocknak sikerült háttérbe szorí-
tania — a jazz innét hódit! Az újjászületés jeléi Ame-
rika-szвrte észlel!hetők: .a szбbő  chioagói avantgarde-
tól és a New York-i Bohemian Loft Sc еne padlás-
színeitől a New Orleans-i  Preservation  Hal piakátјб-
ig: Kívánságok, 1 dollár; WHEN THE SAINTS GO 
MARCHING IN, 5 dollár. A New Yorkban megren-
dezett idei Newport fesztiiválon a Herbie Hanco ćk 
V.S.O.P. kvintett és az Ornétte Coleman Free Jazz 
iránti érdeklődés miniden várakozást felülmúlt. A 
régi és .az új lemezeik kelendősége egyaránt akkora, 
hogy a pop-sztárok elkeseredése teljes egészében ért-
hető. Jazz-körutakat szerveznek, jazz- гnúzeumokat, 
kdiiégiumdkat létesítenek országszerte. A vez еtő  sze-

repben •a fúzió tetszeleg , a jazz-rock, mely a Beatle-
sek amerikai térhódítása óta a leger ősebb hatást gya-
korolja a pop-zenére. Egy évtizeddel ezel őtt New 
Yorkban a kikét kezünk ujjain megszáml'álh'attuk vol-
na a jazz-klubokat. M•anapsag nyolcvanat tarta-
nak számon. Hasonló a helyzet Bostonban, ahol 
hét évvél ezelőtt csupán egy volt, ma viszont hu-
szonegy. 'Számuk Los Angelesben az utóbbi három év 
alatt megkétszeгeződеtt, nilg Chi+cagában, a Lincoln 
Avenue-n, szaporodásuk araár-m бr kóros méreteket 
ölt. Az ottani Orphansban a  Chicago  Symphony két 
tagja játszik egy jazz zenekarban... A jazz-nek nem-
csak múltja van, jövđje is ismét — mondogatják a 
Los Angeles-i The Báked Potatoban, a helybeli 'és a 
vendég profi zenészek találkozóhelyén, ahol órák 
hosszat tart .a jazz-versengés a közönség gyönyör űsé-
gére. Még Detroitban is — +a •belvárots penészében ki-
zsigerelve — vagy tizenegy 'big band, nyolc jazz-rock 
együttes és mintegy húsz modern jazzt јбtszó kis-
együttes, combo, buzgó]ikadik a legendás McKinney 
COTTON PICKERSS-ének életrekeltésén, valamint a 
betop kiaknázásán, amelyet a SVlobown mlind a ormi na-
pig mеgőrzö'tt. A detroiti autópálya fölé emelked đ  
Rapa House záróra után a j azz -zenészeik gуfi еkező-
helye. Bárki bemehet és hallgathatja akár virradatig 
csípős megjegyzélsekkel fűszerezett játékukat. 
RON ENGLISH gitáros: A jazz kiheverte a diszko-
vиІámhábaríd. Most alig tudunk megélni keresetünk-
ből — ez újdonság! 
Manapság nincs egy egységes irányzat, mely maga 
köré gyíijtené a zenészeket mint például az ötvenes 
évékben a bebop — mindenből akad bőven. Roy 
Eldrige trombitá's „forróbb" a legendás Dexter Gor-
don szaxofonos — ki a Dánsióban !töltött tizennégy év 
után iismét fellép — „hűvösebb" mint valaha. Garnett 
Brown trombonista rés Woody Shaw trombitás a 
klasszikus jazz kéрviselői; Revolutionary Entsemble és 
az Air a legjobb avantgarde együttesek közé tarto-
zik. Egyes nagyobb együttesek, big bandák — mint a 
Count Basie-é —, tбretlen lendülettel folytđtják meg-
kezdett munkájukat, míg a V.S.O.P. szer ű  kisegyütte-
sek meteorként tűnteik fel és hunytak hi. A Keith 
Jarrett—Anthony Braxton vábamint a nasonlá, ki-
emelkedő  egyéniségek vezette új nemzedék stílusa a 

187 	hatvanas évékben „dívó" jree jazz hatását tiikrözli. 

Az új jazz-ha4lga'tósбg hűtlen lett a rookhoz. Tizen-, 
huszonévesekről van szó, 'kiket untat a rock zsarnoki 
ritmusa , hangorkánja. 
Fiatal jazz-kedvel ő : A  rock  megoldásai nem tükrözik 
az élet bonyolultságát. A jazz 'közelebb férk őáik a je-
len іКбnуѕzеіІhе lуzеtеihеz. Késő  éjjel halgatom, köz-
ben meditálok. 
Az új jazz-hutám széles lemezvá árló közönséget ala-
kított ki magának. Az élvonalbeli m űvészek közül pél-
dául McCoy Tyner zongorista lemezei öt évvel ez-
előtt húlszezres példányszámban kelték el, ma viszont 
egy-egy lemezébel százezer példányt is szó szerint 
szétkapkodnak sajogói. lМb g az avantgarde b ебш'tott-
ságú Braxonnak is Sikerült megdupláznia az eladott 
káрiák számát, amely jelen p'iцΡanatban tormezenként 
több mint 'húiszezret tesz ki. A megnövekedett érdek-
lődést valószínűleg a felújitott kiadбsdk gyakorisága 
példázza a legbeszédesebben, mely akcióban majd 
mindegyik főiyb kiadává'llalat részt vesz. A 9ohwann-
féle katalógus tavályi, a jazz-re vonatkozó 692 új 
egységének fele utánnyomást jell — t őbb, mint ko-
rábban bármikor! >s ugyan ski van az élen? Az 1955-
ben fiatalon elhunyt Charlie (Bird) Parker tizenegy 
előkotrort és újra kiadott nagylemezével. 

A klasszikus jazz iránti heves érdeklődés jobbára a 
fúzió robbanásának, hamueso"jénék köszönhet ő. A 
crossover néven fis emlegetett jazz-rock b'an a jazz 
átveszi a rock sokszor rhythm an.d blues- іal és a kü-
lörnbbző  ütőhangszerek névén bizonyos ббl-'aanerikai . 
pikantériával fűszerezett lüktető  ritmusát — a dobos 
itt araár nem csupán dobos, hanem olyan egzotikus 
hangszereken bűvészkedő  „virtuóz", mint a shekere, a 
balafon vagy a gankoqui. Jelentős erősítés, kibővítés 
gyanánt 'a jazz-rock lriibrfid a rock elektronikus e ѕzkö-
zei't, az elektromos zongorát 'is 'alkalmazza . A hagyo-
mányos zongoriista elnevezés túl szűkké vált: újabban 
keyboard aгпtцтt nak,  a  КІаvіаtйга- гnйvёѕznеk, nevezik a 
billentyűk mesterét, aki a synthesizerek szakért ője-
ként hívatott újjáteremteni a zenei egyetemességet. 
MAN-CHILD c. lemezén Hancodk elektromos zongo-
rán, öt különböző  synthesizeren, sőt még egy — ne-
vez гΡük ,így — Iklassziikuis zongorán is játszik, mélyet 
akusztikus zongorának kereszteltek át. A fúzió arany-
lázát maga Hancock válltotta ki HEAD HUNTERS c. 
lemezével, mely —  mint  azt a .kereskedelmei szikik 
mondják a lassan m јлiós példányszámban elkelő  le-
mezеkrлl — „rövidesen platinává váГΡФΡk"... Hol van 
ettől a valamiikor egész rendes mennyiségnek számí-
tó húszezer? Nem csoda , hogy komoly zenészek is a 
fúzió ,zászlaja alá siették , A Weather Report legíutób- 



jer perspektíváit, abban a tudatban, hogy a „családi 
ház és a magánsírgödör már a múlté". 

A „városalapító" tudatában valóságunk árnyoldalá-
na.k .képe bontakozik ki, de nem csodálkozunk pesszi-
mizmusán, hisz napról-napra, hétr ől-hétre, csőt évгől-
évre erősödő  intenzitású patologikus valóságtünete-
ket észlelhetünk magunkon is, s bármennyire egy-
személyi iѕ  a belső  monológ valóságábrázolása, mind-
annyiszor a magunk aggasztó kérdéseire is rátalá-
lunk benne. Alapvető  problémája korunknak a léte-
zés formálissá válása, melyet Konrád h őse így él át: 

„Még tíz perc, és összeszedem magam, a legszüksé- 
gesebb holmik végül is a kezem ügyében vannak, 
felöltöm testem, állásomat, családomat, magamra ka-

nyarítom ezt a  lakást , ezt a várost, szájamba veszem 
közhelyeimet ..." 

Önmaga ellen forduld valóság ez, s mennél indula-
tosabbak Konrád h ősének gondolatáramai, annál biz-
tosabbak lehetünk a mögöttük 611 6  tünetek indíté-
kainak erősségében. 

A1.landÓ emberi értékek mennek veszend őbe, az ,iga-
zi emberit kitaszítja a materiális létezés szolgálatá-
ban  6116  — pénzzel, elismerésekkel mérhet ő  — új 
erényrendszer: „Mire juthatunk az örök értékekkel, 
egyetlen fogódzónk a ranglétra, amelyen magasabb 
helyet érdemelnénk." 

Mindennapjai burkában az ember sajátosan kicsi-
nyessé válik, végigéli a számára elrendelt élet-
mennyiséget, de nem is akar tovább jutai anyagi 
voltának felismerésénél, s az ebb ől származó igények 
maradéktalan kielégítésénél. Ha Joyce meg a többiek 
a kapitalista kispolgár elsekélyesedésének állítanak 
emléket, akkor Konrád a modern, szocialista kispol-
gári élet undorítóan sztereotip valóságát ábrázolja. 
Ebben a világban a  .napok nem folytatói egymasnak, 
csupán felváltói, s e csömörlött egyformaság ellen 
csak olykor-olykor lázad fel az ember, akkor is job-
bára tudat alatt. Egyébként megmarad a felszínen, a 
konvenciók szennycsatornájában lebeg, s elégedett-
nek érzi magát, ha „veseköve nincs, takarékbetét-
könyve van, nyugdíjas korában porszívózni fog, ágy-
neműszagú estéken, amikor csak riadóautók köröz-
nek lassú éberséggel a vízszintesen eldőlt városban, 
nemi készülékét a sötétben fegyelmezetten üzemel-
teti, ha eszik vagy zenés misét hallgat, arca kisimul, 
a dolgok szebbik oldalát nézi, megszavazza a hiva-
talos jelöltet , ha felsőbb szervek megkérdezik, el-
mondja annit tud majdnem mindenkir ől, illetékesek 
elmarasztaló szavát önbírálattal egészít ki, bérét ha 
másfélszeresére emelnék, boldog lenne" 

S mindennek ellenpólusán ott az ipari fej.l ődés: két 
hazugság egymással szemben, s 'az igazságra az író 
világít rá egyértélműen, ő  vonja le a látszatigazságok-
ból az egyetlen közvetlenül igaz tanulságot: „száz 
élet elfut, amíg egy új gondolat megjelenrok". 

Társadalmi okokat kellene keresni a fentebb leírt 
valóságtünetek magyarázatára, mert ha az ipari ci-
vilizáció soha nem 1atott iramú fejl ődésére próbál-
абnk hivatkozni, csapdába esnénk. Ez csak egy a sok 
közül, S talán nem építészünk polgári származásának 
rovására ínható az .a  néhány lényeges, társadalmi 
vonatkozásban bíráló, de mindenképpen épít ő  jelle-
gű, bár a felszínen épp az ellenkez őjének látszó meg-
jegyzés, mint amilyen az, hogy „a forradalmár min-
dig elavul", s bár mindjárt a következ ő  megjegyzése 
az, hogy .a „forradalmár nélkül'özhetetlen", az igaz-
ságra leginkább ugyanitt, de a harmadik megjegyzé-
sében hibáz rá, amikor kimondja, hogy a forradal-
már „kiöregedett konfliktusokat újakkal segít fölcse-
rélni, melyekre ő  sem számított." Ezzel tulajdonkép-
pen el is mondott mindent, hiszen felhívta a figyel-
met minden forradalom közös ellentmondására, így 

az ipari civilizáció forradalmának, s közvetve elide-
genedett hősének alapvet ő  problémájára is. 
Ennek az ellentmondásnak azonban nem csak az az 
egyetlen tünete, hogy ,;kétszáz éve minden huszadik 
ember nemes volt, ma minden huszadik vezet ő  ér-
telmiségi", hanem még sok egyéb is, többek között 
a fentebb már említett érték-devalváció, melyhez 
áttételesen kapcsolódik a „magánsírbolt idejétmúlt 
voltának" problémája is. 

A társadalmi változások ellentmondásosságai közé 
sorolhatjuk -be Konrád következ ő  tételszerű  megálla-
pítását is: „A tékozlás akkor is kizsákmányolás, ha 
nem él t őle jobban senki sem." 

S .a kiút? A városlapító építész-hitvallása: 

„Baloldali várost akarok, egy önmagát lebontva 
helyreállító, szétkaparva összefoglaló alany millió-
szoros társalgását az emberi kockázatról. Elvetemül-
ten jelenidejű  іtйlvilбgоt, amely nemcsak gondolat: 
gondolkodás." 

Konrád könyve kérdés és válasz. Ellentmondások 
egyértelmúsége, ls egyértelműségek ellentmondásos-
ságga. Rombolás és városalapítás. Az állapotok kü-
lönbözőségének lényegi tudatosítása. 

S nemcsak tartalmi elemeinél fogva, nyelviségé'ben 
és formájában legalább ennyire. Még ha nem is .gyö-
keresen új forma, még ha nyelvi megaldásai nem 
is vadonatújak. Még ha találkoztunk .is már hason-
lókkal. Mert mint ilyen, továbbvitele a 'kipróbált-
nak, hozzájárulás a korábbi kísérletek eredményessé 
válásához. Kiszélesítése egy már megalkotott képnek, 
ezáltal pedig egyszersmind revideálója egy valóság-
nak. Konrád tehát nem vet fel újat, Konrád hozzáad, 
de mindenhez és sokat, s mint ilyen, mai magyar 
prózánknak — nem túlzok, ha úgy vélem — jelent ős 
darabja. 

S amit még nem mondtam el róla, utólag teszem 
hozzá: a valóság komplexitásának igénye vezeti az 
írót, ez nemcsak múlt-jelen-jöv ő  vonalán érezhet ő : 
az emberi létezés sarkalatos pontjaihoz is eljut (va-
jon az építész számára létezik élesebb pólus, mint egy 
elementáris erej ű  földrengés, amikor nnegsemmisülni 
látja a maga és el ődei munkáját, lehet-e sarkalato-
sabb pont egy háborúnál, vagy árvíznél?). Itt mu-
tatkozik meg emberi-alkotói ,kicsinysége, de egyszer-
smind nagysága is. S még ha a szürke hétköznapákat 
csak ilyen események vagy ilyen eseményék emlékei 
tudják is egy kicsit felrázni, a komplex valóság meg-
ismeréséhez és megértéséhez akkor is alkotó módon 
tudnak hozzájárulni. 

Összefoglalva tehát az elmondottakat, megállapít-
hatjuk, hogy a Magvető  Kiskönyvtár sorozatban meg-
jelent új Konrád-könyv, szerz őjének második regé-
nye a magyar modern próza szempontjából iás jelen-
tős mű, s remélhetőleg mint ilyen nyer megítélést 
a kritika részéről. 
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A széthullás motívuma esetenként különböz ő . Egyes 
esetékben csak a folyamat tudomásulvétele, máskor 
stikepszissel jár, a mikrokozmosz idilljét rontja („vi-
rágrornok, mosolyod romjai"), más esetben IGÉNY 
(Csak az els őt nehéz kidobni). 
A sx thulllás/épülés legszebb példája a Keress meg 
című  vers 

versszak: ÉPÜLÉS 
versszak: LATSZOLAGOs LEÉ,PÍULÉS 
versszak: SZE.RVES đssZETARTOZAS 

(A II. versszak csak ürügy — ellentét —, hagy fu nd-
jobban elmélyítse az I. és III. versszak épülés-rcnatí-
vumát.) 

Az eddig tárgyalt problémák, jellegzetességek jelent-
keznek a kötet négy (mindkét értelemben vett) nagy 
versében is. A kötet többí verseiben vizsgált vonások 
itt még teljesebb mértékben érvényesülmak, mivel egy 
szerkezeitbe síírít ődnek, veszélyesebb 'közelségekbe, ki-
élezett ellentétekbe {tulajdonképpen ez az indulat ki-
fejezője, fokozója) kerülnek. Legjelent ősebbek itt is a 
kozmosz körüli jelenségek. „Defdnícidk", esszenóiális 
„meghatározásuk" időrőlPidőtlenségről, csendről, kez-
detről, végr гíl, végtelenről. (A 'hangszerképeken belül 
gyakoriak a húr-képék — a húrák, mint a „végtelen 
kezd ő  sorai".) A mikro-világ a kozmosszal keveredik, 
„leszűrt csillag"-gá. „,virágnyá fény"-nyé válik, „delek 
kis szigeteivé az őszben". Így jön létre a „virág rajza 
kőben/n.yo тnnin időben" (a kötet leglakonhkusabb s 
ugyanailekor leglíraibb kdlltoi képe), a magban járó 
órák (...) -- így jön létre e versék =létvizsgáló, fiilozó-
fikus jellege. S hogy .még tömörebb, feszesebb legyen 
a vers, minél édesebbek іа  :kanyarák/ii гtközéseik, mind-
ehhez *társul az irónia és a groteszk, szerkezetfeg pe-
dig a lírai, ritmusos dalbetét вΡk élezik e verseket. 

A tenger küszöbén című  kőtétben mindenekelőtt Gu-
lyás eddigikiiltdi útján аk 'kudarcai/sikerei tükröz őd-
nek. Az előbbiek 1еiküszöbölt, az utóbbiak ,továbbfej-
lesztett formábгn. Előnyére vált Gulyás 'költ'észetének 
a „szándékoltan nyers és durva nyelvezet" 3  elhagyá-
sa, hogy „lefejti v~rseirál az indulаtossag és a morali-
záló hajlarn sokszor iiresan zаQuatoló nyelvi hordalé-
kát".; S ami körvonalaiban a Vörössel, feketével című  
kötetben kirajzolódott, azt A tenger :küszöbén biztos 
vonalvezetéssel rajzolta meg. 
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Konrád György: A városalapító. 
Magvető , Budapest, 1977. 

A ;belső  monológ nem számít már újkeletű  dolognak 
az irodalomban. Joyce óta számtalan író szamtalan 
módon próbálta ki lehetőségeit, de az állandó kísér-
letezés napjainkig sem szűnik, s nem is kell, hogy 
szűnjön, hisz a belső  monológ mindeddig a .legadek-
vátabb formának számít a legbels ő  tudati és tudat 
alatti tartalmak kivetítéséhez, s sok esetben legh űbb 
tükröztetője az emberi személyiségnek, úgyhogy nem 
túlzunk, ha .azt mondjuk, leghitelesebb személyiség-
ábrázolást .a bels ő  monológ tud nyújtani. Azonban 
hiányosságai is vannak a formának, els ősorban abból 
eredően, hogy a hiteles személyiségábrázolás csupán-
csak egyetlen szerepl őre vonatkoztatható, míg az iro-
dalmi mű  valamennyi egyéb vetülete hitelesség szem-
pontjából alá van rendelve a f őhős tudatfolyamatai-
nak, s csap általa, mintegy az ő  szегnélyis'égének 
szűrőjén keresztül értesülünk róla. Márpedig .a való-
ság többszöri revíziója irodalmi szempontból is oly-
kor alapvető  követelmény, eгlékezzünk csak vissza 
Ottlik Géza nagy jelentőségű  regényére (Iskola a 
határon). 

Az egyszemélyi valoságinterpretáció azonban ennek 
ellenére nem elvetend ő  az irodalom szempontjából, 
ez a rövid bevezet ő  is csak azt akarta célozni, hogy 
az elmondottakat szem el őtt tartva kell közelítenünk 
a .belső  monológokból összeálló irodalmi alkotások-
hoz. Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy e sajá-
tos személyiségszűrő  éppen arra alkalmas leginkább, 
hogy .az ember számára leglényegesebb, a személyi-
ségjegyek alakulására dönt ő  befolyást gyakorló mo-
tívumokat szűrje .ki a valóságból, s ebb ől követke-
zően az esetleges patologikus tünetek el őidéző  :moz-
zanataira is rávilágítson. 

Mindezeket azért tartottam fontosnak elmondani 
Konrád György új könyve kapcsán, mert A városala-
pító is egy nagy belső  monológ, mely sok fontos do-
logra rávilágít, elsősorban pedig a főhős, egy a hét-
köznapok apróságaitól immáron megfásult építész sa-
játos belső  világát tárja elénk, .aki közönyösen, kö-
telességszerűen vonul végig környezetén, kötelesség-
szerűen éli le vidéki életét, s tisztáz magában élet-
bevágó .kérdéséket, aki gondolatban végigpásztázza a 
múlt szenvedéseit, a jelen fásultságát, s az ,;ipari 
bazilikákban" ájtatoskodó jöv ő  nem épp reménytel- 
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Gulyás József : A TENGER KÜSZÖBÉN, 
Forum , Novi Sad, 1977. 

vass 
ёva 

végigvonulnak A tenger küszöbén című  kötet anya-
gán is. Elsősorban a daбszerüség (Banjola), .leggyak-
rabban versbetétek formájában, az epikus részek fel-
bontásaként (A vén tarriburás; A pokol törvényei). 
Ehhez hasonlóan jelentkeznék az ars poeticai részek 
is -- sziеtén nem 'kiilön 'ars poetica-vendként hanem 
szervesen versbe épülve (legszebb példája a Lakásod 
ez című  vers). A vers kérdése itt már az élet tarto-
zéka,utonі  útfélen felmerül ő  probiarna, bármikor, 
bárhdl, 'bármiről legyen is szó. 
A kötet erénye a mocsár- és hangszerképek költ ői 
fölfejhődése is. 
A Jёzsef Attila-i költészet párhuzamai már nem a 
József Attila-i élet (lefestéseként, 'hangulati megjele-
nítéseként merülnek fel. József Attila nagy verseire 
emlékeztetnek. groteszkkel és iróniával gazdagodnak 
(Agyad fölakadt kerék), pesszimizmus, erőltetett de-
terininál'tságérzet helyett új lehet őségeketkeresnék (pl. 
az út lehetősége és feloldó ereje). 

A Csak ember vagyok (1959) című  el'ső  Gulyás-kötet 
halálmotívumokkal és magánnyal kísért „szedel őzkö-
dő  estéi" .s a József  Attila  -i életet felrajzaló, szikár 
versenyélv útón jelenik meg 'a Könyörgés magamhoz 
(1965) című  verskötet. Hidegsége megmarad, állomásai 
ugyanazok, mint az els őé, csak !kifejezésmádja hal-
kabb, árnyaltabb, kifiinomúltabb. A ket nem 'túl nagy 
síkerő  — kötet utáni a Vörös fagyöngy (1970) vála-
szolja meg egyértélműen a „hova tovább?" kérdéséi. 
Gondolatisagánák, a versprollematika köröni csapon-
gáisainak folytatója iaz 1972-ben megjelent Pirossal, 
feketével című  kötet. 

Mondhatnánk, az 1972-ig terjed ő  gúlyási opusz két 
fontos állomása a Csak ember vagyok és 'a Vörös fa-
gyöngy. A második é's negyedik kötet az él'őző'ekben 
meghirdetett költ ői program folytatója, kifinomítója. 
A Könyörgés irtagaanhoz az előbbitől gazdagabb vers-
anyagával és -eszközeivel igyékszik továbbvinni Gu-
lyás költészetét. Erőszakos verssé-tördelése, a vers 
teherbirasán ;felüli szóképhordaléka azonban csak kí-
sérleti jellegűvé teszi .a kötétetl, hogy mindezek gaz esz-
közök a Vörös fiagyöngyben váijanák majd funkció-
nálissá, az erőszaktéte'1 lehúzó ereje nélkü Шiekké —
t.udatos, természetes versbe-épülésükkel. 

Az eszközök tudatos flhasználásán túl maga a költ ő  
vers — MINT VERS — felé fordulása is itt lesz tu-
datossá. A Vörös fagyöngyben jelentkezik először —
immár harmaduk bemutatkozás után — az igazi Gu-
lyás=költészet. igy nem vénetlen, hogy a Pirossal, fe-
ketével című  kötet sokkal sikeresebben és szuggesz-
tívebben tudja továbbfinamitani/sz őni az új versprog-
ram szálait, mint a Könyörgés magamhoz az els ő  kö-
tet 'többnyire átgon bla'tlan, az id őszerűségnek hátat 
fordító kiáltványát. 

