
uJsymposion 
társadalom  1 978 Január 

1 4. évfolyam 

mu V Vѕzеt 
 

kritika 	153 



nősök 
cultusza 

Sötét, borostás arc. Szúrós, határozott, de nem 
szigorú tekintet. 
vleggyötört férfit, nyugtalan jellemet sugall az új-
зΡágfotó. A jó megfigyel ő  már az els ő  pillanatban 
лegállapíthatja, hogy egy nem mindennapi ember 
cégét szemléli. Ez a barna b ő r ű  élharcos nemcsak 
:Inyomott polgártársaira tudott hatással lenni, de 
eny űgözte a fajüldözés mindenféle formájának ii-
télő it is. Steve Biko h ős lett. A meggyilkolt dél -

~frikai szabadságharcos alakja belopta magát a 
Baladó ifjúság szívébe. 
4 világpolitikát rendszeresen követ ő  olvasóink 
minden bizonnyal ismerik Steve Biko történetét. 
A fejlett nyugati országok, de akelet-európai szo-
cialista államok fiataljai között is szép számmal 
akadnak olyanok, akik a mai kor jelent ősebb po-
litikai megmozdulásait is alig ismerik, viszont szí-
vük felett hordozzák a legutóbbi évtized apartheid 
elleni mozgalmak legnagyobb harcosának fény-
képét. Steve Biko fizikai tulajdonságai és tragikus 
élettörténete éppen elegend ő  volt arra, hogy Chi 
Guevara után újra felfedezzük a modern kor h ő -
sét. A legfontosabb és, ha szabad azt mondanom, 
legdivatosabb vonások pedig az írásom elején 
említett küls ő  jellegzetességek; sötét b ő r, borostás 
arc, nyugtalan, fiatalos tekintet stb. A h ősi haláli 
kiváltó okok már kevésbé fontosak számukra. F ő -
képpen nyugaton nem lényeges, hogy miért kö-
vetkezett be Steve Biko igazságtalan és törvény-
telen letartóztatása, bezáratása és megkínzatása. 
Fő  a tragikus vég, és az a tudat, hogy fiatal volt, 
és néger élharcos. 
Kezdtük már azt hinni, hogy az ideálok máshogy 
születnek. Baaderék fellépése és bukása, de nem-
régen bekövetkezett különös haláluk is csak a 
western-, b űnügyi és más, az erőszak bemutatá-
sában nem sz ű kölködő  filmeket közvetít ő  nyugati 
tévéállomások m űsorain nevelkedett fiatalokra volt 
hatással. A terrorizmussal szimpatizálók csak egy 
meghatározott csoportját képezik a nyugat-euró-
pai országok fiataljainak. Steve Biko ezzel szem-
ben a progresszívebb fogalmakat, divatosabb pa-
rolákat és a humánus eszmék szimbólumait ked-
velő  ifjúság h ősévé vált. 
Szabad jósolnom? Nemsokára mi is trikónkon és 
vállra akasztható táskáinkon fogjuk hordozni Steve 
Biko képét. 
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éjjel 

zokognak 
a pávák 

és a szél felfújja 
a tankok 
gúnyáját 

egy életlen konzervnyitóval 
zsebemben 
menekülök 
menekülök arról a helyr ő l 
ahol farkasokként faltuk 
a csokoládét 

biciklizek 
veszettül biciklizek 
mint katona koromban 
lábujjaim között az ég ő  
papírossal 

kifelé 
billegnek 

mint nagyszem ű  eső  kopog 
a birkák nyakában a cseng ő  

a vörös d ű lőutakon 
fekete bársonyok 
vándorolnak 
— arcuk kifut a kend ő bő l 
mint a tej 
ezek a fekete bársonyok 
a csintalan selymeket váltották fel 
— melyek teli voltak 
fogcsikorgatással — 
és most szamárháton 
billegnek kifelé 

mint nagyszem ű  eső  kopog 
a birkák nyakában a csengő  

a vörös d ű l őutakon 
a pokoli h őségben 
fekete bársonyok 
vándorolnak — ezzel 
fejeződjön be a mesékben 
az ásók kapák gereblyék 
és metszőollók lázadása 

a 
zöldfás 
utcában 

azon a télutón 
azon a hihetetlenül forgalmas 
piaci napon 
egy marék régi 
papírpénzzel 
mustráltad 
az esküvő i képeket 

a zöldfás utcában 

tari 
istváП  
versei 
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(jaj a menyasszonyoknak 
a zöldfás utcában) 



böröm 
reszket 

az a gyönyörő  ló 
vagyok 
akirő l az emlékm űvek 
alsó- 
névtelen-felét 
mintázzák 
államférfiakat 
hadvezéreket cipelek 
s ez bronzban 
kő ben 
nem nehéz 
(inkább szórakoztató) 

szabad id őmben 
legelek —egyféleképp 
kiegészítem a tájat 
melyrő l annyit álmodtok 

és bő röm reszket -- ehhez 
tartja magát 
a légy-raj 

egy 
idegen 

mulat bennem 
veri az asztalt 

figyelmeztetik hogy 
tábori 
hogy könnyen összetörik 

mulatok az idegennel 

milyen szomorúak a szélben 
a trombiták — bár 
az se ill ő  ha a bánat 
túl nagyra sikerül — 
mosolygok hát 
szétrepedek az édességtő l 
mint ég szemérmére tenyérl ő  
levelek között 
a fügék 
kacagok 
hogy kicsordulnak a könnyeim 

milyen szomorúak a szélben 
a trombiták 

— ó ezekre az asszimetrikus ritmusokra 
verseket lehetne írni 

(fegyverek vasa h ű ti a combokat) 
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„tudjátok meg —kiáltom 
mesteremmel — hogy a 
mennyek országában majd tótágast akarok 
állni mert itt 
nem lehetett" 



nem 
tudni 

nem tudni hogy álmodik e 
vagy csak a hasikója csavargatja 

át kell rendezni a falon 
az állatkákat 
rá kell szoktatni 
a kiságyra 
(melyen növeszteni lehet 
a rácsot) 

nagyokat visong 
kezdi felismerni 
a hangját 
örül 
a hangjának 

én meg veszítem 
veszítem 
és szégyenlom 

néha mennyire szégyenlom 

ki 
gondolta 
volna 

hogy a versek voltak 
azok a leszakadt gyíkfarkak 
melyek verdesésénél föleszméltünk 
az biztos 
hogy a gyíkok egykori farkukért 
jöttek 
sokan voltak 
hatalmasak 
dübörgésükt ő l remegett a kert 
hullott az égb ő l a toll 
— nem a vándorénekesek tolla 
az udvari brácsások a kacsák 
fehér tolla hullott akiket el őbb 
lefogtak 
meg kötöztek 
akkor hallottuk el őször a kuncogást 
bezárkóztunk 
és abban a váratlan havazásban 
újból átgondoltuk életünket 
akkor hallottuk ismét a kuncogást 
mely azóta is tart 
és akkor lepődnénk csak meg igazán 
ha egyszer félbeszakadna 3  



agy 
kő  
fő ltámadt 

apa meghalt — a madárijeszt ő rő l 
elrepültek a madarak 
a szúette ágy összeroskadt 

fülünkben celofán gy ű rődött 
szitakötő-szívünk 

apa meghalt — egy k ő  föltámadt 
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vastag 
eila 
árnyék 

a nagy sárga talpakon legyek mászkálnak 

ő  most — nyugodtan kimondhatjuk — otthon van 
lopott orgonát szór els ő  szerelmére 
a kilenc éves valikára 
aztán zsuzsával 
majd meghalnak az izgalomtól 
a vibráló nyárfák alatt 

később az említett hölgyekkel 
a kerti asztalnál 
süteményt rágcsáltok 
kihozzák a kávét — illata 
felejthetetlen 
és 
könnyeztek 
potyognak könny ű itek 
mint a zápor 
ez homályosítja el a kertet 
a vibráló nyárfákat 
ez után ébred az ember egyenruhában 
a mediterránon egy tó mellett mely az égbe öm-
lik 

ez után húz csizmát 
tölti meg fegyverét 
és ő rzi azt a képzeletbéli vonalat 
melynek a térképeken vastag 
lila árnyéka van 



(készülj 
most) 

pengéknek tékozló árnyékában 
agyar-növesztő  álszent áldozati bárány 
készülj most test ideges remegésed érzem 
suhint a kifent cifra szivárvány 

Ápisz-bikák kapálják 
fejünk alá a porhavat. 

Mikor tűnt el övembő l 
a kés is? 

idegenné lettem 
köztetek 

hazaérkeztem hát 
megint 

I  
csattogás 

(р . s.-nek) 

Mert szomjúhozunk. 
Tekintetünk tiszta és sötét. 
Lenne bár hazug. Önpusztító 
célszerűség. Már bet űzik nevünk 
visszafelé. Fejtetlenül 
árulkodó rejtjelet. 
Eme sokértelm űen világos 
rendszertelenséget szőve, 
mint a pók önnön börtönét 
ha újratermeli. 
E kopjaverte csend. 
Erő  erő  ellen vegyül, 
míg hallgatunk. Átfog 
kivétel, mérték, törvény és 
szabály. S átfogod. De 
hogy azonosuljon, ki innen is 
túl már önmagán? 

a. e. 

post 
festa 

Minden-Thermidorok havában 
körmünk alá a szegeket! 
Nyálukat nyelik a Törpe-Gargantuák. 

csorba 
béia 
versei 

Hogy állhatnának meg 
a mi lábaink kapuidban, 
szemeink a te tornyaidon? 
A lakatlan: bennünk. 
Igy szabad. 
Túl asosem-lakható. 
„Önmagukba fújnak kürtjeink." 
Soha-Nem-Omló 
Jerikó. 5 



korai 
munkák 

Sarokra tárta az ajtót, 
S tétovázás nélkül kiáltott: 
A kontinensek mozdulatlanok, 
Kiraboltak és halottak! 

Megivott aztán egy korttyal 
Három forrásból merített 
Vízbő l és késő  éjszakáig 
Szédületes könyveket írt. 

Reggelre, úgy mondják, nem 
Volt többé köd. 

A munkások, tegnap még szétoszlatva, 
Megérkeztek a külvárosokból, 
3záraz reggelivel 
És a fordulattal a kisujjukban. 

Jo 
iőő)áráѕ  

Elegendő , úgy mondják, egy tekintet 
A jövendő  ablakán át. Elmenni 
Az Ušćéig, ahol a sleppek rohadnak 
És kifordítják bens őjüket. 

A jó időjárás, 
Jusson eszünkbe, 
Az alsó folyáson érkezik 
A fagyott halakkal, 
Álmos turbinákkal 

Itt, a hajók istállója 
Mögött, lelassul a sodrás, 
A kezd ősebesség irányt változtat 
Akár a forgószél 
Az Északibb történettel. 

simon 
simonović  
versei 
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halál 
a 

b" 
klinikán 

Betoppantam a mi kedves, 
Túlterhelt klinikánkra 
(Belgyógyászati osztály), 
Levetettem sáros cip őm 
A szoba közepén. 

Az éjféli óraütéseket vártam, 
Földgöröngyöt gurigáztam 
Mellkasomban, tágítottam a szűk 
Garatot. Nagy kínnal 
Megváltoztattam helyzetem. 

A lepedő  alatt feküdtem 
Szótlan, az orvosi 
látlelettel a zsebemben. 
Vakondoknak kedveztem, sikerrel 
eloszlatva minden kételyt. 

négyszemközt 

Az autóbuszban kezd ődik, a gyalogátjárón 
Hanyagul és tapintatosan, 
Ki nyer, s ki veszít 
Egész városokat a légben, 
Ki száll le a következő  állomáson, 
Ki nyomja arcát a tarkódhoz? 
Fönt, felhők közt 
Folyik a vita késő  órán, 
Lenyűgözően munkálkodnak 
A felingerelt mirigyek. 
Valami láthatatlan mérték szerint 
Kiszabottak és egybeforrtak 
Közösülnek négyszemközt, 
Közösülnek, de nem szaporodnak. 

röviden 

Derűs képet láttam 
Kancsalítva. Megnövesztettem a foltot 
A fal másik felén, 
Csikket dobtam a városra. 

Követtem szívének 
Ütéseit, összegy ű rtem a kardiogramot, 
Lebontott hajával lánykori 
Napjaiba helyeztem. 

Lebiggyesztettem a;kaim. 
Gonosz szív ű , mit is 
Akartam? Stop. Hús van 
Minden alkalomra. 

böndör pá1 fordítása 7 



0 
másodvirágzás 

beretka 
ferenc 

úјabb 
történetek 
a 
doktornőrő ! 

A finomító kib ővítése megtörtént, de a rosszmájúak által kilátásba helye-
zett gyerek csak nem akart megszületnü. Azonban a Doktornő  továbbra is 
kényes pedaпtériával ügyelt a toalettjére, s az emberrel együtt tovább 
rótta az utcákat. A kedélyek lassan csillapodtak, a Dokto.rn ő  izgató-cso-
dálatbaejtő  fenoménje azonban újra és újra felrázta a lassan ismét kicsi-
nyes pnobl.m "árba temetkez ő  falut. 

Arra lettek ugyanis figyelmesek az emberek, hogy a Doktorn ő  egyszercsak 
ismét egyedül járt-k еJt az utcákon, egyre többször meleg szín ű  ruhákat 
öltött, пő iességét egy-egy kocéra іn nyakbakötött muszlinkend ő  is hangsú-
lyozta, s csak azok vették észre, hogy morcos az arca, akik nagyon kö-
zelről szemlélték. 

A táskáig azonban felfigyelt mindenki. Mert kezdetben csak két retiküf,t 
vitt magával, kés őbb hármat, négyet, s őt ötöt is. Akkor ismét felfigyeltek 
az emberek, szerettek volna belelátni a divatjamúlt retikülök rekeszeibe, 
a Doktorn ő  gyű röttes szövetburka mögé. 

Az asszonyok azt mondtak, szegény betegebb, mint volt, biztosan ott-
hagyta az az ember is, de furcsa volt :ez a dolog már kezdetben is, az 
az ember valaha normális volt, hogy mi történt vele, mi se-m? 

A Doktorn ő  a ,következ ő  napokban az öt táskán kívül még ekét nagy do-
bozt :is vitt magával, melyek gondosan egymáshoz voltak er ősítve kóc-
madzaggal. 

Az emberek valahogy féltek közeledni hozzá: lénye az emberi kíváncsiság 
lángnalobbantására képes volt, de az emberi bátortalanság távoltartott 
mindenkit attól, hogy megpróbálja félrelebbenteni a fátyolt, felnyitni a tás-
kát, leemelni a dobozokról a fedő t. 

A Doktorn ő  ,nem mászkált többet a villanykarók tövében, ,rá sem hede.rí-
teđt a kiégett biztosíték-betétekre, a gyerekek (ök mindig bátrabbak min-
denkinél, mert nem ismeriik a kockáztatás kockázatát) egyszer össze is 
gyűjtöttek a 5zámára egy rakást, s gúnyolódva kínálgatni kezdték neki, 
mire a D,oktorn ő  azt mondta: 

— Üljetek az akácok tövébe, s várjatok. Májusban kivirágzik a fa, szív-
játok be mézes illatát, s tépjetek bel őle, hogy szobátok is tele Kegyen 
szagával. Akácvirágzás után üljetek tovább a fa alatt, s várjatok tü гrelme-
sen. Nyárközépen olykor kivirágzik újra az akác. Akkor másszatok fel újra 
a fára, ne féltsétek gyenge b ő rötök a tüskékt ől, s tépjetek magatoknak 
egy szálat. Szippantsafok nagyot gyenge illatából (mert másodszorra gyen-
gébb már az akácnak illata), s magatok is akácfiává váltok, illatos virágú 
akácfává, kétszer virágzó akácfavá, tüskéitek távol tartják t őlete.k a rosz-
szat, májusban mindig vi.rágba borultok, s ha boldogok lesztek egyszer, 
kivirágozhattok újra. 

A gyerekek nevettek a buta b вszéden, volt, aki elmondta otthon 'is. Az 
anyák óva öntették őket: ne menjetek közel .a Doktorn őhöz, beteg, de 
Kehet, hogy boszorkány is, megronthat benneteket. 

A gyerekek meg is fogadták a tanácsot, májusig elfelejtették, amit a Dok-
tornő  mondott, csak éppen Varró Mari az a vénlány emlékezett még arra, 
amit a gyerekek meséitek. 

A Doktorn ő  táskáival egyre rótta az utcákat. Május elmú;ltával egy csokor 
száraz virágot szorongatott a kezében. 

Varró Mari egy este od аmerészkedett hozzá, s meg!kéndezte t őle, mi van 
a táskájában. 

— Férjhez megyek a nyáron — -mondta a Doktorn ő . —Érzem, kivirágzik 
újra az akác, s kivirágzom vele együtt én is. Gy ű jtöm menyasszonyi ke-
lengyémet, gy ű jtöm a virágot menyasszonyi csokromhoz. Gyere el holnap 
estére velem, ,megmutatom neked a titkot. 8  



Varró Mari akkor bevallotta neki, hogy szeretne akácfává válni. 

— Nyáron biztos kivirágzik újra az akác . Mássz fel a fára , ne féltsd a 
tüskéktő l gyenge bőröd. 

Varró Mari este elment a Doktomn ővel . A Doktorn ő  megvárta , amíg telje-
sen besötétedik, ,akkor kinyitotta táskáit, dobozait, s megmutatta Varró 
Marinak, mi van bennük. Varró Mari enyhe fuvallatot érzett, amint meg-
legyinti arcát . Olyan јб  volt egy pillanatig , mint a Legédesebb simogatás. 

Nyárig együtt mászkáltak mindennap. Az emberek kezdtek Varró Maritól 
is férni. Mert Varró Mari együtt szedegetett a Doktorn ővel. 

Egy sárgás nyári napon kiviirágzott újra az akác. Arra a .napra sokáig em-
lékezni fog a falu népe. A kю ránke.l ők már reggel úgy vélték, ez •a ,nap 
furcsább lesz, mint .a többi. Van, aki azzal magyarázta a dolgot, hogy köd 
volt, azért t űnt olyan furcsán a napkelte, vont aki a furcsa déli ver őfényt 
próbálta magyarázni valahogy , de a lényeg délután következett. 

Három gyerek hozta a hírt, hogy a Varró Mari fölmászott egy akácfára, a 
tüskék felhasogatták a bőrét, de lehozott magának egy kinyílt virágfürtöt, 
megszagolta és a hajaha t űzte. Aztán elt űnt valamerre. 

Egyszercsak megjelent a lakodalmas menet. 

A Doktornő  menyasszonyi ruhában, ,kezében elszáradt menyasszonyi cso-
kor, mellette az embere sötét, századeleji öltönyben, mögöttük Varró 
Mari, .a koszorúslány, hajában akácvirág, melynek nemdétez ő  illata be-
burkolta enyhén fonnyadásnak ,ind,uit arcát. 

Az emberek nézték a Doktorn őt, .nézték Varró Marit. Csóválták a fejüket. 
Varró Mari mellett lépdelt a Doktorn ő  nagyocska fia, cipelte anyja táskáit, 
dobozait. Az egész olyan misztikus volt, az emberek csak bámultak. 

A négy emberb ő l áll б  lakodalmas menet középpontjában a Doktorn ő  fe-
hérruhás alakja mint nyárvégi kivirágzott akácfa . Rejtélyes és megté-
vesztő . Mögötte Varró Mari. Lassan szöv ődő  itokzatosság. Hajában egy 
jelkép : lassan hervadó örökkévalóság. 

A lakodalom után Varró Mari hazament. Az emberek megpróbaltak köze-
Iedni hozzá , de valami furcsa erő  ... úgy érezték, ha közel mennek hozzá 
... mintha Varró Mariból ezer meg ezer tüske meredne feléjük ... Varró 
Mari nem az , aki volt. 