Gulyás majd három évtizedes pályafutása, négy kötete, 
ezek heterogén tapasztalatai már jóforman feltérké-
pezték köhtészetének néhány lehetséges útját, lehe-
tőségeil, egyes szálakat el őrenövesztettek. КbІtészet'é-
nek eddigi motívumai többnyire hiánytalanul újra 

' „(...) a korábbi lineáris költemények jobbára lefró nyelvét 
kezdi feltördelni , s mintha csak most fedezné fel a költ ői be-
széd olyan ősi tartópilléreit , mint a trópusok , sn nte ha-
tártalan etragadtatással épít metaforára, hasonlatra , megsze-
mélyesítésre . A szóképeknek e buja tenyészete láttán az em-
ber nem tud szabadulni a gondolattól , hogy Gulyás rosszul 
mérte fel első  kötete kudarcának okát (...). Nem .gondolta 
ugyanis, végig, hogy sohasem a tartalom élteti a verset, s 
éppen ezért továbbra is makacsul kitartott a maga már is-
merős tartalmainál , csak éppen több dísszel aggatta tele 
öket . A lényeges fogyatékosságot megkerülve jutott el a fel-
ismerésig , hogy gazdagítania kellene költészetét , s mivel a 
rövidzárlatot nem tudta megszüntetni , a költői eszközök 
automatikus halmozására került sor versében." 
(Utasi Csaba: A költđi eszmélés hosszú útja — Gulyás Jó-
zsef műveirđl, Uj Symposion , 90. sz., 431. 1.) 

az 
út, 
utazás 

Gulyás alőbbi költészetével kapcsolatban Bányai Já-
nos az úttal járó BIZONYTALANSAGOT hangsúlyoz-
za. A tenger kúszöbén című  kötet az út új dimenziólt, 
előnyeiterényeit tárja fel. Az út egyrészt megoldas, 
feloldódás lehet ősége. Egyszóval: LEHETŐSÉG (Ecce 
homo). Ugyanakkor (belső) KÉNYSZER is. Ezen 'kívül, 
s ez a legfontosabb jelhege: AKARÁS. Ennek az aka-
rásnak halvány előzménye a Pirossal, feketével című  
kötet Törés verse progresszív törni akarásival. Az út, 
mint egyféle vezérmotívum, köré épülnek az ún. iik-
romotívumok (nevezbetjük őket mikrokozmosznak): a 
virág, a madár, a hold. Népdarabeli természeti kezd ő-
képekre emlékeztetnek e motívumok, nmégsem azok. 
Egészen más funkciót és jelentést kapnak Gulyás 
költészetében. A virág többnyire az erotika, a szere-
lem, iaz ünnep — nagy általanositásban — az össz-
hang, az idill, a LÍRAISAG motívuma. Versenként 
más-más árnyalati megfogalmazast kap. A holdnak, 
madárnők is hasonló a szerepe, nem annyira gyakori 
motívumok, mint az el őbbi; Ilegtöbb'ször a három 
együtt jelentkezik („Amíg virágzó nyakadat csóko-
lom, / ép/il az éj kint, l szép ívben száll föl az égre 
a hold, / egy madár kinyitja szárnyát...) — Keress 
meg). 

A mikraképekkel szemben, mintegy еlienitétként, vo-
nulnak egy azon égalj alatt a kozmikus arányók. 
Ezek főleg a kötet négy nagy versében dominálnak 
(Levél, 1970; Hinga; A vén tamburás, Alászállás). 

A kozmosz nem a mikromotívumok, -elemek gy űjtő-
rendszere. Mintegy enhentétes póluš'ként jelentkesJih a 
mikroképek 'teljességљizton'ság-бd911jével szemben, 
mely felié/felől vagy 'a szenvedély iramiiik kitágul szár-
nyalással („a mélyben öled ikitartáan forgó szerkeze-
te, l hogy örömem teljék benned” — A pokol törvé-
nyei), vagy leselkedő  veszély rejtőzik („Európa ször-
nyű  zugaiban” — Anna). Nem (kis mértékben épp a 
kozmosz/mikrokozmosz jelenléte emlékeztet bennünket 
az említett négy vers kapcsán József Attila nagy Ver-
seire. A kozmosz egyik jellemzője a „súhyos'an, mégtis 
könnyedén” valamint a széthu0nás/épülés dialektikája 
(szintén József Attila-i vonásról van szó, ,bár fontos 
kiemelni, egy ilyen esetben 'sem József Attila-HA-
TASRA gondolunk). A „súlydsan, mégis könnyedén", 
a , ;távol és könnyű" a kozmosz mércéi, egyszerre súly-
és lebegés, megkönnyebbülés és szorongás. Hirtelen 
felnövekedések/zsugorodásdk. Mindenség és semmi. 
„Leülnek a nehéz szavak". Míkro- és makrokozmosz-
tapadásak. Széthullás лépünés. 

Bányai Sáros. Az indulatos élményiség versed, Könyv és 
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a dráma .alaphelyzete és szövege kell biztosítson. 
A poloska, mint színpadi lehetőség, eleget is tesz e 
követelményeknek. A színház katarzisához azonban 
az is szükséges, hogy a nező  a felszín könnyedsége 
mögött felszisszenjen, hogy amit lát, az az aktuális 
eseményeken túl érzéseket is keltsen benne, hogy 
legalább zafvanba .kerüljön. Épp ezért a színházi el ő-
adás elemi feladata, hogy azokra a pontokra össz-
pontosítson egy mű  előadásakor, melyeken keresztül 
a nézőtéren ülő  ember fizikailag, vagy legalább a 
szellemi izgalom szintjéig kapcsolódhat a játékhoz, 
vagyis aktívan (elutasítólag, vagy résztvev ően) vi-
szonyulhasson a színen történtekhez. Ilyen pillanat 
csak egyetlen egyszer fordult el ő  a látott bemutatón, 
mikor a falanszteri világban magához tér ő  (és száza-
dunk emberének szakásaival rendelkez ő, dohányzó, 
ivó, nőket hajkurászó), s éppen „nem emberi" meg-
nyilvánulásai miatt ketrecben őrzött, állatkertben mu-
togatott főhős-еmberpéldány egy óvatlan pillanatban 
leszabadul a néz őtérre, s a kivilágosadó színházte-
remben észreveszi : mégsem maradt egyedül, társai 
épp őt szemlélik. Hasanló jelenetek kidolgozására lett 
volna még esély, megsem láthattunk több ilyen jól 
poentírozott megaldást. 

A bemutató társulat .műfaji jellegzetességeib ől faka-
dóan időnként kissé túlzottan érvényesült a színház 
esztrádjellege, fokozottan kaptak szerepet a játék-
ban  olyan külsőségek, melyeknek alkalmazása még-
sem adta meg a .karikírozáshoz szükséges feszültsé-
get. đnmagában az el őadás sikeresnek tekinthet ő, de 
egy óriási feladattal adósunk maradt: az id ő  segít-
ségével életre keltett gőgbe tükör két végpantját lát-
ha!t'tu,k, mégis mi, akik a ,kett ő  között éljük életün-
ket, kimaradtunk az igazi játékból. 

halottak 
az 
élőkért — 
az 
élők 
önmagukért 

A nézotérre lépđt fekete jelmezek, merev, kifejezés-
telen, halott arcok fogadják, a legél őbb műfaj a halál 
döbbenetével nёmјгtја  el a vendéget a krakkói Cri-
cot 2 színház A halott osztály című  darabjának bemu-
tatóján. Furcsa, felkavaró, szokatlan kezdése volt ez 
a 11. BITEF nek, szeptember 12-én. „Színház az egész 
világ", tudja Shakespeare óta mindenki, s most kísér-
letet láttunk, bizonyítandó: szín'ház a halál is. Ahogy 
évezredek óta a színész edjátszotta a halált, úgy ját-
szotta el a szemünk előtt egy osztálynyi halott az 
életet, a saját szemsz őgébđl. (?) 
Az alaphelyzet felismerése után a néz ő  hallatlan za-
varban érezhette magát. Él őként maga is nap mint 
nap részese a hatalmas színpadnak, halottként még 
nem volt szerencséje fellépni. 'S miit tesznek a halál-
ból visszatértek? A valamennyiünk tudatában meg-
búvó iskolai emlékek mögül megkísérlik kibontani az 
élet misztériumát. Ez a mi ztérium azonban a halái-
ban (ott is!) darabjaira hullott, töredékei hol mosolyra 
fakasztanak, hol görcsösen igyekszünk megfejteni a 
mögötte meghúzódó valóságot, de a tökéletesen m ű= 
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a további gondolkodásra, s tudatunk Fis csak egy ki-
bontatlan, megfejtetlen zárvánnya'1 szaporodott, gya-
rapodott. 
Rituális jelenetek elevenednek meg a szemünk lát-
tára, élet és halá4, egyéniség és történelem, brutilitás 
és kultúránk elemei kavarognak, a halott osztály 
egész életét számonkéri az egykori osztá'lyt jelképez ő , 
.még halottabb" viaszbábakon. Egy szomorú kering đ  

vissza-visszatérő  hangjai tartalmat, jelképes értelmet 
hoznak a halott osztály újraélt életébe, de a zene csak 
pillanatokra ad enyhülést, hogy a Witkiewitz színpadi 
művéből készített „drámai szeánsz" még váratlanabb. 
még elvontabb mélységek felé ragadhasson tovább. 
A nyelv, a !klasszikus párbeszéd pedig csak formáli-
san jelenik meg a játékban. A megszálaló halottak 
nálunk is jobban tudják: .a  szavakban megragadott 
lényeg messze áll attól a teljességt ől, ami a szavak 
mögött rejtőzködik. Ezért válik montázzsá a szöveg 
is, félbeszakadt; abbahagyott mondatok, értelem nél-
küli mondókák váltogatják egymást, vagy csupán az 
élet-ha4ál.t jelképező  bölcsđ-koporsóban elhelyezett 
két fagolyó ide-oda gurulásának kegyetlen csattogá-
sát halljuk. 
A szakmailag kifogástalan színészi figurák fölé csu-
pán egy alak magasodik: maga a rendez ő  (Tadeusz 
Kantor festő), aki az egész játék alatt a színen .kíséri 
végig az eseményeket. Arca, kézmozdulatai, gesztusai 
irányítják a színészek játékát, a technikai gépezetet, 
,,látható Istenként (Cipódlaként?; osztályf őnölсként?; 
temetésrendezđként?) figyeli és igazgatja a szerepl ő-
ket, anélkül, hagy egyszer is érintené đket, fi~i:kai 
kapcsolatot teremtene velük. (A játék során csupán 
egy viaszbábot fog meg egyszer, majd leállítja az 
élet-halál bölcsőjének mozgását és hangjait.).5aját, 
rettenetes víziójaként „halja át" az elpusztult osztály 
kollektív és eleve abszurd tudatának gomolyogva meg-
elevenedő  áramlását. 
IIa pedig a játék végén a néz ő  mégis úgy áll fel he-
lyérđl, hogy a mozaikdarabkák nem állnak össze 
egésszé, akkor az — a bemutatóhoz kiadott ismertet ő  
füzet szerint — azt jeli, hogy a néző  maga hiányzik 
a teljességből. Az elgondolkoztató élmény ellenére art-
tól tartok, hogy az él ő  néző  számára a halott osztály-
lyal való, pusztán szellemi, tudatbeli azonosulás még 
a maga elvontságában is afféle „szellemi öngyilkos-
ság", s mint ilyen, túd nehéz feladat számunkra. 



Nem maga Salome a drámai h ős, hanem az ember, 
akiben megbomlik az ember. hs ez nem a látvá-
nyosságban nyilvánul meg, ami minden esetben ha-
zugság, hanem a mélyebb rétegekben, azokban, amik 
az evidens dolgok mögött vannak. 

Lindsay Kemp színháza a kritikusokat és a néz őket 
is két táborra osztotta. Voltak akik elfogadták, vol-
tak akik nem. Annyi bizonyos, hogy jelent ős színházi 
eseménynek szá,mít, hisz központi problémája az új 
színház kérdése volt. 

Az említett négy előadás prezentálta a 11. Bitefen 
a mai színházat. Értékbeli különbségeket nemigen 
lehet tenni. Lindsay Kemp színháza a megkésett 
avantgarde ötletparádés, önmagában ellentmondásos, 
antagonisztikus színháza. Szinte kényszerként vah 
jelen a minden-áron-újat imperativusa. Ezzel szem-
ben a Hedda Gabler a legjelenidejübb, a színház je-
lenlegi helyzetével leginkább összhangban lev ő  elő-
adás volt. Maga volt a kompromisszum, ami az egész 
színházat nnanapság jellemzi. Emellett A kékszakál-
lú ... már egyfajta melléfogás, az el őadás áldozattá 
vált. Nem találta meg a rendez ő, a múlthoz való vi-
szonyulás merészsége híján, azt a színpadi formát, 
amit jelenkorunk megkövetel a színháztól. Pina 
Bausch érezte az elvárásokat, de nem tudta semle-
gesíteni azokat. Ez a jelenség egyébként jellemz ő  a 
11 .  Bitefre, az el őadások többsége ilyen volt. 

A minden téren megkérdőjelezhetetlen értéket csu-
pán Tadeusz Kantor el őadása képviseli. Ebiben látom 
az új színház alapját. Lehet ővé tenni hogy mindenki 
a látottaktól függ ően (és függetlenül) a saját drá-
máját élje, hogy megtalálja önmagát a színpadon, 
nemcsak reflektorfényben, hanem az értelem ke-
reszttüzében is. Ehhez mindenképpen a szuggesztív 
színházra van szükség. 

Kuriózwmként érdemes párhuzamot vonni a Salome 
és a Halott osztály között. A maga nemében mind-
kettő  formabontó, ízig-vérig modern el őadás. Mégis 
tíz-tizenöt év színházkultúrája v an  közöttük. Lind-
say Kemp előadása a hatvanas évek színházдnozgal-
mához tartozik, míg Kantor el őadása egy új korszak 
előrejelzése. 

Mindebből kitűnik, a Posztavantgarde '77 elnevezés 
valójában csak egy pillanatot jelöl, és nem egyfajta 
folyamatosságot, még kevésbé mozgalmat. Egy na-
gyon is disszonáns állapotot, melyben az er ővonalak 
összekeverednek. Ered őjük lessz az az irány, amerre 
a modern színház haladni fog. Č)sszegezés helyett 
hadd idézzem Roger Plaunchont, aki pár évvel eze-
lőtti nyilatkozatában már leszögezte: „Azok, alkut a 
színházat, legyen az régi vagy avantgarde, egy oszt-
hatatlan egészne,k hiszik, a mai helyzetben semmit 
sem érthetnek meg, teljesen elvesztek. Ma csak nagy 
alkotók vannak, a régi és az avantgarde színházban 
egyaránt, a színházban pedig együtt él a régi és a 
korszerű." 

A 11. Bitef tehát csak némileg hozott újat, a teljes 
megújulásra még vári kell. A változás nem lesz for-
radalomszerű, már csak azért sem, mert a feltételek 
adottak, így a fejlődés kevésbé látványos formája, 
az evolúció fog kifejezésre jutni, reméljük hama-
rosan. 

m. 
fazekas 
tiborc 

egy 
feltámadás 
ellentmondásai 

Majakovszkij csaknem ötven éve elkészült szatírá-
jával, A poloskával jelentkezett a moszkvai Szatíra 
Színház bemutatkozásként szeptember 23-án a 
BITEF-en. A nagy költő  színpadi munkája remek 
szembeállításként, saját korának emberét a törté-
nelmi jövő  megváltozott viszonyai közé helyezve tár 
kíméletlen tükröt, kegyetlenül ;kritikus rajzot kor-
társai és a néz ő  elé. Napjainkban a m ű  aktualitását 
az adja, hogy a drámai keretben megadott jöv ő től 
(1979) csupán két év választ el bennünket, s így le-
mérhető : a Majakovszkij idejében feltételezett fél-
évszázados .különbség valóban utópisztikus keretéket 
teremtett-e emberi viszonyulásainkhoz, vagy még ma 
is közelebb állunk a kiindulás kisszerűségéhez? 

Az alaphelyzet a rendez őt is választás elé állította, 
ugyanis vagy színpadtörténetiertékként kezelve, csu-
pán az eredeti szerz ői elképzelések szerint állítja 
színre a művet, vagy pedig tényszerű  aktualitásánál 
fogva, esetleg a Majakovszkij-i .koncepció megvál-
toztatásaval is, a jelenb ől kiindulva közelít a da-
rabhoz. A megvalásult előadás — sajnos — egyik 
lehetőséget sem valósítja meg következetesen. A já-
ték lendületében határozott visszalépés történik, a 
szemünk láttára alakul át az alkotói viszony a ma 
már ikülsőségeiben eltűnt első , .kispolgári szín -  és vi-
lágkép felvázolása, s .a szünet utani már-már nap-
jainkat érintő  második felvonás színrevitelében. 

A szatíra műfajától a néző  a közvetlen értelmezhető - 
ség mellett határozottan igényli a könnyedséget, amit 	482 



férfi-női viszony. Az ellentétek drámáját a rendező  
kiegyenlíti. Ibsennél Hedda öngyilkos lesz, mert 
nagysága nem talál önmagához hasonló nagyságot. 
Mert értelmetlennek találja a létezést olyan formá-
ban, amiben meghasonlásra kényszerülne. Hedda itt 
még választhat az öngyilkosság vagy a meglhasonlás 
között, Peter Rudolph rendezésében már nem, itt már 
számára az .öngyilkosság az egyetlen kiút. A három 
férfi .kispolgári világa olyan mértékben n ő  fölé, hogy 
itt már Hedda tehetetlenné válik. Onmaga nagysága 
elvész környezete kicsinységében. Fels őbbrendűsége 
eleve halálra van ítélve, minden prábálkozása a 
szembeszegülésre eleve kudarcba fulladna. T.úl nagy 
a távolság közte és a három férfi között, tul nagy 
az elidegenedés ahhoz, hogy áthidalható legyen. 
Ennek meglátása viszont már a rendez ő  érdeme. 
Olyan problémát vetett ezzel fel, ami napjainkban 
mindjobban elhatalmasodik rajtunk embereken. A 
rendezőnek ahhoz, hogy ezt a viszonyt kialakíthassa, 
változtatnia kellett némileg a szerepl ők jellemén. Ki 
kellett domborítania a háro¢n férfi brutalitását, és 
Hedda velük szembeni undorát, megvetését. Ezért 
nyúlt Peter Rudolplh a naturalizmus kellékeihez. Sar-
kította egyéniségüket, és olyan •beállításban prezen-
tálta őket, hogy belső  világuk a színészi játékbaл  
is fokozottan nyilvánuljon meg, evidenssé váljon 
tényleges .kicsinységük. 

Igy jött létre egy sajátságos el őadás, amelyben a 
klasszikus drámai forma modern tartalommal telí-
tődött. Egyfajta kompromisszum, amit a színhaz kö-
vetelt meg önmagának. Nagyszer ű  példa ez az elő-
adás a színház jelenlegi állapotára. Arra a szélcsend-
re, arra a légüres térre, ami pillanatnyilag e művé-
szeti ágban elhatalmasodott. Ha nincs korunknak 
Hedda Gablere, akkor a régit kell újrafonmálni, 
akkor a valamikorit kell újra elevenné tenni, amíg 
egy újabb, egy, már a korunkban született h ős nem 
nyújtja azt, ami méreteiben legalább annyira a miénk 
is, mint a sajátja. 

Ugyanez a helyzet állt el ő  a wupperthali szín-
ház esetében is. Bartók •misztériumjátékát, A kék-
szcokállú herceg várát mutatták be Pina Bausch ren-
dezésében. A .probbléma ebben az esetben is az id ő-
szerűség volt. Bá.r nehéz Bartók Béla és Balázs Béta 
teljességgel elvont •misztériumjátékát valódi .közegé-
ből elvonatkoztatva, még elvontabbá tenni, mégis, a 
rendező  szerint, változtatni kellett a m űvön ahhoz, 
hogy üzenete ne az „örök aktualitásban" merüljön 
ki, hanem ezen túlmenően korproblémát is hordjon 
magában. Bs ,nem véletlenszerű  'az, hogy Pina Bausch 
szintén az emberek közötti elidegenedésben látta meg 
az időszerűséget. Ezt a mozzanatot nagyította ki, 
minden mást elhanyagolt, és így a darabot is teljes 
egészében átdolgozta, újraformálta. 

Csak a nő  férfi ellentétre •összpontosított, ezt próbál-
ta kiélezni a már-már tébolyodottságba csapó, dina-
mikus ibalettel, tánccal, kavargással. Az érzelmek 
gáttalansága elsöpört minden mértékletességet, ami 
egyébként a műben oly nagyszerű  harmóniát hoz 
létre, ahol is a visszafojtottság, a csendes fájdalom 
a lényeges. A szereplok denevérként ver ődtek a szín-
falakhoz, felakadtak rá, egymást terítették le a pad-
lóra, egyszóval a ,groteszkség a végletekig csapott. 
Dramaturgiailag dolgozta át Pina Bausch a m űvet 
azzal, hogy kiemelt ibelőle egy részletet. Sajnos —
de azt hiszem ez törvényszerű  —, ezzel többet ártott, 
mint használt. Nem volt következetes, talán elkép-
zelése .sem volt a dolog mikéntjér ől, tény az, hogy 
a nagyszerű  bartóki lianmónia helyett kaptunk egy 
felemás színpadi művet. A hiba nem is annyira az 
elgondolásban volt, mint inkább a kivitelezésben. 
Ennek következménye, hogy széthulló részeiben ta-
lán remek, de egészében véve nagyon is kétpólusú 
előadást produkáltak. Az volt az érzésünk, hogy az 
előadás közepén a rendez ő  kifogyott az ötletb ől, 

481 	és ettől kezdve önmagát ismételte. Űjra láttuk az 

első  részt, jelentéktelen eltérésekkel, így az egész 
újrajátszásnak semmi dramaturgiai funkciója nem 
volt. 

Egészében véve, alapötletemben jó, de a megvalósí-
táеban elsikkadt darabot láttunk. Korántsem sike-
rült megvalósítani azt az összhangot a „régi" é.s az 
„újabib" tartalom között, amit a Hedda. Gabler ese-
tében oly nagyszerűen oldottak meg. 

A kékszakálYú ... esetében már éreztük a művészi 
tanácstalanságot, a sehova-se-tartozás váltólázát. Ha-
tásosabb lett volna, ha ,hűek maradnak Bartókhoz, 
ha kreativitásuk csak a formára terjedt volna ki, és 
nem a tartalomra. 

A hatvanas évek megalkuvást nem t йгё  avantgar-
de-ját juttatta eszünkbe a londoni Lindsay Kemp 
társulatának el őadása, a Salomi. Kemp pusztan a lát-
ványosságra törekedett, ezért választott olyan témát, 
amit maradéktalanul alárendelhetett az impresszivi-
tásnak. Totális színháza a hatvanas évek misztifikált 
színházát idézte. Szinte parádés, t űzijátékos előadást 
produkált, gazdagon és •merészen alkalmazva a hang-, 
fény-, .szín- és .illatefe'ktusokat. Talán e „járulékos" 
részek bősége okozta, hogy az egész már-már a vá-
sári varieték giccsességébe hajlott. Hogy ez mégsem 
következett •be,  azt a nagyszerű  Bohócok című  elő-
játék biztosította, ami egyben figyelmeztetés is volt: 
nem komoly az egész, a látottakat nem szó szerint 
kell venni. Bizarr pantamim јбték, melyben maga 
Lindsay Kemp cirkuszból ismerős bohócmutatványo-
kat mutatott be, azzal, hogy egyeben tovább is lépett, 
és a színésziskola •mozgásgyakorlatának hasonló mu-
tatványokkal (virágnyílás, albatrosz) mutatott гб  az 
előadás mélyebb — nem puszta cirkuszi produkció 
— lényegére. Mindez a néző  fi•gyelmeztetését szol-
gálta; egyfelől, hogy színházában a hangsúly a játé-
kon van, a látványosságon, másfel ől, hogy számára 
a tartalmi mondanivaló mellékes, másodlagos. Lind-
say Kemp újra megpróbált ős'i, rituális jelleget adni 
a színháznak. Ezt igazolja a Salome els ő  jelenete is. 

Meztelen emberek táncolják körül a tüzet, vad dob-
szó közepette. A tűzre különböző  porokat szórnak, 
miire hatalmas fellobbanások a színpadot színes (zöld, 
piros, kék) és illatos füstfelhőbe borítják. Megjelenik 
egy istenasszony, akit a túz megtermékenyített, és 
aki ennek folytán megszüli a Jót (fehér galamb .ké-
pében) és a Rosszat (egy hatalmas kígyó formájá-
ban). Félelmetes jelenet volt, de sajnos a továbbiak-
ban hasanlót nem láthattunk. Az el őadás a látvá-
nyosság fart pour, fart-izmusába esett, hisz ma már 
a puszta impresszivitás nem fogadható el mint szín-
házi megnyilatkozás. 

Valamennyire menti az el őadást a fentiekben emil-
tett előjátékszerű  rész, a Bohócok. Kemp ezzel az 
irrealitásra mutatott rá, Mint ahogy a cirkuszban a 
bohóc irreális, a valóságnak ellentmondó dolgokat 
produkál, ugyanúgy Kemp .színházából is szám űzték 
a valóságot. A bohóc azzal hazudtolja meg a világot, 
hogy fájdalmában is nevet, és ha akarja, magát a 
fájdalmat sem érzi, tehát uralkodni tud önmagán, és 
ezzel a világon is. A Saiomeb ől ugyanígy kireked a 
valóság, A .színészek játsszák szerepüket, játsszák a 
színházat, tagadva annak lényegét, a drámát, Kemp 
ezzel antiszínházat teremt. Végeredményben a ,bohóc 
tragikus szerepjátszó, Kemp tragikus „színház-játszó". 
Pirandello a szerepl őinek keres szerzőt és színházat, 
azzal, hogy a dráma bennünk emberekben van. Kemp 
ezzel szemben tagadja a színházat,es a •dráma reá-
lisan kifejezhető  voltát. Az irrealitásba menekül, 
ahol az irreális dolgok irreális összefüggésével terem-
ti meg a realitás magvát, amiben a dráma is már 
ceok transzfoгmбlások útján válhat drámává, Ennek 
folytán a színház is csak áttételesen színház. Kemp 
színházában nem a látottakban kell keresni a lénye-
get, hanem a „nem-látottakban", az utalósakban. 



mű). Lényegileg mélyenszántó el őadás egytől-egyig 
mind, nyoma sincs már a bizonytalan próbálkozás-
nak, az útkeresés kétségbeesett kapkodásának. Olyan 
előadások, melyek nem(csak) impresszivitásra törek-
szenek, hanem sokkal többre, egy totális létélményt 
kívánnak nyújtani a katarzis, esetleg annak hiánya 
révén. 

A nagy drámaírók és rendez ők, Beckett, Grotowsky, 
Victor Garcia, Brook Arrabal, Barba, anélkül, hogy 
bármit is veszítettek volna értékükb ől, lassan klasz-
szikussá válnak. Alkotószellemük ma smár közkincs, 
megalkották koruk színházát. De pusztán mai szín-
házat alakítani ,nem elég. A jelenben már benne kell 
hogy legyen a jövő  is. Olyan fogódzókat kell találni, 
melyek biztos elrugaszkodási lehetóséget adhatnak a 
jövőt illetően. Ezt szerettük volna látni az idei, a 
11. Bitefen. Ezt sejtette velünk a Posztavantgarde '77 
elnevezés is. A jövőből azonban (most még) keveset 
láttunk. Helyette újfent megbizonyosodtunk a klasz-
szikus és az avantgarde szíxvház ötvöz ődéséről, ami-
nek nagy jelentősége, hogy bizonyos mértékben 
egyensúlyba került a tartalom és a forma. 

ami 
a 
posztavantgarde 
mögött 
van 

Lehetetlen egyetlen szempontból vizsgálni a 11. Bitef 
előadásait, hisz azok — jellegüknél fogva — széles 
skálájú „szétszóródást" mutatnak. Mindegyik esetben 
(egy kivételével) más-más formáiban találkozik az 
avantgarde a hagyomannyal, mindegyik esetben sa-
játságos szimbiózis jön létre. Ezért a legcélszer űbb 
konkrét előadásokon kimutatni a fent konstatáltakat. 

A rendezvény els ő  előadása a varsói Cricot 2 szín-
társulat fellépése volt. Tadeusz Kantor rendezésében 
a Halott osztály című  drámát mutatták be. Az el ő -
adás — amire talán jobban ráillik a színházi orató-
rium n•év — impresszív hatása olyan magasfoit б  és 
szuggesztív volt, hogy egyszer űen töménysége foly-
tánatcsapott a gondolatiságba, és ett ől fogva mint 
az egyénben kialakult bels ő  dráma hatott az ember-
re. Éppen ezért nehéz szavakkal leírni mindazt, ami 
a színpadon történt. 

Iskolapadban ülő  alakok, akikről merevségük foly-
tán nem lehet tudni, él ő  emberek-e, vagy odahelye-
zett ibabuk. Csak a rendez ő  Kantor — aki •mindvégig. 
a színpadon van, és aki mint egy karmester, vezény-
li, vezeti az el őadást — mintegy „deus ex machi-
na"-ként eleveníti meg őket egy karlendítéssel. Meg-
kezdődik egy haláltánc, amit döbbenetünkre, ésszel 
alig felfogható módon, a halottak járnak felettünk, 
élők felett. Eljátsszák :nekünk halandóknak az életet, 
a halott örök-él ők, örökké-létez ők. Az egész el őadás 
kerestet velünk valamit. Vessz őfutás az az út, amit 
Kantor megtétet velünk, miközben rádöbbent iben-
nünket arra, hagy az esend ő, élő  ember csak egy 
önmegsemmisítő  transzformálással képes a titok (il-
letve a Titok) mélyére látni, csak egy vissza-nem-
csinalható út vezet az Igazsághoz. Mindannyiunk két-
ségbeesése a kizárólagosság, amit a halattak adnak 
tudtunkra: nem fejthetjük meg •él ő  emberként a Tit-
kot, nem láthatjuk eleven pupillákkal az Igazságot. 
Amikor viszont mindez elé гhetővé válik, egyszerűen 
nincs rá •szükségünk, mert nem tudunk mit kezdeni 
vele. Amíg segíthetne rajtunk embereken, addig nem 
birtokoljuk, amikor eljutnánk a közelébe, mint em-
bernek, ¢vár nincs rá szükségünk. Ez a végtelenbe 
tágított végesség, és a végesbe zárt végtelen, ez döb- 

bent rá emberi voltunkra, a mindenek-feletti ural-
kodásunkban is parányiságunkra. Tadeusz Kantor az 
emberből mindörökre kitörölte a megváltás remé-
nyét, de ugyanakkor feloldozta az elkárhozas b űne 
alól is, hisz telhetetlensége folytán arra sem képes, 
hogy a Titkot maga ellen fordítsa. Ezen az el őadá-
son Kantor megsemmisített bennünket embereket, 
azzal, hogy fölénk helyezte a Törvényt, a létezés tör-
vényét, ami egyáltalán nem isteni eredet ű, hisz az-
zal, hogy minket sújt, nagyon is emberi jelleggel 
bír. Ezt az ellentmondást talán a legh űbben a ringó 
bölcső , és a benne ütemesen zörg ő  fagolyó jellemzi. 
Mint egy örökmozgó, örök-zörg ő, tudaton túli szer-
kezet, ami bennünket embereket is mozgat, és mert 
a végtelent valbhatja •magáének, éppen ezért remény-
telen. Talán ezért is dobták el maguktól egy jelenet-
ben a borzalom feketéjébe öltöztetett szerepl ők a va-
lamikori énjüket jelképez ő  bábokat, talán ezért bo-
rítja el egy katona az egész színpadot hatalmas gyász-
jelenéseldkel, talán ezért menekül egy őrült az ablak-
tábla mögé, maga el őtt tartva azt, talán pajzsként, 
talán nagyítóként. Talán ezért gyilkolják le •a két 
fiatalembert, akik az els ő  lövés után újra és újra 
arcra buknak, talán ezért az újszülött meggyilkolá-
sa, és az anya meggyalázása, talán ezért a prostituált 
öntetszelgése, talán talán, talon ... Megannyi kér-
dés, ami most már örökérvényű, ami örökre meg-
válaszolatlan, hisz a titok elérhetetlen, és örökre az 
is marad, miközben az ember lassan elembertelene-
dik. Kantort látva mar •nem lehetünk biztosak sem-
miben, még ;magunkban sem. 

Történelmi tudatunk közrem űködésével vonjuk le a 
végső  konzekvenciát: az ember kegyetlensége az a 
feketeség, amibe az egész el őadás burkolózott mind 
tartalmilag, mind formailag. Az el őadásból végül is 
nem az a lényeg hogyan, hanem az, hogy mit adtak 
elő . Minden  ember  — és ez mai színház legnagyobb 
erénye — megtalálta benne saját drámáját. Ha rövid 
ideig is, de — 'köszönet érte Kantornak — ugyanazt 
láttuk mindnyájan, a Lényeget. A metafizikus el-
vontság kellett a felismeréshez, hisz tény az, hogy 
törpét törpeszemmel nem láthatunk. 

Tadeusz Kantor ezzel az el őadásával már elrugasz-
kodott a jövőbe, megalapozta a jövő  színházát. Sza-
kított minden konvencióval, 'igyekezett az avantgar-
de hőskorához hasonlóan autentikusan újat adni. 
Sikerült neki. Olyannyira sikerült, hogy el őadásával 
új utak koordinátarendszerét határozta meg. 

A Halott osztály „fényében" láttuk a következ ő  elő-
adásokat, ami néminemű  szürkületi vaskágot idézett 
elő. De még ilyen körülmények között is élményt 
jelentett a nyugat-berlini Schiller-Theater bemutat-
kozása. Niels-Peter Rudolph rendezésében Henrik 
Ibsen Hedda Gablerjét adták el ő . Az el őadás minta-
példája lehet a  hagyományos és a modern színház 
találkozásánák. 

Ibsen a művét 1890-.ben írta, majd kilencven évvel 
ezel őtt. Hedda Gabler szerencsétlen házassága révén 
jut el a megfogalmazásig: •a háborúzás legrégibb for-
mája a férfi és a n ő  harca, amelyben felbecsülhetet-
len az áldozatok száma. Örökérvényű  igazság, mégis, 
hogy aktuális legyen, a dráma üzenete nem marad-
hatott meg egy az egyhez, eredeti formában :  Újabb 
emberi viszonylatokat, pontosabban: az emberi vi-
szonylatok újabb formáját kellett a rendez őnek meg-
valósítania ahhoz hogy a dráma id őszerű  legyen, 

Hedda Gabler körül van véve jellemtelen, tudatvilá-
gukban begyepesedett, életvitelükben megmerevedett 
egyénekkel. Ibsen dramájában Hedda öngyilkos lesz, 
mert .kilátástalan a jöv ője, mert — ahogy ő  mondja 
— „rettenetes unalom ásítoz felém". „Bármihez nyú-
lok, minden átkozottul silány és nevetséges". A mű-
ben az ideál és a valóság 'ütközik össze. Peter Ru-
dolph drámájában viszont megbomlik ez az eredeti 480 
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Már a 9, d•e főleg a 10. Bitef után felvet ődött a szín-
ház jövőjét illetően a kérdes, merre, illetve hogyan 
tovább. Már ékkor egyes el őrejelzések arra mutat-
tak, hogy hamarosan nagy változásoknak leszünk 
tanúi. Különös érdeklődéssel vártuk tehát a követke-
zőt, a 11. rendezvényt, titkon abban bízva, talán be-
következik a pálfordulás, talán választ kapunk azok-
ra a fejlődést igető  kérdésekre, •melyek nem egyfajta 
megrekedtség láttán, sakkal inkább a folyamatos-
ságot, a fejlбdés törvényeit és öntörvénye!t figye-
lembe véve alakultak 'ki a néz őben. Jogos elvárásain-
kat tehát nem egy agónia látványa hívta életre. Nem 
arról van szó, hogy a színház megrekedt egy bizo-
nyos szinten és most görcsbe rándulva, kényszere-
detten vegetálva, a megváltást hozó akármi után 
kutat, hanem a fejl ődés folyamatosságában, a fokról-
fokra történő  előrehaladásban keres egy olyan tá тn-
pontot (ezt követeljük mi néz ők!), ahol gyökeret 
verve továbbra is képes lesz feladatának maradék-
talanul eleget tenni. Az ilyen lépés, a megújulás min-
dig óriási kockázattal jár. Nem kevesebbr ől van szó, 
mint a valósághoz kötöttség újrateremtésér ől. Ha ezt 
nem teremti meg a színház, ez az újabb formája is 
buborékként pattan szét, mint annyi más önmegte-
remtő  •próbálkozása, mely figyelmen kívül hagyta 
létközegét, a valóságot. 

A 10. Bitefen már bekövetkezett az az elmélyülés, 
ami után törvényszer ű  a változás. Egymagában ez 
az elmélyülés lehet egy korszak lezárása is (anélkül, 
hogy agóniáról lenne szó), és egy újabb korszak nyi-
tánya  is.  

A hatvanas évek lázas és követel đző  újat akarásá-
nak hullámai már elcsendesedtek. A színház megta-
lálta önmagát, de ugyanakkor el is veszítette. Az 
olykor-olykor öntetszelgésbe vesz ő  próbálkozások —
teatralizinus, ötletparádék, közönséggyalázás, brutali-
tás stb. — ma már megszűntek, ám a rengeteg meg-
nyilatkozási forma szelektálásával megmaradt az ér-
ték, megmaradt korunk eszenciális színháza. Mint 
minden hasonló esetben a „sokan vannak a meghí-
vottak, de kevesen a válasziwttak" elv jutott kifeje-
zésre. Persze semmi értelme sincs az ilyen elvonat-
koztatásnak, hisz ez üres formát eredményez csak, 
amivel semmit sem kezdhetünk. Az a bizonyos „örök 
színház" megtalálta ennek az újnak az alkalmazási 
lehetőségeit, „beojtotta" önmagát, és létrejött a klasz-
szicizmus és az avantgarde egysége, egy harmonikus 
ötvözet, ami képes progresszív módon viszonyt kiala-
kítani a valósággal, képes az ember fel đl értelem-
mel, a művészet irányába esztétikával mérhet ő  krea-
tivitást kifejteni. Képes, de csak igen rövid ideig, 
csak addig, amíg ez a forma is nem válik valóság-
ellenessé, amíg nem merevedik meg, id őben nem 
lesz túlhaladott. 

Miben is nyilvánul meg az еnnl tett elmélyülés? Min-
denek előtt tartalmi elmélyülésr ől van szó. A pro-
vokatív színház látványossága lassan elt űnik, és he-
lyébe lép a gondolatiság kidomborítása (a 10. Bitefen 
már ilyen elбadás volt a Hamlet, az Otelló, a Dan-
ton esete, a Vita stb.), míg más esetekben a kett ő  
együtt jelentkezik (amire nagyszer ű  példa volt Ro-
bert Wilson operája, az Einstein a tengerparton cí- 



Vajda Sándor ismerős rendőr volt, ,meg Zsomborán 
Sándor jóismerős, valamivel fiatalaibb voilt mint 
én, de én úgy irányítottam, hogy az udvaron jól el-
beszélgettünk. Nem is lett semmi, el is mentek, de 
attól kezdve minden éjjel ott topogtak az ablakom 
a] att. 

— Mit dalgozott azokban a sorsdönt ő  napok-
ban? 

— Én papucsos mester voltam. Egy esztend őt 
azzal voltam eldogüalva, hogy régi anyagból újat 
csináltunk a kationáknak. 

— De :negyvennégy őszén, mi volt a faliadat? 
Hogyan élte át a változást? Ki volt a!z el ő , aki 
bement a községházára intézkedni? 

— Az első  ember, amikor ide bejöttek az 
eroszak a Fekete István volt. Tizennyolcadikán 
délután 4-5 óxta .között, Szenttamás felöl jöttek. 

— Maga bo il  volt .akkor? Mivel foglalatosko-
dott, kivel vont együtt? 

— Tizenhetedikén Verbászon törtük a kukori-
cát. Az előőrsök araár itt voltak. Tal .lkoztun.k velük 
a határban. „Ne boj se." Mi hoztuk haza a rész-
kukoricát, .mert letörtük a verbászi gazdának, de 
az már ,régen elment. A részt, de csak a részt 
hoztuk haza. Volt nekünk b иrkank. A juhász aznap 
üzent, hogy menjünk el :a birkáért, mert ő  nem 
felel értük. Ugye, sorféle ember járt a határban, 
ő  'nem merte vállalni tovább a birkák őrzését. 
Lmmentünk .a vásartérre, ahol most a szárító van, 
ott a birkát szétasztattuk. A kendergyár Szentta-
máson nagyon égett. Jött egy magyar katona, 
esupa vér vált. Halasi ember. Elmenekült. Ki 
verekedett, :nem tudom. A németek akkor rob-
bantották fel a verbászi hidat. Amikor lementünk 
a birkákért, az orosz tankok dübörögte be. Itt volt 
az első  vonala .az oroszoknak az Állomási utcában. 
Jöttek az orosz katonák. Apámnak el őtte való na-
pom, amikor a iгёѕzkukігііб t hoztuk, elveszett a 
ргESnyákja, mert a lovak megijedtek az ágyúzás-
tól és elszaladtak, a presnyák meg leesett. Az 
apám nagyon sajnólta, de kocsival nem mertünk 
már a hatarba menni. Kiment érte gyalog a ver-
bászi határba. Mi bezárkóztunk :a feleségemmel. 
Bezárkóztunk. Egyszer zörögnek. Kimegyek, 
keresik, hogy nincs-e itt spijún. Bejönnek, a fele-
sеgem már ágyban volt. Mindent nézegetnek, m'ég 
a kis dobozókat is. Abban nem spijúnt 'kerestek. 
A feleségem meg tkialbál: „ Sta otyes?" Kiab "alt, 
hogy menjek már .be, .mit akarnak ezek. Elmen-
tek. Fél ára múlva ismét zörögnek. Kinyitom a 
kaput. Egy tiszt van ott, szállást keres ket-barom 
kаtonájárnak. Kinyitom a kaput, tódulnak be rajta. 
„Oficir azt mondta 'kettő-három." Szerbül vála-
szolt: „Ima inas visše." Nagyon jбl viselkedtek, 
Hoztak bort benzines kannában. Nem volt büdös. 
Sonkát. Kértek .savanyú рaprükat. Beettek, beittak. 
Onnan tartották .az őrséget. Volt közöttük néhány 
altiszt is. 

— Partizónak? 
— Nem. Orosz egyenruhaban. — Ide a parti 

zánok nem olyan egyszerűen jöttek. — Vált ezek 
kőzött amelyik bejött hozzánk részegen, összeró- 
kázta ¢pagát. A többiek meleg vizet kértek, én 
meg mondom: „Nem! Ott a dézsában mossa le ma-
gát" Aztán hajnapban тiadó. Elmenték. Utánuk 
sorkatonaság nem is jött. Jötték tábori csendér ők. 
Ezek, akik nálunk váltak, nagyon rendesen visel-
kedtek. B;irsalmát leütött a puskájával a szek-
rpnyről. Bocsánatot kért. Meg jött később sze-
dett-vedett kórász népség. Kértek szalonnát. De 
én már kiismertem őket és ha valamelyikük jött,  

nem vártam .meg, hogy ő  kérjen, hanem én 'kezd-
tem azzal, hogy van egy darab szalannad? Csak 
káromkodott és legyintett. A svábokat januárban 
szedték össze. Volt vagy kettőhárom, akiket 
visszahoztak a szikicsi l бgserbál. Aztán ismét elvit-
ték őket. Évek múlva jött vissza néhány. 

— Azokban .az első  napokban mt volt a munka? 
Mivel foglalkoztak, ki intézkedett? 

— Az első  4-5 napban Fekete István, Sárándi 
Gábor, Sárándi Lajos, Páll Lajos, Bordás József, 
Orosz József. Bika Sándor Yrúsz láncos parasztgaz -
da bíró maradt a helyén. Šij;ač ić  Savo régi jugo-
szláv, később Moravicán magyar me:nd őrt behívtak 
a rendet tartani. Azután megalakult a Népfelsza-
ъadító Bizottság, •a dobnovojáoo'kkall, .akik vissza-
~ öttek Sárvárról. 

— Ki volt aiz első  elnök? 
— Az első  elnök Fekete István, utána a 

Népfelszabadító Bizottság elnöke Kneževi ć  Stanko, 
utána Paczal István. Fekete hamar bekerült Topo-
lyára, utána lett a Kneževi ć . đ  is ment tovább a 
járásba. 

— Hol tartották az első  összejövetelt? Hogyan 
hívták össze és milyen célból? 

— Kőris és Páll Lajtos közel (laktunk. Meg 
Tóth Snodor is. Mi négyen. Ez a Pá13 nagyon 
agilis, sokat szervezett, ő  volt ajkkor a szervez ő  
titokár. A legelső  ü ésen negyvenöt február tizen- 
ötödikén voltam. Tizennбgyen-tizenöten; meg régi 
kornmuni і  ták voltak öten-hatan. Ott jelöltek. 
Arról volt szó, hogy a ternvés betakarítása, a né-
met elhagyott holmi kezelése. 

— Hogyan szervezték az új hatalmat? Mi 
mindent kellett csinálni? 

— Negyvennégy karácsonyán ragasztottam 
be a kálybacsövet a szüláotthonba. Néném szü-
észn volt Topolyán, Fekete hazahívatta, meg-
szervezni a szül őotthont. Hatvannégyig működött, 

— Hogyan került .oda a szül őotthonb;a? Üzen-
tek гnagáórt? 

— Ez olyan egyszerű  volt atiban az id őben. 
Nem kellett idézés. Éjje'1 szó tak, ugrottam ki az 
ágybál. Ma'šut volt a szervező  titkár. Éjjel egy 
árakor jött a járásból. Kü dte a kisbírót Tóth 
Nándorhoz, .az nekem sz бІt és így. Rövid egy óra 
alatt együtt voltunk. Megkaptuk a feladá'tot. 
Mondjuk, egyszer azt kaptam, hogy elmenjek 
Bordachoz, ez egy Magyarorszá:g гбl iidehozotl 
ember volt, hogy legfeljebb 150 kilogr;ammos 
csomaggal el (keld hagynia az orszagot. Egy-ket ~ 

t6me összeszedték őket és kocsin vitték Szabad-
kára. 

— Kapott-e olyan utasítást, amit nem szívesen 
hajtott végre? 

— Olyan utasítás nem volt. Hanem a keresz-
tülvrtele. Mert araiért? A felvásárlás nem vol 
helyieden elképzelés. Kommunista nem cselek-
szik helytelenül, csak párttag. Nekem nincs hara-
gosom. Ott, ahol kukoricáztunk, bezártuk az em-
bereket. Olban, meg ütöttük is. De én nem. Meg 
előttem sem ütötték mások. Volt itt három ön-
gyilkosság isemiatt. Volt nekem egy társam, 
akivel jartam :a tanyákat. Ez a társam azt mondja, 
te .nem gondolod, hogy megvered? Azt az embert, 
akin .a 'kukoricat !követeltük. Ez azel őtt harmados 
volt. Én az ilyesmit elítéltem. Ezért nekem apa, 
még ma is köszönnek. Én negyvenlhatban a susz-
terájban voltam, nеgyvenhétben kerültem a köz-
ségházára, amikor már mindent feléltünk. Mert 
fizetésem nem volt. Akkor kerültem a községhá-
zára a fogyasztási adót beszedni. 478 
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e1 is beszétIte Sándor bácsi. Megegyeztünk ve le, 
hogy egy :más alkiálommal fölkeressük ismét és 
Albeszéli azokat a ,napokat, amikor +megszunt a 
fasiszta uralom, amikor kezdüélk szervezni a szo-
cialista állam helyi .szerveit. Amikor megérkez-
tüвk hozzá, hegy a beszélgetést lefidlytassuk, más 
7avaslattal állt elő . Mint az előző  esetben is, éppen 
szerdai :napon álllitottunk .be hozzá, nelki pedig ez 
az egyik legkedvesebb napja, a tévé futó:allmér-
kőzésoket közvetít. Tanán ezért küld tovább? 

— Menjenek a Molnár Istvánhoz. Ő  Itt volt 
végig. Én egy ,kis ideig nem is +tartózkodtam a 
faluban. 

Kёtdlye van :az embernek, vajon az új, a java-
solt .allany megfelel-e? A mozgalom egykori tagjai 
között inem egy akad, aki .harmincvalalhány évvel 
ezelőtt az új :rend elkdtellezettj,ének еzmitott, de 
kézben elbukott, a sok próbatétel valamelyikén 
nem úgy vizsgázott, ahogyan elvárták t őle. 

— Csak menjenek hozzá, biztosan megfelel. 
— Régi elvtárs? 
— A harmincas évek végén szeg ődött a párt-

hoz. Csak egy kis megszakítással nem .tartozott a 
szervezethez. 

--- Mi+ért? 
— Nem politikai oka volt rá. Valami n őügy 

miatt. 

—.— 
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Кбг tzs Sándort, a feketicsi szövetkezet nyug-
díjasát Perlaki Lajos mérnök ajánlatta figyel-
miinkbe: 

— Ő  a szövetkezet eleven lexikona 
mondotta róla. 

A szövetkezet alapításának történetét szépen 

TITO 

— Éppen most ünneplik Feketics felszabadu-
lásának ünnepét, erről sze.retn!énik magával be-
s.zélgetni. 

— Ki árunt el, hogy én erről tudok valamit? 
— A Kőrizs Sándor bácsi. 
— Hát •a Kőrizs? — Miért nem ő  beszélt? 
— Azt mondja, ő  nem volt itthon. A szövetke-

zetek •alakitásakor már itthon, volt azt eL is mondta, 
ezt meg magára bízta. 

-- Mit mondott, hól volt ő? 
— Talán a Petőfi brigádban, vagy valahova 

eivitték. 
— Nem vitték sehova. Csak ő  elindult a Pető-

fibe ;és nem találta meg. Fehnente'k Magyaror-
szágra, ,aztán visszajöttek és megbocsátottak neki. 
No, de ilyesmit nem ;mond ell magáról az ember. 

-- Abban az időben még kevés beavatott 
ember vont itt. Magra iközéjük tartozott, tudta ;  
hogy mi történik itt .a falulban. 

—• Negyvenбt februárjában vettek fel jelblt-
nek, negyvenhat januárjában lettem rendes párt-
tag. De szimpatizáns voltam már sokkal koráb'b-
ró1. Fekete István volt a nii atyánk, de konspira-
tívak voltak, engem nem avattak be mindenbe, 
éppen azért mert csak szimpatizáns voltam. 
Valahogyan +mégis kitudódott az én dolgom. Meri 
Pn tettem egy kijelentést, hogy Hitler el fogja 
veszíteni a háborút. Ebb ől vita kerekedett: 
No fogadjunk, hogy elveszíti. No fo-
gadjunk. És fogadtunk. Majd meglátod. Majd 
szólók. Nem is sokkal utána b•ejelentés 
nélkül eljöttek hozzánk a rendőrök. Ez negyven-
kettőben volt. Én .akkor huszonnyolc éves. Tóth 
Őri István Ausztráliában él, Zsigáék ('Kek Zsig-
mond) embere volt. lúrtesitett benniinket, hogy 
pucoljunk el mindent. Nálla пn volt a Híd néhány 
sz, íma. Azt el is puooltaan. Meg voltak régi köny-
vek •a padláson, +azokat is kihordtam a 'klozet 
mellé, hogy majd meggyúj+toгn. „Éppen jókor 
jöttünk", mondják a rendőrök. „Hozza csak be 
ezeket." Felnyalábaltam és bevittem a szóbába. 