— Megtudtam a titkot — mondogatta olykor. 

Az emberek bambám néztek rá. 

— Megtudtam — mondta —, hogy mi van a Doktorn ő  táskájába іn. 

Az emberek kíváncsisan meresztették a szemüket. Akkor Varró Mari be-
ment a házba , s kihozott onnan egy retikült . Sokan azonnal megismerték, 
tudták , hogy a Doktorn őtő l származik. 

— Jövő re, de legkés őbb két év múlva én is férjhez megyek, csak addig 
össze kell gy ű jtenem kelengyémet — mondta. —Sok táska, sok doboz 
holmira van szükségem , időbe telik . De most már könny ű  lesz . Egészen 
biztosan. Tudom a titkot. 

S Varró Mari elindult gy űjteni, gy ű jteni. Egyszer a gyerekek utánamentek, 
s meglesték: Varró Mari virágokat gy ű jtött, szaraz gallyakat gy űjtött, ci-
garettavégeket gy ű jtött. Észrevették azt is, hogy olykor estefelé elt űrik, a 
Doktorn őhöz megy. Benéztek a kerítésen, s látták, hogy egy füstölg ő  rakás 
körül ülnek négyen: a Doktorn ő , a Doktorn ő  férje, a Doktorn ő  nagyocska 
gyereke s Varró Magi. A füstölg ő  rakás különös szagot árasztott: ég ő  
széna illata keveredett a májusi akác s a nyári akác nemlétez ő  illatával. 
Nagy munkában voltak mind a négyen: valamit hosszú cérnára f űzögettek. 

Varró Mami egyre furcsábban viselkedett. Az anyja a іggódni kezdett miatta, 
számtalanszor megtiltotta , hogy elmenjen a Doktorn őhöz , de Varró Mari 
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A faluban kezdték már megszokni .a dolgot, s Varró Marit együtt emle-
gették a Doktornővel. 

— Szegény Mari — mondták. 

Két év múlva kiv гrágzott kétszer az .akác. Az a nap szintén furcsának 
indult, a reggeli ködöt v е rőfényes déli napsütés váltotta fel. Délután meg-
jelent a lakodalmas menet az utcán. Varró Mari menyasszonyi ruhája bá-
mulatba ejtette az asszonyokat. Lassan fonnyadó .testét tet őtő l talpig át-
tetsző  füzérruha borította. Varró Mari olyan volt, mint egy jelenés. Elszá-
radt virágok, gallyak, cigarettavégek. Cérnára f űzve. Varró Mari meny-
asszony ruhája. Mellette ,a gyermek-v őlegény, a Doktornő  nagyocska fia. 

Akkor az emberek egszerre ,megtudták a titkot. 

Csak azt fu'resálío'tta mindenki, hogy ,a Doktorn ő  nem volt a menetben. 
Az embere egyedül baktatott a fiatal pár utá:n. Nemsokára ;azonban ez  is 
kiderült. A Đoktorn ő  aznap megszülte második gyereké đ . 

banka 
pista 
bátorsága 
Banka Pista még az olaj el őtt került a Doktorn ő  közelébe. Szerencsét 
próbált ;nála, pedig az nagyon furcsa dolog, mert Banka Pista közismer-
ten bátortalan ember szegény, a mai napig is az, csak egyetlen egyszer 
volt іь tіг  életében. 

Banka Pistát mindenki ismeri a faluban, lakodalomkor ő  kap legtöbb bort, 
és ha halott van, neki adnak legtöbb borsos kalácsot. Mert Banka Pista 
tulajdonképpen egész életében azt csinálja, hogy lakodalmas meg halot-
tas háznál segédkezi.k. Meg futballmeccsekre jár. A fociklub valahogy a 
tagjának is tekinti szegény Banka Pistáit, pedig katona sem volt. Igaz, 
neki van ;a legszebb göndör barna haja a faluban. Meg arról lehet fel-
ismerni, hogy már fél ötkor fölkel, s megy a faluba, útközben köszön 
mindenkinek. Csak a Doktorn őnek nem szokott köszönni, őt valahogy 
nagyobb tiszteletben tartja a többieknél, az is lehet, hogy szerelmes a 
Doktornőbe. 

t= ltes helybeli szépasszonyok kéjes kíváncsisággal nézik Banka Pistát, 
olykor suttognak valamit egymás közt, s szenvedélyesen kuncognak közbe. 
Valamelyikük azt olvasta, hogy az .idióták ,rendkívüli szenvedélyességgel 
szeretnek. 

Aztán valaki ki .is próbálta  •a dolgot, legalábbis ezt beszél,ték. S Banka 
Pista attól kezdve csodálatos fogalom volt, az egyszer ű  ember legfeljebb 
csak annyira mert közeledni hozzá, hogy megkínálja cigarettával, vagy 
adjon neki egy nyelet bort. 10 



A Doktorn őnek minden bizonnyal nem jutott a fülébe Banka Pista híre. 
Banka Pista azonban egyre félénkebb volt, amikor meglátta a Doktorn ő  
szőke haját, fehér keszty űjét. 

Az emberek kíváncsian figyelték: Banka Pista hosszasan ,nézett a sovány 
nőalak után. Тekintetében volt valami életes vágyakozás a megfoghatatlan 
iránt. Mint mikor gyermekkorunkban a magasba bámulunk. Fölöttünk szé-
lesen feszü г t az égboltozat, valami h űvös kékség, puha gomblyfe іlhő kв t 
látunk: Davldot és Góliátot, nagy párnákat és dunnákat, kövér elefántot, 
szivacspáncélba bújt harcost, nagyszakállú Jóistent, miind ~mind halvány-
szürkében, egy különleges, puha, csábító nyugalmat fenn a magasban, 
amikor szeretnénk hirtelen madarrá változni,, hogy fölrepü.ljünk oda kö-
zejük, a felh ők közé, vagy szeretnénk, ha hirtelen a feje tetejére állna a 
vilag, s mi e'lkezdenén+k zuhanni, zuhanni, zuhanni sokáig, míg végül 
nagyot huppannánk egy hatalmas felh őpárnán. Olyan isteni lenne a hup-
panas, sokkal jobb, mint amikor a rúdugró lepottyan hat .méter magasból 
az egymásra rakott sz őnyegekre, szivacspam.lagokra, majdnem olyan, mint 
amiikor elképzeltük, hogy nagyanyáik magasra tornyozott ágyaiba vetjük 
magunkat, amit azért nem .menü:nk sohasem kipróbálni., mert akkor lett 
volna nemulass. De elgondolni olyan jó volt mindkett ő t. 

Banka Pista még mindig .nézett a Doktorn ő  után. A nagydob rézcsavarja! 
kifényesedtek a kezében, mert a fújósok minden temetés után vele vitetik 
haza a nagydobot, valami Iefrhata đ lan fény ragyogott a szemében, sze-
rette volna kölcsönkérni a na,gydoibos fehér tányérsapkáját meg a sötét-
kék uniformist, pedig ha tudta volna .. . 

Egy lakodalmas vasárnap délután bejelentette, hogy máma ő  is vő legény. 
Nevettek az emberek rajta. 

— Aztán ki a menyasszony, Pistám? 

— Hát a Heves Erzsi — mondta. 

— De .az nem a te ,menyasszornyod, P+istám! 

— Nem bizony. 

Sok embernek elmondta Pista a lelke legmélyebb titkait. Elmondta, hogy 
kedveli .a cukrászkislányt, el is veszi, ha hozzámegy. Az emberek dicsér- 
ték ne-ki, hogy az bizony szép kislány, udvarolj neki, Pista, hátha sikerül. 

S Pista udvarolt is kitartóan, miközben a cukrászkislany jóíz ű ket nevetett 
a tréfán. Csak akkor állt el Banka Pista szava, amikor a Doktorn őt meg-
látta. 

Akkor csak ő  tudta, mire gondol, mit érez. Valami melegséget. Valami 
biztonságo-t. Akkor földbe gyökerezett a lába, csomó köt ődött a nyelvén. 

A Doktorn ő  szúrós szemekkel végigmérte, s szemébe fújta a cigaretta-
füstöt. Banka Pista ekkor megrázkódott, s utánalépett. Megfogta a Dok-
tornő  kezét, de az haragosan ránézett, s azt mondta: 

— Gyáva kukac! 

Banka Pista kérd őn meredt rá, de akkor már citerált az ima, reszketett az 
áll-kapcsa. Nem bírt mozdu+lni, 

Egy félóráig állt egyhelyben, aztán elment a cukrászdába, s megmondta 
a cukrászlánynak, hogy nem n ősül meg soha életében, rá ne várjon. A 
cukrászlány édesen kacagott a jó tréfán. 

Vasárnap Lakodalom volt a faluban. Banka Pista ott l ődörgött a menet 
végén. Láthatóan jó kedve volt, mindenkihez  szólt pár szót, majd a temp-
lom el őtt megállt, s ünnepélyesen kijelentette, hogy mától kezdve tényleg 
vő legény, de sohasem fog megesküdnii senkivel. 

Ettő l a naptól fogva törődini kezdtek Banka Pistával. A szépasszonyok 
magukkal vitték kiruccanásaikra, m.i+ndenki kipróbálta, .aki csak akarta, az 
egzotikum füstfelh ője sz űnni kezdett körülötte, s ha valaha netán talál-
kozott a Doktorn ővel, hosszan a szeеmébe röhögött. Szólni azonban egy 
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temetés 

„az elmúlt éjjel 
álmomban 
megjelent előttem 
a megboldogult 
von W*** bárónő . 
Tetőtől talpig 
fehérben volt, s 
Igy szólt hozzám: 
'jó napot, 
tanácsos úr'." 

(swedenborg) 

hajnóczy 
péter 

Mikor belépett a lakásba, érezni vélte a szagot. „Két órája halott már." Gépiesen az 
órájára nézett, mint aki valami elfoglaltságot, feladatot keres. „Egyáltalán: mennyi id ő  
múlva lesz szaguk?" De aligha érezhetett bármiféle szagot is: az apja, az Öreg teteme 
a hálószobában, a cseresznyefából készült ágyon feküdt az anyja ágya mellett; az 116-
szobát pedig, ahol most tanácstalanul álldogált, a hosszú, sötét hall és a hatalmas, 
súlyos bútorokkal telizsúfolt ebédl ő  választotta el a hálószobától. 

Képzeletben megtette az utat az apja ágyáig — ez elháríthatatlan kötelessége lesz —‚  
di  nem érzett sem fájdalmat, sem szomorúságot: maga a lakás volt idegen és isme-
retlen, mintha sose járt volna itt, a szobákat túlságosan nagynak, a barokk bútorzatot 
pedig ódonnak, kopottasnak látta. Megtapogatta a zsebét, cigarettát, gyufát vett el ő . 
Átfutott az agyán, hogy ilyen alkalommal egyáltalán illend ő  vagy megengedett-e a do-
hányzás. Aztán rágyújtott mégis: itt, az el őszobában szívja el a cigarettát, döntötte el, 
„odabent természetesen nem cigarettázik." A dohányfüst er ős, keserű  illata — meg-
nyugtatóan észlelte — elnyomta, megsemmisítette a szagot. 

Aztán meghallotta a telefoncsörgést, majd a fojtott, nyöszörg ő  hangot. „Anya." Meg-
szívta a cigarettáját, a hamut a tükör alatti asztalon egy apró rézhamutartóba pöccin-
tette. „Már végigtelefonálta a várost." Valahogy illetlennek érezte anyjának ezt a — gya-
korlati szempontból — nagyon is érthet ő  intézkedését, árulásnak ítélte, amely a halott 
apa és a gyász méltósága ellen követtetett el. De másfel ő l: ő  maga nem ivott-e három 
féldeci cseresznyepálinkát, amióta munkahelyén telefonon értesítették „a váratlan és 
szörnyű  csapásról", ami lesújtott rájuk, erre a furcsa, egy elpusztult életmód emlékeit 
idéző  családra ... Most pedig ahelyett, hogy bemenne az anyjához — aztán a hálószo-
bába kell mennie —, tétlenül álldogál és cigarettázik. „Tehát: tulajdonképpen mi a fel-
adata?" A válasz világosnak és egyértelm űnek látszott: azért van itt, hogy az anyja 
mellett legyen „ezekben a nehéz órákban". Ugyanakkor nagyon jól tudta, anyjának valódi 
támaszra és segítségre van szüksége —els ősorban pénzre és a jövő jét illető  praktikus 
tanácsokra —, nem pedig az ő  tétova és kényszeredett jelenlétére, ő rá, aki tizenhét 
éves korában elköltözött a szül ő i háztól és másfél éve egy „konzumn ővel" él. Nem-
sokára Mari is itt lesz, a „konzumn ő", pillantott az órájára, és Mari perceken belül fel-
találja magát; jön-megy, szervez, intézkedik, s csöppet sem tolakodóan fogadja a rész-
vétnyilvánításra érkez ő  barátokat és ismerősöket, kávéval és itallal kínálja őket; egyszó-
val magától értet ődően részese lesz mindannak, ami történik majd, anélkül, hogy egy 
percre is megfeledkezne arról, hogy „hol a helye". 

Mindenesetre: legalább .neki van helye és van feladata... 

„Fiam ... édesapád nincs többé." Tartotta kezében a telefonkagylót, aztán feltör ő  zo-
kogást hallott. „Háromnegyed hatkor csörgött az ébreszt őóra. Hirtelen felült az ágyában, 
a szívéhez kapott és visszaesett az ágyra. Vége volt." Kiérezte az anyja hangjából, hogy 
mindezt gyakorlottan közli vele; tehát đ , az egyetlen gyermek, most már az egyetlen 
férfi az  U...  családban, nemhogy els ő , de még az elsők között sem volt, akivel a gyász-
hírt kőzölték. 

„De most: ez a legfontosabb és legel ő revalóbb?" Be kellett ismernie, nem, a legtávo- 
labbról sem az đ  személye és érzelmei érdemelnek most megkülönböztetett figyelmet. 

„Talán apa." 

Mindenáron meg akarta találni azt a pontot, amelyhez képest „bemérheti a helyzetét" és 
a helyzetben a maga szerepét. A paplannal betakart test, az ágyon súlyosan fekv đ  két 
kéz, aztán a mozdulatlan, sápadt, borostás arc, a behunyt szem, a félig nyitott száj, 
amelyet —úgy hallotta valahol —ügyesen és észrevehetetlenül felkötnek majd azok, 
akiknek a tetemek temetésre való kikészítése a feladatuk. Bár látszólag minden intéz-
kedés a körül a valami körül forgott, ami az apjából lett, s amit minden látogató le-
hajtott fejjel megtekint majd a hálószobában, a fiú úgy érezte, hogy apjának ahhoz a 
valamihez semmi köze nincs. 

Hirtelen és tolakodón apja gondosan kitisztított és kisámfázott félcip ő it látta; ezekkel 
a cipőkkel kb. egyid ős volt. Méretre készített, er ős talpú, régies divatú borjúb ő r cipő k 
voltak; egy pár nyilván most is ott  611 az ágy mellett fekv ő  kisszőnyegen úgy, ahogy 
este gondosan odakészítették. Kicsit arrább egy szék, támláján a sárga hernyóselyem 
ing, az aprómintás szürke selyemnyakkend ő  és a tiszta alsónadrág, „minden nap tisztát 
váltott", gondolta a fiú és valami büszkeséghez hasonló érzés fogta el, mint aki apja 
rendszeretetének újabb bizonyítékára bukkant. „Minden reggel megborotválkozott." S ő t: 
ha vendégeket fogadott, vagy ő  ment el este, ismét tiszta inget vett és megborotvál-
kozott. 

Az elđszobatükörbe nézett: arca borostás volt, haja hosszú, kócos, csapzott. Elszégyellte 
magát és átvillant rajta a gondolat, hogy miel őtt bemegy a hálószobába, megnyiratkozik 
és megborotváltatja magát. Mintha a rend legalább küls ő leges jegyeire akart volna egy-
szeriben szert tenni — sosem fordított gondot ilyesmire —, mintha mindig is igényelte 
volna azt a rendet, amelyet az apja valósított meg a legapróbb, már-már nevetségesnek 
tű nő  gesztusban is, például, ahogy a cip ő it tisztította a fürd őszobában ... Külön rongy-
gyal „portalanította", kente, fényesítette a cip őket; a rongyok, cip őkefék, cipőkrémek 
példás rendben sorakoztak egy fadobozban, amelynek pontosan meghatározott helye 
volt az egyik fehérre festett szék alatt. Szertartás volt ez, akárcsak a borotválkozás, a 
mosdás, vagy az ő ltözkđdés, az étkezés és a dohányzás szertartása. 

„Nem is volt igazi dohányos." 

Ő  kétségkívül az; bár nem súlyos elefántcsontszipkából szívja a cigarettákat, mint az 
apja — a szipka két részét szét lehetett csavarni, s a kátrány megsz ű rése céljából vat-
tacsomót helyezni a szipka testébe —, aki kizárólag étkezések után gyújtott a cigaret-
tára, olyan alkalmakkor, amikor a cigarettát székében kissé hátrad ő lve, „tempósan", 
zavartalanul tudta elszívni, esetleg egy pohár bor mellett... 12  



Elnyomta a cigarettáját a réz hamutartóban. Hirtelen er ős vágy fogta el, hogy igyon 
valamit, homlokára kiütött az alkoholveríték. „Tegnap is részeg volt." Aztán: „Bent, a 
likő rösszekrényben van pálinka". Hogy a lik ő rösszekrényhez férk őzhessen, be kellett 
mennie a hallon át az ebédl őbe, ahol az anyja telefonál; esetleg háttal ül a lik ő rös-
szekrénynek, ő észrevétlenül ihat egy pohárkával, vagy inkább egyszer űen meghúzza az 
üveget, hogy elkerülje a töltögetéssel járó szükségtelen és áruló üvegcsörömpölést. 
Végül is úgy döntött: nem megy be a szobába, „inkább körülnéz a konyhában és a 
speizban". A konyhában nem volt semmi. A „speizban" viszont — titkon meggyre öntött 
rumra vagy tiszta alkoholra számított, amelyben szeptemberben zöld diót tettek el —
talált egy kb. háromdecis Diana sósborszeszes üveget, amely csaknem teli volt. Gya-
nakodva beleszagolt az üvegbe, mint aki attól ta rt , hogy ecetet tartanak benne. Az üveg-
ben nem ecet volt. A fiú megremeg ő  orrcimpával a szájához tapasztotta és meghúzta 
az üveget. 

„De: vedeli-e igy az apja?!" 

Míg azzal foglalatoskodott, hogy a maradék sósborszeszt elrejtse az egyik polcon sora-
kozó baracklekváros üvegek mögé, eszébe jutott, hogy apja sósborszesszel szokta tisz-
títani az elefántcsont cigaretta szipkáját. Másfel ő l: ha sósborszeszt nem is ivott, de a 
nemes borokat nem vetette meg, és minden évben négyszer berúgott. Egyszer kiesett 
a villamosból —éjjel a Margit hídon —, háttal zuhant a kövezetre és a hátizsákjában 
összetört a tízliteres „valódi somlóit" tartalmazó demizson. De el kellett ismernie: az 
apja részegen sem veszítette el kapcsolatát azzal a renddel, amelynek legapróbb szo-
kásait is mintegy morális tartalommal ruházta fel; pl. — ha kissé tántorogva is — le-
fekvés el őtt gondosan kitisztította a cip őjét, nadrágját élére hajtva az ágya melletti 
szék támlájára helyezte és vállfára akasztotta a zakóját. 

„Lemegyek a fodrászhoz, rendbe hozatom a hajam és a képem." 