Az ég holdas mezején 
cs'idlag-лyájak legelésznek. 
Az öreg csősz 'ismeri az eget; 
Keveset beszél. 
Ezüstös pi рбј6án 
meg-megcsiblan a fény, 
míg alászusszant s 
fbliiobog a t űz. 
A him іokban kr  urn  рІі t süt. 
Jó az, hogy új gond kerül 
minden napra 
S a mái elemészti a tegnapit. 

utasi 
mária 
versei 

regös-ének 

Hideg útról jöttünk 
Hej regö rejtem 
I-; deg mezejérő l 

Adjon az Úristen 
Ennek a gazdának 
Három egész telket 
Telekben szép berket 
Bemekben nagy házat 
Abban jó meleget 
Szegény regösóknek 
Hej regö rejtem 
Azt is megadhatja 

Négy szép igás lovat 
Ló mellé szekeret 
Szеkém melóé kereket 
Cifra ostort vasszeget 
Hej regö rejtem 
Azt is megadhatja 
Az a nagy Úristen 
бtszáz kereszt árpát 
Rozsot zabot búzát 
Búzából kenyeret 
Hadd süssenek eleget 
Szegény regölöknek 
Hej regö rejtem 
Azt is megadhatja 
Telis-telü piincét 
Pincében száz ;iccét 
Négy hordó muskotályt 
Hej regö rejtem 
Azt is megadhatja 
Az a nagy Úristen 

Adjon az Úristen 
Ennek a gazd~á~na~k 
Cifranyel ű  szekercét 
Lukas zsákkal szerencsét 
Kút mellé rejtse 
Onnan üs kivegye 
Rigösóknek adja 
Hej regö rejtem 
Azt is megadhatja 

Hiideg útrál jöttünk 
Hej re,gö rejtem 
Hideg m ~ezejё rő ~ 1 

az 
írott 
tojás 

Gica kell ahhoz! 
Afféle rézszalmácska: 
beleszonitva valami 
hasított ágba. 
Egyik vastagon 
Másik vékomyan 
Csurrantja a forró viaszt. 
Kiissebbik szógám lánya, 
A szeplős kis Nanica 
Nagyontud hozzá! 
Hosszában és derekában 
négy mezőre osztja a tojast, 
majd tanakodás né'Ikül 
írja rá a m i ndвmféle 
sok kacskaringóst: 
tüskerózsát, fagyágasat 
macskatalpat, dobkötelet 
lajtorját, szilva гmagot. 
Meg Péter madarát 
a kakast is; 
igen kicifrázza. 
Nem minden гrás sikerül! 
Amelyik tojá's 
nem vallja meg a formáját, 
Azt nem eresztjük 
szem elé. 
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Néha méglis megpróbálsz mosolyogni a kedvemért. De egyszercsak, ahogy rád lesek: 
arcod helyén egy sosem látott arc értetmezhetetlenül zárt tekintettel. A kezed is vissza-
rá•ntanád... 

A legváratlanabb pillanatokban, ó hányszor, egyszerre csak abbamaradt benned, hogy 
vagyok... És végül, ha váratlan•ul rámnéztél, láttam, összerándulsz, !nduinál sürg őse, 
szöknél elviselhetetlenül terjes, túlcsordult jelen иalóságomtól... Ami marad: poríz, szá-
mok, csavarok. 

Lehet a szerelem önálló, befolyásal!hatatlan, mindiig azonos intenzitású élmény: ív a 
megszakítások arka! felett —ügyeskedtél. És lebecsül ő  fölénnyel állapítottad meg, hogy 
a viszontszereiem az öntömjénezés legkellemesebb farmája, te be sem érnéd vele, te 
tisztáп  akarod magad, te létezni akarsz, nemcsak gyönyö:rköd П i önmagadban ... Hazud-
tál! Összeиissza haz слdoгtát. És közben elsodródtál utolsó kapaszkodódtól is. Mindig is 
tudtad: sohasem fog -megadatni neked sem Jeszenszkyvel, sem Tiborral, sem senki más-
sal, hogy feloldódhass. Hogy önmagadként megmutatkozhass egy valósá•gos kapcsolat 
idegen közegében ... Már csak az ,a torz gyönyör űség, hogy újra és újra holtbiztosan 
tetten érheted akár Jeszenszky akár Tibor tekintetében, hogy nem jelentesz semmit. 

Másfél éve nem láttalak. Néha már nekem is összeszorul a szívem, amiért még mindig 
hozzád beszélek. De hisz az, hogy hal!gato•k, :egy árva szót sem tudok szólni senkihez, 
éppoly igaz, mint hogy hozzád beszélek .. . 

Ha beszélek hozzád, nem gondolhatok rád, nem eredhetek a nyomodba. Nemcsak meg- 
élem az irrealitásokat, de odavetem koncul a val бság,Пak. Nincs, mi kikezdje sebeimet... 

Csak targyak vannak ig•azaból. Mint gyerekkoromban, ha betegen feküd#em, s a szobá-
ban elindultak •a bútorok. Anyát hívtam mindig. Tudtam, apát hiába hívnám, ebben a 
pillanatban ott présel ődik velem •az előszoba elszabadult nagy üvegabóaka alatt a falhoz 
szorítva. Moccanni sem tudunk! Anya! 

Beesni egy ajtón. 

Kihullani egy ablakon. 

Mintha különváltam volna a saját testemt ő l. Látom magam: állam a vállamhoz szorítva, 
a fájdalom: jelentéktelen, ideiglenes küls ő  akadály. Látom önmagamtól elidegenült arcom. 
Folyik róla a verejték. Elvékonyodott kezem :látványa egy percre a nagymama halott 
kezének emlékképét idézi. Illedelmesen állok, csak •a kezét merem megnézni olykor, bár 
épp .az kavar fel a legjobban. Ha kicsit tovább nézem, újra mozdul: lekváros kenyeret 
ken, kulcsra zárja a küls ő  ajtót ... ölére kulcsolja újszülött fiát .. . 

Úristen, folyik eleven vérem. 

Feszülj meg •egy kics~!t! Gondolkodj! Gyere vissza és gondolkodj! Csöngettél te or иosért? 

Miért van a l цnk mindig vendégség? Konyhaszag van, varrodaszag és kölni. Mtn•denki 
ünneplőben. Minden csupa feszesség és pompa. Ehimdíthatatlan jelenet. A szépen terített 
asztalon jó szagú fatatok emeletes kupacai. Talpunk alatt a föld is: egy réteg ірiѕkбta, 
aztán nagy barna húsok, vörös bél ű  dinnye, legalul kenyér és kenyér és kenyér... 

— Anya! Súgjál! Egész id ő  alatt nem vagyok képes megszálalni. 

Kisfiam, csak azt a köztes id őt kell átvészeln Ог'k, ami elválaszt ... csak amíg vissza-
tаl lak a gyerekkor barackfáihoz, ahhoz a bögre tejeskávéhoz ... Anya jászagú ruhái, 
egy sötét, diszes almárium áimambál.... Látod, milyen gyorsan történik minden? Pici 
vagyok, meleg vízben fürösztenek, óvatosan érintenek... jaj, visszacsusszantam a vízbe 
... meleg van és sötét, útra kelnek a bútorok, hallom a fiókszájú almárium étes fogainak 
csattogását ... ne súgj, jövők m•ár, mindjárt itt leszek, csak feljebb kell húzódnom ... 
kieme!kedjek ... ,kiemelkednék ebb đ l a sötét zuhogásból ... 
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Amikor megismerkedtünk, a megszokottól alig egy árnyaiatnyit eltér ő  boldogságképzet élt 
bennem. 

juhász 
erzsébe# 

еmig гánsok 
(V1.) 

Látod, ezt is neked gondolom, pontosabban neked is gondolom. 

Látod, -az a máеik is egyesegyedül csak te lehetsz, akinek el tudom mondani, hogy 
akkoriban te meg én. Hogy hogyan mutatkoztál te meg bennem, és hogyan mutatkoztam 
meg veled átjártan én, mint ahogy az az én, idlet őleg akkori lényemhez viszonyítva ő  
is csak én lehetek, ezen az énen belül pedig újra csak te meg én, s hogy legyen, ki 
engem is megszólít, helyetted vagyok az a másik is, aki olykor hozzá-m beszéi. 

Kezdetben nem is láttam túl önmagamon. Ahogy kinyitottam reggel a szemem, öröm 
áradt szét minden tagomban. Észre sem vettem, máris bekerültem abba a sodrásba, 
amely még ebben a pillanatban is hurcol magaval, s amelynek ellenében a saját hely-
zetem h űvös szemlélése éppoly képtelenségnek tetszik, mint a má эi'k megoldás: a sod-
rásban levés tisztán élményszer ű  magélése. Mindig túlságosan közel vagyok s egyszer-
smind túlontúl távol is attól, aki lehetnék, ha igazán lehetnék .. . 

Milyen vészjósló sebességgel lett ebb ő l a kamaszos, kaján örömmámorból súlyos és 
csiitlapíthatatia'n nevetés: leállíthatatlan bels ő  zokogás. 

Kezdetben még testvénien gyönyörk ődtét a bel ő led felszökkenő  nevetésben. Csupa moz-
gás voltál. Boldog сѕodálkozással figyelted percenkénti széthullásaidat: egy pazar kis 
kaleidoszkáp hókuszpókuszai ... Gyorsan csapdába estem: észre sem vettelek, puszta 
fdiszólító jelzés voltál, elég vált tudnom, hogy vagy. 

A kisvendégl ő  lett a helyünk. Ide rohantunk, amikor tehettük, az iskolában és közös 
ismerőseink köréből begyű jtött •napai termésünkkel: 

Láttad Berta arcát, amikor észrevette a bicegp Klúceikot? 

— Aha. Menten odarohant volna, de Dognánnéval beszélgetett épp. Úgy izgett-mozgott, 
mint aki belegabalyodott valamibe. 

— És elüresedett tekintetének egyértelm ű  otrombasága, amiikor rájött, hogy hecc az 
egészl 

Süli megint nyelvhelyességi gyakorlatokat tartott. Hallottad? 

És Sólymosi az elmaradhatatlan tréningruhájában: akár egy túlméretezett játékmackó. 
Mit jelentsen ez? — tekintettel. 

— Szerintem Sólymosi meggyőzőbben hatott, jóval meggy őzőbben, mint Süli. 

— Nézd csak azt a pasit, hogy eszik. Úgy tartja a kést meg a v llát, hogy akár az ujját 
is bekaphatná, de minden percben jelent őségteljesen k&rülnéz: méltányolja-e kell őképpen 
a k&rnyezet, ki az, aki közéjük csöppent. 

— Otthon, a három négy tagú családi k&rben mindenki őt figyeli. Az asszony lesi a 
legjobban: nehogy elmulasszon •egy el•ismerő  fejbiпcentést, úgyis fukaron osztogatja. 

— Miután tehjengősen еlmеséli, mi vár rá a következ ő  :napon, végképp beleunva saját 
magába, elalszik. 

— S a család még ekkor sem mer Lazítani. Elalvásuk pill аПаtáig ül ez a •megtestesült 
fontosság .a tudatukon, idegrendszerük&n ... 

—  II,  mint egy hatalmas cserepes virág az ablakban — eltakarva :miden fényt és ki-
látást... 

Kezdetben Tiborhoz is úgy tértem haza, tele jóérzéssel, mint aki vendégségbe érkezett. 
Újnak, .kellemesnek t űnt •a Lakásunk. Elgyönyörködtem némely részletében. Tibor is kel-
lemes volt, őszintén örültem annak, hogy ennyire tudok örülni neki. 

De néhány hét múlva már súlyos nevetéseidt ő l holtfáradtan támolycgtál haza. Sokszor 
azon kaptad magad, hogy azt is elfelejted, hol áll a bejárati vilianykapcsb•ló. Tenn•ivalói-
dat is elfelejtetted, s  ha  eszedbe jutott is valamelyik, ,nem éhtetted, m űért kellene ik-
vetleniil elvégezned ... Sohasem akartad te Tibort félmevezetrt. De semmit sem vett észre 
közérzeted •alapvet ő  változásábát. Sorstársi együttérzéssel t ű nődtél azon, hogy meny-
nyire hiányozhattál :te mindig is ebb ől a Lakásbál, kett őtök együtteséb ő l, hogy ennyire 
nem észrevehet ő : sitt vagy-e. Mennyire igyekeztél megkapaszkodni és fennmaradni éle-
tednek •ezek között a leleplezodött rekviritumai között. Mert élni pontosan ennyit jelent, 
ezt az isméteiten kudarcra ítélt nekiiramodást. Naponta zátonyra futottal. S m'indebböi 
semmi sem tűnt fel. Az a felism;erésed sem, hogy a kevésbé valaszer űt1eneknek az ir-
realiitások bzanyuttak. Régebben sokkal konkrétebb jelentései voltak annak, hogy élni: 
meglenni itt és sitt, elmenni innen és innen, elviselni ezt és ezt, örülni ennek és ennek, 
ő nizkedn!i ettő l és ettől ... 

Ott ülünk •a kisvendéglőben a megszokott helyünk&n. Hallgatag vagy, alig tartod magad. 	474 



g/20 

köt 
megköt 

sajgó szívvel bár 
rég е lkötöttem én már a sajkám 
az óceán végteilen halotti maszkján 
miicsoda orr 

agyom!köt 

hoddbéUi halotti  torodon 
mint  pecsé!telt amfora 
megkövesedett il ~lata 
az ű r 1'ida clitomüsa 

ve,rkefi r# 
angyalok cimbalmoznak 
tenyérbemászó szép freskópofák 

g/21 

kenegeti  a karfiolt 
(vazelin fal)  
miért kenegeted te a karfiolt 
gi!pszkarfiolt  termel tek 
a stappд lófa nem megy 
mérges gombáik között a törpék 
kenegeti  a giiipszkarfi ~olt  
agytekéket termelek 
a karfíol  gondol  at ј ég гkorongként  nem megy 
pedig hányszor bedobtam 
a cseh-orosz meccsen 
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g/15 

csöpp állatkáknak edény 
az ébemgüpsz-áltartó 

végképp kiteszem a sz őrödet 
güpszrózsafa-vo ,nó 

szél 
és jégcsap 
húrelmeszesedés 

g 

esik a h ű  
hó semmüért 
december h őember 
vadember camembert 

g/16 

amiikor a nyakat simogattad 
valóban nyakat simog,attál 
ősádla,t csontvázának fehér másolatát 
nem fojthattad meg bár hörgött 
úgy törted össze meniiszkuszos térdeden 
min bukott zenész piiros  h  ал g ѕzегё t 

g/17 

csapkodja 
csapkodja a szelet 
jasper johns güpszzaszlaja 

g/18 

hallod  a  gyantarög zuh іgását 
vagy a lovak rugdossák az istádlófalat 
úszik аđ  a fülön a t ű  
bár mtiandtam hamvas hangszerrel  
ne szeretkezz fekete öltönyben 
hallod úszik 
úsziik át a t ű  fokán 

g/19 
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az abszoiUt gy ű rött fekete kmom!bikabát 
ott lebeg  a  gipszgilgam,es mögött 
már-már rág гombolbdiük 
de sosem tudni mondja  
tám az ős h ős éppen g гoліnrh ~oeás 
Ott hebeg 
érezmi a dadaista vasató hidegét 



g/11 

mёszdarabokkal dobálták a szёnégetđket 
de ők  csak mosolyogtak 
ha majd feléjük .menészkednek a mészёgetők 
puha daloikat Frnak a hátiulkra 
olyanokat amelyeket má'r m еsszirő l hallani  fog mnnden heged ű  

g/12 

hol már a dokk 
a márváиypárkámy 

a teniiszpázsidoи  fehér dog 
gii psz hó lli!szt 
árnya  fekete  dög 

boldog valtá ~l ott 
boldog 
bolyhos labdaval ezádbam itt 

a cseréppomon fekete dog 
karom szén g гaфit 
árnya fehér dög 

hol már a doikk 
a márványpánkány 
melyrol  az  utalsó dolgoktól 
abroszиyi zѕeibtc,eиdőiиikkв l búсsúzđuwk 

g/13 

végső  iideje már kabátot taбábn!i 
ehhez az áriás gipszgombhoz 
vagy иégig ikeІene jánni a чillágot 
portalanbtott pina ~kotékáгit 
s mеgikeresni a szobrot 
melynek  dagadó m,ellkasáról  lepattant  
megkeresrni bár a szobor тава lаФагн  
mlióta taészen дétben g'i ~psztű  gpszсénna 
miáta гköröz a gurügá.bál szerkesztett g б,pszmagánjáró 
végső  ideje má ,r kabátot на 'lаФпг  
ehhez az "ari ás g i pszg гom bhoz 
meate бenségüink ehföldelhetetfen 

g/14 

erősen  havazik  a főldrő l az égre 
legszebb  nyarunk  
előibb kátránybз  aztán tollba 471 



g/6 

egy barokk stukаtúr ütötte аууоп  
ha  tudta volna  mi  zuhan  
ki Іegye~nsúdyozгa minden bizonnyal 
éts fején a fehér napó+eon+kalpaggal 
boldogan  1éр  tova 
egy по  kék kendőt terít rá 
de  nem  иагја  be a h'ozzáta ґгtozó іk іađ  
kiФárja tenyerét 
hutlani kezdtek 
hullani '  a semmi stu ~katúirjai 

g/7 

végigment ekéjével a gipszeszsákokon 
a  fekete  haФtyú fe4úszo гtrt 
ta6lászkod'ik fürdük a  porbain 
veri az &rdög a feleségit 
a gű pszhegеd ű  be4sejében szép fekete tok  van  

g/8 

1'екiа  a tűkömben 
a h'uzatban rezeg a nizspar 
az  uasomnáпál valaki azt mondta mümim'u'm 
'rizsevő  páldilkával szú;rta  Ii  
giiip5zhegedűhöz nem kel9 vanb 
gipszaimtáпyérnak se pár 
mim'üuimпad Іrág гju+kbam a tűzoltók 
í'gy is úgy is  felvonulnak  

g/9 

nem ember nynrta e pázsitot 
fémes árny 
mint karáasonyfa~dfsz a kiisgyerek kezében 
magától roppant ássze a .középre helyezett heged ű  
lebben 
gat betű t űr 
a kátrányba mártott szárny 
szebben harapj 
még szebben 
ahogy most harapsz 
olyai Tesz az új fogsor 
bulldog  oroszlán 
harapj'o'n helyettem édesem a sakál 
leb!beinj kátrányba mártott szárny 
szebben 
még szebben 
ahogy mosat harapsz 
ahogy most harapsz olyan Desz a Világ 

g/10 

vakab' І aikok a s¢fi'mimtebri'a kedvéént 
giipszes l!isztet zab ґált pafikányak 

psmpaükáіnyokat zabádt macчskátik frízei 
áбl'ok levett kalpaggal 
tirdniiJ'fik h'ic  it  nun  
én adoim a szerenádot 
én  adom 
еп  adom a nagyot 
belesza!kadioik 470 
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g/1 

felhők horkolnak az üvеgtetőn 
á dok széttárt karokkal 
sarokba fo І rdu І va 
lenn szenet törnek 
a libapimpós lankáson 
gyertyánrudakat f űrészelnek 
csöppen a mésztej 
harisnyád fennakad egy réz-sz ő rszálon 
próbálkozik a nap 
androgyn nemi szerv 
szép vagy gípszheged ű  

g/2 

hajnalra vad aki apró güttgolyóbisokkal 
köpdöste össгe gipszotékánk udva ri tanácsosát* 
majd megszácadnak lepörögnek róla az epeszín szepl ő k 
és iismét tisztán forr öninö іn anyagába Іn a nagy 
én  is szere;tnék egy .nádszálnyi mézcsövet 
üvegfalnál kimaradt gittagyat 
noha tudom rézfúvóssá sosem lehetek 
ez az érintetlen gipszheged ű  az én hangszerem 

g/3 

e gipszsivatagban 
végre egy kis  ezU stszobrocska 
о  istenem te kit giacomettiine'k híиnak 
nem szobor ez 
a  tegnapi  go!rgonzola összegyű rt papFrosa 
halld a gi,pszsivatag déФibábja 
halld akár az a gongóra-да l 
kö,tés tört tagjaidra 
klár'isként szétpattant  gerincednek 
gipszte  ken  ő  

g/4 

egy poros halotti maszk hányódik a padlason 
el őbb-utóbb belebukik egy arc 
ráesi!k valami 
összesöpö:rjük kidobjuk 
pedig e fiúsos gipszajkat 
a fafúvósak még soká számon tartják 
huzata oly forró 
egy poros halotti maszk hányódik a padláson 
mely galambpaddássá Fesz 
a patkányok már pontosan megérezték 
lépkednek a fehér létrán 

g/5 

nem tudtam semmit 
a hegyes kréta kettétört ujjaim között 
tapintottam vak gésa 
az elmeszesedett kis csigák sp'iráljait 
valaki fejeimhez vagta vasalt könyvét 
mit keresel éjnek idején 
a pinakotékában ég ő  hegesatőpüsztallyal 
koncertra szállították a gipszheged űt 
hajlong 
örvénylik a mellszoborszoba pinea-sora 

* goethe 

tolnai 
Ottó 

változatok 
gipszre 

„A gipszöntő , akinek 
boltja előtt nap mini 
nap elmegyek, két 
maszkot akasztott ki 
az ajtaja elé. A vízbe 
fúlt ifjúét, akinek ar-
cát a hullakamrában 
öntötték, mert szép 
volt, mosolygott, igen, 
mert olyan hamiská-
san mosolygott, mini 
aki mindent tud. És 
ez alá az Ő  bölcs 
arcát akasztotta. A 
tünődés e szorosra 
húzott kemény cso- 
móját. A folyvást ki- 
törni kész zenének e 
könyörtelen ön-s ű rí-
tését. Annak arcát, 
akinek Isten elzárta 
füleit, hogy csak a 
saját csengését hall-
ja, semmi mást." 

Rilke 

„Nemrégiben egy vi-
déki szalonban lát-
tam egy szomorú 
polgári remekművet, 
egy gipszangyalt, aki 
egy könyv fölött a 
karjára hajoltan mé-
láz, a gipszkönyvébe 
a polgári m űvész egy 
verset karmolt bele, 
és ez a vers az, hogy: 
»az én aratásom egy 
marék virág«. Nem 
tudtam meghatottság 
nélkül nézni a gipsz-
angyalt." 

Kosztolányi 

„Sohasem gyúrom 
meg gipszből, amit 
akarok . Mindjárt az 
anyagot dolgozom 
meg (mint Rodin). A 
gipsz énbennem van, 
belül kell elkészül-
nöm vele." 

Brancusi 



figyeli, 'hanem mindenekel őtt az egyén ,intoleranciá-
ját —önmaga itürelmetlenségének igazolósat. 

Az intolerancia a szeretet és gy űlölet egymásnak 
rontása, önhitt kételkedés világban és önmagukban, 
a kétségtelen bizalma az érzelmeknek a végs ő  dol-
gokban. A különbözőség vibráló egyetértése a szere-
tetben, ebben az egyetemes idegcsatlakozásban, a 
mindennapolna adott ünnepi megválaszolásokban s 
monogám biztonságában lelki kapcsolatainknak. 
A szeretet: forma, melyet tartalomként az a bizton-
ság tölt meg, mely időben lezárhatatlanná teszi az 
emberi kapcsolatokat — az az ének, amelynek ön-
kínzó valósága .beleforr valóságába a mozduló világ-
nak, s egy léttel való tartozással megtalálhatja ön-
maga azo:no.sságát és permanenciáját „Valakiben, 
másban". 

Ugyanakkor közlé ѕközelben .a gyűlölettel, e bizton-
ság mindent akarása fölfalja önmagát: kiszolgálta-
tottá s ezzel lezárttá tesz mindent a szeretet végte- 
lenségében. Megszaggatott gondolatokban az észelem 
bevallja, hogy e paradoxon szolgálólányaként csak 
elismétélheti az antinómiákat, és garantálhatja han-
gulatunk szimpátiájat, s •a maladie du siécle vára-
kozó, •nyugtalanul érdekes melankóliáját. De mindez 
már aligha több jelenségvilágnál, amelyben .a felül-
emelkedés — általában —, ha fel is kínálhatja alter-
natíváit, megdöbbent ően csak önmagát visszhangoz-
hatja egyre, egy egyéni er ővel mérhetően minden-
keppen csak eltékozoltnak látszó lét lehetóségeként. 
E •közegben van-e jelent ősége, lehet-e funkciója a 
kimondásának, egy valódi tétnek, tettnek? Öngyalázás-
ként a kimondás ero"tlensége szükségb ől menekült erény 
nyé válik, akár egy egyel őre haszontalan hit, a tértnek, a 
tettnek vissza nem jelzett igazolása, mely — 'különö-
sen Ady értelmezésében — olyannyira .kívánná .az 
autonóm lelkek deemdkraitikus együttérzését, jegyé-
ben a magunk-javar•a választott fels őbbrendűségnek. 
A kényszerű, mégis „a végtelen tetszés szerintiség-
ben létező  véletlen individualitás ez, tudati sötétség 
és tiszúízatlanság, ami a nyelvben nem létezik, és 
nem is létezhet." 10  A vers öngyilkosságat fontolgat, 
mint minden felel ős ,kimondás, mert már aligha vál-
lalkozhat hozzáillő  méltóságra, de megóvja ett ől a 
kelet-európaiság, a be nem-fejezett-dolgók-és-embe-
rek-és-erkölcsök világállapota, s visszalopakodik hoz-
zá a várakozás, mint „önkínzás", újra, és újra. 

Mégis szó ezért .a szó; az egyén súlya e történelmi 
torzó-dimenzióban. Súlytalan társadalmaink nem 
őrzői a föl-föl dobott köveknek, s aki a kimondás 
erejével — mint Ady — ke11ő  távolságból nézhet már 
le társadalmára, .az az egyszeri kimondás gravitáció-
ját megteheti egy 'keletkez ő  világ középpantjának: 
törvényt ülni a szóban önmagammal vitázva, nem 
más, mint befogadni mindazt, amire nem vagyok ké-
pes, de amire más sem Mehetne képes nélkiilem soha. 

fejti, hogy a zarathustrai személyiséget meghatározó aka-
rat, a végletekig fokozottan meghatározatlan : ..... az  ,Е let' 
Nietzsche nyelvén a hatalom akarását jelenti, nemcsak az 
emberben, hanem mindenben, mi él. Hogy mit jelent a 
Szenvedés', Nietzsche a következđképpen magyarázza: 
,Minden, mi szenved, élni akar...' (WW. VI. 469.), azaz, 
minden mi az akarat természete szerint hatalomra tör; ez 
nem más, mint ,A formálódó erđk összecsapása' (XVI, 151). 
A ,Kör', a gyiirа  rajza, mely önmagába visszafut és igy 
megteremti a visszatér ő  azonosságot újra." (Uo. 103. old.) 
Az akarat meghatározatlan meghatározottsága révén lép 
szinre a fels őbbrendűség a zarathustrai konzervatfv lehet đsé-
ge, a nem-egyenlđség előtérbe kerülése a teremt ően indi-
viduális anticipációval szemben. 
* Uo. 98. old. 
s 
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pia, s mint minden utópia, felsegíti еnmagához azo-
kat, akikből az erkölcsi felhajtóerő  legalább nem hi-
ányzik, s akik ezert képesék lemondóan elfogadni azt, 
amhvel újina és ítjsa többnék élhetik meg a sohasem-
tökéletes viiágdk elhamvasztását. 