Lábujjhegyen kilopózott a spe!zból, cigarettára gyújtott és benyitott a vécébe. Vizelés 
közben a W.C.-tartályt rögzít ő  két konzolt nézte; a konzolok talpa három csavarral er ő -
síttetett a falba, mint két kis csúfondáros arc: két csavar a két szem, egy a száj s a 
hosszú manóorr maga a konzol, s a kis arc rajta nevetett, er őfeszítéseit, hogy legalább 
a rend látszatára szert tegyen — fodrászhoz megy —, megkérd ő jelezte és reménytelen-
nek ítélte. Mindenesetre a sósborszesz jótékony hatásaként arca kissé kipirult, csillogott 
a szeme, s mikor a vécéb ő l ismét az el őszobába lépett, már nem érzett semmiféle 
szagot. О rájára nézett. 

„Mari nemsokára itt lesz." 

Tehát: nemigen húzhatja tovább az id őt, hogy bemenjen az anyjához s visszafojtott lé-
legzettel, hogy ne érz ődjék az alkoholszag, részvétet nyilvánítson, azután pedig lehor-
gasztott fejjel, kezét el ő l összekulcsolva, a hálószobába lépjen. Hirtelen eszébe jutott: 
előbb le kell mennie a fodrászhoz. 

„És ha itt borotválkozna meg?" 

De tudta: az apja késsel borotválkozott, amelyet ő  nem tud kezelni; pengés borotva 
nincs a háznál. Lelkiismeret-furdalás fogta el: miért nem tud késsel borotválkozni? Apja 
meg akarta tanítani a kés használatára, de ő  halogatta a dolgot, s bár hangosan nem 
mondta ki, azzal érvelt, hogy késsel borotválkozni apjához hasonló „régi vágású" urak 
szoktak; egy tizenhétéves fiatalember pengét vagy villanyborotvát használ. 

„Abesszinfába megyünk oroszlánra vadászni." 

Mintha az apja hangját hallotta volna; ő , a tizenegy éves fiú ott ül az „öreg" mellett 
az ágyban és tágranyitott szemmel hallgatja. Majd, egypár év múlva — ő  már nagy lesz 
akkor — Oxfordban jár egyetemre és a nyári szünid őben elmennek oroszlánra vadászni 
Abesszíniába... iviély, a c garettától kissé rekedtes hangon beszélt az apja, mintha nem 
is Oxfordról és Abesszíniáról, hanem a legmindennapibb dolgokról lett volna szó, pl. 
arról, hogyan húzzák ki a telet azzal az öt mázsa koksszal, ami a pincéjükben volt, 
hogy „fű tik ki" a terem nagyságú szobákat. De tudta: apja majd talál valami megoldást, 
„majd csak lesz valahogy" és végül is nem fognak télen fagyoskodni. Ha pedig — ta-
pasztalatból tudta — mindez így van, akkor a furcsán, idegenesen és kissé arisztokra-
tikusan cseng ő  Oxford és Abesszínia is igaz és valóságos lehet. 

„Elő tte le kell érettségizned." 

Viszont a tanuláshoz semmi kedve nem volt. Tanárai szerint „esze az van, csak lusta". 
Pedig nem volt „lusta": magolás helyett a fontos dolgokkal foglalkozott. Verne-, May 
Károly- és Cooper-könyveket olvasott, a várával, az ólomindiánjaival, kis ágyúival ját-
szott — az ágyúk réz csövében rugó volt és sörétet lehetett kil őni belő lük a várat véd ő  
katonákra —, gombfocicsapatának „rece pupi" gombjait kátrányozta és smirglizte gon-
dosan. 

Szomorúság tört rá — nem az immár valószín ű leg elmaradó Oxford és Abesszínia miatt 
— inkább egy elsüllyedt, kívánatosnak t ű nő  életmód végleges elveszítéséért, amibe talán 
nem lett volna utolsó dolog belekóstolni. Legf őként azt sajnálta, hogy le kellett mon-
dania azokról a n ő krő l, akiket egy szmokingba öltözött fiatalember inthetett volna magá-
hoz egy finom dohány- és parfümillatú bálteremben egy exkluzív bordélyházban; fiatal 
lányokat és érett, telt kebl ű  asszonyokat; le kellett mondania az estélyekröl, a teniszr ő l, 
a lovaglásról őszi hajnalokon, a kártyáról, a herendi porcelánnal megterített asztalokról, 
amelyeken gyertya ég s a pincér aperitifként száraz Martinit szolgál fel jégkockával és 

LЗ 	olajbogyóval... igy hitte, az apja így élt valamikor; ezt látszott bizonyítani a szekrény- 



ben védővászon alatt lógó zsakett, a frakk, az egyik polcon keménypapfr dobozban a 
sárga selyembe csomagolt cilinder, az arany kézel őgombok, s az el őszobában a tizenhét 
bambusz sétabot, amelyek egy kopottas, bordó fémhengerben — eserny őtartóban —
nyertek elhelyezést... 

„De: konzumnőkben nincs hiány és van sósborszesz." 

Elvégre Mari szép nö, és furcsa esti mulatozása!k során alkalma volt egyik-másik ba- 
rátn őjével is közelebbi kapcsolatba kerülni. Ugyanekkor be kellett látnia: az б reg régi 
életmódjával nem állhatták a versenyt ezek a „kalandos" esti összejövetelek, amelyek 
rendesen ivással vették kezdetüket, az ő  narancssárga kelmével bevont hever őjén vagy 
Mari franciaágyán folytatódtak hajnalig vagy másnap éjszakáig és általában a sápadt, 
karikás szem ű , kissé tántorgó hölgyek távozásával értek véget, miután belehánytak a 
mosdóba vagy a fürdőkádba. Eszébe villant: az б reg valahogy tudomást szerzett ezekr ő l 
az összejövetelekr ő l és egy ízben szigorú megrovás vagy bármiféle elmarasztaló meg-
jegyzés helyett a részletek felő l tett fel néhány szinte bátortalan, gyerekesen kíváncsi 
kérdést ... Mindez egy üveg „somlói" mellett történt, amelyet apja vásárolt, s fiát talán 
elsđ  ízben kezelve feln őtt emberként, maga töltött a két ólomkristály borospohárba. 

„Az бreg irigyelte volna az ő  életmódját?" 

A fiú nem tudott válaszolni a kérdésre. Apja talán azért kérdez ősködött, mert minden-
áron valami rendkívüli és nem mindennapi „tehetséget" akart fölfedezni a fiában, aki 
egyéb kötelességeit rendre elmulasztotta teljesíteni? A tisztelethez hasonló érzést váltott 
volna ki az apjában, hogy ő  valami hétpróbás szoknyapecér? 

Emlékezett rá: az úszás révén négy évvel ezel ő tt valóban úgy látszott, lesz bel đ le „va-
laki". Egy kisebb úszóegyesületnek ő  volt a sztárja 50 és 100 méter mellen; országos 
bajnokságokon is tisztes helyezéseket ért el; érmei, oklevelei a hallban lev ő  vitrinben 
állíttattak ki, mint egy „nem mindennapi tehetség ű" versenyző  kézzelfogható bizonyítékai 
és ereklyéi. Az ígéretes jöv ővel kecsegtető  pálya azonban tizenhat éves korában meg-
szakadt; lóverseny következett, ivászatok s végül Mari, a „konzumn ő", aki hét éwel volt 
idősebb nála és aki miatt elköltözött a szül ő i házból... Ráadásul abbahagyta gimná-
ziumi tanulmányait és f ű tésszerel őként, majd ácsok és kőművesek mellett dolgozott mint 
segédmunkás. S mindezt betetőzve: Mari nemcsak a szeret ője, hanem gy ű rűs menyasz- 
szonya volt — az el őbbit még elnézte valahogy az Öreg —, azzal késztetve szörnyülkö- 
désre a családot, hogy egy szép napon még feleségül veszi „azt a n őszemélyt". Nem 
is tudott számot adni róla, hogyan történt, hogy Marival egyáltalán szóba állt az apja s 
fogadta a lakásukban. 

„Juj ... te ... te ... kacsalábon forgó nyulacskám!" 

Látta a képet: Mari ott áll a földig ér ő  tükör el ő tt és öltözködik. Most jött ki a fürd ő-
szobából: csak egy magas sarkú cip ő , hagymahéj színű  harisnya és harisnyatartó van 
rajta. Ó könyökére támaszkodva fekszik a franciaágyon, újságot olvas, aztán Marira néz, 
felkel az ágyról, odamegy a lányhoz, letérdel elé, combjaihoz szorítja a fejét. „Juj ... 
te ... te ... kacsalábon forgó nyulacskám!", hallja Mari rekedtes hangját, pillanatra fel-
néz az arcára: a lány nedves szája félig nyitva, nyelvét fels ő  fogsorának feszíti. S ekkor 
a helyzethez egyáltalán nem ill ő  gondolat villan át rajta: azt érzi, hogy nagyon is hely-
telen dolog, amit m űvel, tanulnia kellene otthon az ebédl ő  sarkában, a „kuckójában", 
igen, a tanulóasztala el őtt kellene ülnie és matematika-feladatok megoldásán törnie a 
fejét; egyszóval egy maga korabeli gyerekember kötelességeit teljesíteni. De ez a kü-
lönös időpontban rátört kötelességérzet éppoly gyorsan elmúlt — szinte „leszakadt róla, 
mint gombokról a koldus" —, amilyen hirtelen rátört. Aztán ott feküdt Mari mellett az 
ágyon, csókolóztak — neki egyszer már „jó volt" —, s érezte, ahogy lassan ismét kí- 
vánni kezdi a lányt, s tudja, hogy harmadszor és negyedszer is kívánni fogja és aznap 
már egyikük sem fog mást akarni, mint szeretkezni; aztán remeg ő  lábakkal, karikás sze- 
mekkel mennek a konyhába enni valamit, de még egyszer megkívánják egymást, s végül 
sápadtan, verítékesen, a másik testének illatát a magukén érezve, az ágy szélén ülve 
megisznak egy nagy pohár konyakot. 

„Lefeküdt volna az Č3reggel is?!" 

Nem valószín ű , de nem lehetetlen, gondolta. Az mindenesetre tény, hogy Mari valami-
lyen módon levette a lábáról az apját, ha nem is a szó bet ű  szerinti értelmében ... 
Sokkal inkább valószín ű , hogy az Öreg, mivel egyetlen fia „kész helyzet elé állította", 
egyszerűen tudomásul vette a történteket, nyilván a titkos reményben: ez a kamaszos 
hevű  fellobbanás, amit csupán a testi vágy f ű t, szalmalángnak fog bizonyulni. Nyilván 
sejtette, hogy Mari az els ő  igazi szerelem az életében, s talán önmaga, atyai szerepe 
kudarcának tartotta a következményeket, els ősorban az ő  meneküléshez hasonló elköl- 
tözését a szülő! házból. Emlékezett rá: amikor el őször maradt ki egész éjszakára, s őt 
még a vasárnapot is Marival töltötte — valamikor éjfél körül keveredett haza —, az 
apja ébren volt még, olvasott az ágyában, s mikor belépett a szobába, így szólt hozzá: 
„Fiam, ebédre hazajöhettél volna." Nem szemrehányás volt a hangjában, hanem fáradtság 
és szomorúság. „Kint az étel a h ű tőszekrényben, melegítsd meg." A könyvet — Aquinoi 
Szent Tamás munkáját — becsukta és a borvörös paplanra helyezte. 6 ott állt az ágy 
lábánál, kezét a dereka mögött összekulcsolta, lesütötte a szemét. Az anyja a másik 
ágyon már aludt. A fiú őszintén szégyellte magát, nem elmaradása miatt, hanem azért, 
mert ezzel fájdalmat okozott az apjának, de örült is ennek a szomorú meghittségnek, 
hogy kettesben vannak és az Öreg —úgy érezte — megosztja vele fájdalmát és szo-
morúságát, ami majd később elidegeníthetetlen öröksége és tulajdona lesz. 

„Le kell mennie a borbélyhoz." 	 14  



De: meghúzza még el őtte a sósborszesszes üveget, vagy hagyja meg tartaléknak, és a 
Rózsafában igyon egy sört és egy fél cseresznyét? Cigarettára gyújtott s mintha az apja 
hangját hallotta volna: „ бne ász, bank!", hallotta a kártyák csattanását az asztalon; 
Szenteste volt — az anyja már lefeküdt és aludt — s ők ketten diópálinkát ittak és 
huszonegyeztek reggel öt óráig. Úgy két ára felé elfogyott a pálinka, s az Öreg vala-
honnan elővett egy literes üveget, az üvegben 96 °/o-os tiszta alkohol volt, s azt itták 
halványzöld pálinkáspoharakban, vízzel higítva. Az Öreg els ő  ízben kínálta meg szeszes 
itallal és cigarettával, addig csak lopva ihatott egy-két pohár bort a konyhában vagy a 
speizban és otthon kizárólag a vécében cigarettázott. 

Megszívta a cigarettát, a hamut a réz hamutartóba pöccintette. A teend ő ire, a minden-
képpen elvégzend ő  feladatokra gondolt, amelyekkel majd akkor kell foglalkoznia, amikor 
már visszajött a borbélytól és megtette azt a bizonyos utat a lakásban az apja ágyáig. 
Anyja nyilván felhívta már a körzeti orvost, hogy bejelentse „az egyedül az ő  vállaira 
vasököllel sújtó tragédiát"; az orvos majd kijön a halotthoz, megvizsgálja az heget és 
megállapítja — immár hivatalosan és végérvényesen —, hogy csakugyan meghalt. Kiál-
lítja a zárójelentést, amelynek alapján a Kerületi Tanács Anyakönyvi Hivatala kiadja a 
Halotti Bizonyítványt; az ő  dolga lesz, hogy elmenjen az Anyakönyvi Hivatalba s leadja 
az apja személyi igazolványát, a körzeti orvos zárójelentését, mert csak ezután kapja 
kézhez a Halotti Bizonyítványt, amellyel az Országos Temetkezési Vállalat illetékes hi-
vatalnokát kell megkeresnie, hogy eltemessék az apját. Meg kell határozniuk, melyik 
napra kérik a temetést s milyen id őpontban; dönteniök kell: a temetés els ő , második 
vagy harmadik osztályú legyen; határozni kell a „partecédulák" szövege, a nyomdában 
való megrendelés, a barátok és ismer ősök címére való postázás fel ő l; meg kell rendelni 
egy Virágboltban a virágokat és koszorúkat. Borravalót kell adni a hullaszállítóknak és 
nem utolsó sorban: megfelel ő  öltözékben kell megjelennie a temetésen, de szürke vagy 
fekete öltönye nincs, összes öltözéke rajta van: egy kopott, könyökén megnyúlt, kifa-
kult, valamikor téglaszín ű  pulóver, a kitérdelt, sárga kordbársony nadrág s a vásott, 
piszkos „viharkabát". Nemsokára megjelenik majd az apja két húga és a n ővére, talán 
még előbb itt lesznek, mint Mari, s „gondoskodó szárnyuk" alá bújtatják a gyászoló 
özvegyet; egyikük majd kimegy a konyhába, hogy rántottát készítsen az anyjának, aki 
hallani sem akar evésr ő l „ezekben az elképzelhetetlenül szörny ű  percekben, amikor 
még fel sem tudja fogni a csapást, amely Isten emberi ésszel beláthatatlan és kifürkész-
hetetlen akaratából szakadt rá". Végül azért megeszi a hat tojásból készített szalonnás 
rántottát, csak az utolsó egy-két falatot hagyja a tányér szélén, mert csakugyan úgy 
vélekedik, hogy b űnt követ ei az evéssel férje emléke ellen, s ezt a b űnét Isten látja 
s a többi b űne mellé följegyzi. 

Végül is lemegy majd a borbélyhoz és borotválkozás el đtt és után is iszik valamit a 
Rózsafában. Hirtelen elnevette magát, s bár megpróbálta visszafojtani a nevetést — hi-
szen jól tudja, nagyon is illetlen dolog nevetgélni abban a lakásban, ahol még talán 
ki sem h ű lt az apja teteme —, egyre hangosabban nevetett, vállai ütemesen rázkódtak 
és kicsordult a könnye. Eszébe jutott a Rózsafa vécéje el őtt a szerelmespár, akiket né-
hány nappal ezel őtt látott: a n ő  telt, feszes mell ű  szőkeség volt sz űk szoknyában, ame-
lyen kirajzolódott a bugyija; tükröt vett el ő  a retiküljéb ő l és a haját kezdte igazgatni. 
A férfi és a n ő i vécé egymás mellett van a Rózsafában, szemben a söntéspulttal. A 
férfi ott állt szorosan a n ő  mellett —jegygy ű rűt viselt, akár a n ő  —, kissé oldalra húzta 
a nyakkend őjét és megköszörülte a torkát. Aztán a férfi megölelte a n őt, szájon csókol-
ták egymást, aztán bementek a vécébe. 

„Elbúcsúztak előtte." 

De nem inkább az apjára kellene gondolnia, aki mozdulatlanul fekszik az ágyában, most 
végzett vele egy szívroham; az éjjeliszekrényen a kis kör alakú márványtalapzaton álló 
bronz kislámpára, amelynek rúdjához szétvetett lábakkal és zsebredugott kezekkel bronz-
bohóc támaszkodik s az apja arcát nézi? Lassan abbahagyta a nevetést. Az Oreg sem 
viselkedett mindig „illedelmesen", gondolta, s mintha ez valami felmentés-félét adhatott 
volna az ő  illetlen nevetgélésére ... Apja bizony néha ráordított az anyjára, amikor pl. 
vasárnap délutáni sétái fel ő l tétettek fel bizonyos kérdések. (A fiú csak annyit tudott, hogy 
anyja egy vörös hajú n ő re féltékeny, akivel állítása szerint „az urának egy családapához 
méltatlan szennyes és undorító kapcsolata van.") Megesett, hogy az apja összetört egy 
széket a fürd őszobában és zokogó feleségét faképnél hagyva sétálni indult a fiával 
Zugliget környékére; ő  vadgesztenyét szedett vállra akasztható b ő rtáskájába a járda mellé 
söpört falevelek közül, s az Öreg szótlanul lépkedett mögötte. Az ilyen „kirándulások-
ból" rendesen csak kés ő  este tértek haza, s az Ireg vacsora közben egy szót sem szólt 
az anyjához; megesett, hogy napokig nem beszélt vele, s ezekben a napokban az anyját 
minduntalan sírógörcs fogta e1, és hogy férjét kibékítse valahogy, a kedvenc ételeit 
főzte és nagytakarítást végeztetett a kisszobában lakó cseládlánnyal. Különben: anyja 
szüntelenül beteg és fáradt volt. Többek között állandó hólyaghurutban szenvedett; 
ahogy az Öreg tréfásan mondogatta: „Annyit hugyozik, mint egy fészkét és csipás szemü 
kölykeit védő  anyatigris." A hólyaghuruton kívül migrén, epegörcs, szívelégtelenség, kó-
lika, ízületi bántalmak és egyéb nyavalyák gyötörték, s az apja kérdésére, hogy miért 
nincs tisztességes ebéd, miért mocskosak az ev őeszközök és miért nem törölgeti le a 
port a bútorokról, anyja valamelyik betegségére és a cselédlány lustaságára hivatkozott, 
s arcára az ártatlanul megvádoltak és meghurcoltak mélységes szenvedését kifejez ő  vo-
nások telepedtek. Félnapokat feküdt az ágyon az elsötétített szobában, homlokán vizes 
borogatással vagy forró sóval megtöltött vászonzsákkal a hasán, s ha valamelyik barát-
nő je, akit elhaló hangon hívott fel telefonon, meglátogatta, ilyeneket mondott: „Érzem, 
hogy nemsokára magához vesz a Jóisten", „majd Odafönt találkozom az én egyetlen 
drága édesanyámmal, és újra élvezhetem az ő  áldott tenyerének végtelen jóságát", 
„majd ha már nem leszek, megtudja az uram és a fiam, hogy minden gondolatom és 
porcikám egyedül az ő  javukat szolgálta". 

„Igen, mindenképpen lemegy a borbélyhoz", s ez az elhatározása jóles ő  nyugalommal 
töltötte el, mint aki némiképp z ű rzavaros körülmények között teljesíti kötelességét. 

Látta a Farkasréti temet őben a megásott sírgödröt, a feketébe öltözött rokonokat és 
5 	barátokat , kezüket összekulcsolják , fejüket lehajtják, a férfiak levett kalappal állnak a 



sárga, tapadós agyagon, az asszonyok apró, illatos zsebkend őket szorítanak a szemük-
höz. A pap elmondja a gyászbeszédet, aztán a sírásók betemetik a gödröt, végül a 
gyászolók elhelyezik virágjaikat és koszorúikat a sírhalmon. Aztán betérnek a Búfelej-
tőbe, ahol magukhoz hasonló feketébe öltözött férfiak és asszonyok esznek és isznak 
az asztaloknál. Ők is letelepednek; a férfiak bort rendelnek, az asszonyok valami „éde-
set". I ott ül Mari és az anyja között. Már elhatároztatott: Mari velük alszik a temetést 
követđ  éjszaka: „semmiképpen nem hagyhatják egyedül a Mamát ilyen állapotban"; 
ami öt, az Öreg egyetlen gyermekét illeti, meglehetösen részeg lesz már akkor s ide-
genként figyeli a melegt ő l és az italtól fényl đ  arcokat. Hármasban mennek haza anyjával 
és Marival —útközben vesznek egy üveg cseresznyepálinkát éjszakára —, Mari gyorsan 
összeüt valami vacsorát, szátlanul esznek, Mari altatót ad a Mamának, segít megágyazni 
(az anyja a hálószobában alszik az Öreg üres ágya mellett, ők a hallban), aztán „lefekteti 
a Mamát". Mikor meghallják az anyja egyenletes szuszogását és horkolását, 6k is le-
vetkőznek és meztelenül egymáshoz simulnak az ágyban. Csókolózni kezdenek, aztán a 
fiú cigarettára gyújt és a szíve kalapálását hallgatja, miután „együtt voltak". 

A tökő rbe nézett, végigsimított az arcán, s a kis asztalon  6116 hamutartóban elnyomta a 
cigarettát. 

11 



mirko 
zurovac 

Ahhoz , hogy valakivel vagy valamivel , bárkivel és 
bármivel megismerkedhessünk , találkoznunk keli ve-
le; hogy összetalálkоzhassunk vele ,. elébe kell men-
nünk; hogy elébe mehessünk , rá kell lépnünk az ő  
útvonalára . A találkozás annyi, mint behatolni egy 
másfajta gondolkodásmódba ; Mi lehetne az első  lépés? 
Hogyan hatolhatu1nК  be  a kínaiak, japánok , az indiai, 
az afrikai népek sajátos világába ? Hogyan szabadul-
hatunk meg a nyugat ész -ikultuszától, hogyan ismer-
kedhetünk meg más kultúrá 'kkal? Az ősi kelet vilá-
gát megismerve e világnak a nyugati emberétől elütđ  
igazságát ismerjük meg . Ilyképpen annak az útvonal-
nak a kérdése , amelyen küiönbözđ  világok találkoz-
hatnak , nyitott marad. 

Kelet és nyugat taláлkozásánalk úгtvonalát még nem 
találtuk meg. A keleti embber annyira b letemetke-
zett a maga sajátas vit а  contemplativájába és a me-
tafizikai belenyugvásba , a nyц a'tit viszont annyira 
hatalmába kerítette a .haladás eszméje (maga a fej-
lődés lett a nyugati ember sorsa), a világ (ismétlđdđ) 
átforгnálásának vágyképe , az egyéni akarat ama tény-
leges gyakorlata , hogy döntsön a maga sorsáról és 
ítélkezzen a Tétezés felől, hogy — úgy tűnik — ez a 
találkozás kivihetetlen . Kivihetetlen lenne , ha a tör-
ténelmi folyamatokat mechanikus egymásra kávetke-
гΡésbеn tételeznénk : a körök így magúktól bezárul-
nak, rés —  ha csoda nem történik — nincs mid arra, 
hagy felfeszítsük őket, tJ•gy hozta a sors —úgymond 
—, hogy mnndjárt kezdetben jóvátehetetlen hibát kö-
vettünk el, és most már minden veszve. Csakhogy az 
ember mindig saját maga lehet őségéként egzisztál, és 
történehnét csupá nn 'a 'saját •lehetđségei és szabadsága 
iгá jti nyшΡtоtbtiság áшóall érithétli meg. Тö~ téneеlme tsháѓс  
annyiban van, amennyiben szabadság gondolatra él-
teti. A történelem időben adott , akárcsak az ember, 
aki a maga idejét létezéssel és cselakvéssel — azaz: 
tevéssel és teremtéssel — tölti ki, mert a nyugati  em-
ber  'a bizonytalanság (Kierkegaard ) és a véletlen 
(Malraux ) miatti ,szorongását " ősidők óta megkísé-
relte a maga létének és a Létndk 

.

á bitionyságára vál-
tani — a tett, abevés által . Másképpen nem is te-
hette. 

. 

Az eszmél 'kedő  tudat makacs sóvárgásából a lét kelet-
kezésének végtelenbe vesz đ  forrása , e forrás megne-
vezése után , kialaknrl az ember éls đ  meggубződése. 
A megismerhetetlen — 'az, ami végtelenül meghalad-
ja ismeretszerzési képességeinket - nem ismerhet đ  
meg, csupán elgondolható . Gondolhatjuk úgy, hogy 
mindennek a kezdetén Valami (a Lét) áll, vagy azt, 
hogy Semmi (a Semmi), s mihelyt ez meggyőződé-
sünkhé valik — amikor hieeszük hogy így van, ée 
nem is probálunk meg másképpen gondolkodni —, ez 
nem lebecsülend ő  mértékben meghatározza gondolko-
dásunkat és tevékenységii ket. Az emberre jell•emz đ , 
hogy meggyőződései (hiedelmei ) szellemében él és cse-
lekszik . Amennyiben a filozófia és a művészetek ha-
tásaal lehetnek az emberi meggy őződés fannáiбdásáгa 
— az elđbbi szilárd és következetesen alkalmazott 
érvei erejével , az utóbbi a dologišágnak 'az emberi vi-
lágban valб  szenvedélyes ábrázolásával és emberi ér-
zelmek kiváltásával amennyiben fölkeltenek va-
lamiféle meggyđzđdést , mozgóšnthatók is az ember 
érdekében . A filozófia éš a 'művészetek il~гképpen kez-
dettől fogva tevőleges részt vevői az emberi világ 
alakulásának , így komolyan kell vennünk ,hatásuk 
módozatait. 

a 
1ét 
Ёінја  
ёS 
a 
semmi 
l~tјa 

ѕ?emе lvények 

Ma már igen 'keveset tudunk arról , .mi késztette az 
őskor nagy természetes közösségeiben , a metafizikai 
rejtélyek igézetében élő  népek közül az ősi kelet né- 
peit arra , hogy minden létező  eredeti szubsгtanсiбјб-
nak a Semmit kezdjék gondolni , érezni, a régi görö- 
göket pedig arra, hagy mindenek kezdetiére a Létet 
helyezzék . Az ismeretelmélet szociolágiája magyaráz- 
hatja ugyan „valóságos erđkkеI" a gondolkodás folya- 17 



martát, ha azok váltották ki, mégsem állíthat semmi 
bizonyosat is gondolkodás ama elsö •moccanásáról, ami-
vel — majdhogynem csodaképpen, s őseink leküzdhe-
tetlen kíváncsiságától hajtva, hagy visszanyúljanak a 
lét kezdeteihez — az megfogant. Ami gondolkodásunk 
számára elérhet ő, s ami !következményei alapján to-
vább fejthető, tolmácsolható, az csak az ősi kelet és 
az ősi nyugat emberének fundamentális meggyđzđdé-
sében mutatkozó különbség, amelynek révén öntör-
vényű  módén két eltérđ  világ, két eltérő  ;kultúra ala-
pozódott meg. 

A gondolat mindkét égtájon az đsök megnevezésére 
való ellenállhatatlan t đrekvésben fogant meg, s ez-
után foganhatása jеgyében asírázatt ki. Az els ő  jel-
zéseket, amelyek a kezdetek kutatására késztették a 
gondolkodást, homály fedi. Feledésbe borította őket az 
idő, s az egyszer életre kelt gondolkodás új jelzé-
seket keres arról, ami mélyebben van s egyben több 
is maga magánál. A keresés által elveszítjük azt, amit 
kerastis>ik. Minden újabb nyom meg jobban eitávolít 
bdnnii¢nket tőle, hiszen eleink a lét forrásának közel-
ségét olyan erővel érzékelték, ami számunkra csak-
nem felfoghatatlan. Az ősök megnevezésének els ő  gon-
dolata a dolgok kezdetének közvetlen közelében szü-
letett, ily módon a bizonyosság olyan er ővel ragadta 
el, ragadta magával az emberi közösséget, hogy az 
maga is megnevezhetetlen, kimondhatatlan, mint maga 
az ősök. Az ember a végső  kérdéseket illető  kétel-
kedésre és .gyanakvásra való hajlama ellenére is át-
ragedi magát neki, hogy olyan sebesen sodorja, aho-
gyan önnön élete áramlik saját magában. Lénye leg-
elementárisabb részével éli át igazságát, mélyen és 
szenvedélyesen, minden kés őbbi refleхió tehát, még 
a legerđsebb is, csupán eddig az elementáris élmé-
nyig ér, és ezt veszi cáfolhatatlan ikündulópontjának. 
Am ha így van, akkor Descartes vagy Husserl sem 
juthat tovább, is maga szkepticizmusával sem, önnön 
lényétől, mint a korabeli európai ember gondolkodás-
típusától, életérzését ől. Ha ugyanis más égtájon szü-
letnek, a bizonyosság kétségbevonhatatlan jele min-
den bizonnyal máshol fénylik fel el őttük, vagy pe-
dig még az eszmélkedés legelején kihuny. Így tehát 
az ősök megnevezésének legels đ  kísérletére szakadék 
támadt a keleti és a nyugati szellemiség köz đtt, amit 
a két világ találkozása érdekében át kellene hidal-
nunk. 

Nem a világ földrajzi fölosztásáról, a tömbpolitikáról 
van szó, nem a földrajzi és palmtlkai érctelemben vett 
keletről és nyugatról, amelyek régóta kapcsolatba ke-
rültek egymással, hanem arról a két kulturális szfé-
ráról, amelyek egyike a zen-buddhizmus, mind a ke-
leti filozófiák legkifejez đbb változata alapján, másika 
a régi görögök filozófiája és művészete alapján ke-
letkezett és fejlődött tovább. Ehelyütt persze nem csu-
pán a zen-buddhizmus meghatározott filozófiájára és 
a régi görög filozófusok munkáira gondolunk, hanem 
az e filazófiálkban ösзzegezпdő  gondolati t&ekvdsek 
egészére. Mindkét kulturális szféra sok-sok forrást 
egyesít, amelyek mind hozzájárultak kialakulásához, 
s napjainkban a két kultúra •két pólusként áll szem-
ben egymással. A buddhizmus és a zen-buddhizmus 
létrejöttének okai i nyegileig azonosok az illet ő  filo-
zófiák Azsia-szerte való elterjedésének okaival, azok-
kal az okokkal, melyeknek köszönhet đen „uralkodók 
és a tömegek" vallásává vált India, Mongólia, Tibet, 
Kína, Japán népei közt. A Védák bölcsessége, úgy 
tűnik, az ősidőkbđl, a történelem hajnalának legko-
rábbi óráiból veszi eredetét (Rishi, a régi bölcsek tu-
dománya), s az Upanisádák, amelyek „minden kés őb-
bi filozófiai irányvétel csíráját tartalmazzák", nem 
más, mint a Védák filozófiai értelmezése (Veda-anta, 
a Védák vége). A buddhizmus eképpen csírájában 
megvolt már tényleges jelentkezése el őtt is. Miután 
megjelent, oly gyorsan elterjedt Azsia-szerte, mint-
ha az đsi kelet népeinek legmélyebb lényében, érzés-
és hitvilágában, önszemléletében és létértelmezésében 
e gondolat számára eleve készen állt volna a talaj. 

Ha leteszünk arról, hogy fölkutassuk az összefüggések 
gyökerét, amelyek oly különböz őképpen alakították a 
keleti és a nyugati ember gondolkodásmódját és ér-
zésvilágát; ha feltételezzük, hogy ez id ővel, az emberi 
lény fejlődésével egészen еltemetődött benne, akkor 
csupán a kétféle gondolkodás különbsége marad meg, 
amely hordozóik alapvet ő  meggyőződésén nyugszik, 
s amelyet eme eltérđ  meggyőződések egyenes kđvet-
kezményeinek figyelembe vételével kell végiggondol-
nunk, értelmeznünk Ha e •következményeknek nyo-
mára bukkanhatunk egy-egy nép kulturális fejl ődésé-
ben, akkor nem túlzás azt állítanunk, hogy a meg-
győződés, amely a fejlemények lehet đségeit hordozta 
magában, sarkköve maguknak az egyes kultúráknak, 
s kelet •és nyugat kulturális demarkációs vonala, az-
az a keleti és a nyugati kultúra választóvonala csu-
pán képzeletben vonható meg: valahol ott, ahol az 
ősi kelet bölcsességének hatása a görög filozófia és 
muvészet hatásával érintkezik. Ezek a kisugárzások 
az emberi életet összefogó meggy đződés erejét feje-
zik ki, de egyben alkotó részei is annak. 

Ha a gondolatnak cselekvéssé kell válnia és ha a 'kul-
túrák a cselekvés útján jönnek létre, akkor keletke-
zésük és fejlődésük nem ismerhet ő  meg az alapjaikat 
képezđ  hiedelemvilág és eszmerendszer nélkül. A •ke-
le'ti kultíina az ő si keleti bölosességre épül, a nyugati-
ban pedig, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem, 
a görög filozófia és a görög művészet szívverése Kik-
tet erőteljesen. Egyik tudás is, a másik is, •az is, 
amely •keletről érkezett, s az is, amelyet a mai nyu-
gat „hübele Balázs"-mentalitása jár át, az embernek 
az ősokot kupató metafizikai szenvedélyéb ől fakadt, 
így tehát magában az ősök megnevezésének és a gon-
dolkodásnak az eltéréseiben lappanganak lehetséges 
jelzései a történelmi látóhatárok szétválasztásának, 
aminek révén egy-egy goлdolkodásmód annak a szem-
léletnek a szellemében taglalható, amelyhez tartozik. 
A kimondhatatlan kimondására való elhivatottságérzet 
által gyökeret vert meggy őződése erejét végül olyan 
következményekben juttatja kifejezésre, amelyek sora 
napjainkba nyúlik: 

A keleti ember felfogása szerint mindennek az 
alapjában a Semmi áll. A Lét csupán a Semmi hát-
oldalára ejtett folt, amit mihamarabb el kell tün-
tetni. Metafizikai révületében könnyen átengedi ma-
gát a néma zenének, ami minden létez ő  egyesülése 
minden dolgok .esszenciájának egyetemességében, mert 
világosan érzi a Semmi lélegzetvételét környes-körül. 
Mivel a Semmit igen erđsen észleli, a keleti lélek a 
megnyugvás szent birodalmába vezet ő  utat keresi. 
Minden ami létezőként jelenik meg: a forma, a név, 
az egzisztencia, a testiség, az érzékek, az individuum, 
az erő, a tett, a fájdalom — csupán a Semmi tiszta-
ságát elcsufító folt, s arra jó, hogy a lelket letér іІtse 
útjáról, amely az örök boldogsághoz vezetné. S ebbe 
a szenít biirodaloanba az ú , a keleti filozófiák szerint, 
saját magunkon keresztül vezet. Az önnön lénye 
mélységeibe, belső  világába való elmerülése, mellyel 
„az egyéni tudat szálai meglazulnak, elszakadnak", a 
„megnyugvás" és a lélek tartózkodása az •érzéki, a 
külső  világtól, a lelki energiák visszafogása és össz-
pontosítása (a jóga), a szívm űködés szabályozása, az 
aszkézis — mind-mind olyan gyakorlatok, amelyek 
révén a keleti ember úgy érzi, alámerül az őselem-
ben, a Semmiben, nevét, alakját, fájdalmait maga 
mögött hagyja, névtelenné válik — mert a tökéletes-
ség felé vezető  úton eloszlik a személyesség 	az 
érzéki és érzelmi láz csillapul az ürességben, vissza-
tér eredetéhez, amelyen áll, a Semmibe. A jógaszutra 
ezért az ember lelkét egy tóhoz hasonlítja, melynek 
„medre csak akkor látható, ha nincsenek hullámok 
a felszínén". (...) 

A nyugati gondolkodás szerint mindennek az 
alapjában a Lét áll. Erre tanít bennünket kezdett ől 
fogva az európai filozófia és m űvészet. Parmenidész 
tнnítása csupán a hasonlóknál is sikerültebb, tekintve, 
hogy hatásos allegóriával támasztja alá abbéli meg- is 



győződésünket, hogy a Lét az adott, nem pedig a 
Semmi. (...) 
Az igazság útjának vannak jelzesei, melyekhez tar-
tanunk kell magunkat: a Lét nem keletkezett és nem 
szűnik meg, mert örđktđl fogva megvolt és mind-
örökre megmarad; •nincsen meghatározott helye (u-to-
posz) és nincsenek határai, mert mindennek megadja 
a helyét (toposz) és mindent magába zár; elpusztítha-
tatlan és megbonthatatlan, mert örök (aion, örök 
életű). 
Ily módon a gondolkodás legelsđ  homályos rezdiílé-
sében, már Parmenidész el đtt (aki e törekvésnek csu-
pán irodalmi kivetülését adta) megfogant az európai 
optimizmus csírája, a Létbe vetett hité, amir ől a tá-
vol-keleti népektől eltérően az európai ember képte-
len letenni. 

A 'keleti ember ama meggy őzбdéséb đl, hogy 
mindennek talapzata a Semmi, sajátos felfogás ,alakul 
ki az életről és az egzisztenciáról. Bizalmatlansága 
minden a lét jegyét hordozó dolog iránt (különösen az 
iránt, ami testi, fizikai), eltéríti đt a külső  világtól, 
es a bels ő  „elégés" nehéz próbatétele, a magában el-
merülő  tudat odaadó figyelésének aszkézise elé áшt-
j a. (...) 
„Egyedül jutottam el a tudáshoz. Kire hivatkozzak?" 
— Buddha felkiáltása az önnön lényében való aláme-
rülésnek, a befelé forduló tudat éber figyelésének ta-
pasztalatát közli, amire Lao Ce is régt ől fogva tanít. 
„A föld értelmét megtudhatjuk" —írja Lao Ce —
„anélkül, hogy kilépnénk az ajtón, a mennyboltét 
anélkül, hogy kitekintenénk ablakunkon." Saját lel-
künkben van elrejtve az dgaaság végs đ  betűje, lellkiim-
ket tehát, hogy eredetünk jelentésének szava fényleni 
kezdhessen, föl kell élesztenünk. A megéled ő  lélek az 
eredet jegyében elhamvad, s így a h űség és a nyu-
galom etikai álláspontja fontosabb lesz számára a cél-
ratörekvés izgága álláspontjánál. A keleti egzisztencia 
ezért a cseresznyevirághoz hasonló, melyet az els đ  ta-
vaszi fuvallat elsodor. Az a meggy őzđdés, hogy a 
Semmi a talapzata a Létnek, nem teszi lehet ővé az 
akarater őnek azt a makacs kapaszkodását, amely ki-
állhatná az élet féktelen rohamát, az élet okozta se-
beket. A fájdalmat kerülve a keleti ember meghátrál 
az élet előtt, mert úgy véli, hogy az elért megnyug-
vás, béke többet ér a sebek kárpótlásául .elnyert min-
den jutaiamnál. 