3. 
„szeretném 
magam 
megmutatni." 

„De vajon, aki hajt minket, itt legbelül? Valaki, aki 
még nincs önmaga birtokában, aki ezeddig még vi-
lágra sem jött. Több .erről most sem mondható, mint 
hogy ez a bens őség alszik. A vér kering, a szív ver, 
anéllkül, hogy éreznénk, mi is tartja a pulzust moz-
gásban. Igen, semmi sem zavarja, így b đrünlc alatt 
egyáltalán Semmi Sem érezhet ő. Ami bennünk ingerel-
hető, az önmagát nem ingerli. Az egész élet, míg ön-
magában működik, alszik. "9  

De vajon az öntudatra ébredés, ez az Odüsszeusz óta 
egyre jobban kísértő  fájdalom kórként nyilai-e be-
lénk — mert belénknyilall; és a törekvés, mely biz-
tos értékek teremtője és hordozója, nem lenne-e több 
egy lázas és fekélyes keresésnél, kiegyezve végs ő  so-
ron az el nem érhető  teljességgel, pillanatnyi bizo-
nyossággal konzerválni csak azt a látszatstabilitást, 
amely énüоk egységét néha mégis képviselni tudja? 
Meglehet, hisz egész szubjektív valónk — mely jele-
sül „az érvényesség tudata, mint tudati lényeg, amely 
aláveti magát a .kényszerít ő  belátásnak; mint szemé-
lyiség, akiben az eszme valósággá váliК"7  — és öntu-
datunk mindin'káъb, mindenekelđtt a  tisztes szélsősé-
gek összefogására vállalkozik szívesebben, s megnyil-
vámullásainkat is 'helyesebbnek érezzük ha az extre-
гnitások hogikáját követik, hisz a világ totalitásában 
megmerítkezni aligha lehet máškéntјegyébként, mint 
tartózkodóan végigkövetni .a rajtunk-kívüliség önel-
lentmomdásaát. 

A szimbolizmus oldotta fel a szembeforduló létezé-
sek egységének tilalmát; ez persze csak akkor igaz, 
ha a szembenállást a lemondás végs őkig fokozott 
dölyfének látjuk meg. A normákban gondollcodó lét 
abnormalitása — a szellem és minden egyéb er đ  
gyűlölködő  kihágásait igazolja. 

Sokan (mindenki) elmondja, hogy Ady csak gy űlölni 
és szeretni tudott, s mindkett đt valahogy nagyon is 
abnormálisan. De senki sem próbálja végig a csak 
gyűlölet/szeгetet úgy adysan kicsapongó b űrnbeesé-
seit, ahogy adott élethelyzetekben egyedülálló em-
berséggel lehet. E kettesség kizárdlagosságár•a alapoz-
za a lét azt az energiát, melyb đl önmaga megváltoz-
tatásához szándékot merít. Talán követ vethetünk 
Ernst B.loebra, amiért a harag önismeretére apelhált, 
szemben a gyűlölet féktelenségével$, hisz utópiája 
aligha hordana többet önmagában a vágyak eszme-
csontvázánál, ha a racianalitás mértékénél mindig 
számotvető  harag lényeges tapintatát magára kény-
szerítené. Ady művészetében mindig összetartozóan 

47 	van jelen az a kett ősség, mely egyik oldalon önma- 

gával kritikai haraggal perlekedik, perli vissza azt, 
amiben önmagát adni valami lehetetlen kicsiny ha-
nyagságért elfukarkodott, s másrészr ől az a gyűlö-
let, amely az értetlenség arroganciájával há лΡyhatné-
kot kelt az emberben tárgyával szemben, s egészen 
természetesen meggondolhatatlan undorkodó vissza-
utasítást. Ady kritikája harag, haragja gy űlölet, mint 
ahogy szeretete sem egyszer űen szimpátia-fokozás, 
hanem már a tárgyak imádata is, de mindenképpen 
szerelme valami olyasminek, olyasvalakinek, amit 
megtud, akit megtisztel egy bizalmas hiiJtel 'az együtt-
lét intim nyilvánosságában. Hittel és nem csupán 
bizalommal! Igaza van Heiler Agnesnek, amikor Ady 
költészetében olyan szembeötl őnek találja ezt a hit 
nélkül .is hittel vállalt istenességet, s ha további 
megállapításait, melyekben a nihilizmushoz közelít ő-
nek látja e hitet, sem lehet ellenszenvvel fogadni 9, 
hadd jegyezzük azért meg, hogy ez a hiv ő  tagadás 
lényegesen emberi, ha nem egyenesen nembelien 
vonzó kínszenvedés, hisz ez a jelenség nem más, mint 
a bizalom mindennapi demokráciájával szemben a 
határhelyzetek magaslatáról dirigáló hit keresése/hir-
detése. E hit, szó se róla, veszélyes, mert formális, 
de ha a „jó"-ra tör, akkor szemben a bizalommal, 
kegyetlenül értéket terem, mert benne „lent" és 
„fent" csap össze, mint lét és nem-lét, minden „kö-
zépre", „félútra" tör ő  szándékot visszautasítva, s 
amikor lét és nem-lét összemérk őzik, a tett, vagy 
legalábbis a tenniakarás a végs ő  dolgokra szánja el 
magát, a hitre, az érzelmekre alapozó ráció-mögöt-
tire. >s aligha 'kétes, hogy a rációról le lehet •mon-
dani, ha a cselekvés evidenciák erdejében jár; már-
pedig Ady száгnára a század „morálisan jó időszak" 
(Thomas Mann), mert elrettent ő  evidenciákban kö-
szönt az emberre. 

A langymatag emberség nem tudja érzelmeit rang-
sorolni, mint ahogy gyakori szükségszeruséggel emeli 
a maga rangjára a  semmit. Ady a szeretetet/gy űlöle-
tet önmagáig fokozza isteni szükségszer űséggel, s em-
beri szükségszerűséggel törekszik arra, hogy szerete-
tét/gyűlöletét „látva lássák". Mert az ,a wagneri he-
roizmus, mely önmagát megmutatva társadalmi ténye-
zővé teszi felsđbbrendűségét, Adynál sem lényegte-
lenedik el, de a germán mítoszvilág hagyományos 
intoleranciájával szemben, egy keresztényi Isten •min-
denkihez-fordulását vállalja, s a keleti pogányság 
türelmetlen mítoszait csak annyiban, amennyiben e 
keresztény isten-világ földi gyökerekre szorul. 

Ady közelítő  felsőbbrendűsége csak :a nyilvánosság-
ban élhet, mint .ahogy az élet is csak a továbblépést 
garantáló felsőbbrendűség perspektívájában válhat 
valódi értékké. Mert a fels őbbrendűség olyan pers-
péktíva, mely célként tételez ődik, de talán mégis 
célvoltánál többre vállalkozik, amikor undorral néz 
keresztül a 'botladozó céltalanságokon és a mába-per-
verzült célszerűségeken. 

4. 
„ezért 
minden: 
önkínzás, 
ének." 

Az individuum nyílt rendszer, mely minden csepp 
energiáját szétsugározza. S, ha mégis belefojtják ezt 
az energiát, valami egészen ellentétes történik ter-
mészetével. S mivel a társadalom biztonsága az in-
dividuum biztoлságához kötött, a társadalmon is er ő-
szak esik, valami egészen ellentétes társadalmiságá-
val. Ady az ellentétek erdejében mégsem a társa-
dalmi nyilvánosság változásra izgatott anondulásait 



valóban, aligha van kitekintésünknek szélesebb pástja 
ez önmagára ráduplázó érzelmi agressziónál, hisz, ha 
mellőzi is a körültekintés óvatosságát, pusztítva né-
ha azt is, ami „beépítlhetđ" lenne némi ajánlatos-
sággal, mégis megszürnteti az én és лeun-én olyan 
meтevи é ćdczett különállását, mint amilyenné jelen-
valóságunk az emberit lealázza. 

2. 
„vagyok, 
mint 
minden 
ember: 
fenség." 

Igaz közhely, hogy a társadalom (kis sarkítással) az 
egyénben •gyökerezik, az egyénre épül. Kevésbé ba-
nális az, hogy a társadalom tagadása is az egyén-
ben gyökerezik, az egyénre épül. A társadalom vál-
ságának, a vádság társadalmának egyetlen szilárd 
pontja .az individuum, akinek egyrészt természetéb ől 
buggyan elő  a destrukciót megtermő  kételkedése, s 'ki, 
másrészről, megvédett magányából képes még vi-
szonylagos stabilitást képvisel ő  perspektívát találni. 

Van  azonban, ki csak az öntudat magányában birkó-
zik, birkózhat meg a társadalommal, egy olyan ön-
tudattal, amely oélgömbjét a puszta pluráli!s- plura-
lisztikus viszonyulásokra irányítja. Zarathustra nem 
a társadalommal, hanem csak a természettel akar 
békességben élni, de ez egy olyan magányt jelent, 
amit még a természet sem tud elviselni, aligha visel-
het el. Heidegger mondja: „Zаrathustra az Lelet, a 
Szenvedés, a Kör javára szól, és ezek megnyilwtkoz-
nak előtte. Ez a három: ,Élet — Szenvedés — Kör' 
együvé tartozik, ő  maga. Ha mi ezt a hármasságot, 
mint egyet és ugyanazt helyesen el tudnánk gondol-
ni, meg tudnánk sejteni, kinek a szószólója is le-
het ő"e, ez a megsebzett moralitáson túl aligha ér-
telmezhető  •emigránsa a szellemnek. 

Zarathustra nem választhat; egy ismeretlen szükség-
szerúségbe úgy zuhan bele, mint az örökkévalóság-
ba: elveszti öntudatát s azonosulva az önmagán kí-
vüliséggel, megszűnik a természet isteni lehet ősé-
geiben. 

Aki azonban a magány öntudatával válaszol társa-
dalmának — mint Ady —, alternatívát teremt, mely-
lyel eldöntheti, hogy érzelmeinek rációjával éli-e meg 
az életet, vagy kiszolgáltatja-e magát az élet ember-
felettiségének, emberen kívüliségének, embertelen-
ségének. Heidegger egy más kontextusban csodálato-
san teremti meg e kett đsség kontrasztját, amikor 
megfogalmazza, hogy ez utóbbi lehet őség a létet csak 
kiszolgálja, a másik azonban a lét áldását elfogad-
va, e befogadás törvényének szellemében a lét titka 
és a mege5hetđ  sebezhetetlensége fölött örködik. 4  

Ady öntudatos magánya nem töri szét a létet, bár a 
lét széttörtségét önmagán kívül maximálisan érzéke- 
li, hisz tisztában van azzal, hogy a legjobb esetben 

is a léiről csak öntudatunk lehet, tudatunk soha. 
S aki a lét teljességér ől önmagában .a hitet meggyő-
ződéssé tudja fokozni — mint ő  —, az a megtörténés 
tényszerűségét úgy fogadja, spint lehet őséget, s nem 
mint rákos idegenséget; de egy föltétellel: ha e lehe-
tőségek koncentrátumát saját egyéniségén belülre 
tudja vonni. A lét, mint megfoghatatlan, „Lidérces, 
messze fény", az individualitás „Észak-fo.k, titok, 
idеgenség"-ére világit rá, melyet rondó--létünkb ő3 
kiemelkedő  önmagunkban összpontosíthatunk (s itt 
végre kiléphetünk a zarabhustrai „Kör"-b ő1), ha lé-
tünk valahol önmagunkon kívül létez ő  céljának fó-
kuszát kell ően megközelíthetjük. Ez a kiemelkedés 
az akarat b űvészmutatványa, az aszkézis csodája. 

S mint minden igazi tehát .nem zarathustrai — ki-
emelkedés, Ady fensége sem közvetlenül emberre 
irányított. Hogyne lehetne emberi mércével mérni, 
de csak viszonylatokra, tárgyiasult emberi viszony-
latokra érett, akár a puskacs ő, s esetleg olyan „em-
berekre", akik nem érnek többet viszonylataiknál. 
A felsőbbrendűség önbizonyosságát csak azok rette-
gik, akik lelkük mélyén •mindig sejtették, hogy az 
emberi viszonyok összességéb.en megjelölt marxi em-
beri lényeg helyett csak sakktábla viszonylatokra 
ítélt valóságukra tud ráköszönni a praxis valódi egye-
temessége. 

A felsőbbrendűség — a széttört világban magárata-
láló individuum mely alternatívát kínál, mint 
önmaga totalitását az újrakezdéshez; olyan ez, mint 
a megtalált ,bizonyosság: önmagunkban imegnyugtató, 
s akár a líra: kételyt 'term đ. A felsőbbrendűség —
a szétfoszló közhely. A fels őbbrendűség, a cselekvő-
képesség ős-önbizonyossága ezért szól kivétel nélkül 
mindig a lírai ezotérikurmból, bár a líra csak fonn-
ját, tartását adja meg e „mai kocsmán" való kény-
szerűen elmagányosult fölülemelkedésnek, s bizonyos 
fokig lényeglátásnak. Tartalmilag aligha avatkozik 
be e distanciát teremt ő  és kívánó vertikális rang-
sorolásba, s talán ezért fér meg egymás mellett, eb-
ben az egyetlen, de lényegi vonatkozásban két ennyi-
re drasztikusan különböz ő/szétváló emberi teremtés-
vágy, mint Nietzschéé és Adyé. A közhelyszer ű  lét 
létközössége ijeszti mindkett őt, mint akár az embe-
riséget, s az elrettent ő  példákkal önmagát minden-
nek érző  ellenvélemény embervoltunk ismeretlensé-
géiből, mint slejm, feltör ő  megvetés tapad meg a vi-
lág nem-ember arcán s azokon az emberarcokon, me-
lyek e nem-emberi világot a megmaradás valószín ű-
ségeként önmagukhoz fölemelik, pontosabban e vi-
lághoz lehajolnak. 

Ez a sziporkázó individualitás: Odüsszeusz-lét — és 
sohasem individualizmus, a oél öntudata, az egyetlen 
végső  célszerűség stabil körülhatárolása, melyben a 
tevékenység elvont metafizikája, vagy felszabadult 
szellemјбгб sa5  jut szerephez, s valósítja meg nem pó-
zolt fichteiséggel azt, amelyre évezredek empíria-hal-
mazai/valóságra-ébredései végérvényesen képtelenek. 
Életté menthet ő  utópiák rendszere, a jelenvalóságnál 
magamat, céljaimat megmér ő  és többre tartó öntu-
datom ez, s e kiemelkedés, mindenen való fölülemel-
kedés adott esetben az egyetlen út az autentikusan 
közösségibb kitekintés világrajöttéhez, hisz léiében 
és létével tesz beismerést arról, mennyire is lemon-
dó aszkézissel fordult el egyedi önmagától, amid őn 
magára ismert egy, csak elenyész ően partikuláris és 
a partikularitást egyre elenyész őbben vállaló felsőbb-
rendűségben. Mózes óta tudjuk, hogy a kiválasztott 
céljaiban alárendeltje „mindennék, mi él", de a ki-
választottak Illés-népét nem azért sújtja és szereti 
Isten olyan nagyon, hogy a jóság beltenyészetét hív-
hassa e véres, bélyeges tisztulással az önellentmondó 
végítélet аnércéjéiil, hanem, hogy megszüljék a fel-
bomlás művészetét, s egyben az antik lelkek krema-
tóriumát. E közösségből a lét számára megterem a 
változás, s benne egységként tételez ődik az, ami ko-
rábban és máskülönben híján volt minden egyenl đ-
ségnek. Az alternatív fels őbbrendűség mindezért utó- 466 
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tetét: önmagát, mert itt, a „szubjektum először is 
egyáltalán maga a tudat, amely nem žndžviduális, 
absztraktan elgondolt énléte a külsőre, tárgyira žrá-
nyiitoít gondolkodásnak, hanem minden, ami körül-
zárva az átfogó alanytól velünk megtörténik, "1  

A szubjektum öntörvényűsége ez az objektumban. 
A szubjektum kivetkőzik — akárha •meztelenre is 
mindjárt — az objektumból, s meztelenségét őszinte-
ségnek álmodja meg újra. Aligha téved. Aligha té-
vedhet, mert a meghatározottság foszló egyénen kí-
vülisége nem egyszerűen lehetőséget teremt a ben-
nünk élő  öntörvény-teremt ő  erő  felszabadítására, 
hanem előparancsolja azt, mint szükségszer űség. 
S ekkor az ember önvalósága teszi rendbe (saját 
rendjébe) mindjárt, .amit egy nála .sokkal egyete-
mesebb, v "altozó valóság összezavart. Az ember ön-
maga számára teremt törvényt egy többé-kevésbé 
nem-,önmaga számára való világban. 

Az egyéniség nem úgy hull darabjaira, mint a tár-
sadalom. Ezért tud széthulló társadalma ellenében 
mindig felemelkedni; ezért tud, ha kell társadalmán 
felülemelkedni; ezért tud, ha lehet felülemelkedni 
önmagán. A társadalom, ha elveszti önuralmát, össze-
roskad és oszlásnak indul. Az egyén azonban csak 
társadalmát veszítheti el, és esetenkint ekkor talál-
hat csak igazán önmagára, arra az önmagára, mely 
már egy •más társadalmat el őlegez. 

Ebben az önmagára találásban azonban a születés 
és halál végszavainak minden magánya öszpontosul. 
Igaz, aligba helytálló egyetérteni azzal az érveléssel, 
mely szerint, ha az ember elhagyja önmagát, elhagy-
ják mások is; az emberi természet rejtett tartalékai-
ból mindig nyomába szegődik egy-egy nem-remélt 
szeretet, s esetenkint nemkívánt szánalom. Ha azon-
ban az ember magáratalál, egy pillanatra legalább 
elveszti azokat, akikre rátalál önmagában, mert ki-
ragadja őket saját valójukból, .s belevetíti őket abba 
a valóságba, amely kizárólagosan és a jellemvesztés 
terhe mellett csakis egyetlen, magábazárkózott, de 
absztrakt valóságában is mindenre tökéletesen rá-
felelő  individuumé lehet. 

Azonban .az emberi viszonyulások is társadalmiak, 
s a megtagadott közősséggel együtt hagyományos 
értékei'ket el kell veszítsék nagyrészt. 

Ezekből a tényez őkből áll össze az emberi viszonyu-
lás lázongó metafizikája, megtagadása mindannak, 
ami előzményként engem tételezett, s megtagadása 
mindannak, ami a tegnap és ma jegyében +bel ő-
lem/általam fakadt. 

Ady költészete a lemondás művészete. Indokolatlan-
ságot azonban csak anem-együttérzés sejthet .ki ke-
mény és értelmes konokságából, mert az eltagadott 
kötődések a megtagadott semmisség végleteit joggal 
követik logikájukkal. A valóságunk művészi megkö-
zelítése, mint ahogy általában az emberi megközelí-
tés, totalitásra tör ő: E totalitás azonban csak a vég-
letek viszonylatában és tükrében ragadható meg, 
s. különös tekintettel áll ez a tárgyszer ű  megközelí-
tést többé-kevésbé nélkülöző  reflektálásakra. Ezért 
igaz az, hogy Ady, mint ahogy az az emberkép is, 
mely költészetéb ől ma olyannyira a miénk, nem egy 
elveszett meghatározottság esszeneiális letisztulása, 
hanem egy megtagadott meghatározottságé, egy ön-
ként vállalt magányé, öntevékeny egyedüllété, egye-
dül-ittlété (Einzeldasein), .amely úgy áll meg egy-
maga a világban, hogy a világ önnön létéb ől, ugyan 
nem szükségszerűséggel — mert ez a kiállás szu+bjek-
dv de mindenképpen 'kényszer űen köteles me-
ríteni. 

Mennyire igaz ez, ha az elfogultság lemondásával 
tesszük magunkévá a „Sem rokona, .sem ismer őse" 
ténymegállapítását, +szeméIl у isб  meghatározókém hoz-
zákapcsolva a szeretet-szerelem circulus inviciosusá-
ra rátaláló „fölséges / Voltomat e nászban". Mert 

1. 
„sem 
rokona, 
sem 
ismerőse" 

A világ ,foszló •meghatározottsága lassan tisztázza a 
határokat: cselekvésem és egyéniségem határait, ha-
tárát a megismerésnek, a meg-nem-ismerésnek, a 
szeretetnek. E foszló meghatározottság közösségnél-
külisége azonban — szemben a .szóval és szó szerinti- 
vel — elvesztése egy önmagamon túli létnek, hisz 
megszűnik aktualitása, beleolvad az önmagamon-in-
neniség kész ténykészletébe, belemerevedik a tapasz-
talatarzenálba. E megoszlástól nem retteghet a sze- 
mélyi totalitás, hisz nem természete követni „szó 
szerint" a megismerést; talán épp ellenkez őleg, hisz 
az egyénnek, gyér és patológikus kivétellel, mindig 
megvan a maga alternatívája: totalitása, s a kérdé-
sesség ez ügyben esetleg csak ott idülhet kétellyé, 
ahol az az egység, mely őt és 'társadalmát átfogja, 
már nemcsak az övé lesz, mert kihullik szellemk&r -
ből, mint valami idegen, felfoghatatlan, úi megha-
tározottság. 

Az önvédelem és önigazolás útja egy intimen saját 
metafizika csapásain vezet: egyáltalán a metafizika 
nyomában. Mit jelenthet ez? A rátalálás egyetemes- 
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kővetkeznk be, hogy a szubjektumot irracionális létté 
lényegíti s így az irracionális lét szippantja magába a 
rációt" — vagyis az emberileg is valóságos, autenti-
kus bét megragadása csak intuitive történhet. A szub-
jektum-objektum szétválasztásának túlhaladására való 
törekvés !kétségtelenül egy cél felé mutat: az elide-
genedés, a nem-autentikus életmád megszüntetésére. 
A már az imént jelzett helyen Lukács megállapítja, 
hogy a Történelem és osztálytudatban az elidegene-
dést egyenlővé tette a tárgyiasulással. Tovabbá ki-
fejti — és ekkor pontosan Heideggerre utal (habár 
éppen úgy utalhatna a frankfurti iskola képvisel őire, 
konkrétan Adornóra) hogy a polgári filozófustik 
erre a műre támaszkodva elemezték az elidegenedést 
mint örök emberi problémát (condition humaine). 

Goldmann sem figyel fel eléggé erre a jelenségre, 
habár jelzi a tényállást, de csak olyképpen, hogy az 
elidegenedés sokkal szélesebb jelenség a tárgyiasulás-
nál, holott mint ahogy Lukács az utószóban kiemeli, 
a tárgyiasulás objektíve az ember társadalmi életének 
megnyilvánulása. Természetesen a tárgyiasulás a ka-
pitalista társadalom elidegenített világában elveszti 
„autentikus" jellegét, itt már eleve az elidegenedés 
ismérvekén jelenik meg. A Történelem és osztálytudat 
mindenkori legvitatottabb mozzanatát az Engels ter-
mészetdialektikája iránti negatív álláspont képezi' 
Lukács eme gondolata azonban hűen megfogalmazza 
akkori ( 1909-1923) gondolatmenetét; els ősorban ellen-
szenvét a pozitív tudományokkal, a történelmm mene-
tét pusztán kontemplatívan szemlél ő  filozófiával 
szemben. A dialektika ontológizációjának tagadása 
legmélyebbben abban nyilvánul meg, hogy a szub-
jektum-objektum dialektikus viszonya csak a történe-
lem dimenzióiban kap igazi helyet; lényegileg tehát 
Engels koncepciójának tagadása, mint ahogy Lukács 
később beismeri a marxista ontológia ellen irányul. 
A Történelem és osztályliudat kategóriái mindvégig 
történelmi fogantatásúak. A magyar gondolkodó vilá-
gosan látja, hogy a történelem-alkotás, a totalitás 
megváltoztatása a kollektív szubjektumok, a társadal-
mi osztályok számára van megadatva. Lukács így 
Marx szellemében ragadja meg az egyén és közösség 
viszonyát; voltaképpen .a partikularitás felemell еedése 
a nembeliség lényegéig, ez kerül el őtérbe. Heidegger 
a történelmet „metafizikusan" ket részre, metafizikai 
(a civilizációval kezd ődik) és metafizika el őtti kor: 
szakra osztja, értelmezésében a történelmi szubjektum 
inviduális, tehát a történe'lemalkotás csak egyes egyé-
nek privilégiumaként jelenik meg (elit-elmélet). „Meg-
szüleliјk a tudomány, eltűnik a gondolat"s —írja Hei-
degger, mert a gépi technikát metafizikai jelleg űnek. 
vagyis emberellenesnek nevezi; a racionalizmussal szem-
beni negatív átiláspontja már meghatározza ellenszen-
vét a pozitivizmusra vonatkozólag. Végül is Goldmann 
a politikai szempontot illet ően is hasonlóságot fedez 
fel német filozófus nacionálszocializmusa és Lukács 
sztalinizmusa közti viszony vonalán. A francia mar-
xista mindkét filozófus vonzódását a politikai dikta-
túrához éppen a megfelel ő  történelmi analízis alapján 
tételezi, suli Béla szerint a heideggeri bólcselet sok 
vonatkozásban érintkezik a fasiszta ideológiával, mert 
a letűnt közösségi rendszereik :kezdetben ártalma:tlan-
nak tűnő  irracionális, romantikus dics őítése (Heideg-
ger ugyanis idealizálta a vidéki falvak életmódját, 
mert ;szerinte •a parasztoknak •a természet közel:ségével 
adva van az igazi autentikus lét megértése — L. A.) 
Németország két világháború közötti speciális társa-
dalmi-politdkai feltételei között objektíve a XX. szá-
zad legveszedelmesebb, legembertelenebb mítoszának, 
a fasiszta fajelméletnek .a kialakulását segítette el ő  4 
Az Irracionalista megújulást igényl ő  német nép han-
gulatának messianisztikus vonásai megfelel ő  •törté-
nelmi pnllanatot alkottak a fasiszta ideológustiknak 
(Hitler, Rosenberg), hogy gondolataikat „kivigyék az 

= Lukács (1585-1071) az engelsi koncepciót azéгt vetette el, 
mert nem találta forradalmi módszernek. 