A nyugati ember másként tekint az életre, az 
egzisztenciára. Európa történetének aligha van jelen-
tősebb eseménye, amit ne annak a nemes er đfeszí-
tésnek a lendülete hozott volna létre, amit az euró-
paiak önbizalomnak neveznek. „Az európai ember" —
írja Elie Faure — „veszve van, ha elcsügged és el-
csüggedésében elveszíti .képességék, hogy a forma mö-
gött, a formán kívül látni, keresni tudja a szelle-
met." A nyugati egzisztencia azzal vert gyökeret, 
hogy meggyőződése a Lét és benne önnön léte adott 
volna, s nem hátrál meg az élet legsulyosabb táma-
dásai előtt sem. Konokul kitart, akár a szívós cserje, 
amelyet, úgy látszik, a legnagyobb vihar sem téphet 
ki, mert gyökereivel er ősen megkapaszkodott a léte-
zésben. Mi több, a nyugati ember nem csak a puszta 
létezést akarja, hanem a világban való érvényesülést 
is, a Lét mintájára, amely megmutatkozott szemléle-
tének, s így azzal együtt adott. A létezésben a Lét 
bizonyította meglétét, ;az egzisztencia pedig a tettben 
azt, hogy ő  maga cselekvő  és teremtđ . 

3. a) A keleti ember a tétlenséget választja, ami a 
Semmi hitére épülő  életszemlélet következménye. Ha 
az ember mulandó esetiegesség, s acél a kezdet és a 
vég, akkor acél nem érhet ő  el az egyént a többiek 
fölé emelő  munkával, alkotással. Az embernek, hir-
deti a keleti bölcsesség, meg kell szabadulnia a sze-
mélyesség láncaitól, le kell küzdenie a szenvedély 
hullámverését, amelyek a küls őségek csillogásával 
ámitják. A keleti lelket a személytelenség és .az ö bk-
kévalóság vonzza, az egészben-lakozás és a -névtelen- 

19 	ség, számára minden ami elkülönül, ami formát, elne- 

vezést nyer, csupán a Lét csapdája, amely letérít a 
Semmi útjáról. (...) 

b) A nyugati embernek nincs fiide a némasághoz. 
Hangos zene kell neki, akkor is, ha azzal megbontja 
az abszolút tétlenség eszményi harmóniáját, melynek 
révén aláhullhat a különös ürességbe, ahol szétfoszlik 
személyisége. Nem képes meghallani a néma húro-
kat, melyek „a szív utolsó dobbanásait" közvetítik, s 
az ősi többszólamúság néma, fennséges harmóniáját, 
nem tudja érezni ugyanis — a keleti emberrel ellen-
tétben —, hogy környes-körül és mindennek a leg-
mélyén a Semmi lélegzik. Ellenkez őleg, valóságosnak 
érzi a Létet, s olyan létezőnek az egzisztenciát, amely 
tettek révén, cselekvés révén válik azzá, ami. A tett 
nem az đsi harmónia megbontása , hanem teremtő  cse-
lekvés, amely által az ember megvalásithatja önma-
gát. A nyugati zene egy középpont köré szervez ődő  
zenei anyagból vagy erLls emelked б  hangzásokból te-
vődik össze, a gyakorlati életnek a munka és a szor-
galom az értékei, ami összhangban van a nyugati 
gondolkodásmóddal, életszemlélettel, létértelmezéssel. 

a) Az ember alkotta dolgok törékeny és ideiglenes 
volta a keleti ember szemében biztos jele minden-
nemű  „tevőleges pepecselés" hiábavalóságának, s el-
sődieges megbizonyosodasa ,a „asedekvés méltatlan vol-
táról" olyan — számunkra, akik csupán nyugati ér-
telemmel vagyunk képesek gondolkodni, végletesen 
idegen-életformává alakul, amely se nem cselekvés, 
se nem tétlenség, s nem is tétlenség a cselekvés ér-
dekében, hanem épp fordítva, a tétlenség érdekében 
történő  cselekvés. Ezért az eredeti keleti tétlenséget 
nem téveszthetjük össze a nehézkességgel, a lustaság-
gal, mert az valójában cselekvés ama bölcsesség szel-
lemében, amely felismerte, hogy mindennek alapjá-
ban a Semmi áll, hogy a szenvedés az egzisztencia 
sorsa, hogy az ember alkotta dolgok törékenyek és 
mulandók, s hogy a cselekvésnek csak akkor van ér-
telme, ha végsđ  soron .megszabadít mindent đl, ami 
szenvedéssel jár. Az önnön lényébe való elmerülés e 
félelmetes tapasztalata teszi, hogy „az ember nem 
cselekszik, és mégsem tétlen". Az érdek nélküli cse-
lekvés összhangban van az örökös megnyugvás biro-
dalmába vezetđ  út jelzéseivel, s a tett elutasítása nem 
vezethet rosszra, ami az alacsonyabb rendű  erő  szá-
mára elkerülhetetlen. A nyugati ember számára a 
tett következményeivel nem számító cselekvés azonos 
a tétlenséggel s mindig bontudatot vált ki. A kele-
tiek tudnak úgy cselekedni, hogy ha nem is tesznek 
semmit, nem tétlenek. „A tett nélküli cselekvésben 
legyetek békével" — tanácsolja Lao Ce, mert a Tao 
is, a ,;névtelenség formája", „a semmi képe", amely-
ből az ég és a föld keletkezett, s amely cselekvés nél-
küli, de nem meddđ, „sohasem tesz, mégis minden 
általa történt". 
Így tanítja a keleti bölcsesség és a Tao néma hangja. 

4. b) A nyugatiak füléhez nem ér el a zene nélküli 
zene, a némaság hangja, a néma zene és a néma 
hangok, s nem ismerik a tett nélküli cselekvést. Úgy 
vélik, a cselekvés által a tettben önmagukat igazol-
ják. A valóság a cselekvéshez tartozik, mivel a cse-
lekvés olyan dolgokat hoz létre, amelyek a valóságot 
alkotják. A cselekvés következményei — a keleti em-
ber szemében a Nirvánába vezet ő  utat benövő  gaz 
— számunkra a cselekvés kiváltói, a létezés igazolása, 
mert jelképei annak a képességnek, hogy a Semmi 
óceánja áthidalható. Legmélyebb tanácstalanságunk-
ban, az önmagunkba és a létezésbe vetett hit, bizalom 
legkritikusabb pontján is ezért folyamodunk cselek-
véshez, mert egyedüli módja annak, hogy er őt ve-
gyünk a kellemetlen, szorongató érzésen, ami a lét 
megbízható jelzésein túl merészkedvén hatalmasodik 
el rajtunk minden alkalommal. Olybá vesszük tetteink 
következményeit, mint magát a tettet. A lustaság, 
aecidia, egyike a hét fđbűnnek, mert nem igazolja az 
ember létezését, akinek a természetében él a törek-
vés, hogy tettekben és tettei következményeiben mu-
tatkozzék meg a világ el őtt. A hđs, ahogy a cselek- 



vés etikája mondja , tettek sora és semmi több. Azo-
nos azzal , amit elkövetett , s így đdipusz , minden hő-
siesség ősképe , térdre huh a szfinx el őtt , noha nem 
volt tudatában annak , hogy saját apját ölte meg és 
saját anyjával élt vérfert őzésben . ČSdipusz térdre bo-
rul, mert felelősnek érzi magát önnön létéért, mind-
azért , amit tudatosan vagy öntudatlanul elkövetett. 

A keleti ember előtt ismeretlen a„fár•adozásdk gyü- 
mőlcse", mert minden, a foiytonossdg és a megszű- 
nés, az anyag és az idő,, a 1ét és a semmi, a oselekvés 
is és anaak terméke is eg уaránt szertefoszlanak az 
eredeti bendenciában, hogy.  a Semmi abszolútunaa, a 
mindеnség . e1ső  alapelve és đ.sforrása makulá Іan лиа- 
radján ,, lеtöröltes~sék róla a szentségbelenítő  tett. 

Ilyképpen tehát kezdett őd fogva szabadék támadt a 
keleti és a nyugati szellemiség között . Az évszázado-
kon át megmarad .a kínzó magába mélyedésnél és 
szenved , emez pedig hű  marad a hóditás (rombolás) 
és a •tenemtés er őteljes törekvéseinek hatalmas lelke-
sedéséhez . S amíg a hinduk századakon át passzívan 
szemlélik a népek imperialista terjeszkedését, az eu-
rópaiak világokat pusztitanak el és hoznak létre. A 
gondolkodás és a pselekvés , úgy tűnik, az egész ismert 
történelem folyamán nem szakadtak el annyira egy-
mástól, hogy az ,emberi tevékenység legkezdetlege-
sebb formája is ne tartalmazott volna valamiféle esz-
meiséget. Ha ferdézzük azokat az id őket , amikor meg 
a gondolkodás •és a. cselekvés „összeférhetetlenségé- 
nek" nyoma seren volt, itt 'maga a gondolkodás válik 
kérdés •essé . Megfejthető-e a tett — még miel őtt a 
gondolat túlhaladta volna , mikor még oszthatatlanul 
öѕѕzetaгtoztak — a gondolkodásból ; avagy tett és gon-
dolat párhuzamosan növekedtek (a tett a gondolko-
dással és a gondolkodás a cselekvés folytán) s egy-
ségiikben kell őket szemlékiünk ? Buddha mozdulatlan 
alakja a gondolkodás uralmát jelképezi , ami az indiai 
kultúrát jellemezte . Az iszlám térhádítását a budd-
histák nem akadályozták , mivel a buddhista világné- 
zettől és ékebszemlélett ől idegen az aktív ellenállás 
módszere , és a brámánok erkölcsi eszményeivel át-
itatott Mahatma Gandhinak a XX. században is meg-
győződése , hagy „a szeretet útján diadalmaskodik a 
hódítókon", s nagy higgadtsággal egyfajta „passzív 
ellenállást" hirdet meg, amelynek értelmét Tolsztojon 
kívül európai ember .aligha foghatja fel. Kelet és nyu-
gat egyeлlőtlen fejlődése, 'a kelet furcsa lemaradása 
és a nyugat szédítő  felívelése mintha egyre távolabb 
sodorná őket egymástól kulturális tekintetben. A ke- 
yen КџlЕігбьan ma is  61 a gondolat бs a gsеОЈc~v& 
ősi egysege, ami nyugaton rég elveszett . Ebből az 
egységből az egyetemes megbékélés etikája , s a nyu-
gati diszhiammóтniából ,a kelet felé iгбnyuló impemiad6,sta 
töre klevés születik. 

Ez az imperialista törékvés a nyugati szellem mély 
belső  elіentmondásából fakad . Nem tudta ugyanis el-
viselni a konstitutív ,elemeinek aránytalan fejl ődésé- 
ben támadt feszi tséget . Nyugaton a gondolkodás ko-
rán túlszárnyalta a cselekvést . A cselekvés, úgy lát-
szik, nem tudott lépést tartani a gondolkodással, mert 
az, llumaga ~7abb csúcsaim, ltisztuubt, ábsze ІІeműit, a 
brutaІitás fölé emelkedett , humanizálódott , a cselek-
vést pedig a cselekv ő  ember lényének .minden rétege 
befolyásolja , irányítja , a szellem és a brutalitás egy-
aгánt . Az idő  nem fizikai értelemben vett, hanem 
immanens feloldásának igénye csírájában benne rej-
lik a nyugati gondolkodasmódban . S nem lanyhul ak-
kor ,sem, amikor a cselekvés már nem tudja .követni. 
A gondolat megtisztul , a tett egyre inkább mentesül 
a gondolattól . Ily módon kitűnt, hogy a nyugati kul-
túra talaján a gondolat és a tett egyenetlenül fejl őd-
nek, s aránytalan fejlődésükben megbomlik egységük. 
Az, hogy a nyugati szellem eredend ően a Létre van 
utalva , önmaga meghatározásának , megteremtésének 
tevékeny akarását kelti fel. A Lét talajáról magasra 
rugaszkodhat a gondolkodás . A Létből kinőve a nyu-
gati gondolkodás fölülemelkedik a Léten. 

A keleti gondolkodásnak nines ereje ahhoz, hogy 
ténylegesen fölébe nőjön alapjának , mert eredendően 
abban a meggyőződésben gyökerezik , hogy mindennek 
alapját a Semmi képezi. Eredeti arculata szellemé-
ben, nem követeli meg a čselekvést , hogy megиaló-
sulhaason, betetőzését a mindenfajta cselekvést ől való 
taтtózkоdásban látja . A tétlenség lassú ideje lehetővé 
teszi, hogy a gondolkodás és a cselékvés hosszú id őre 
szólóan együtt haladjon. . 

Ezért a keleti gondolkodás inkább etikai jelleg ű, a 
nyugati aktivista . Az a baгtózkodás etikai akb шΡsát 
követeli meg , exnéz a törekvés aktivista eélirányassá-
gat. (. .) 

A keleti lélek célja nem a külső  világ igazsága, ha-
nem önnön magáé . A világ aszerint határozódik meg, 
ami az emberben játszódik le. A lélek minden dolgok 
esszenciális egységének középpontja , s így a keleti 
ember boldog , „ellentmondások és keserves küzdel¢nek 
né1 11џ ' világban él: A Sémmi jelenlétének érzését ől 
elragadtatva gyakran . megfeledkezik lappangó képes-
ségeiről , ami a logika , a praxis , a teheré . S a nyugati 
szellem minden alkalom вnal, arcisikor a racionalizmus, 
a гасLnaііzmusra való leegyszerűsítés veszélyét érzi, 
a kelet ősi bölcsességéhez fordul. Schopenhauer vágya 
a Nirvána elérésére a XIX. század tudományos gon-
dolkodása iránti kiábrándultságot jelzi . Az Egyetemes-
Végbelen-Mindenség szelleme , amivel a keleti ember  
együtt él , a tiszta kontempláció és a finom lélekrez-
dülések birodalma az európai ember számára mindig 
nagy talány volt . Ott az a legfontosabb , amit az eu-
rópai kulttrália élet viharos fejlődése betemetett. Az 
elszegényítő  európai logika önkényunalma felől nézve 
a keleti szellemiség a „bölcsesség honaként " mutatko-
zik meg, melyet Európa legnyugtalanabb szellemei, 
mint Schopenhauer vagy a szimbolista költők a nyug-
talan időkben nyugtalanul megidéznek . A megidézés-
nek visszhangja támad . A megidézésből kihallik „a 
kultúra .és a művészetak elenségeinеk" „vad", „bar-
bár" ereje . A kelet nyugtalan megidézése elenyész, 
a nyugat imperialista előretörése kelet felé végzetes. 
Két gondolkodásmód , két kultúra, két világ találko-
zásé felszínre hozza eltéréseiket . De talákkozásuk igazi 
útja-módja eleddig ismeretlen. Hagy megismerhesse a 
keletet , az európai embernek meg kellene tanulnia 
eljutni a tiszta kontempláció és megvilágosodás olyan 
megysnamisitđ  áд ➢aрdtába , am іnllyet például a buddlais-
ták ismernek . Agyában , mely világ körüli úton гб-
pítli, nem lбtbalt o5odálаtas álinat az élmгбi, s mi-
közben betölti az érzés, hogy azonos a létezés nyo-
matékos Igazolásával , nem csaphatja meg a Semmi 
lélegzetvétele sem. Az európai hagyományok útján, a 
Lét útján az európai ember a Semmi jegyében alakuló 
keleti tradíciókkal keresi a találkozást . Hű  marad-e 
Igy saját hagyományaihoz , vagy megtagadja őket? 

bognár antal fordítása 
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a délszláv 
és a jugoszláviai 
magyar 
népi kultúrák 
játéktevékenységi 
sajátosságai, mint 
a film-formanyelv 
példái 

sz. m. ejzenstejn hagyatéka 

A jugoszláviai magyar nemzetiség filmművészetével foglalkozó eddigi írásaimban 
gyakran hivatkoztam Ito Bihalji-Merinre, aki oly utolérhetetlenül ír az összju-
goszláv kultúra azon csodájáról, hogy benne szintézis született a nyugat-európai-, 
a mediterrán- és kontinentális közép-kelet európai kultúrákból' Megfigyeltem: a 
neves belgrádi műtörténész mindig ideges lesz, valahányszor megfejtetlen emlékek-
kel találkozik, hiszen vallja, hogy elveszett értelmű  kulturális tényez őkkel nagyon 
nehéz szintézist teremteni. 2  Bihalji-Merin gondolatai nyomán különös aktualitást 
kap Szergej Mihajlovics Ejzenstejn torzóban maradt életm űve,$ aki századunk elsđ  
harmadában egyrészt a fiatal és soknemzetiség ű  Szovjet-Oroszország, másrészt a 
technikai fejlődés jóvoltából „összement" földgolyó minden népe számára akart 
internacionalista filmművészetet teremteni, és azért olyan szintézist keresett, mely-
nek egy-egy tényez ője a világ egy-egy kultúrájához kötheti az új filmm űvészetet. 
Akár hagyatéknak is tekinthetjük, hogy az oly gazdag jugoszláv nemzeti- és nem-
zetiségi kultúrákban a filmművészetre adaptálható sajátosságok keresésébe fogunk. 
Az irodalom, az opera, vagy a balett könny ű  helyzetben van: eleve adott, hogy a 
népköltészetben, népzenében, vagy a néptáncokban keresi ezt az adaptálhatóságot; 
de bármennyire is elfogadott, hogy a filmművészet egyfajta modern játékteremtés 
(általános értelemben a dokumentumfilm is az), 4  mégis biztos vagyok abban, hogy 
megdöbbentem az olvasót, amikor az összjugoszláv szintézisben részt vev ő  magyar 
nemzetiségi filmművészet számára, a magyar népi játéktevékenységben keresek 
adaptálható sajátosságokat 5 

sz. m. ejzenstejn és mej lan-fang az ázsiai 
játéktevékenységre jellemz ő  „hszü si"-hatásról 

Az ázsiai népek játékművészeteinek alapvet ő  jellemzőjét Ejzenstejn a kínai írás-
jegyek egyik csoportjának szerkezeti sajátosságaival fogalmazta meg. 8  Idézetének 
megértéséhez annyit tudni kell, hogy írásjegyek id őrendben korábban kialakult 
csoportját a hszžang hszing ce: ,piktografikus' jegyek7  képezik, melyek régi rajzi 
ábrázolásokból egyszerűsödtek mai alakjukra. A fejl ődés ezen fokáig a kínai írás 
párhuzamosan haladt minden más képíráséval: az egyiptomiéval, mezopotámiaiéval, 
vagy a közép- és délamerikai indián kultúrákéval. Lényeges különbség az írásje-
gyek következő  csoportjának kialakulásával következett be. Ez a csoport az ún. 
huj ji se = ,fogalomleíró' írásjegyeké, 8  melyek a piktografikus jegyek összekap-
csolásaiból épültek fel akkor — mint Miklós Pál, neves orientalista írja —, „amint 
a bonyolultabb jegyek szükséglete felmerült' . 9  Ejzenstejn épp a huj ji ce csoport 
kapcsán vette észre, hogy amikor a rajzi elemekb ől egyszerűsödött képírás a mind 
bonyolultabbá váló leírási igényeknek már nem tudott megfelelni és ezért fejl ő-
désük a mediterrán kultúrákban a betűírás felé fordult, a kínai írás nem kénysze-
rült erre. Gyanúja egy olyan, ősi játéktevékenységb ől eredő  kifejezési forma felé 
terelődött, melynek megnyilvánulása volt, hogy a betűírástól eltérő  irányba fordul-
hatott a kínai írás fejlődése: 

„A legegyszerűbb sorozatok két írásjegyének összekapcsolását (...) nem e két írás-
jegy összegének: hanem termékének, azaz egy más dimenzió, egy más fokozat mér-
tékének kell tekinteni. Külön-külön mindegyik egy-egy tárgynak, összetevésük 
azonban már fogalomnak felel meg. đnálló írásjegyekb ől egybeolvasztás révén jöt-
tek létre ezek az írásjegyek . Két „lerajzolható" összetevéséb đl olyasvalaminek az 
ábrázolása született meg, ami grafikailag leírhatatlan. 