' Idézi: P. Rossi: A filozófusok és a gépek 

' SuКí Réaa: Martin Heidegger 

utcára". Heideggert is békebelezte az irracionalista 
csodavárás hínárja, nyilván ezzel magyarázható, hogy 
1933-ban belépett a náci pártba. Természetesen a 
teljesség igénye nélkül vázoltuk fel Heidegger eme 
„ideológiai botlását", de leszögezhetjiik, hogy a német 
gondolkodó kiállása a  fasizmus mellett nem politikai 
célkitűzésből fakad, hanem a szellemi légkör és tár•-
sada'lmi feltételek hatására kialakult irracionalista 
szerepvállalásból származtatlható. Goldmann nem tag-
lalja a heideggeri bölcselet ilyen vonatkozását, ennél-
fogva konklúziója az, hogy a német filozófus nem te-
kinthette magáénak az antiszemitizmust, mert .a bio-
lógia nem kaphatott helyet ontológiájában — annak 
ellenére, hogy hiteles adatok szólnak arról, hogy 
Heidegger a freiburgi egyetem rektoraként „megvont 
minden engedményt a zsidó és marxista felfogású 
didkoktál". Lukácsról szólva Goldmann annyit állapít 
meg, hogy a magyar filozófus a sztálinizmúst átme-
neti, bonapartikus fázisnak tekintette és nem meg-
csontosodott formának, ez a •tény pedig szükségképpen 
elhatárolja őt a sztálini dogmatizmustál. Goldmann 
helyesen ,látja, hogy Lukács számára a sztálini kor-
szak elsődleges feladata a szocializmus megvédése a 
szovjetunitiban. Ezért hangsúlyozhatta kés őbb a kriti-
kai magatartást tanúsító Lukács, hogy a sztaliniz-
must jobban megértette, mint maga sztá Іјin. 
Lucien Goldmann Lukács és Heidegger filozófiájának 
analógiájáról íródott könyve számtalan termékeny 
gondolatot tartalmaz, korlátai ellenére is hozzájárul a 
két gondolkodó gondolatvilága érintkezésének jobb 
megértéséhez. 
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Lisjen Goldman : Luka č  i Hujdeger. 
BIGZ, Beograd, 1976. 

Lukács György filozófiai fejl ődésvonalának kijelölése 
manapság már nem képez megoldatlan problémát; 
mégis a lukácsi filozófia arculatának paradox mi-
volta és sokrétűsége á.Ј2andóan előlegezi az életmű  
újraértékelését. Másfelől Martin Heidegger talán a 
legkövefikezetesebb egzisztencialista filozófus, kinek 
„bőleselete mélyen ragadja meg a XX . század polgári 
világának ellentmondásait és azt a bel őlük kinövő  
érzéskompleхumot, amely a félelemben , a szorongás-
ban, a v иággal szembeni undorban , sőt végső  fokon 
az emberi élet , az emberi cselekvés teljes értelmet-
lenségének hirdetésében nyilvánul meg." (Suki Béla) 
Lucien Goldmann francia marxista filozófus (az ún. 
genetikus strukturalizmus képvisel ő] e) eszmei rokon-
ságot tételez a fiatal Lukács és Heidegger között, s őt 
fenomenológiailag és terminológiailag is hasonló 
strukturációt állap гt meg — igy p1. Lukács totalitás-
fogalma szerinte hasonló értelmet hordoz, mint Hei-
degger „lét" (su n) terminusa, a lukácsi szubjektum 
analóg a heideggeri ,ott- éttel" (Dasein). Nyilvánvaló, 
hogy a boncolgatás miértje nem csupán a terminoló-
giai hasonlóságok és a marxizmus és egzisztencializ-
mus immanenciájának talajából nőtt Ici, hanem in-
kább abból a tényállásból•, amelyet Hermann Istvánt 
is jelez, miszerint Lucien Goldmann arra utal, hogy 
a fiatal Lukács filozófiai tanulmányai objektíve an-
ticipálják a későb4 egzisztencialista bölcselet kiala-
kulását. A francia marxista vizsgálódásának vezér-
fonalát Lukács Történelem és osztálytudat és Heideg-
ger Lét és idő  (6cin und Zeit) című  műve alkotja. 
Goldmann az eszmei rokonságot tehát nem a fiatal 
Lukács olyan ténylegesebben is egzisztencialista szí-
nezetű  munkáiból származtatja, mint p1. A lelki sze-
génységről, A tragédia metafizikája, hanem a Törté-
nelem és osztálytudatból, amelynek elvi kisugárzásai 
óriási polemikákat váltottak Iki a marxista körökben. 
Goldmann könyvének előszavában Sreten Petrovi ć  
arra figyelmeztet, hogy a francia filozófus a Történe-
lem és osztálytudat szellemét és kategóriáit (totalitás, 
identikus szubjektum-objektum, tárgyiasulás) meg-
lehetősen kritikátlanul értékeli, s őt nyilván nem mel-
lékes tény, hogy ezek •a kategóxlák válnak elméleti 
rendszerének alappilléreivé. A heideggeri és lukácsi 
bölcselet metszéspontjai feltárásának biztos fogódzója 
sören Kierkegaard filozófiája, mely elméleti forrása 
a XX. századi egzisztencializmusnak és ,a fiatal Lu-
kács tanulmányainak egyaránt, habár ismeretes, hogy 
a magyar filozófus eszmei világa sokkal szervesebben 
kapcsolбdi~k Hegel, Kant, simmel, Weber gondolatai-
hoz. Kirkegaard riasztó alternatívákat suga иб  filozó-
fiája messzemen ően meghatározza Lukács bö4cseleté- 
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nek kompromisszummentes voltát. Kenyeres Zoltán 
ezt illetőleg kompetensnek tartja Sinkó Ervin Opti-
misták című  regényét, amelyben Lukácsot az író két 
elméleti sbk, a Tanácsköztársaság és Kirkegaard közé 
helyezi. A magyar gondolkodó elvi koordinátarendsze-
rének minden komponense mozgó jelleggel bír, a 
vagy-vagy (alternatíva) kísérti gondolati fenoménjai-
nak normatíváját. Az .alternatívák, amelyek a kirke-
gaardi filozófiában az etikai stádiumban jelennek meg, 
azt az elvi erőtöbbletet képezik, amely indítóereje a 
„Legyen" haladás-jellegének. A vagy-vagy Lukácsra 
vonatkozólag nem a moralizáló gondolkodásmód, nem 
spekulatív absztrakció hanem a levés fenoménje, a 
társadalom mozgásterébe vetített prograsszivitás — 
meg-nem békülés a valósággal, a léhet őségek Ikere-
sése, .a társadalom komplex formáinak megragadása 
in statu nascendi. Goldmann koncepciójának mozgató-
rugója mindvégig azon a kiszögellési Ponton nyugszik, 
hogy Heidegger a Kierkegaard-i filozófiát, mint ezt a 
Lét és idő  egyes részletei engedik feltételezni, Lukács 
művein keresztül ismeri meg. Goldmann nagyszer űen 
veszi észre, hogy Lukács filozófiai rendszerét teljes= 
ségben áthatja az aktualitás, a cselekvésvállalás, a lét 
és a semmi alternatívája — a heideggeri :bölcselet el őtt 
mindvégig a szintézis lebeg, amely a romantikus tör-
ténetfiiozófiában manifesztálódik. A felvázolt tény- 
állás bontakoztatja id teljes mivoltában .a súrlódó elvi 
területéket és a feszültségi intenzitásokat, amelyek a 

ülönbözđ  koncepciók által határozódnak meg. A Lu-
kács, Heidegger, sőt még Husserl közti konvergencia 
másik fundamentális .alapelve Goldmann fejtegetései 
szerint: az ember immanens léte az objektív valóság-
ban; a „magáért való világ" megértése, s đt értelme-
zése végső  fokon jelenségrendszereként a Történelem-
ben ölt testet. A humanizmus előfeltétele bukkan fel 
eképpen a filozófiai láthatáron, Husserl transzcenden-
tális idealizmusa azonban, amely fenomenológiai vlzs-
gálódása során meg őrzi a tudat ontológiai primaritá-
sát, szükségképpen felbomlasztja ezt a perspektívát. 
Másrészt Lukács és Heidegger gondolatai sajátosan, 
de adekvátan fejezik Id a humanizmus legbens őbb 
vonásait a transzcendentális szubjektum elvétésével. 
Goldmann ebben a szellemben bírálja a neokantiánus 
alláspontra helyezkedett Adornót, akit az ún. negatív 
dialektika a konzervarbizmus irányába terel. Adorno 
szubjektuma ugyanis „ég és föld" között llebeg, tehát 
transzcendentái, valamint az elidegenedés fátumától 
terhes, teremt ői érvényessége pedig csak a végletes 
antikonvencionalizmusban rejlik. Itt már felsejlik az, 
ami Lukácsot és Heideggert adott esetben teljes egé-
szében elválasztja a (kantiánus (tradicionális) filozó-
fiától: az evilági, empirikus szubjektum tételezése 
(Heídeggernél az „itt-lét"), a szubjektum-objektum 
szétszakнtottságának túlhaladása. Természetesen az 
identikus szubjektum-objektum „megszerkesztése" már 
önmagában hordozza eme elvi konstrukció bonyolult 
mivoltát. Az н dёa Lukács a Törtéxne!em és osztály-
tudat későbbđ  kiadásának utószavában jellemz ően az 
azonos szubjektum-objektum megvalбsнtását metafizi-
'kаi kísélnletnek minősíti. A Történelem és osmtálytudat-
ban az azonos szubjektum-objektum szerinte „társa-
dalmi-történelmi akar lenni , mely abban éri el a tető -
fokot , hogy a proletariátus osztálytudatában ezjy a fo-
kot —a történelem azonos szubjektumává válva meg-
valósítja, (...) tehát nem materialista megvalósítás, 
amely meghaladná az idealisztikus gondolati kon-
strukciókat , hanem sokkal inkább olyan valami, ami 
hegelebb Hegelnél , olyan konstrukció , amely objek-
tíve arra pályázik , hogy gondolatilag merészebben 
emelkedjék minden valóság főié mint maga a mester". 
A Történelem és osz'tálytudat elveti az osztálytudat 
pszichikai valóságát, vagyis mell őzi a pszichikai össze-
tevők hatékony szerepét, ezért ez az irányvonal nem 
képes feloldani — Sreten Petrovi ć  kifejezésével élve 
— az értelem és a szív gyakran tragikus ellentétét. 
Heidegger a szubjektum és objektum szintézisére tö-
rekszik, talán fölösleges .hangsúlyozni, hogy a társa-
dalmi összefüggéseket eközben nem veszi tekintetbe, 
így a megoldás nála Suki Béla szavaival „oly módon 



A l'ét ellenőrzésére Heidegger szerint a jelen valóság-
ban nincs mód, mivel a targyi világ falként áll a lét 
és az ember között. Egyedüli megoldáskémet az id őben 
való utazás kínálkozílk, vagyis a visszatérés a metafi-
zikus valóság előtti időben — amikor még nem érzé-
keltek a világ megosztottságát, s az ember lényege a 
(látszolagos) harmónia volt. A Lét és Id ő  jövőidejű-
sége tehát itt visszájára fordul. Amit ott az ember ki-
zárólagos lehetóségeként jelölt meg, az most kiindúló-
pontjához tér meg. Az idővel való manipulálás itt az 
egyidejűség 'kategóriáját hozza létre, ami lényegeben 
időtlenséget jelent, melyben mindenfejl ődés megszű-
nik, s az egyén legsajátabb lényegévé az örökös i эmét-
lődést teszi meg. 
A reális megoldás hiányában vengődő  ember számára 
a fasizmus forradalminak álcázott ellenforradalmisá-
ga látszólag biztos megoldást kínál. Sokan —így Hei-
degger is — elhitték, hogy olyan 'közösséget teremt 
majd, melyben közmegelégedésre mindenki megleli a 
maga helyét. 

4. 
Ismertetőnkben többször is hivatkoztunk Heidegger 
technika-értelmezésére, azokra az idealágikus torzítá-
sokra, melyek a tudomány és technika 'törtémeeti össze-
tevőinek тellőzéséből és a metafizikával való azono-
sításából erednek. 
Már a Lét és Idő  4s, 1945 utáni művei azonban még-
inkább, az elidegenedés szövegkörnyezetében a tudo-
mányt s méginkább a technikai apparátust emlegetik, 
mint az ember által létrehozott tárgyi világot, amely 
önállósulva az egyéniség megszüntetésére törekszi'k, s 
a iét mindennapivá süllyesztése által az egyéniséggel 
a senkit állítja szembe. Habár kései m űveiben is hang-
súlyozza az antik világ problémamentességét, a fasiz-
mus csődjén dkulva már nem a múltban keresi a meg-
oldást, hanem a művészetben, majd ennek alakulásá-
ban 'is csalódva vallásos misaticizmusha süllyed. A lét 
fogalmát sohasem tudta megnyugtató módon tarta-
lommal feltölteni. Amikor viszont gondolatainak vi-
szonylagos ihelytállóзága megszűnik és sajátos fogalmi 
apparátusa is kiürül, mivel filozófiája már nem tud 
megállni saját lábán, homá'lyos létm'isztilka megalko-
tására kényszerül. Az ember ezen a szinten már nem 
a létmegértésre ikill hagy törekedjen, hanem a lét 
megóvására. Igy lesz az ember „a 1'ét pásztora". Ez a 
terület azonban már nem a filozófia, hanem a vallás 
köréibe tartozik. A lét fogalmát átlósan keresztülhúz-
za, ezzel .négy részre osztja: az égre, földre, istenre és 
emberre. S a metszéspontban egyesülnek a részek, az 
egységet és a semmit szimbolizálva. A metafizikus ér-
tékrendszer helyébe tehát nem tudott újat teremteni, 
gandol'kodá's-ellenessége ugyanis önnön lehetőségeit is 
a metafizikán belül rekesztette. 

5- 
Az európai történelem és kultúra eg szénék összefo-
gásával, kortársaival ellentétben, olyan filozófiát dol-
gozott ki, melynek alapvet ő  jegyei az egzisztencializ-
muson belül jelölik 'ki helyét. A polgári valóság kri-
tikájával sok tekintetben még ma is helytálló megál-
lapítasra jutott. Ne tévessz шk szem •elől azonban, hogy 
a kettőség szintézisének 'kísérletével erejét meghaladó, 
Tehetőségeit messzemen ően túlszárnyaló tevékenységbe 
fogott. Irracionállsta indíttatása következtében képte-
len volt felismerni az elidegenedés .társadalmi gyöke-
reit, ami részeredményei ellenére sem tette lehet đvé 
számára tételeinek következetes végiggondolását. 
Egzisztencializmusánák kisugárzása aurai nyugat-eu-
rópai gondolkodáson belül a filozófia terén a legmar-
kánsabb, s a legkönnyebben kimutatható. Szellemi ha-
gyománya hazai 'kartársai mellett orosz emigráns filo-
zófustik és a francia egzisztencialisták munkásságát 
hatotta át leginkább. Gondolatai a filozófia mellett a 

modernista teológiai irányzatok csaknem mindegyikét 
megtermékenyítették, de irodalmi kicsapödásai sem 
mellőzhetők. 
Heidegger marxizmushoz való viszonyában minden 
igyekezete ellenére sem tudja (nem is akarja) megha-
ladni a polgári gondolkodás korlátait. Bár az elidege-
nedés marxi 'interpretálását alapjaiban pozitívan ér-
tékeli, annak megoldásait, mivel azok az egyén társa-
dalmi szféráit célozzák, metafizikai fogantatásúaknak 
könyveli el. A materializmus és kommunizmus proble-
matikáјб t sem tudja pozitívan értékelni, s azt a me-
tafizika csúcspontjának tekinti. A monográfia szer-
zője jogosan állapítja meg, hogy „Hezdegger Marx-
interpretációjának logikai ellentmondásossága, bizony-
talan volta nem pusztán immanens ellentmondásos-
ság, hanem végső  fokon a két filozófia alapjainak gyö-
keresen ellentétes jellegére vezethet ő  vissza, noha bi-
zonyos határok -között 'kétségtelenül vannak kimutat-
ható találkozási pontjaik is. Az alápvet ő  kérdések fel-
vetésének és fáként megoldásának döntő  különbségei 
abból erednek, hogy a két gondolkodó emberfelfogása 
radikálisan eltér egymástól" 
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dást elégtelennek tartja a lényeg megragadására, mi-
vel úgy értelmezi, hogy ez csupán a feiszini tájékozó-
dásban adhat némi támpontot. Mivel azonban a fel-
színi vаіібѕбg az évezredes metafizikus gondolkodás 
nyoman olyan amilyen, s mivel ennek tudható be a 
szubjektum—objektum viszony kett őssége, vagyis az 
elidegenedés, az ebb ől való 'kiutat a kanti megismerés 
léttel való behelyettesítésével véli felismerni. A Lét 
ugyanis „transzcendens dolog, amely túlmutat a Lé-
tezők szféráján". Mindebb ől nyilvánvalóan tiikröződik, 
hogy nem csak a polgári filozófia, de a marxizmus 
megoldásait 'is elutasítja, így nem marad más számá-
ra, minta szubjeiktivitás, ezert az emberi lényeget en-
nek korlátain belül próbálja kifejezni. Emberközpontú 
Tévén azonban ahelyett, hogy a metafizikus gondolko-
dókat meghaladná, n'álu'k is szubjektívebbé válik. 
Ez azonban nem gátalja meg abban, hogy a polgári 
valóságról sok von.aitkozásában még ma is helytálló 
kritikát adjon. Gondolatait hiba lenne egyértelm űen 
elutasítani, impozáns fogalmi 'készletével ugyanis ar-
ra törekszik, hogy a megbomlott egységet meghalad-
va, valamiképp felvázolja az autentikus — valóságos 
— létmód, vagyis a 'teljes élet lehet őségeit, s kiszaba-
dítsa magát az elidegenedés megsemmisítő  szorításá-
ból. 
Fogalmi alapvetéséb ől ,kísérli meg objektív lételméle-
tének megteremtését is. Az eddigi fogalmak metafizi-
kus jeilegúek leévén ugyanis alkalmatlannak bizonyul-
nak az emlberi lényeg kifejezésére, arra, ami az em-
bert megkülönbözteti „minden más létez ő'től". A többi 
létezővel ellentétben az ember lehet ősegei'ben mindig 
több van mint a valóságban, vagyis Heidegger (és 
Kierkegaard) szerint a lehet ősé.g mélyebb mint a való-
ság, mert az ember tulajdonképpen sohasem az, ami, 
hanem ami lehet belóle, amivé lennie kell, tehát a le-
hetőségek összessége. A lehetőségek számbavétele, 
újabb és újabb célók kitűzése csupán az egzisztenciá-
lis megismerés által mehet végbe, amely feltárja a lé-
tezőben rejlő  lehetőségdket, a születés és halál véges-
ségével határolt időegységet, melyben a halál a jelen-
valósag — az ittlét, vagyis az egzisztencia végs ő  ab-
szolútumaként jelenik meg, hagy megvilágítsa ennek 
lényegét. „Heidegger, amikor a Lét és Időben meg-
kísérli vázolni az autentikus létezés körvonalait, min-
den vonatkozást a ihaldlra vezet vissza, interpretálásá-
ban az igazság, a lehetőség, a szabadság, az egziszten-
ciamegvalósulás mind a haláltudatban olvadnak ösz-
sze, mint az emberi létmód nrégső, mindent meghatáro-
zö organonjában" — iállapítja meg Suki a „halál je-
gyében való lét" prabiematikájáról. A „halál jegyé-
ben való 'lét" döbbenti rá ugyanis az embert véges 
voltára, arra, hogy ennélfogva önmegvalósítása érdeké-
ben a legautentikusabb 1e'hetőségeket kell választania. 
A jövőre kell esszpontosítania, hogy a most id őszeg-
mentumát 'átlépve megvalósíthassa soha meg :nem is-
métlődő  önmagát. Amennyiben viszont a tulajdonkép-
peni •lét tartalmi vonatkozásaira adott válaszokat ke-
ressük, csupán egyfajta circulus vitiosus tárul fel el őt-
tünk, mivel a végső  értelmet a szubjeiktív id őben je-
löli meg, annál is inkább, mivel szerinte csupan ez 
rejti magában a lehet őségek 'sorát. 
A Lehetőségek, vagyis a jövő  'ilyen mértékű  fetisizálá-
sa a valósá.g rovására lényegérben az elidegenedett va-
lóság meghaladását célozza, az élet egészét ugyanis az 
átlagos mindennapiság szintjén iérzéi еli. Ez a minden-
napiság lényegében az inautentikus léttel, a lehet ősé-
gek fel nem 'ismerésével azonos. Heidegger jó érzék-
kel veszi észre, hogy a mindennapiság, ha felszíni is, 
semmiképp sem rekeszthető  ki a vizsgálódások köré-
től, mivel ebből sarjadnak ki az elidegenedés gyöke-
rei. Ebből a tényből kiindulva 'kísérli meg a nem el-
idegenedett — tulajdonképpeni lét megvalósulói fel-
tételeinek (kimutatását. Felismeri, hogy a mindennapi 
és nem mindennapi, a mechanikus tevékenység és a 
szubjektív lényeg olyannyira együvé tartozik, hogy 
az utóbbi mindig az el őbљbi en gyökerezik, ami any-
nyit jelent, hogy együtthatásuk révén kölcsönösen át-
formálják egymást. A polgári társadalom válsága kö-
vetkeztében a kettősség közötti határok Lépésről-lé- 
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m'el'lett a tevékenység nem-mindennapi szféráit is 
mindinkább lezülleszti, olyannyira, hogy a .kettő  egyen-
súlyba jut, s ikialakul az átlag, ami az egyéniség meg-
szűnésével jár. Ptt lényegében arról van szó, hogy az 
ember világa idomul a külvilághoz, s a társadalom 
berendszked еttségéb ől eredően az egyén értelmi szint-
jén az idegenség, az egyedüliét revelálódik. Egyszóval 
az ember .világa ehdegenedik, eldologiasul, mivel ha-
sonlóvá válik a külvilághoz. Az eldologiaso'dás, akár 
a technika, akár a társadalom relációjában az ember 
előbb említett elszemélytelenedéséhez vezet, s létrejön 
a das Mann, a „tárgyiasult mindenki" vagyis a „sen-
ki". Ez a senki Heidegger interpretálásában az elide-
genedett, társadalmi hatalommá önállósult manipulált 
közvélemény, amely mindent meghartároz, mindent elő-
ír, és az egyes emberrel szemben mindig igaza van. 
Az elidegenedett, irracionális hatalommá nőtt 
közvélemény azenuélytelen diktatúrája jellemzi az 
ittlét átlagos mindenгпaрiságdt, amelynek létmód-
jában az egyes ember elveszti önmagát, föloldó-
dik a »mások«, a »tömeg.. létformájában, senki sem 
azt cselekszi, amit autentikuson akarna, hanem amit 
a másik, amit az elidegenedett átlag" — foglalja ösz-
sze a das Mann lényegét Suki Béla. Ez az elidegene-
dett átlag viszont nem tudja felmérni a tulajdonkép- 
peni lét lehetőségeit, így egyszersmind megvalósulása 
is idegen marad tőle. Az  ember  legsajátabb létmódja, 
a szorongás is :kívüireked megértésének határain, mi-
vel a halál sem úgy jelenik meg számára, mint a sa-
játja, így a bizonytalanság és a szorongás megelége-
dettsége helyett, csupán félelmet érez. 
Az elidegenedett világban az ember fenyegetettség ér-
zése — Hёidegger tolmácsolásában — nem a társada-
lamiból, hanem az átlagiból táplálkozik, s a technika 
hibás értelmezéséb ől következik, hagy az egyén az 
elet egészét az átlagos mindennapiság szintjén érzé-
keli. 
Heidegger teljes mivoltában elítéli az elidegenedett va-
lóságot, de mint már többször is hangsúlyoztuk, az el-
idegenítő  mechanizmust lényegében nem a jelenvaló 
társadalmi berendezkedés, hanem az évszázados meta-
fizikus gondolkodás eredményeként könyveli el. Az 
elidegenedésiből való menekülés útjai ennélfogva a 
társadalmi valóságtól való elfordulásban és a jöv ő  
felé való nyitottságban mutatkoznak meg. A teljes 
egység, a lehetőségek csúcspontjaként a halálban va-
lósíiható meg, ez azonban „egy üres lehet őség, ami a 
semmivel egyenlő" —szövegezi le Suki. A fiét a sem-
miből ered, s oda is tér meg. 

3~ 

A századforduló, majd az ezt követ ő  időszak egyre 
mélyülő  társadalmi válsága megsokszorozza azokat a 
törekvésékét, melyek megnyugtató magyarázatot sze-
retnének adni a személyiség elidegenedésének kérdé-
seire. A gondolkodók nagy része az emberiség törté-
netéből Igyekszik levezetni a megoldási lehetőségeket, 
irracionalista és szubjéktivista iaidíttatású történetfilo-
zófiájuk azonban még csak nem is érinti a társadalmi 
berendezkedést, ami legjobb esetben is csak illuzóri 
kus .részmegoldáso'kat eredményezhetett. 
Ami Heidegger történetfilozófiáját illeti, a monográ-
fia szerzője a rendszer részletes elemzésével meger ő-
síti azokat a ikijelentéseket, hogy irracionalista fel-
hangoltsága következtében az eГidegenedés felszám'olá-
sána'k lehetőségeit végső  soron a fasizmusban vélte 
felismerni. 
Elemzéseibеn Heidegger kimutatta, hogy az elidege-
nedés felszámolását célzó szubjektív törekvések pusz-
ta tagadássá s'ü'llyednék, mivel nem tudnak hatéko-
nyan szembeszegülni azokkal az er őkkel, amelyek lét-
rehozták elidegenedésének feltételeit. Gondolatmenetét 
azonban nem folytatja, a !kérdés társadalmi és gazda- 
sági vonatkozásait eszerint nem mutatja ki, követke-
zetesen 'kitart a tárgyi -világ, vagyis a technika fetisi-
zálása mellett. 
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Suki Béla: Martin Heidegger filozófiájának 
al'apkérdései. Gondolat, Budapest, 1976. 

1 . 

Századunk polgári gondolkodásának mindenképpen 
egyik legfontosabb mérföldköve Martin Héidegger né-
met teoretikus filozófiája, hisz benne egyesülnek a vi-
lág totális és enciklopedikus •megragadását már meg 
sem kísérelő  irányza'tdkra szakadt pol•gári filozófia ál-
talános törékvé'sei, hogy a ikierkegaard-i egziszteneiál-
filozóPia, a századfordulót követően jelentkező  életfi-
lozófiák és a husserh fenomenológia alapján el ődei-
hez hasonlóan ő  maga is megkísérelje létrehozni a 
szubjéktum—objéktum viszony szintézisét, mégpedig 
abból a megfontolásbál, hogy olyan világnézeti kon-
cepciót teremtsen, melyben az egyén valami módon 
meglelné önnön objektivációját, s 'kitörhetne a kiút-
talannők tetsző  társadalmi valóságból. 
A szellemi előzmények föltérképezéséhez Suki Béla a 
mai polgári filozófia genetiisének felvázalásával lát 
hozzá. A minden ízében eredeti hideggeri bölcselet kez-
deteinek 'kutatásában a felvilágosodás és a klasszikus 
fizika által 'kidolgozott, rendíthetetlennek v бчΡl't világ-
kép relatívvá .süllyedését követi nyomon, ugyanis a tu-
domány és technika szédületes iramú fejl ődése, va-
lamint a társadalmi-'politlikai változások nyomán te-
remtódik meg az a végzetes szituáció, melyben a 
szubjektum—objektum viszony összeegyeztetése a to-
tálitás 'különnemű  elemékre való szétesése következ-
tében csupán az irradionalizmus szintjén valósítható 
meg, amlről •talán mondanunk sem kell, hogy minden 
erőfeszítés eиenére is csupán hamis szintézisr ől adhat 
számot. A polgári gondolkodás tehát azzal, hogy az 
alapvető  filozófiai kérdésék megválaszolбsát az irra-
cionálizmus szintjére süllyesztette, egyszersmind mó-
dot adott a széthulló polgári valóság hitelesítésére, 
vagyis olyan viszonyrendszer megteremtésére, mely-
ben a dezidealdgizált ideológia — a vilagnézeti és 
ideológiai kérdések mellőzésével — a világnézetet 
érintő  kérdésék megragadhatatlanságánaik gondolatát 
juttatja érvényre. A „világnézeti 'szkepszis" kibonta-
kozásával pedig nemcsak az értékek devalválódnak, 
hanem az emberi élet is. A valóság ellenőrzése a ka-
pitalista termelési viszonyok es a fogyasztói társada-
lom manipulált tőrvényei közepette egyenesen képte-
lenség, ami az egyén tudatszintjén úgy jelenik meg, 
hógy a valóság látszólag önálló életet él. Valójában, 
csupán arról van szó, hogy a hagyományos „cél-esz-
köz" viszony felborul, s a szubjektum öntudatának 
szintjén nemcsak a tudomány és technika, hanem a 
„tölbiеk", a tarsadalom többi egyede és saját munká-
ja is eЈіenségként tételez ődik. Munkájával ugyanis na-
ponta újratermeli saját elidegenedetts'égét, amiért cse-
rébe viszonylagos jólét, uniformizált, „egydimenziós" 

életforma já'r. A valóság ellentmondásainak feloldását 
a polgári filozófia irracionalista borz•ongásoktól átitat-
va csupán partikuláris látszatmegoldások árán valósít-
hatta meg. Az , ;ész tirónfosztása", a nihilizmus apoló-
giája pedig oda vezet, hogy a polgári filozófia objek-
tivizációs lehetőségei köddé foszlanak. A lényegfeltáró 
kérdések ezáltal, mint az el őbb is említettük, csupán 
a látszatig jutnak s juthatnák el. A cél—eszköz vi-
szony értelmezésében ezék a filozófiák maguk is vál-
lalják a manipulált objektum kiszolgálását, ami an-
nál 'is 'inkább érthet ő, mivel vizsgálódásaik mögött, 
mindig a magántulajdon determinizmusai munКбlna'k. 
Többé-kevésbé ezzel magyarázható, hogy a regi ér-
tékrendszer helyébe semmiképp sem tudnak újat te-
remteni. A művészetek, melyek a görög, római és ke-
resztény talajból kisarjadt európai kultúra lépésen-
kénti defetisizálá'sával a manipulált életformával 
szembeni t'ilta'kozás gywmölosekén't — megis ett ől de.-
terminálva — elutasitásuk folyamán olyan iranyzatok-
kal kísérleteznék, melyek a régi 'értékrendszer helyé-
be — ha szubjektív alapokon is — olyan értékeket 
igyekeznek létrehozni, melyék megkísérlik kikerülni a 
„művészetre végzetes világnézet" buktatóit. A valóság 
megragadhatatlanságát a verbalis nyelv elsekélyesedé-
sével magyarázzák, formateremt ő  elveik ezáltal nem 
nélkülözik a nyelv megújításának igényét sem. 
Amennyiben az új esztétikai rendszerék ellenére is el-
fogadnánk Hegelnek a művészet ihal'áláról vallott né-
zetét, azt akkor Hegellel szemben, nem a m űvészet 
öntörvényű  fejlődésével, hanem a világnézet alakulá-
sával magyaráznánk. A világnézet 'kérdésessé válása a 
filozófiai rendszerek társadalmi szemléle'teb ől követ-
kezik, melynek .kihagyásait a burzsoázia az osztály-
harc tompítására használja fel. 

A világnézet-ellene's bölcseletek halmazából minden-
képpen ki kell emelnünk az egzisztencializmus kk rdés-
körét, annál is inkább, mivel maga Heidegger is ezen 
belül dolgozza ki a maga bölcseletét. 

A többi irányzatta'1 szembeni min őségi többletként az 
egzisztencializmus a polgári társadalom .kritikájával 
kísérli meg az célidegenedés leleplezését, illetve felol-
dását. A monográfia el őtanulmánya egyértelműen mu-
tat rá arra, hogy az egzisztencializmus sem jut el a 
lényeg teljes lelepleséséig, hisz az elidegenedés alap-
jait ez az irányzat  is  a technikai er őkre vezeti visz-
sza, .gondosan ügyelve, hogy érintetlenül hagyja a tár-
sadalmi berendezkedést. 

Suki eneiklopedikusan foglalja össze a heideggeri eg-
zisztencialista ontológia el őzrnényeit, azt a történelmi-
társadalmi szituációt, melyben a hegeli idealista dia-
lektika eredményeit elvetve s azzal szemben a vál-
ságkorszak !kifejez ődé'seként a szem ~iyiség és a társa-
dalom konfliktusából táplálkozó irracionalista megol-
dásók kerülnek el ő térbe, melyék lényegében már meg-
teremtük a klasszikus filozófiák hagyományos kategó-
riáitól eltérő  új terminológiai apparátust, melyet mó-
dosítva, a maga cé jaihoz ideniítva Hiedegger is al-
kalmazni fog. 

2 
A monográfia szerz ője rendkívül szuggesztív fejtegeté-
sekkel fog hozzá Heidegger fundamentális ontológiá-
jának elemzéséhez. Az elemzés többek között arra is 
rámutat, hogy Heidegger elutasítja a tatalitá ѕ  megosz-
tottságának elméletét, azt a gondolkodást, amely me-
tafizikus rendszerek — ezéken belül az értékkategó-
riák —által megfosztja magát az igazi valóság, a tu-
laj;donképpeni lét megismerését ől. Heidegger a Ls t és 
Időben az értek- helyett, létkategóriákon alapuló, a 
valóság különnemű  elemekre bontottságát megszün-
tetđ  filozófia ikidolgozását kísérli meg. Az elidegene-
des feloldását nem a társadalmi viszonyok megboly-
gatásával, hanem a metafizikai .gondolkodás megszQn-
tetésével kívánja elérni. A gondalkodással (cogito) 
szemben a létezést (sum) — az egzi zt еnilбt részesíti 
előnyben, mivel szerinte csók ebben állítható helyre 
az ember és a világ eredendő  egysége. A gondolko-  460  



mondja, miután megállapította, hogy „az az ember, 
aki mindig csmk jó ösztöneire akar hallgalt?v, elpusztul 
a többségben lev ők •közöni, akik rosszabbak nála". 
Machiavelli „emberének" mivol•tát — Kosík szerint 
— nem befolyásalja a hantalom változása, ríg vélemé-
nye szerint a gramsci-i „emberi lényeg" mint a társa-
dalmi viszonyok összesságe a hatalom, a mindenkori 
hatalmi-politikai struktúra függvénye. Ez így azonban 
leegyszerűsítése mind a gramsci-i, mind pedig a 
marКј  koncepciónak. A társadalmi kapcsolatok összes-
sége (Gramsci) és a hatalom (Kosík) nem szinonim 
meghatározások. 
„Nem helyesebb-e az a felfogás, amely szerint a kö-
rülrrlényеk átak kítása annyžra alapvetően lényegé-
hez tartozó képessége az embernek, hogy a maga „lé-
nyegével" s „vele sziileteüt mivattával" túdr&ő  a körül-
mények rendszeré'n, azokon, amelyekben él, s ame-
lyekre nem redukálluató?" — kérdi ismét a csehszlo-
vák marxista. úgy t űnik hogy Gramsci erre már meg-
adta az igenlő  feleletet. 

5.  

A munkásosztály és a kommunisták harca nem me-
rül •ki a „politikai társadalom", (az uralom, az állam-
apparátus) meghódításáiban, hanem a ,,.polgári •társa-
dalom", a vezetés, a hegemónia megteremtésére törek-
szik. A hegemónia megteremtésére Gramsci szerint 
csak az alávetett osztály(ok) és az •értelmiség alkotta 
történelmi vagy más helyen gazdasági-kulturális 
blokk képes. 
A hegemónia kin рјtése már jóval a hatalom átvótele 
előtt megindul. Igen tanulságosak azok a feljegyzé-
sek, amelyeket Gramsci a politikai haromodor küiön-
féle formáiról készített. ,,... Minden palžtik t ј  harcnak 
megvan a maga katonai magva" — mondja, s ebből 
kiindulva vonja le következtetéseit a politikai harc 
modozataról. A hadászat mintájára megkülönbözteti 
a politikai állaháborút .a mozgóháborútól és a ,politi-
kai „komлlandáktól". Ez utóbbiak mozgékony taktikai 
„alakulatok", amelyek átmenetileg passzív „hadsere-
get" tehermentesítenek. iSzerepük az ilyen politikai 
kiscsoportoknak átmeneti: az új :taktikai felállásig 
tart. 
Bírálja Rosa Luxemburg felfogását a gazdasági vál-
ságok el•túlzott és félreértett szerepér ől. Luxemburg a 
gazdasági válságokat a nehézt űzérsиg akcióihoz ha-
sonlítja, amikkel rés üthető  az ellenség védelmi rend-
szerén. Gramsci ezt misztifikációnak bélyegzi; habár 
ellenvetéseit nem fejti 'ki, valószín ű , hogy a fasizmus 
olaszországi győzelme után neki nem lehettek illúziói 
afelől, hogy a gazdasági válság mindkét frontvonalat 
szétгilálja, s erősen kétséges, hogy a haladás er őit ez 
készenietben találja. 
A polgári társadalom felépítménye ( ѕzііnbiбzisban az 
uralkodó hegemóniával) „a modern háború lövészár-
kainak felel meg", ezért nem tartja kivitelezhet őnek a 
trockiji permanens forradalom kínálta taktikai és 
stratégiai recepteket. Keleten, így Oroszországban is, 
az uralkodó osztály fő  erőssége az államaparátus, de 
a ha#árország zilált („a polgári .társadalom: cseppfo-
lyás"). Ezzel szemiben Nyugat-Európában az államap-
parátus Gramsci szavaival „csupán előretolt lövész-
árok volt, s mögötte erődgk ,és :kazamaták vaskos lán-
colata húzódott meg", vagyis a hegemónia szilárd. 
(Gramsci szerinat „álamé = politikai társadalom -I- pol-
gáni társadalom, vagyis kényszerrцl páncélozaílt hege-
món is".) 
A permanens forradalom eiméiete (itt nini els ősor-
ban Trockijra céloz) Gramsci megítélése szerint a ja-
kobinus diktatúrához vezető  francia út tapasztalatain 
alapult. Olyan politikai 1gуaкогlat elméleti kifejez ő-
dése, amelyik csak a polgári társadalom cseppfolyós 
állapotában életké!pes." ... A permanens forradalom 
negyvennyolcas formuláját a politikai tudomány a 
„polgári hegemónia" fogalmában dolgozza fel és ha-
ladja meg. A politika művészetében ugyanaz történik, 
mint a hadművészetben: a mozgóháború egyre vrükább 
állóháborúvá válik —írja Gramsci Machiavelli 
A fejedelem c. könyve kapcsán készüllt feljegyzései-
ben. Hogy szavait az idő  igazolta, elég egy felületes 
pillantást vetnünk a nyugat-európai munkásmozgalom 
háború utáni periódusára. 
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A Gramsci-szakirodalom szinte egyöntet ű  megállapí-
tása: az olasz teoretikus legjelento"sebb tudományos 
hozzájárulása a marxista elmélet és gyakorlat fejl ődé-
séhez az értelmiség társadalni és történelmi •zerepé-
nek, struktúrájának újszerű  megragadásában nyilvá-
nult meg. Szembetűnő, hogy Gramsci milyen keveset 
és mennyire felületesen foglalkozik gazdasági-gazda-
ságtudományi kérdésekkel, ezzel szemben mennyire 
elményült historikus. 
„Jelentős rnéтіtékben kбbővitem az értelmiség fogal-
mát, nem szorítkozom a jelenleg érvényes felfogásra, 
amely csak a kiemelked ő  értelmiѕégžeket veszi számí-
tásba" —írja egyik levelében. Gramsci s űrűn hangoz-
tatja a kori sapiens és a  homo faber elválaszthatat-
lanságát a gazdasági és társadalmi fejlődésben, ezért 
hangsúlyozza folyton az intellektuális tevékenység 
fontosságát és jelenlétét a manuális, fizikai munká-
ban. Gramsci szerint mindenki egy kicsit értelmiségi, 
ahogyan minden ember filozófus is a maga módján. 
Az értelmiségi legfontosabb társadalmi szerepe saját 
osztálya politikai=kulturális ~ideolágiai hegemoniájá-
nak megteremtése, kiépítése illetve fenntartása. A he- 
gemónia latens erőszaik, amit szellemi fegyverekkel 
vívnak ki és tartanak fenn. Azok az osztályok, ame-
lyek nem képesek saját szerves értelmžségi k kiterme-
lésére, képtelenek a .társadalomban hegemón szerepet 
betölteni. Jól példázza ezt a parasztság története. A 
paraszti osztályból kil•ábaló tehetségek sohasem váltak 
a parasztság organikus értelmiségévé, s őt, amikor a 
hűberi kasztszerűség :gazdaságilag-politikailag megha-
ladottá vált, „a polgári osztály a konformizmus igé-
nyével forradalmasítja a jogfelfogást", s asszimilálni 
képes mos társadalmi rétegekb ől származó értelmisé-
gieket. 
Az alávetett osztályok gondolkodásának forradalma-
sítása a szerves értelmiség fel.adaita, de a feladat nem 
merül ki ebben. Az értelmiségi a kulturális hegemó-
nia feдntartója, a „kritikai és koherens" világkép ter-
jesztője. 
Gramsci, amikor az értelmiségiről beszél, nem mossa 
össze a munkamegosztás társadalmi aspektusát a 
„technikai-technológiai" aspektussal, ezért tudja ki-
szélesíteni az értelmiség fogálmát. Mivel a munka-
megosztás társadalmi oldalát és nem termelési-tech-
nikai ikövetkеггхт  nyeit vizsgálja, nem veszi figyelem-
be az értelmiséget anyagi javakét termel ő  mivoltá-
ban, ezért átsikl јk a műszaki értelmiségi specifikus 
problematikája felett. Leegyszerűsítve azt mondhat-
nánk, hogy a hagyományos értelmiségi-képet hori-
zontálisan szűkíti, vertikálisan viszont jelent ősen nö-
veli. Ebben a koncepcióba jól illeszkedik a politikai 
pártokról alkotot felfogása, amely szerint „e pártok 
az új integrálva és mincleist átfogó értelmiségžek hi-
munkálóž", vagyis az aktivisták különféle szint ű  értel- 
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Gramsci leninista. De nem azért, mert eszmerendsze-
re hasonlít a Leninére, hanem mert eltér attól. Dia-
lektikus módszereik hasonlóak. És lucidus szenvedé-
lyük, mбdszeres szkepszisük is, természetesen. 
Gramsci válaszai a Történelem kihívásaira szükségsze-
rűen eltérnek a lenini válaszadastól. Többek között 
azért is, mert Lenin a forradalom „mozgá ћ  .borújá-
nak" lehetett a stratégája, az olasz tanítványnak Vi-
szont a nyugat-európai 'helyzethez mént stratégiát és 
politikai taktikát kellett kidolgoznia. Ezzel azonban, 
ha meg is magyarázzuk a politológiai különbségeket, 
még mindig nem adtunk kielégít ő  magyarázatot egy 
sarkalatos kérdésre, nevezetesen a dialektikus mate-
rializmushoz való viszonyuk kérdésére. Aki ugyanis 
ismeri az olasz gondolkodó írásait, az tudja, hogy 
Gramsci nem vesz tudomast a dialektikus materializ-
mus ikategóriájáról. Mielőtt azonban beleesnénk a fo-
galmak csapdájába, nem ónt, ha közelebbr ől is szem-
ügyre vesszük ezt a marxista szóhasználatban annyira 
elkoptatott, de korántsem egyértelm ű  elnevezést. 
Vjekoslav Mikecin 2  szerint a 'kifejezést a következ ő  
diszciplínákra szokásos érteni: a) Marx, Engels (és 
Lenin) tanításaira általában; ib) csak a marxizmus fi-
lozófiai tanítására, megkülönböztetve az ún, történel-
mi materi:aliіmustól, amely nem más, mint az előbbi-
nek a kiterjesztése a társadalom és a történelem je-
lenségeire. f.gy  értelmezve a dialektikus materializmus 
a marxizmus filozófiájának szino.nímája, vagyis 
a marxizmus ka:tegáriájánál :szűkebb érvényű, azaz 
annak alkotórésze csupán. Mi:kecin szerint Lenin, el-
sősorban Plehanov nyomán, az el őbbi két értelemben 
használja a ikifejezést. Úgy t űnik, Mikecin nem fejti ki 
elég árnyaltan, hogy e z e n felül milyen jelentéstar-
talmakat takar a dialektikus materializmusnak az 
utóbbi években oly sókat vitatott elnevezése., Az 
igazság az, hogy maga Lenin sem konzekvensen (rninft 
szinon тЈ nát) kezeli az elnevezést, hanem a marxista 
filozófia egyik specifikus diszciplínájaiként is, amelyik 
elsődlegesen .gnosszeológiai fogantatású,:magáb.an fog-
lalja a logika tudomanyát és központi feladatának a 
természet (mégpedig az emberi praxistól függetlennek 
tételezett természet) filozófiai megragadását tartja. 
Mindebből következik Lenin műveinek ismeretében, 
hogy Lenin nem •tartotta (s nem tarthatta) az ún. tör-
ténelmi materializmust a fenti mádon éríelmezett dia-
lektikus materializmus „alkalmazott tudományának". 
Véleményem szerint Lenin szövegei legalább három 
féle dialektikus materializmus=kategóriát tartalmaz-
nak.3  A rnéltatlan történelmi örökösök azutan, els ő-
sorban Sztálin A dialektikus és történelmi materializ-
musról c. művében, következetesen a feje tetejére állít-
ják a lenini (koncepciót, a nüanszokkal nem tör ődve 
a dialektikus materializmuson természetfilozófiai tör-
vények :és formái-logikai pozitivizmus ideológiai pár-
latát értve kiszorítják az emberi-társadalmi praxis 
vizsgálatát a marxista filozófiából, s valóban techno-
lógiai jellegűvé degradálják az ún, történelmi mate-
rializmust. Az így felfogott dialektikus materializmus 
természetesen újra visszahelyezi el őjogaiba a „rejtett 
istent", akinek a neve Természeti Törvényszerűség, 
az ősmozgató determinizmus. (Engels elnevezésének 
irónikus apoteózisa a dijamant sztálini megfogalmazá-
sa.) 
Hogy Gramsci nem használja a fogalmat, annak el-
sődleges oka a marxizmus nyugat-európai hagyomá-
nyaiban, illetve a nagy olasz marxista el őd, Labriola 
hatásában keresendő. Labriola most ént történelmi 
materializmuson, mint Plehanov (ill. Lenin). Az ő  ér-
telmezésében a történelmi materializmus a marxizmus 
filozófiájának, politológiájának és a polgari politikai 
gazdaságtan kritikájának hármasegys:ége. S Labriola 
lesz az is, aki a marxizmus filozófiáját el őször nevezi 
a gyakorlat filozófiájának. (Téves tehát .az a hiede-
lem, hogy e fogalom Gramsciitól származik.) Mint lát-
ható, Labriola (és Gramsci) történelmi materializmu-
sa lényegében nem más, mint Plehanov és Lenin 
(egyik!) felfogása ,az ún. dialektikus materializ іmusróL4  
Természetesen nem az elnevezések különféle haszná-
latán mú1k, hogy Gramsci tudomást vesz-e az ember-
től fiiggetlenül létező  természeti világ pricipiumairól, 

illetve, hogy mindannak milyen jelentőséget tulajdo-
nít. Ennek vizsgálatánál a legkülönfélébb félreérté-
sekre és félremagyarázásokra került sor, hiszen az 
olasz gondolkodö erre vonatkozó börtönfeljegyzései 
töredékesek, hevenyészettek és helyenként egymásnak 
ellenbmondók, éppen kifejtetlenségük következtéiben. 
(Minderről behatóan értekezik Huszár Tibor A cselek-
v ő  ember c, tanulmánykötetében.) 5  
Annyi ibizonyos, hogy Gramsci totalitás-koncepciója 
eredendően a történelemiben (és a történelmet) cselek-
vő  embert állítja vizsgálódása k•özéppontjaba, szem-
beszállva a marxizmus vulgarizálóinak (pl. Buharin) 
„rejtett Istent" sugalló determinista felfogásával. 
Ezért nem véletlenül, s nem is a börtöncenzúra kiját-
szásának :kényszeréb ől tér vissza Gramsci oly gyak-
ran és olyan el őszeretettel a labriolai gyakorlati fi-
lozófiája fe!fogásához, természetesen elmélyítve az 
eredeti koncepciat. 
A determinista elméleti konstrukciókkal kezdett küz-
delem politikai jelentőségűvé válik Gramsci munkás-
ságaban .  „ .. A fatalizmus nem más, mint a gyengék 
tevékeny és reális akaratának leple. Ezért szükséges 
mindig kimutatnunk :a mechanikus determinizmus 
kérdéses voltát: megmagyarázható, mint a tömegek 
npiv filozófiája, amely csakis mint ilyen belső  erőfor-
rás, de mihelyt az é гtelmslségiek átgondolt :és kohe-
renst filozófiájává lesz, a passzivitás, •az ostoba önеlé-
gültség forrásává válik, még miel őtt az iilávetettb ől 
vezető  és felelős lett volna." S a fatalizmus elleni 
harc kontextusában válik érthet ővé, miért tartja 
Gramsci a filozófiát teremető  és nem puszta befogadó, 
vagy tükröző  tevékenységnek. 