Például a ,víz' ábrája és egy ,szem' ábrája együttesen a ,sírás'-t jelenti; egy ,fül'-é 
meg egy ,kapu'-é a ,vminek a meghallása'-ét (...) 
Ez pedig nem egyéb, mint montázs!" 10  

A további gondolatmenet jobb érthet őségéért, tekintsük meg az 1/a.- és az 1/b. 
21 	ábrán az elmondottak illusztrációját 11 
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jelzésrend- 
szerekbŐ l 
modern 
filmdrama- 
turgia  

s Ito és Ltse Bthaljt-Me-
rin: Jugoszlávia. (Ito und 
Lise Bihalji-Merin: Ju-
goslawien. W. Kohlham-
mer Verlag, stutgart—Ber-
lfn—Köln; alapján ford.: 
Rátkaf Ferenc.) Gondolat 
Könyvkiadó, Budapest —
Forum i7jvfdék, közös ki-
adás, 1974 . Valamennyi hi-
vatkozás a Herder-díjas 
műtörténész ezen m űve 
alapján, így a továbbiak-
ban: Bihalji-Mertn. 

' Bihalji-Mertn 	(vö.: 	1. 
jegyz.) „Radimlja kđszob-
rai" c . fejezetben, i.m.: 
148. old. ill. „stop: Perun 
magányos hangja" c. feje-
zetben, i.m.: 223. old.; 
mfndkettđben a bogumluz-
mus még teljesen meg nem 
fejtett emlékei kapcsán 
mérlegeli a kultúrtörténeti 
szintézis elemzésének le-
hetőségeit. 

s Szergej Mihajlovtes Ej-
zenstejn (1898-1948) szov-
jet filmrendezđ  filmelmé-
leti író, tudбs és polihisz-
tor. Nemeskűrty István 
Igy méltatja: „Minden 
filmjét tanulmányok egész 
sora kíséri (...) A mai 
napig nem szedte össze 
még senki ezt az irodalmi 
életművet: orosz, német, 
angol, francia , japán, ame-
rikai folyóiratokból kelle-
ne összegyűjteni. (...) 
Megtanult japánul és bebi-
zonyította , hogy a filmsze-
rűség elve — a montázs 

összefűgg a fogalmi 
írással (...) Megtanult 
spanyolul és inka felirato-
kat böngészett a mexikói 
đserdđben." Id. h.: Eisin-
stein:  A ftlmrendezés mn e-
vészete. Gondolat Könyv-
kiadó, Budapest , 1963. Elđ-
szб : 16-17. old. Vala-
mennyi itt felhasznált Ej-
zenstejn-idézet ebb đl a kö-
tetbđl: így kötetcím meg-
jelölése a továbbiakban: 
Ftlmгendezés rntivészete. 
Az életműre használt „tor-
zб" jelzđ  arra utal, hogy 
mindössze hat befejezett, 
és két félbehagyott film 
készftésére volt módja. 

* A jugoszláviai magyar 
nyelvű  filmirodalomból e 
kérdés legértékesebb for-
rásmunkájának tartom és 
ennek megfelelđ  gyakori-
sággal idézem: Vicsek Ká-
roly: „A dokumentum 
igazsága és hazugsága" 
„Képes Ifjúság, 1970. ja-
nuár 14-i sz. 28-29. old. 



1./a  ábта : 

Baloldali sávban : a ,vfz ' jelentésű  írásjegy ki-
alakulásának fđzísai láthatók, az i.e. 2. évezred 
még felísmerhetđ  rajzi ábrázolásától mai pikto-
grafikus alakjáig. (Az X jelzetű  változatot akkor 
használják, ha a ,víz' jelentésű  írásjegy huj  it  
ce-szerkezetben vesz részt.) 

Jobboldali sávban: a ,szem' jelentés ű  írásjegy 
iialakulásának fázisai az  I.  e. 2. évezred még fel-
ismerhetđ  rajzi ábrázolásától mai píktografi-
kus alakjáig. 

Középen lent: a ,viz ' + , szem' jelentésű  (pik-
tografikus) írásjegyekb đl áll : ,sírni' ,sírás' je-
lentésű  huj  it  Cl írásjegy. 

1/b ábra: 

Baloldali sávban: a ,fül ' jelentésű  frásjegy ki-
alakulásának fázisai láthatók, az I.e. 2. évezred 
még felismerhet đ  rajzi ábrázolásától mai pik-
tografikus alakjáig. 

Jobboldali sávban: a ,kapu' jelentésű  írásjegy 
kialakulásának fázisai az i.e. 2. évezred még 
felismerhetđ  rajzi ábrázolásától, mai píktogra-
fikus alakjáig. 

Középen lent: a ,fül' + ,kapu' jelentésű  (pik-
tografikus) frásjegyekb đl álló: ,vmit meg-
hallani' ,vminek a meghallása ' jelentésű  huj 
jt ce írásjegy. 

Fontos tényezője a huj ji ce-szerkezetének, hogy rajzi elemeinek összekapcsolása 
kizárólag illesztéssel (egymással érintkez ő  helyzetbe hozással) történik, de a kap-
csolás minőségét semmi sem jelzi. Nincs olyan jelzés, mely a kapcsolást kérd ővi-
szonyba állítja, vagy ok-okozati következmény-rendszerbe stb. Viszont jelzést kap 
az összekapcsolt elemek egymáshoz viszonyított aránya, mert a kapcsolódó elemek 
aránybeli különbsége megváltoztathatja az írásjegy „termékét". Abban az esetben, 
ha az írásjegy nem két, hanem három, négy vagy öt rajzi elem kapcsolatából áll, 
jelzést kap az is, hogy egy elem hány másikkal léphet kapcsolatba, mert e kap-
csolati rendszerre épül fel az írásjegy szerkezete. A huj ji ce írásjegyek szerkeze-
tére a sinológia általában 44 féle sémát fogadott el, melyekb ől a továbbiak szem-
léltetéséhez szükségeseket az alábbiakban, a 2. ábrán bemutatom: 12  22 

e Nem kizárólag az ún. 
„népi játékokról" van szó, 
melyek ma „alászállott 
formában gyermekek tár-
sasjátékaként közismertek. 
Egy bizonyos közđsség 
mindennapi játék-tevé- 
kenységét értem ezen, 
úgy, ahogy ezt a termi-
nust a magyarországi új 
néprajzi munkák értelme-
zik, mindenekelđtt Fél 
Edit, Hofer Tamás, K. 
CsiUIry Klára: A magyar 
népművészet c. munkája 
(vö.: 65. jegyz.) ill. Hofer 
Tamás és Fél Edit: Ma-
gyar népművészet  C.  mű-
ve (vö.: 62. jegyz.) 

0 Sz. M. Ejzenstejn: A 
filmszerűség elve és a kép-
trásjel Daniel Talbot: 
Film: An Antology New 
York 1959. kötetb đl, „The 
cinematographic and the 
ideogram" alapján ford.: 
Félix Pá1; hibás cimfordl-
tása a magyar orientalisz-
tikai terminusok szerint 
helyesen: „A filmszerűség 
elve és a képirásjegy" To-
vábbiakban: Ejzenstejn: A 
(ilmsze гű ség elve. Kiket-
cím: A filmrendezés m ű-
aészete. (Vö.: 3. jegyz.) Id. 
mű : 179. old. 

A. H. шep: „tfzo нyж-
Ho aHaTb o китaflcкođi 
.Iиcьмeннocти" Oroszul. 
(„Mit kell tudnunk a kínai 
írásbeliségrđl") Aкaдeмиа  
Нayк  CCCP. Ин cтитyт  
Нapoдoв  Aзии . Изд aтeль-
cтвo „Hayna". rлaвнaа  
peД aкциа  вocтomІoи  лИ-
TepaTypb I. Moszkva, 1968. 
Továbbiakban: A. Ja. Ser. 
Hiv. mű : 26. old. 

s A. Ja.  Sir  (vö.: 7. jegyz.) 
hiv. mű : 28. old. 

° Mikiбs Pál: A sárkány 
szeme Bevezetés a kínai 
piktúra ikonográfiájába. 
Corvina Kiadó, Budapest, 
1973. Id. mű : 60. old. 

10  Ejzenstejn: A filmszerű-
ség elve. (Vá.: 6. jegyz.) 
Id. mű : 180. old. 

11 Az 1/a. ill. 1/b. ábrákon 
a történeti kialakulás sor-
rendjében bemutatott írás-
jegyek forrása: (:k:) 
„Zhongwen da cidian" 
Kínaiul. („A kínai nyelv 
nagy szótára") Az európai 
olvasó számára netán 
megtévesztő  című  tudomá-
nyos munka valójában a 
kínai írásjegyek kínai 
nyelvű  leírását tartalmaz-
za. (:k:) Zhongguo Wen-
hua Yanjiusuo (yu Guo-
fang Yanjiuyuan hezuo.) —
The Institute for Adven-
ced Chinese studies (ín 
cooperation  With  the Na-
tional War College.) (A kí-
nai és angol nevet visel đ  
intézetek a tajvani szepa-
ratista rezsimben a tudo-
mányos akadémia szerepét 
látják el. A kiadás helye 
a rezsim székhelye: Taj-
pej. A mű  kötetei külön-
bözđ  években kerültek ki-
adásra; évszámozásai a 
(:m:) „kuo  min..  (-ik) éve" 
megjelöléssel a kuomin-
tangista rezsimnek azt a 
gvakorlatát követik, mely 
1911-tđl, a császárságot 
megdöntđ  polgári forrada-
lomtól számozza éveit, 
Taivanon is fenntartva a 
Kínát egykor uraló kuo-
mintangista rezsim „jog-
folytonosságának” látsza-
tát. HP.) Az 1/a. ábrán be-
mutatott frásiegyek közül: 
a .víz' írásjegye, id. mű : 
XVIII. köt. 387. old. („kuo 
min 56. éve” = 1967); a 
,szPm' írásjegye, id. mű : 
XXIII. köt. 111. old. („kuo 
min 56. éve” = 1967); az 
1/b. ábrán bemutatott írás-
jegyek kđzOl a ,fül' frás-
jegye, id. mű : XXVI. kiit. 
438. old. („kuo min 56. éve” 
= 19671; a ,kapu' írásie-
gye, id. mű : XXXV. köt. 
98. old. („kuo min 57. éve” 
— 1968). 
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Néhány a huj  it  ce írásjegyek szerkezeti sé-
máiból. szđmozásuk az elfogadott 44 sémán be-
lüli helyüket jelöli. E kompozíciós sémák két 
elem kacsolásától legfeljebb öt elem kapcsolá-
sáig terjednek. A max. ötös kapcsolat össze-
függ az ötös szám mitikus tartalmával. A sé-
mák négyzetbe írhatók. Az elemek olyan me-
zőkbe foglalhatók, melyeknek oldalhosszúságai: 
az írásjegy négyzete oldalhosszúságának vagy 
fele, harmada, negyede, ill. kétharmada, há-
romnegyede. Az 1/a. ábrán bemutatott írásjegy 
a 8. számú szerkezeti sémába illeszthet đ ; az 
1љ . ábrán bemutatott írásjegy a 18. számú 
szerkezeti sémába. Az el őzővel vessük egybe, 
hogy az említett 8. számú szerkezeti sémától 
a 7. és 9. számú séma csak arányaiban tér el. 
A sémák azt is megszabják, hogy egy-egy elem 
hány további másikkal léphet kapcsolatba. Pl.: 
az öt elembál álló 25. számú sémában: az 1-es 
mezđ  csak a 2-essel (tehát további eggyel), 
ugyanakkor a 2-es mez đ  az 1-essel , 3-assal, 
4-easel és az 5-đssel (tehát további néggyel) 
érintkezhet. A 4-es mez ő  ugyanakkor csak to-
vábbi hárommal, míg a 3-as és 5-бs mezđ  to-
vábbi kettđvel léphet kapcsolatba. 

Az ábrából, valamint magyarázatából azt látjuk, hogy a több elemb đl á116 kapcso-
latok szigorú kompozíciós rend alapján épülnek fel. Nem feledkezhetünk meg err đl, 
amikor Ejzenstejn következ đ  idézetével találkozunk. Ejzenstejn a huj ji ce-szer-
kezet sajátosságait egybevetette a japán költészet egyes sajátosságaival: 

„A japán költészet valamennyi költészet között a legsz űkszavúbb. Neve: haiku (...) 
(mely) alig valamivel több szókapcsolatokká transzponált írásjegyeknél. Ez annyira 
így van, hogy a szókapcsolat felét kalligráfia alapján ítélik meg. Megfejtésük mód-
szere teljesen megegyezik az írásjegy szerkezetével (...): 

„Magányos varjú 
Kopasz ágon 

Őszi estén". Basho. 

(...) A mi szempontunkból tekintve ezek montázsmondatok. (...) Két vagy három 
anyagi jellegű  részlet egyszerű  kombinálása eredményeképpen valami mást: a lé-
lektani ábrázolás tökéletesen csiszolt remekeit kapjuk. "1$  

Sajnos a többszörös műfordítás során elveszett a XVII. századi, nagy mesternek, 
Matsuo Basho-nak 14  az a költői mutatványa, hogy (mint minden versében, úgy itt 
is) igen pontosan betartotta a haiku kötelező  arányait, ugyanis itt a sorok száma, 
és ezeken belül a szótagok számai kötöttek. A haiku három sorból állhat, és az els đ  
sorban öt, a másodikban hét, a harmadikban újra öt szótag lehetséges. Ez a három 
sorba osztott 5-7-5-ös szótagszámi arány ugyanúgy szabályozza a közléskapcso-
lások arányát és elosztását, mint a rajzi séma az írásjegyek esetében. 1a 

Kár, hogy Ejzenstejn be nem fejezett kutatásainak torzó jellege épp ott kezd ődik, 
ahol egyre inkább közeledik a filmelméleti kérdésekhez. Az ázsiai színház játék-
művészetében az írásjegyszerkezettel azonos kifejezési mód megnyilvánulásáról 
már csak általánosságban mozgó fogalmazást adott, mert azt hitte, a kés őbbiekben 
még folytathatja kutatásait. 18  A folytatás feladata azonban Ejzenstejn tisztel őjére 
és barátjára, a híres kínai színészre: Mej Lan-fang-ra 1' hárult. Mej Lan-fang nem-
sokkal halála el őtt visszaemlékezést írt arról, hogy 1924-ben egy pekingi film-
vállalat felkérésére öt hagyományos színpadi témából rendezett némafilmet, de 
e visszaemlékezések fogalmazása nagyszer űen tanúskodik arról, hogy a filmren-
dezői kiruccanás és a megírás között élményt jelent đ  személyes találkozása volt 
Ejzenstejnnel. 18  A visszaemlékezések legfontosabb részleteit —idézetként — már 
lefordítottam a jugoszláviai magyar olvasók számára,le közöttük azt is, ahol Mej 
Lan-fang a „Mu-lan cung csün" — „Mu-lan megtérése a hadjáratból" cím ű  đsi 
színpadi téma filmes feldolgozásának kérdéseit leírja. A férfiruhát ölt ő  és háború-
ba menő  lány történetét bemutató színdarabban (melynek témájáról a kés đbbiek-
ben még szó lesz) az alábbi közl őelemek írásjegyszerű  ellentmondásba állításá-
nak tényét állapítja meg (ugyanavval a módszerrel, ahogy Ejzenstejn a haikut 
elemezte) : 

1!  A 2. ábrán bemutatott 
sémák A. Ja. Ser alapján. 
(Vö.: 7. jegyz.) Id. mű : 
108-114. old. 

is Ejzenstejn: A filmszer-
ség elve. (vö.: 6. jegyz.) 
Id. mű : 181-182. old. 

. (:r:) Matsuő  Bashő  (:m:) 
Macsuó Basó. Az említett 
haiku (más ejtés szerint 
hokku, ill. haikai) nevű  
műfaj mestere. sz.: 1643(7), 
megh: 1694. Szamuráj volt, 
majd hűbérura halála 
után felszabadult, és ami 
evvel együtt járt: koldus-
szegény lett. Néhány éves 
vándorlás után egy Edo-
hoz közel lev ő  helységbe: 
Fukakawa-ba költözött. 
(Edo ma: Tokio; Fukaka-
wa: Tokió egyik elđváro-
sa.) Ott egy „Banán pavil-
lon" nevű  templomban 
szđllt meg, versírással kez-
dett foglalkozni és e temp-
lom alapján vette fel köl-
tői nevét. (A templom ne- 
ve japánul: (:r:) Bashó 
an.) (D.  it  V. Eliseef f: „La 
civilisation 	Japonaisse" 
Arthaud, Párizs, 1974. 
Franciául „A japán civili-
záció".) 

is Ejzenstejn úgy fogalma-
zott, hogy: „a mi szem-
pontunkból (...) ezek 
montázsmondatok". Való-
jában itt nemcsak a huj 
it re-szerkezetek sémái és 
a haiku közléskapcsolatai 
között találhatunk össze-
függést, hanem a közlések 
(közlđelemek) kapcsolatára 
építő  kifejezési mód és a 
témánk szempontjából el-
sődleges filmadaptációs le-
hetőség között  Is.  Az egy-
más mellé illesztett közlé-
sek (közlđelemek) — mint 
arról a kés őbbiekben szó 
lesz — a befogadóban el-
lentmondásba lépnek, és 
ennek az ellentmondásnak 
eredményeként sajátos 
gondolattársítási rendszert 
váltanak ki. l gy az ellent-
mondást, mint a gondolat-
társítást lényegesen befo-
lyásolja az, hogy az illesz-
tett közlések (közl đelemek) 
egyenlő  súlyúak-e vagy 
nem; hiszen a nagyobb sú-
lyú közlés óhatatlanul is 
maga felé húzza az ellent-
mondás ered őjét. írásje-
gyek huj jí ce szerkezeti 
sémájában ez a súly a 
képmezđ-részletek nagy-
ságában nyilvánul meg, a 
haiku esetében pedig ott, 
hogy a kevesebb vagy 
több írásjegy-számú (szó-
tagszámú) sorról van-e 
szó. A filmművészeti al-
kalmazásban ez egyar đnt 
lehet a montázsba kapcsolt 
felvételek .,harsánysági", 
hosszúsági, képkompozíciós 
(stb.) kiilđnbsége; ennek 
konkrét kifejtése azonban 
filmrendezđí szakdolgozat 
témájába illik. 