4. 
Minden filozófia els ő  és utolsó !kérdése: mi az ember? 
Gramsci így válaszol: „Ha jól meggondoljuk, rájö-
vünk, hogy « kérdés feltevésével — mi az ember? -
- tulajdonképpen azt kérdezzük, mivé lehet az em-
ber, vagyis hogy az ember uralkodhatik-e, a saját sor-
sán, kialakíthatja-e, megteremtheti-e a maga életét? 
Mondjuk tehát azt, hogy az ember folyamat, ponto-
sabban tetteinek folyamata?" 
Első  hallásra J. P. Sartre aforisztikus 	kijelentése 
villan eszünkbe. Az ember az, amivé magát teszi. A 
két gondolattartalom között nem nehéz megvonni a 
párhuzamokat. Gramsci azonban másképp zárja 1e a 
problémát, mint Sartre. Az ember nem puszta indi-
vidualitás, teszi hozzá az olasz gondolkodó. Ha csak 
az volna, szembenálló viszonyban volna a többiekkel, 
ám ez a viszony organikus. Az ember annyiban öma-
ga megváltoztatója, :amennyiben :megváltoztatja „azon 
viszonyok egész (komplexumát, amelynek ő  az össze-
csomósodási partja". Sőt, szerinte már a viszonyok 
felismerése is :módosítóan hat vissza a viszonyokra. 
Gramscitól idegen az embernek absztrakcióként való 
interpretálása, iaz általános ember. Nincsen egy, vala-
miféle „minden emberben meglev ő  immanens emberi 
természet." Gramsci „.antrapolágiája" sem kerülhette 
el a különféle irányból érkező  megjegyzéseket. A leg-
arrogánsabban Althusser nyúlt a kérdéskörhöz,e újra 
megfogalmazva a maga neodogmatikus színezet ű  el-
méleti antihumanizmusát. Nem mell őzhető  Karel Ki-
sík véleménye' sem, annak ellenére, hogy jóval kifej-
tetlenebb, mint Althusseré. 
Miközben Kosík összehasonlítja Machiavelli és 
Gramsci emberképét, felteszi a kérdést: „Amennyiben 
az emberi lényeg a történelmileg meghatározott tár-
sadalmi kapcsolatok összeségével azonosul, hova so-
rolható a politikai és társadalmi körülményeik meg-
változtatásának képessége?" 
Machiavelli, akit Gramsci a reneszánsz jakobinusának 
nevezett, az emberi természet megváltoztathatatlansá-
gának hirdetője volt, habár közel sem annyira egyér-
telmúen, amint :azt Kosúk kikövetke гtetni véli. Machia-
velli emberét az önzés és a siker iránti örök kielégü-
letlenség irányítja: „Az emberek hamarabb felejtik el 
apjuk halálát, mint az apai örökség elvesztését" — 458 



1. 
Antonio Gramsci a fragmentumok gondolkodója. A 
Mussolini іbёгtёnеіьеn sínylődő, majd végleg felőrlődő  
marxista forradalmár számára nem adatott meg, hogy 
politikai és filozófiai 'bölcseletét vaskos kötetekbe 
gyűjtse, de még csak az saru, hogy gondolatait alapo-
san és .részletedben kifejtse. Az okok  ma  már jól is-
merték, •miként Gramsci hétköznapian egyszer ű  hősies 
élete, helytállása is. Gramsci ,a forradalom minden-
napjainak és nem ünnepnajainak a harcosa. Ténylege-
sen, de jelképes értelemben is, hiszen elméleti és gya-
korlati tevékenysége — habar Október eufóriájából, 
vörös messianizmusából születik — a 20-as, 30-as 
évek sokkalta prózaibb forradalmi „állóháborújában" 
kapja meg igazi jelentőségét és karakterisztikumát. 
Gramsci a forradalmi mozgalom nélkülbzlгetetlen em-
bere. Olyan vezet ő, aki érti és cselakszi a társadalmi 
gyakorlat „filozófiájának" a filozófiai gyakorlattal 
való szerves dialektikáját. 
A nem-pragmatista, elméletileg felkészült, alkotó 
szellemű  forradalmi vezető  sajatos arohetipusa, akár-
csak Lenin. Megkésett ardhetipusa, tegyük hozzá re-
zign•áltan némi tapasztalat +birtokában. De ki is van 
valóјб(ban Depésvesztésben? Jó adag parafrázissal: ha 
a itények nem felelnek meg az ideáknak (és az ideá- 

457 	lóknak!), az, nemde, mégiscsak a tények baja. 
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„Egy új kultúra megteremtése nemcsak azt 
jelenti, hogy egyénileg „eredeti" felfedezé-
seket teszünk, hanem azt is, és kiváltkép-
pen azt, hogy a már felfedezett igazságokat 
kritikailag terjesztjük, mondhatni, „társa-
dalmasítjuk", s ezzel az él ő  cselekvések 
alapjává, a koordináció s a szellemi és er-
kölcsi rend elemévé változtatjuk." 

Antonio Gramsci 

„A próféta fegyverrel kezében mindig dia-
dalt arat, de a fegyvertelent elpusztítják." 

Niccolő  Machiavelli 

Az utóbbi évtizedben Gramsci .életm űve az érdekl ő-
dés középpontfáiba került, s immár nemcsak a „klasz-
szikus" ,baloldalon. A növekvő  népszerűségnek egyik 
oka •kétségtelenül technikai" természet ű : ez az az 
időszak, amikor írásainak legjelent ősebb rétege elér-
hetővé válik — s nem csupán az olaszul tudók számá-
ra, de forditásban is. Ugyanekkor kulminál a marxis-
ta gondolkodáson belül az a „szellemi melegáramlat", 
amely a „vissza Marxhoz" jelszót t űzve zászlajára 
szembefordul a sztálini ideológiai örökséggel. A mar-
xizmus reneszánsza Gramsci gondolatainak reneszán-
szát is jelenti. S ez utóbbit csak föler ősítetté.k a hat-
vanas évek végének diákmegmozdulásai•t, az értelmi-
ségi ikontesztá•ciót követ ő  elméleti viták, útkeresési kí-
sérletek szerte Nyugat ,Európában. Elszaporodtak a 
Gramsci értelmezések és átértelmezések, megkezd őd-
tek az eszmei csatározásók a nagy olasz gondolkodó 
filozófiai örökségéért — és úgy tűnik, nemegyszer nem 
is minden hátsб  szándék nélkül. Nyilván nem légb ől-
kapott Marco d'Eramo ama •megjegyzése, amelyben a 
Gramsci-citátumokkal való manipulálás veszélyeire 
hívja fel .a figyelmet. )  A mon.tázsolt Gramsci-portrék 
rendszerint mesterségesen egynem űsítik a korantsem 
egyenértékű  és egyértelmű  anyagot, azt nem kialaku-
lási folyamatában vizsgálják, így azután nem szembe-
sítik Gramscit önmagával ott sem, ahol szükséges 
lenne; bizonyos fragmentális jelent őségű  gondolatokat 
abszolutizálnak, :s eljutnak a gondolkodó és a forra-
dalmár mondvacsinált szembeállításáig, megkérdője-
lezik — Karel Kosík szóhasználatával élve — a gon-
dolkodó politikus és gyakorlati politikus gramsci-i 
personál-úniój•át. Teljesen jogosan írhatja Кuszar Ti-
bor, hogy „alki a gomadolkodö Gramscinak hátat fordít, 
az a forradalmárt sem láthatja". És vice versa. 
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Gramsci vagy Lenin? A kérdés sarkított. Így, ennyire 
nyíltan a szakemberek nemigen fogalmaznak, ám a 
választ nem lehet megkerülni. Gramsci írásainak sok-
féle olvasata lehetséges: még reformista, s őt ultraba-
los is. Csak éppen sztálinista nem. Gramsci szelleme 
nem tűri a héklyákat. i letműve a töredékek nagy 
egysége, amelynek minden alkotóeleme egymással fe-
lesel. 
Gramsci vagy Lenin? Kimondatlanul is megbúvik 
szinte valamennyi Gramsci-értelmezés mélyén. S a 
kérdésben ott lapul a .baloldali munkásmozgalom Le-
nin halála utáni ellentmondásos 'történetének értelme-
zése körüli minden • sandaság. 
Gramsci eszméinek affirmációja jó ideig együtt járt 
a Leninnel való gondolati párhuzamok 'kimutatására 
való törekvéssel. Leegyszerűsítve: minden, ami meg-
volt Leninnél, (helyesnek ítéltetett Gramsci jegyzetei-
ben is, s ha mutatkoztak eltérések, annak vagy nem 
tulajdonítottak nagy jelentőséget, vagy az olasz mar-
xista croceizmusaként, az idealizmus irányába tett en-
gedékenységeként könyvelték el. Ilyen tendenciák kü-
lönösen a kimondottan filozófiai tematikájú hósok 
megítélésében voltak gyakoriak. A mérce Lenin volt, 
de nem az érett Lenin, nem a Filozófiai füzeteik dia-
lektikus marxistája, hanem a Materializmus és empi-
riokrtűcizmus Leninje, aki még nem szabadult meg az 
orosz hagyományokra épülő  mechanikus materializ-
mus valamennyi ideológikus !ballasztjától. 
A Рđlozófiarј  füzeitek (behatóbb tanulmányozása azután 
meghozta .a fordulatot Gramsci „perében" is, hiszen 
nyilvánvalóvá vált, hogy sokkal több a rokon vonás 
Gramsci és Lenin 'között, mint azt jó ideig hitték. 
Egyиbként Gramsci és Lenin szembeállítása koránt-
sem mindig •az Októberi Forradalom vezet őjének 
tömjénezésével járt együtt. (Ljubomir Sochor példa-
mutatóan járt elő  az olasz marxista filozófiai modell-
jének önállósá;gát hangsúlyozva). 
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REZI  ME 

U ovom broju objavljujemo регте  ha  Tolnaija i Martje Ulašija, zalim 
lilerarnu reportažu Marije Benedek te lesli, zavr3nj naslavak nomana Er- 
žebeta Juhasa — Emigranti. 

„Gramši  ii  lenjinist. Ali no  zbog toga što je njegov idejni  sister  slj č an 
Lenjinovom, ve ć  zato što odstupa od njega. Njihove dijalekti čke metode 

su sli čne. Kao i njihove lucidne sfrasti i metidj čna skeptj čnost, naravno. 

Gramšjjevj odgovori na izazov lstorije nužno se razlikuju od Lenjjnovih. 

Između ostalog, i zbog toga šfo  ii  Lenjin bio u mogućnostj  di  budi 

strateg „pokretnog rata" Revolucije, dok je njegov italtjanski u čenjk mo- 

гao da izgradi strategiju i poljtj čku taktiku primerenu zapadno-evropskoj 
situaciji. (...) Gramšjjeva koncepcija iotaliteta u središte svojih razmaf- 
ranja prvobilno slavlja čoveka koji deluje u istoriji (i ci istorjju) suprot- 

stavljaju ć j se delermjnjstj čkjm shvatanjima koji nagoveštavaju 	,skrivenog 
boga", vulgarizatora marksizma (npr. Buharin). I zbog foga se Gramši,  ii  

slu čajno, i  no  iz nužde da bi izigrao zatvorsku cenzuru, tako često i $  
toliko Ijubavlju vra ća svom shvatanju labriolske fijozofije prakse, produb- 
lјијисј , naravno, prvobitnu koncepciju." [Bela Ćorba  0  Gramšiju) 

„Šukj encjklopedjstj čkj rezimira dogadaje koji su prethodili hajdegerov- 
skoj 	egzistencijalisti č koj 	ontologiji, 	onu 	isforijsko-drušfvenu 	situaciju, 	u 

kojoj izbijaju u prvi plan, kao reakcija na odbacivanje rezultata hege- 
lovske 	jdealjstj č ke dijalektike, 	jracjonaljsti č ka 	rešenja 	koja 	crpe svoju 
snagu iz konflikfa li čnisfj i društva, kao izraza jednog kriznog razdoblja, 
rešenja kaja u suštini ve ć  formiraju jedan nov terminološki aparat koji 
se razilazi sa tradicionalnim 	kategorijama 	klasj č njh 	filozofíja, 	í koji се  
Hajdeger takode primeniti,  ox izvesne korekcije i prjlagodivši ga sop- 

sfvenim ciljevima." (Šandor Balint  e  knjizi Bele Šukija  0  Најде 9 еги ) 

„Pokrefa čka opruga Goldmanove koncepcije po č iva do kraja na опој  
јг6осјпј , da  ii Kjerkegorovu filozofiju Hajdeger upoznao preko Luk эč e- 
vih radova, a osnovu za ovu pretpostavku pružaju izvesni delovi Bi ća i 
vnemena. Goldman izvanredno zapaža da ii Luka čev filozofski sister u 

potpunosli prožet aktualifefom, angažovanoš ću i alfernativom 6 јса  i ni- 

šfavila — a pred hajdegerovskom filozofijom do kraja lebdi sjnfeza koja 

se manifestuje u romanti čarskoj filozofiji istorije. 5kicjrano č injenj č no 

stanje pruža priliku da se poipuno razviju 	u svojoj suštini sukobljene 

principijelne oblasti i, koji su određeni 	razli č itim koncepcijama. Drugi 

fundarnenfalni princip konvergencije izme đu Luka ča, Hajdegera pa čak i 
Huserla, po Goldmanu  jester imanenfno bi će čoveka u objekfjvnoj stvar- 

nosti; razumevanje „sveta radi sebe", šlaviše, u krajnjoj liniji njegovo 

shvafanje kao sistema pojava, ofelotvoruje se u Istoriji. Na faj пасјп , na 

horizontu filozofije pojavljuje se preduslov humanizma." ( А 1 раг  Lošonc  O  
knjizi Luka č  i Hajdeger, Lisijena Goldmana) 

Teks1  .&f iii Kova ča, koji objavljujemo 	povodom 	siogodtfnjice 	rodenja 

Endrea Adija, analizira egztslencfjaltslt čke crle u si'tci sveta velikog pe- 

sntka. „Onaj pojedinac koji se društvu suprotstavi samosveš ću sand — 

kee što ii to u č injo Adj — sfvara allernafivu рогоси  koje rože odlu- 

č jfi hoće 1i svoj život prožjvetj  fi osnovu svojih ose ć anja, i1j се  jab -

hiti sebe nad čove č noš ću, van čove č noš ću, ne č ove č noš ću žjvota. (...) Adj- 

jeva samosvesna samo ća fi razbija  bite, iako razbijenost bi ća izvan sebe 

maksimalno ose ća, jer mu ii jasno di  i u najboljem slu čaju rožero bjfi 

samosvesni, ali nikad i svesni б i ć a. A onaj koji veri  0 potpunostj бјса  
rue u sebi samom da prefvori u ubedenje — kao on — taj prihvafa 

č jnjeni čnosf doga đaja kao mogu ćnosf, a  fi kao kanceroznu nevolju; ali 

sari pod jednim uslovom: ukoliko koncenlrat mogu ćnasfi ume di zadrži 
unular svoje li č nostj." 

Povodom dvoslrukog jubiieja druga Tifa objavljujemo reporlažu Marfona 
Malulke koja oživljuje vremena neposredno nakon oslobo đenja jednog 

vojvodanskog Bela, Fekett ča. 

Kritika Ferenca Maka  bay' se ovogodilnjim BITEF-om, a na to se nado- 
~ егији  i belelke Tibora M. Fazekala 0 pojedtntm predsfavama sa BITEF-a. 
„Predstave 11. BITEF-a nije mogu će razmotrifi sa jednog stanovišta, jer 

one — i Pl  svojim svojstvima — pokazuju šjroku skalu „raspršenosfj". U 
svakom pojedinom slu čaju avangarda se susre će sa fradicijom uvek u jed- 
r,oi drugoj torn, u svakom pojedinom slu čaju dolazi do specifi č ne sim -  
6 јоге . (...) U svim svojjm elementima zaista  if  vredna samo predstava 
Tadeuša  Kantora."  (pile Ferenc Mak) 

Ve ć  skoro fridesetogodišnje Guljaševo prjsusfvo, njegove četjri zbirke i 
heterogena iskusfva ovih z б jrkj ve ć  su nazna č jla то 9 исе  puteve, mo- 
gu ćnostj njegove poezije. I dosadašnji motivi njego've poezije uglavnom 
u potpunostj  so  prisuini u maferijalu nove zbirke, 	Na pragu mona. Pre 
svega melodj čnost, naj č eš ć e u torn  i poitshih 	umefaka,  kan  raubijanje 

epskih delova. Slj čno se javljaju i ars-poetj čni delovi . . Pitanje pesme 
se ve ć  odnosi i fi žjvit, problem koji se svaki саг  postavlja, bib o gde, 
u vezi sa bib o сјт ." Eva Val 0 najnovijoj pes п t č koj zbirci Jožefa Gu- 
Ijala) 

„O гniva č  grada jeste jedan veliki unutrašnjj monolog koji baci sveflo  fi  
rnožjnu slvarj, ali pre svega razotkriva specifi č nj unufrašnji svet guy- 
cog junaka, od sjlnica svakodnevnice apatj č nog arhitekte, koji se rav -  
подивпо  kre će u svojoj stedini i živj svoj provincijski žjvot shvataju ć i 
to kao neugodnu obavezu, razjašnjava u se b i vitalne dileme, se ćaju ć j se 
mukotrpne orošlosti, svestan apafi čne sadašnjostj i fi  bit ruži časte per- 
spektive 6udu ćnostj koji pi6ožno dreždj u„bazilicj industrije", svestan, 
di „ рогодјспј  dim i privafna grobnica ve ć  pripadaju prošlosti". (Ferenc 
Beretka  0  novom romanu Đ erBa KonradaJ 

U prevodu objavljujemo lekst Huberta Sala: Povratak džeza, 	na fia  se 
nadovezuju muzj čke beleške Zollana Bi čketja i Imrea Poganja  0  džezu, 
odnosno roku. 

Likovna beleška Janoša 5jverija bavi se situacijom i ulogom omladinskih 
umetnj čkjh kolonija u Vojvodini, skiciraju ć j jedan takav o6ik rada, koji 
bj omogu ć jo ovim umefni č kim kolonijama  di preuzmu  fi sebe organizo- 
vano usmeravanje i orijentisanje mladih sfvaralaca. 
Likovne beleške Ofa Fenjvešjja govore  0 dyer a izložbama: 0 Meduna- 
rodnoj likovnoj izboBsj, koji je jesenas održana u Beogradu, na kojoj  ii 
težnja preredjva ča ka sveobuhvafnosti rezultirala visok sfepen heteroge- 
nosti i osrednjosf, i  0 prvoj samosfalnoj izložbj jedne nude umetnice, 
Klan e Kristovac, koja ii održana u Novom Šadu. 

Filmska belelka Zoliana Šuranjija vrli usporedbu 	Bergmanovog  fura 
Prizori iz bra čnog iivita  ra njenim knjtževntm acenanijorn. 



denk!t ismer, akinek van gyereke. Azt mondja, nem tudja m!b ő l van az 
asszony. A férje börtönben ül, állítólag a levél után bukott le, sikkasz- 
tott, onnan a ház, a szüleik betegek, ráadásul naponta utazik Újvidékre. 

Égnek áll a hajad. Már megint Bukorov. Mikor n ő  meg az a gyerek, hogy 
ne legyen már beteg. Három és fél kilométert kell karikáznod. Vagy 
nyolcan sürögnek abban a hatszor-hatos modern konyhában, ahol végül 
is kisszéken készíted el ő  a gyógyszert, mert minden más hely foglalt. 
Ha belépsz, valamennyien köszönnek. Rendszerint három öregasszony ül 
a konyhában, most négy, sose tudod kiválasztani a nagymamát — most 
is mind a négy odarohan a gyerekhez, mind a négy azt meséli, hogy 
nem kell félni, semmi az egész, csak egy bolhacsípés. Az egyik azt ígéri, 
hogy majd jól elver, almiért beoltod ezt a kisgyereket. A másik megfenyeget: 
— Nana, rossz néni, bántod ezt a kisfiút, majd kizárunk és nem engedünk 
be többet. — A harmadik a gyerek fejét simogatja: — Ne sírj, kicsim, 
ne sírj! A gyerek nem sír, annyira elb űvöli ez a cirkusz, ez a hangzavar. 
Amikor beoltod, akkor sem sír, hisz a negyedik anyó, aki az ölében tar-
totta (nyidván az a nagyanyja), míg te készítetted a gyógyszert, addig 
paskolta a kicsi popsiját, hogy az teljesen elzsibbadhatott. Amikor kihúzod 
a t űt, szinte egyszerre sóhajtanak fel: — No látod, már kész is! — A 
gyerek csak ámul-bámul nagy zöld szemeivel, azon csodálkozhat, milyen 
csönd Fett. 

Az asszony fekete, a férje is. A nagyobbik lány úgyszintén. Ez a kis vézna 
kölyök meg mi-re föl ilyen sz őke? Már el őre mondod az asszonynak, hogy 
ne huncutkodjon. (đ  az, aki hatalmas doboz kekszeket szokott rakni a 
táskádba.) Tudod, hogy ki se mehetnél az ajtón, ha nem fogadod el az 
ajándékát. 

— Ez most melyik? — kérdezed —, a lá'ny vagy a fiú? — Olyan egyfor-
mák. Kétszer szült az asszony ikreket. Még van itt egy tizennégy éves 
lány is. Tulajdonképpen ő  neveld a gyerekeket. Az asszony rendszerint 
az ágyban fekszik, nyakig betakarózva. Állandóan nyöszörög, hogy ő  is 



tosan akarsz csinálni, mint egy vizsgán. Ahogy beszúrod a t űt, nem megy 
a gyógyszer. Próbálgatod, aszpirálsz, újból nyomod, nem megy. Bedugult! 
A fene enné meg! Pont most, és pont itt. fgy van ez a vizsgákon is, ami-
kor a legjobban akarod, akkor nem s!kerül. Mondod, hogy nem tehetsz 
róla és azt kívánnád, hogy nyeljen el a föld, annyira szégyenled magad. 
Az asszony (szinte biztatóan) rád mosolyog és azt mondja, nem baj, 
nincs semmi baj. Kicseréled a t ű t és beszúrsz megint. 

Nagyon gyorsan összepakolsz, hogy miel őbb kiérj. 

Ismét a bíró utcájába kell menned, a szomszédjához. Sokszor megtör-
ténik: két-három napig jársz egy helyre és a szomszédba is kiküldenek. 
Rájöttél a turpisságra. Ha egy szül ő  meglátja, hogy a szomszédba kí-
járnak gyereket oltani, nem akar ő  sem lemaradni. 

A kisfiún látszik, hogy valóban beteg. És nagyon aranyos. Köszön, ha 
belépsz, és nem sír, ha beoltod. M,ílánra gondolsz, aki hasonló korú. 

Az asszony nagyon sovány, görnyedt. Nézed a szobát, a viragokat az 
el őszobában, a tiszta sz őnyeget, a vasalt szalvétát az asztalon, a kikemé-
nyített kispárnát az ágyon, a friss virágot a vázában, a kamillateát a csé-
szében, a csésze alatt a tálcat, a kisfiún a tiszta pizsamát, a nagyobbik 
gyerek iskolatáskáját, az íróasztaton a füzeteket, és hallod a másik szo-
bából egy asztmás bácsi köhögését. Meglehet ezt csinálni egyenes ge-
rinccel, frizurával, kifestett szemmel? 

— Maga Újvidéken dolgozik? —kérdezed. Láttad már többször az öt-
órás,i buszon. 

— Igen. Utazom minden nap — mondja szerényen. 

Nem teszi hozzá, hogy fárasztó, nem panaszkodik az asztmás apósára, 
az ágyban fekv ő  anyjára, sem arra, hogy mennyi baj van egy kisfiúval, ha 
beteg. 

Ahogy kiballagsz az útra a kerten át, visszanézel a termésk ővel kirakott 
házra. Szép ház. Anyádék külföldön dolgoznak, és nyilván ehhez hasonló 
kertes házról álmodoznak minden este. 

Meséled másnap Damjanka néninek, hogy milyen asszony ez a B.-né. 
Damjanka néni már huszonvalahány év е  dolgozik a kartotékán, szinte min- 



beteg , meg hogy nincs pénzük . Csak a kamaszodó , legüidősebb lány dol-
gozik szakadatlanul . Ha nem ismernéd az anyját, azt hinnéd , az ő  gye-
rekei ezek ,a kicsik . A sparherdan pelenkák g őzölögnek , mellette a sarok-
ban mosógép zúg. Hosszú cső  vezet a gépből az udvarra , az ajtón fúrtak 
neki egy lyukat. A csövet két helyen összetoldották , rongyokkal bebugyo-
lálva a toldásokat , a totdasok körül nedves a föld. 

— Jaj istenem, olyan beteg vagyok! — sóhajtozik az asszony. 

— Gyereket csinádni nem vagy beteg — szól közbe a 'lány, míg kiszedi 
a feketekávés csészét nyolc éves öccse kezéb ő l. 

— Te ne ugass! — mordul rá az asszony. 

A lány vállad von, fintorog . Olyan ez a fintor , hogy : h.adlgathatoik , ha neked 
így jobrb, de .azért rettenetesen utállak. Az asztal ml!ndiig tele van mo-
satlan feketekávés csészékkel . A másik szobából elődép vasutas egyen-
ruháb n az apa. Szikár. Vadán ivott? De lehet, hogy csak szom іorú. Azt 
mondja , üdjбn le, majd a k !sdány főz egy kávét . A kisaány .rád néz. Úgy 
néz rád , mint akli biztos benne, hogy ilyen helyen nem szaktál kávét Inna 
(ő  se inna a helyedben ). Megáll kezében a rántást keverget ő  kanál és 
rréz, látszi :k rajta , hogy szívesen főzne , hiisz akkor leülnél, továb;b látná a 
ruhád , a cipód , ujjadon a csöpp h гi,Uiá'ns-gyű rűt szemeden a festéiket, 
körmödén a гаkkot. 

Táskákban ide-oda pakolászol . Fél szemmel a tányt nézed . A lány várja, 
hogy kimondd: hát .akkor kérek egy kávét. És kérsz. A kormos dzsezvába 
belemér két csésze vizet . Irtó zavarban vagy . Nem tudod , hogy kihez 
szólj. Az "agyban ,az asszonyhoz , a szomorú , álmos , cigarettázó emberhez, 
vagy ;a láпyh'oz, ,aki; a szobá!bál tiszta ruhád hoz és el őtted , hogy Lásd, 
kitöröl két kis csészét . Nem is tudtad , hogy ilyen sokáig fotirr fel két .csésze 
víz. A lány is leüd és néz. NNintha színészn ő  volnál. 

— Nekem ,is főzöl? — kérdezi nyöszörögve az asszony. 

Te .már Ittál, :hallgass ! — szál vissza a lány. Aztán hátat fordítva szü-
leinek úgy áll előtted, hogy csak te láthatod ,arcát, úgy szó'I, hogy csak te 
halld: — Egyszer úgy elmegyek innen, de úgy, hogy azt sem tudják, 
hogy tétezem. 

Pislantasz egyet , mintha helyesefnél . Nézed a gőzölgő  kávét . Nagyokat 
nyelsz . Csak a kis ány ne vegye észre, csak ,m'i ~nden si:kerІljön, csak ő , 
aki mellett kis taknyosnak érzed magad , csak ez a lány ne gondolja 
róllad, hogy eléњetetlen Vagy. 