is Ezzel kapcsolatban kivá-
ló forrás az amerikai Jay 
Leyda: Régi és új (Az 
orosz és szoviet  film  tör-
ténete) c. műve. (J. Ley-
da: Kino. A Hístory of 
the Russian and soviet 
film". George Allen and 
Unwin LTD. New York, 
1960. alap) đn ford: Székely 
Gvörgy.) Gondolat Könyv-
kiadó. Budapest, 1967. Ley-
da leíria, hogy amikor 
Ejzenstein az 1929-ben 
Moszkvában turnézó tokiói 
Kabuki Szfnház művészei-
vel személyes kapcsolatba 
lépve, tanulmányát foly-
tathatta volna, akkor 
érték a Elit és új 
(..CTaooe u Hoaoe")  C.  
filmiéért az első  bírála-
tok. Eizensteint az Egye-
sült Allamokba küldték, 
Levda szerint nem utolsó-
sorban azért, hogy đtme-
netilee eltávolítsák a ki-
bontakozó m бΡvészeti vi-
tiktól. Ott sem szeg đdött 
me~~ á e a szerencse. For-
gatókđnvveit a hollvwoodi 
cégek visszautasították, 11- 



letve a Mexikóban meg-
kezdett filmjét, forgatás 
közben félbehagyatták. 
Ejzenstejn ettđl kezdve, 
energiája legnagyobb ré-
szét a moszkvai rendez đ- 
növendékek 	oktatására 
fordítja. 	Az utolsó al- 
kotói 	korszakában 	ké- 
szített 	Rettegett 	Iván 
(„Ивaы  гpoзнalfг") (I. 
rész: 1944, П. rész: 1946) c: 
filmje miatt đt ért táma-
dások szívtrombózist vál-
tanak ki nála, és csak a 
kórházban töltött utolsó 
idejében  Or  újra, de ezek-
ben a műveiben már csú-
pán utalások erejéig tér 
vissza az írásjegy-szerke-
zetek kérdéseire. 

v (:m:) Mej Lan-fang. 
született: az 1880-as ill. 
1890-es évek fordulóján. 
(AZ egymástól eltér ően 
feltüntetett születési dá-
tumokat több szakmai ki-
advány is bizonyítottnak 
fogadja el. Az eltérések 
oka, hogy az európai és 
amerikai szakemberek 
előtt — a színészek meg-
szokott módján — Mej 
Lan-fang „fiatalította" ma-
gát, míg Kínában — otta-
ni szokás szerint — „öre-
gítette".) Megh: 1961-ben. 
A sajátos kínai színház-
művészet egyik legna-
gyobb egyénisége. Az eu-
rópai és amerikai szak-
irodalom általában csak 
azt tudja róla, hogy a 
„Pekingi operá”-nak for-
dított (:m:) csing csü stí-
lusú színház színésze volt, 
amiből annyi az igazság, 
hogy gyermekkorában egy 
ilyen csing csü társulat 
iskolájában tanult, és 
ebben a stílusban vált hí-
res színésszé. (Ebben a 
stílusban a női szerepeket 
is férfiak játsszák, így lett 
hires szerepe Mu-tan, a 
férfiként hadakozó n ői hő-
sé; errđl vö.: 19. jegyz.) 
Valójában a többi kínal 
színházi stílusban is ott-
honos volt, és másmilyen 
stílusú együttesekben való 
fellépésével is sikert ara-
tott. Ott találjuk a kínai 
némafilm bölcsőjénél is. 
Szinte ets đ  filmrendez đ i 
t¢péseitđ t kezdve a hagyo-
mányos kínai játékfetfo-
gás fitmm űvészeti  adapt 61-
hа tбѕбgйn, illetve e fáték-
felfogás a filmművészeti 
formanyelve kiatakításá-
ban munkálkodott. 1920-
ban Sanghajban, 1923-ban 
és 1924-ben Pekingben 
rendez némafilmeket, Va-
lamennyit hagyományos kí 
nai színházi témákból. 
1930-ban az Egyesült Ál-
lamokban  616 kínaiak, il-
letve az ottani kí-
nai színházak meghívá-
sára turnéra indul, de 
színházi fellépésein kívül 
New York-i és San Fran-
ciscoi amerikai kínai cé-
geknek forgatja els ő  han-
gosfilmjeit, ugyancsak ha-
gyományos kínai színházi 
témák alapján. Sikere túl-
nő  az USA-ban élő  kínaiak 
nemzetiségi 	társadalmán. 
összebarátkozik 	Charles 
Chaplinnel; a filmtröszt-
igazgatóvá lett volt film-
sztárral: Mary Pickford-
dal, és férjét, Douglas 
Fairbanks-t megtanítva a 
kínai játékstílus alapjaira, 
ráveszi, hogy lépjen fel az 
egyik, Amerikában forga-
tott hangosfilmjében. (Vö.: 
90. jegyz.) Két évre haza-
tér Kínába, majd 1934-ben 
a Szovjetunióban turnézik. 
Barátságot köt az akkor 
már félretett Ejzenstejn-
fel, (vö.: 16. jegyz.) aki 
maga rendezi meg a Mej 
Lan-fang fellépésével ké-
szült filmhíradó számot. 
A látogatás azonban meg-
szakad, mert Mej Lan-
fang hangot ad rosszallá-
sának Ejzenstejn és bará-
tai: V. sz. Mejerhold, V. 
I. Nyemirovics-Dancsenko 
és A. J. Tajrov mellőzése 
miatt. Visszatér Kínába,  6  

bemutatható mozdulatok ellentmondásba állításáét (ezen az európai értelmezés-
nek is megfelelő  színészi játékot érti);zo 

grafžkažlag leírható színpadi közlések ellentmondásba állítását (ezen a kínai szín-
padi jelvények, vagy jelző  mozdulatok alkalmazását érti, melyek ugyanúgy közöl-
nek valamit a szerepr ől, vagy a szerepl őről, mintha a szereplő  képe mellé írásje-
gyeket tettek volna); 21  

megfogalmazható közlések ellentmondásba állítását (ezen a szövegi közlést 
érti). 

Ezt az írásjegyszerkezethez hasonlítható játékfelfogást nevezi Mej Lan-fang hszü 
si-nek: ,álomszerűség'-nek (,varázslatszerűség'-nek); és a néz őből kiváltott különös 
hatását „hszü si hatásnak", mely kifejezés kis szabadsággal „hszü si effektusként" 
is fordítható. 22  Mej Lan-fang részletesen elemzi e hatást és pontról pontra szám-
baveszi az ellentmondásokba foglalt valamennyi közl ő-elem párosítását. 

Az első  pontban említett mozdulatok bemutatásával játszotta el a hadakozás egyes 
részleteit; a második pontban említettekkel jelezte hogy tízezer mérföldes hadiút-
ját lovon teszi meg, mert a színpadon gyalogosan látható színész kezében tartott 
ostor azt jelzi: lovagol (vagy az egyedül látható színész hátán a zászlócskák azt 
jelzik: serege élén lovagol); míg a harmadik pontba sorolhatókat hiányolta a néma-
filmből, hiszen a színpadi előadásokon a dalok szövegei közölték a hadiút állomás-
helyeit. 

Mej Lan-fang éppen azért hiányolta az utolsónak említett közlések elmaradását, 
mert miként egy írásjegyb ől az egyik közlő-elem elmaradása az írásjegy értelem-
változását hozza magával, ugyanúgy a (írásjegyszerkezet elvével egybevetett) 
hszü si-n, az „álomszerűségen" felépülő  színház közlését is megváltozott értelm ű-
nek ítéli, ha hiányzik belőle valamely közlő-elem. 

Mej Lan-fang — az ejzenstejni gondolatmenetb ől kiinduló — megállapításait az 
ázsiai játékművészet szempontjából úgy általánosíthatjuk, hogy: 

— grafikailag leírható közlések ellentmondásba állításával egy grafikailag leírha-
tatlan közlést keltünk a néz őben; 

illetve: 

— ábrázolható közlések ellentmondásba állításával egy ábrázolhatatlan közlést kel-
tünk a nézőben; 

majd ebből — a haiku példájával egybevetve — levonhatunk egy olyan irodalmi 
(megnyilvánulásra érvényes) variánst is, hogy: 

— megfogalmazható közlések ellentmondásba állításával egy megfogalmazhatatlan 
közlést keltünk az olvasóban (ill. néz őben). 

A második és legáltalánosabb fogalmazásból levonhatjuk a színészi játékra érvé-
nyes fogalmazási variációt: 

— bemutatható mozdulatok közléseinek ellentmondásba állításával egy (mozdulati 
közléssel) bemutathatatlan közlést keltünk a nézőben; 

ebből, a színészi játékra alkalmazott fogalmazási variációból, könnyen megfogal-
mazhatjuk az általános értelemben vett játéktevékenységi variációt is: 

— együttesen alkalmazott bemutatható (mozdulatok, tárgyszerepeltetés stb.) és 
megfogalmazható (szövegi) közlések ellentmondásba állításával, egy (egyaránt és 
együtt) bemutathatatlan-megfogalmazhatatlan közlést keltünk a néz őben. 

Következik ez utóbbi fogalmazásból — a játéktevékenység látszólagos differenciá-
latlan közlő  módjából, valójában a komplex kifejez ő  módjából hogy minden 
közlési mód felcserélhet ő  egy másikra (rajzi közlés mozdulatban bemutatottra, szö-
vegben megfogalmazottra és viszont) mindaddig, amíg az ellentmondásba állított 
közlések „terméke" nem változik meg. E „termék"-r ől szóló „leírhatatlan", „ábrá-
zolhatatlan", „megfogalmazhatatlan", „bemutathatatlan" (stb.) jelz ők láttán a „hszü 
si effektus"-t nem szabad holmi misztifikációnak tekintenünk, mert az igen ponto-
san meghatározható egy olyan sajátos gondolattársítási hatásként, mely egyszerre 
és elválaszthatatlanul kelt fogalmi, történési és jelz ői gondolattársítást, amelyek 
oda-vissza fordítható viszonyban vannak egymással. 

E gondolattársítási hatásról elemzési példát mutatok be, melyet a 3., 4. és 5. ábrá-
kon a képmontázs (közléskapcsolás) és képkompozíció (ábrázolással közlő  kép) ha-
tásai különbségének szemléltetésével vezetem be. 29 



ábra : Képmontázs (graft-
katlag leírható közlések kap-
csolása) 	és 	képkoіПpoztctб  
(grafikailag Lel гhаtб  közlés). 
(I•) 

VII:  1/a . ábrával : az ott lđt-
ható ,sírni ', ,sírás' jelentésű  
írásjegy képmontázsra történt 
„lefordítása ". E rajzmontázs 
megtartotta a ,víz ' + , szem' 
ábrázolások kapcsolását, de 
megtartotta a kapcsolás ará-
nyait is.  (VII:  2. ábra : 8. szá-
mú szerkezeti séma.) 

ábra: Képmontázs (grafi-
kailag leírható közlések ka-
csolása) 	és 	képkoіnpoz£ciб  
(grafikailag leírható közlés). 
(II.) 

Vö: 1/a. ábrával: az ott lát-
ható ,sírni ' sírás' jelentésű  
írásjegy képkompoz £ctбra tör-
tént ,lefordítása ". Az egybe-
vethetđségért e kompozíció is 
megtartani igyekezett a ,víz' 
(kđnycsepp) + szem' rajzi 
elemeinek elhelyezési ará 
nyalt, akár a 3. ábra képmon-
tázsa. 

ábra : Képmontázs (grafi-
kailag Lе£rhatб  közlések kap-
csolása ) 	és 	képkopozícló 
(grafikailag Letгhatб  közlés). 
(III.) 

VII:  1/b . ábrával: az ott lát-
ható ,vnxlt meghallani' ,vmí-
nek a meghallása ' jelentésű  
írásjegy képontázsra történt 
„lefordítása ", ugyancsak az 
írásjegy belsđ  arányainak 
megtartásával ;  (VII:  2. ábra: 
18 ,  számú szerkezeti séma) 

(3. ábra) 
	

(4. ábra) 
	

(5. ábra) 

ebbđl az írásjegyből azonban 
nehezen (vagy egyáltalán 
nem) kész£thetiink képkoТ-
pozíciбt: Amíg a 3. ábra kép-
montázsa a grafikailag leír-
hatatlan (lerajzolhatatlan) ,sí-
rás'-ról teremt gondolattársí-
tási közlést , addig a 4. ábra 
kompozíciója azt ábrázolta 
(írta le grafikailag ), hogy ,az 
a (képen látható ) szem sír', 
tehát a 3. és 4. ábrák esetében 
sem azonos a közlés, csupán 
különbségük nehezen vehetđ  
észre . Jelen esetben azonban 
egy képkompozíció igen kü-
lönbözđ  kđzlést eredményez-
ne: ha lerajzoljuk a kapuhoz 
simuló fület , akkor azt kđzöl-
nénk: ,a fül gazdája odahajolt 
(ehhez) a kapuhoz és hallga-
tózik'. Ez teljességgel idegen 
attól a gondolattársítási szer-
kezettđl , melyet a szđveg a 
továbbiakban elemez. 

Aki valamelyest is ismeri a đjka Bogdanović  szerkesztésében megjelen ő  Pegaz 

című  folyóirat elméleti cikkeit, cseppet sem érzi meglep đnek, ahogy az 5. ábrán 
bemutatott képmontázs gondolattársítási hatásait elemezni fogjuk 2 3  tigy kell fel-
fognunk, mintha képregényrészletet látnánk. Akár próbát is tehetünk, és gyakor-
lott képregény-néz đknek megmutatva e rajzmontázst, azt vehetjük észre, hogy 
első  gondolattársításaik történést keresnek. A feltételezett válaszokat négy típusba 
csoportosíthatjuk: 

valaki, aki a kapu mögött van, valamit meghall; 
valaki, aki a kapuhoz teszi a fülét, kihallgat valamit; 
a kapunál valaki mindent hall; 
a kapunál valaki várja a híreket. 

A típusok közötti megkülönböztetést a történés teréről alkotott elképzelések szerint 
kezdjük. Az első  típusban a nézđ  egyszerű  térsorrendet rak, a szemb ől ábrázolt 
kaput helyezi előre, az ugyancsak szembđl ábrázolt fület mögéje; és ha már a fül 
a kapu mögé került, arra következtet, hogy a kapun keresztül valamiféle hír érke-
zett a fülbe. A második típusban a nézđ  önmaga köré képzeli a teret, tehát ő  kerül 
a kapu és a fül közé. A kapu és fül -számára - csak őhozzá viszonyítottan lát-
szik szemből. A harmadik és negyedik tipus olyan válaszoké, melyekben a térr đl 
nem született elképzelés. Ezt jelzi a „kapunál" általános fogalmazása. 

A típusok megkülönböztetésének másik szempontja a történés eseményér őt alkotott 
elképzelés konkrétsági foka. Az elsđ  és második típusban legkonkrétabb ez az el-
képzelés, biztos abban, hogy az esemény bekövetkezett és a fül gazdája azt a vala-
mit meg is hallotta, ki is hallgatta. A harmadik típus elképzelése már bizonytala-
aiabb, erről árulkodik fogalmazása: „mindent" (azaz minden lehetségeset, de semmi 
biztosat) meghall a fül gazdája. A negyedik típus bizonytalansági foka a legna-
gyobb, eseményt nem is képzel, legfeljebb az esemény bekövetkezhet őségének le- 
hetőségét, azt, hogy a fül gazdája „várja" a híreket (várja e lehet őséget). 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a történés, illetve az azt felépít đ  esemény nem 
nyert ábrázolást, ezt csak a nézők elképzelései írják körül. tijra hivatkoznom kell 
a 3. és 4. ábra közötti különbségre. A 3. ábra kiváltja a nézđből ezt a gondolattár-
sítást, míg a 4. ábra ábrázolja a történést, ezzel - mint feleslegest - kizárja a 
gondolattársítás megszületését. Itt, az 5. ábrán - hasonlóan a 3. ábrához - azon-
ban a nézőből kiváltott gondolattársításban születik meg a történés, és ez elválaszt-
hatatlanná teszi a történést kísérđ  fogalmi elképzelésekt ől: 

„(vmi) meghallásá"-nak fogalma; 
„(vmin) keresztüljutó hír, hallanivaló" fogalma, i ll. „(vmi) kihallgatásá"-nak 
fogalma; 
„minden lehetséges beérkez ő  hír meghallásá"-nak fogalma; 
„bármi beérkez ő  hír meghallási lehetőségé"-nek fogalma, illetve „hírekre várás" 

25 	fogalma.  

fogadja az ázsiai turnéját 
tartó Chaplint és Fair-
banks-t, de filmet csak 
1948-ban rendez Hong-
Kong-ban, az angol koro-
nagyarmaton, ahova a 
végóráit  616 Csang Kaj-
sek-rendszer diktatúrája 
elől menekült. (Első  és 
egyetlen színesfilmjét.) A 
Kínai Népköztársas đg ki-
kiáltásakor hazatér, majd 
1952-ben kelet-európai tur-
nén vesz részt. (Budapesti 
fellépésén lđthatta e ta-
nulmány szerzője is. H.P.) 
Bár 1953-ban két film kí-
nai szerepeinek alakításá-
ra is meghívják a szov-
jetunióba és sok kelet-eu-
rópai országban nagy vá-
rakozás el őzi meg filmren-
dezői memoárjainak közzé-
tételét, a memoárok csak 
kínaiul jelennek meg, 
mert Mej Lan-fang ragasz-
kodott a kelet-európai or-
szágokban akkor még bí-
rált barátairól (Ejzenstejn-
ről, Mejeгholdról, Nyemi-
rovfcs-Dancsenkórбl stb.) 
szóló részletekhez. Ettő l 
kezdve haláláig, csak a 
kínai színházművészetnek 
és a kínai filmelméleti 
irodalomnak szenteli éle-
tét. (:k:) Yuan Wenzhu: 
„Dao Met Lanfang tong-
zht". Kínaiul. Jüan Ven-
csu: „Elvesztettük Mej 
Lan-fang elvtársat" (:k:) 
„Dtanytng yishu"-„Filnl-
művészet". (:k:) Dianyíng 
Chubanshe - a Filmmű-
vészeti Kiadó kéthavon-
ként megjelenđ  folyóirata. 
Peking, 1961 /4. szám. 17. 
Old.)  

is Mej Lan-fang filmren-
dezői memoárjait (:k:) 
,. Wo de diany£ng sheng-
ho" - „Az én filmes éle-
tem" címmel, folytatások-
ban tette közzé a pekingi 
„Dianying ytshu" -
„Fílmmüvészet" c. folyó-
irat 1959-1961-es számai-
ban.  (VII.:  17. jegyz.) A 
klasszikus színházi témák-
ból rendezett filmjeiről 
szól a: (:k:) „Pat wuchu 
xt-ptan duan de tthut"  C.  
folytatás. Kínaiul. ( „13t 
színdarabrészlet filmfelvé-
telének lehet đsége".) 
„Filmművészet" (lásd fent) 
1959 /2. szám. 84. old. Ej-
zenstejnnel való találkoz đ-
sáról szól a (:k:) „Shouct 
fangwen Suhan sht he At-
sensitan de jtaoyt"  C.  foly-
tatás. Kínaiul. („A szov-
jetunióban tett els đ  utam 
alkalmából 	barátkoztam 
meg 	Ejzenstejnnel".) 
„Filmművészet" (lásd fent) 
1959/5. szám. 85. old. 

" Vö.: Herzum Péter: K£-
na£ tanulságok a játékról 
és a sz£njátékokrбl. Hid, 
1973/10. szám. 923. old. A 
tanulmányban a fentiek-
ben említett Mej Lan-
fang-memoár mindkét 
részletébđl szerepelnek a 
hivatkozott idézetek. (Vö.: 
18. jegyz.) 

"Amit egy kínai színész, 
filmrendezđ  és esztéta az 
európai értelmezés szerinti 
színészi játék meghatáro-
zásába összefoglal, azt vol-
taképp a kínai hagyomá-
nyokban gy đkerezđ  rende-
zői és színészi felfogással 
végzett đsszehasonlításon 
keresztül érthetjük meg. A 
Hid-ban publikált tanul-
mányomban (vđ. 19. 
jegyz.) idézetek mellékle-
tével részletesen kitértem 
erre is. Kiváltképp a (:m:) 
vu-tiao színészi gesztus' 
szóval jellemzett kínai 
szfnészi játéktál való meg-
küidnbđztetésrđl van szó. 
Példaként említem, hogy 
amikor a belgrádi Ivo Lo-
la-Fiber népi táncegyüttes 
1972-ben Kínában turné-
zott, a bemutatott kilo-k 
pantomimikus elemeit a 
kínai kritika vu-ttao-ként 
fogta fel és kđvetkezetesen 
a kínai sz£nházhoz hason-
lította. A kínai kritikusok 



jóformán nem tudtak mit 
kezdeni avval a ténnyel, 
hogy nem színházi, hanem 
néptáncegyüttes fellépését 
látják. Errđl bđvebben vđ .: 
hiv. tanulmány 926. old. 
933-934 . old. ill. 937. old. 
(utóbbi a 6-7. jegyz. szđ-
vege.) 

=I-X H.P.: „Kínai tanulsá- 
gok a játékгбl és a szín-
játékokról" (vđ .: 19 . jegyz.) 
Ott idézem Mej Lan-fang-
ot, aki leírja , hogy a kínai 
színháznak némafilmre 
történđ  adaptálási kísérle-
tei során a premierplán 
felvételekben a színész 
homlokára akarta festeni 
a (:m:) ping ,megneheztel' 
jelentésű  írásjegyet. A kí-
nai színház ugyanis a vu-
tiao (vö.: 20 . jegyz.) esz-
köztárában nem alkalmaz-
ta az arcjátékot Mej Lan-
fang elképzelésében a szí-
nész mozdulatlan arcát a 
megneheztel' jelentésű  
írásjegy valósággal „átje-
lđlte" volna a neheztelő  
arckifejezéssé. Ez a külö-
nös példa igencsak jellem-
zđ  a kínai színházi felfo-
gás lényegére. Hív. tanul-
mány: 925. old . Rewi Alley, 
újzélandi származású Ki-
na-kutató , kitűnđ  példákat 
sorakoztat fel arról, hogy 
a kínai színpadon sokszor 
tárgyak is bet đltik az 
jelölđ" írásjegy szerepét. 
Például két ember gyöt-
гбdđ  unalommal eröltet 
egy érdektelen beszélge-
tést a színpadon . Önmagá-
ban igencsak unalmas vol-
na e jelenet ; de egyikük 
kis zászlócskát tart a ke-
zében, melyen kocsikerék 
ábrázolása látható, és ez 
azonmód „átjelöli" a je-
lenetet olyanra , hogy: a 
két ember hosszú és gyöt-
relmes kocsiutat tesz, és 
rendkívüli önuralommal 
viselik el ; mert lám, még 
udvariaskodó csevegésre is 
futja erejükbđl. A jobb 
érthetőség kedvéért, Rewi 
Alley illusztrációját e jegy-
zethez mellékelem: 

(17. ábra) 

(A hivatkozásban ill. az 
illusztrációval idézett mű : 
Rewi Alley: „Introduction 
á l'opéгa de Pekin" R. 
Alley: „A pekingi opera 
leírása ". Francia nyelvű  
kínai kiadás . Libraire du 
Nouveau Monde . Peking, 
1957.) 

_= A (:m:) hszü si kifeje-
zést Mej Lan-fang el đ tt —
egyes szakemberek — in-
kább egyéni jelzőként 
használták. Színházi, és ál-
talános érvényű  játékfel 
fogásbeli terminussá Mej 
Lan-fang tette . Filmelmé-
leti nézeteit megfogalmazó 
memoárjaiban (vđ.: 18. 
jegyz .) már következetesen 
szakkifejezésként használ-
ja, és innen kezdve a kí-
nai szakirodalom is. Vi-
szonylag újkeletű  jellegé-
ből adódóan a különbđzđ  
szótárak — beleértve a Kí- 

A történést keres ő  és a fogalomalkotó elképzelések tulajdonképpen a közléskap-
csolás gondolattársításának egymástól elválaszthatatlan és egymásból , illetve egy-
másba oda-vissza fordítható megnyilvánulásai. Minden különösebb magyarázat 
nélkül hozzátehetjük ezekhez a jelz ői megnyilvánulásokat is, hiszen érthető, hogy 
egy fogalom természetéb ől adódóan jelez valamit. Evvel az oda-vissza fordítható, 
történést kereső, fogalmi és jelzőž gondolattársítási szerkezettel igen pontosan defi-
niálhatjuk a „hszü si effektus"-nak a befogadóból kiváltott közl ő  hatását! 

lll. a „hszü si"-hatás kialakulásának társadalmi háttere, 
és ugyanezen háttér jelenléte a magyar népi kultúrában 

Visszatérve a képmontázs elemzésére, elején azt láttuk, hogy (legkevesebb) négyféle 
fogalmazást várhatunk a montázs néz đjétől. Ebből az egy példából is tudomásul 
vehetjük, hogy a befogadókban csak, maga az oda-vissza fordítható, történési-fogal-
mi-jelz ői gondolattársítás közös , di'mihelyt a befogadók egyenként megfogalmaz-
zák a gondolattársítást, egyenkénti fogalmazásaik lényegesen különbözni fognak. 
Joggal következtethetünk arra, hogy e gondolattársítás keltésének módszerét ön-
magában alkalmazó kultúra ott alakulhatott ki, ahol a kultúra szempontjából va-
lamilyen (oszthatatlannak tekintett) közösségi egység a lényeges, de az egyén nem. 

Ilyen kultúrákkal az európai antiktól igencsak különböz ő  ázsiai példákban talál-
kozunk. Azt tudjuk, hogy az ázsiai nomád társadalmakból a pannóniai medencébe 
szakadt népek nagy szerepet játszottak a letelepedő  magyar nép kultúrájában, és 
azt is, hogy közülük olyanok, mint például a (türk) avarok, a délszláv kultúrára 
is hatással voltak; témánk szempontjából azonban meg kell vizsgálnunk, hogy e 
történelmi és kultúrtörténeti nyomok mennyiben jelentik a hszü si hatás alkalma-
zását szülđ  és fenntartó társadalmi körülmények örökl đdését. Vizsgálatunkat Ecsedy 
Ildikónak, egy figyelemreméltó türk társadalomtörténeti tanulmányával kezdjük: 2f 

„Egy rövid feljegyzés szemléletes példát őriz (...) arról, hogy a legelőterület és az 
ott, egy tömegben legelő  jószág az egységes hadsereg által képviselt törzs egészét 
illette. Erre vall az 599-es év, amikor K'i-mint, 25  a keleti türkök kagánját behívták 
Kínába, Ta-li-cs'eng (Ta-li városa Szuijüanbart; K'i-min számára alapították) vi-
dékére, hogy megvédje a helyet és környékét az idegen, főként az egyéb türk tá-
madásoktól. (...) A K'i-min nevével kapcsolatba hozott föld természetesen az egész 
törzs birtokában lehetett, már csak azért is, mert az „ő" legelőterületét éppen az 
„ő" törzsének tagjai védték és használták —szállásként és legeltetésre. " 

Közös földterület említésével T őkei Ferencnek a kínai faluközösségekkel foglal-
kozó tanulmányaiban visszatér ően találkozunk: 

„A Si king28  dalainak parasztjai a li nevű  falvakban éltek, amely falvak (...) való-
színűleg egy-egy nemzetség települései voltak. (...) A földet időnként (lehetséges, 
hogy évenként) felosztották az egyes családtagok között. (...) Meng - c :ž27  sokat vita-
tott passzusa a következ ő : „(...) Egy négyszögletes cing kilencszáz mu-t28  tesz ki. 
Közepén van a kung-t'ien, 29  s a nyolc család mindegyikének megvan a „saját" (...) 
száz mu-ja. Közösen művelik meg a kung-t'ien-t, s amikor a közös befejeződött, 
akkor merik saját dolgaikat végezni" 30 
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Mivel az első  idézetben nagyállattartó-, a másodikban meg földm űvelđ  gazdálko-
dásról van szó, a társadalmi példák összehasonlítását megkönnyíti, ha elfogadjuk, 
hogy: ami a nomád törzs közös szállás- és legel őterülete, az funkcióját tekintve 
megfelel a faluközösség cžng-jének ; ebbđl : a nomádok közösen védett és használt 
legelője megfelel a faluközösség közösen művelt kung-t'žen-jének, a nomád sátor-
helyek szállása pedig a faluközösség lakóinak ház körüli, „saját" egy mu földda-
rabjának. Ugyancsak az összehasonlítást könnyíti meg, ha Ta-li város példájában 
nem a nomád közösségre települ đ  idegen közigazgatási központot sejtjük, hanem 
tudomásul kell vennünk egy olyan városalakítási tendenciát, mely teljesen azonos 
a kínai faluközösségek felett kialakuló városok tendenciájával. T đkei a kínai (fővá-
rosok) kialakulásáról a következ őket írja: 

„Mivel a kis faluközösségeket (...) a mind nagyobb és nagyobb közösségek nem 
tudták — s nem is akarták — felbomlasztani, ez (...) a városkultúra fejletlenségét 
eredményezte. (...) E fővárosok azonban olyan jegyeket mutatnak, amelyek gon-
dolatainkat egyáltalán nem az antik városállamok (poliszok) irányába, hanem az 
egyszerű  törzsi székhelyek felé irányítják. (...) Az irodalmi, fžlozófžai és politikai 
élet valóban a székhelyeken zajlott — innen a város nagy jelentőségének lát-
szata."31  

A törzsfđ, vagy fejedelem székhelyéb đl (tehát közigazgatási székhelyb ől) alakult 
város így csupán annyiban volt idegen a nagyállattartó nomád törzsi közösségt đl, 
amennyiben idegen funkciójú volt a földművelő  parasztok faluközösségét ől. Lát-
nunk kell azonban azt is, hogy a törzsf ői, fejedelmi hatalom nem a saját (legna-
gyobb) tulajdonon, hanem a patriarchális eredet ű  közhivatalon alapszik Mivel 
úgy a nagyállattartó nomádok, mint a földm űvelő  kínaiak azonos társadalmi mo-
delljéről beszélünk, a nomád törzsfői hatalom csak annyiban különböztethet ő  meg 
a kinai megfelelđitől, amennyi különbséget az állattartó-, illetve földm űvelő  kö-
zösségeket irányító közhivatalok (szakmai) különbsége meghatároz. A nomád- és 
a kínai társadalmi modell azonosságának bemutatására tett kitérő  fontos, mert 
példájukból arra következtethetünk, hogy ha egy bizonyos, eredetileg nagyállat-
tartó nomád törzs földműves, vagy részben-földm űves gazdálkodásra vált, és köz-
ben nem kényszerül társadalmi modelljének feladására, tehát, ha a közösségi tulaj-
donon és közhivatalon alapuló feudalizmusa nem alakul át a földmagántulajdonon 
alapuló hűbéri feudalizmussá, akkor földművelđ  társadalmának modellje azonos, 
vagy főbb jellemzőiben azonos lesz a Csou-kori földművelő  társadalom modelljével. 

Ez a társadalmi mozgásforma — legalábbis helyi autonómiákon belüli érvénnyel 
— a magyar társadalomtörténetben is felfedezhet ő. Közösségi földtulajdonnal és 
a közösség vezetését ellátö, közhivatali feudális hatalommal találkozhatunk: Er-
délyben a székelyeknél, 33  Magyarorszđgon a Kunságban34  (a kunok, mint a XIII. 
században betelepült-, és autonómiájuk területén nomadizálásból fél-földm űvelésre 
váltó türk nép, a legtisztább példát nyújtják e társadalmi mozgásformára), majd 
az eredetileg három faluból — Debrecenb ől, Szentlászlófalvából és Tornából, 
(utóbbi később Boldogasszonyfalva néven) — egyesült debreceni „városi" terüle-
ten,95  továbbá a Hajdúságban és olyan kisebb autonómiákban, mint (pl.) az Órség-
ben. Ezek közül a hajdú társadalom azért méltó különös figyelemre, mert a pat-
riarchális parasztbürokrácián alapuló helyi feudalizmusa viszonylag kés őn alakult 
ki: a XVII. században. Ráadásul ez a kialakulás nem egy klasszikus nomád tár-
sadalmi alapból, hanem a török háborúk által szétzilált, h űbéri-(európai)-típusú 
nagybirtokok egykori (magyar és délszláv) jobbágyainak — a szomszédos Kunság 
példájától ihletett — félnomád, fél-földm űvelđ  társadalmi konglomerátumából in-
dult el. A Kunság valóban csak ihlet ő  volt, de az említett társadalmi mozgásforma 
azért jelent meg, mert törvényszer űségei alapján meg kellett jelennže. 96  Barcsa 
János hajdúsági helytörténeti munkájában a közösségi tulajdonban lev ő  földek 
műveléséről szóló leírás például sokban emlékeztet arra, amit T őkeinél a  It  nevű  
falvakról olvashattunk: 

„Súlyos volt a közmunka amelyet a város földjén végeztek. Tizedenként 87  voltak 
kirendelve szántani, vetni stb. Természetesen visszaélés igen sok volt, mert az egész 
tized lévén kivetve, elsősorban a tžzedesek és elöljárók jó emberei nem mentek ki 
munkára. Ezért (...) a földosztást rendesen felhasználták arra, hogy a terhek vise-
' sétől vonakodókat azáltal is kényszeríttessék az adózásra, hogy ilyen alkalommal 
kevesebb földet kapnak, mint mások, vagy éppen nem is kapnak." ~ 

Kísérteties az azonosság a T đkei-idézetből szemléltetett Csou-kori város, és a kun-
sági, hajdúsági mezővárosok, illetve Debrecen — mint a róla elkeresztelt terület 
központja — között. E területek mezővárosaiban, ha lehet, még fokozódott a „vá-
ros nagy jelentőségének látszata", mert a török háborúk létbizonytalansága miatt 
állandósult az, ami a kínai társadalomban csak katasztrófák (árvíz, éhinség, jár-
vány, idegen betörés, belháború stb.) átmeneti idejére volt jellemz ő, az tudniillik, 
hogy a falvak lakói bemenekültek a védett közigazgatási körpontokba. A debreceni 
terület egykori falvai igen hamar féltelepültségi formát ölt ő  szállásokká váltak, 
míg a falvak állandó lakossága beköltözött a városba és utcatizedeseik vezetésével 
növelték annak falukonglomerátum jellegét. igy egyazon helyen láthatjuk a föld-
jeiket közösen birtokló falvak összeköltözött tömegét és a közösségeket irányító 
közhivatal működését; de „az irodalmi, filozófiai és politikai élet" bármennyire is 
csak az utóbbi jóvoltából zajlott itt, a falu és közhivatali székhely összeköltözésé-
nek eredményeként az a látszat született, hogy ez a kulturális tevékenység a kong- 
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pában megjelent, és az 
írásjegyeket a kínai olva-
sбnak kínaiul magyarázó 
szótárakat is — igen elté-
гб  magyarázatokat , illetve 
iorditásokat adnak róla. 
Mivel az Ejzenstejnnel va-
ló taláі kozásrбl szóló fe-
jezetben (vö.: 18 . jegyz.) 
Mej Lan-fang leírja, hogy 
filmelméleti vitáikon N. A. 
Osanyin a hires szovjet 
orientalista, Ejzenstejn ba-
rátja tolmácsolt , sőt, ér-
telmezte is beszélgetései-
ket, Igy az általa szerkesz-
tett kínai-orosz szótár for-
dítását — mint a kérdés-
ben autentikusét — vettem 
alapul. (Hivatkozott me-
moár-fejezetéhez Mej Lan-
fang még fényképet is 
mellékelt, amelyen egytitt 
látszik Mej Lan-fang, Ej-
zenstejn , Osanyin és 
A. J. Tajrov.) Vö.: 
.,Kитafcкo-pyceки# cno-
ѕapt" (PeдaкТop: И. M. 
OnIanuI) („Kinaí-orosz 
szótár” szerk .: I. M. Osa-
nyin.) инсТиТyТ  Bocтoкo-
вeдeниа  AкaдeмuА  Hayn 
CCCP. 	гocyдapСТВeнНoe 
ИЗдaтeльcтвo 	uHocTpau- 
НsІx и  нaцuoНaлaНax 
eл oвapeи . Moszkva, 1959. 
Hív. mű : 67. old. A (sn:) 
hszil si-kifejezés els8 írás-
jegyének alábbi értelme-
zése lбthatб : 1. (...) 
ДyТЫІи, (...) нepeaлaныi; 
МНИМaІи ; ПpизpaчнвΡi; 
(....) 	4. 	(.. J 	roгoвьіü 
aoenpинатa; 5. (...) eдe-
aaтa cВoбoдНьІМ ; (.. ,) Az 
írásjegy orosz-cirill átírá-
sa: cюи . (Magyar fordítás-
ban: i. (...) ,felfújt-fel-
fúvással készített', (...) 
irreális' ,vélt-képzelt' ,nem 
Igazi'; (...) 4. (...) ,telje-
sen felfog'; 5. (...) ,szaba-
don cselekedni ' (...).) A 
kifejezés második írásje-
gyének részletes ismerte-
tésére nincs sziikség, elég 
annyit tudnunk róla, hogy 
jelenléte teszi lehetővé a 
magyar fordításban a 
,-szerűség' szóösszetételi 
taggal való végzSdést. A 
semmibđl való teremtés, 
az irrealitás és képzelet, 
valamint a semmiféle rea-
litástól nem korlátozott 
szabad cselekvés jelentései 
önmagukban is sugallják 
az ,бlomszertíség ' (,varázs-
latszerűség') értelmezését; 
de az Osanyin által össze-
gyíljtött jelentések a to-
vábbi pontosításért egybe-
vethetők Mej Lan-fang 
azon magyarázatával, ahol 
egy sajátos tévedésről ír. 
Amerikai útja során talál-
kozott Hollywood akkor 
divatbajött elnevezésével, 
a Dream Factory-val, (az 
álomgyárral,) és ez arra 
késztette , hogy a többnyi-
re zenés, táncos amerikai 
hangosfilmek , illetve a ze-
nét, a vu-ttao -nak neve-
zett színészi gesztusokat 
(vS.: 20 . jegyz .) stb. alkal-
mazó kínai színház kSzött 
vélt felfogásbeli rokonsá-
got keressen ; ennek egyik 
oka az volt, hogy a hsz{t 
si-kifejezést ,álomszeгиség' 
(,varázslatszerllség') érte-
lemben használta és értel-
mezte , rokoni jelentésben 
az álomgyáréval. (Mej 
Lan-fang memoárjainak 
(:k:) „Fanpenke Beijing 
zuo ke" — „Fairbanks lá-
togatása Pekingben" c. fe-
jezete. A pekingi „Film-
művészet" c. folyóirat, 
1959/6. szám , 83. old.) 

:a A szerbhorvát nyelvfl 
„Pegaz" esetében volta-
képp a folyóirat egészének 
szerkesztői elveit kellene 
forrásként megjelSlnn 
(,.Pegaz": Revíja za ísto-
ríju i teoriiu strips, i vi-
zuelnih mediia koji se iz-
ražavaju grafí čkím putem. 
Glavni i odgovorni ured-
ník: Žika Bogdanovič , 
Belgrád . Negyedévi folvó-
irat.) A szöveg elkövetke-
zS részletéhez sokkal in-
kább ajánlott irodalom- 
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B.  ábra: 

Kuo Mo-zso tanulmányának melléklete, mely 
az anjangi ásatások leletein el őfordult „vésett 
rendszerű" írás betűanyagát ábrázolja. 28 

ként, mintsem megjelblt 
forrásként, felhívom a fi-
gyelmet e folyóiratban kđ-
zölt alábbi tanulmányok-
ra (az 1975 /3. szđmb6l:) 
Fransis  Laka  sin: „Pasoš 
za san, iii o stripu i fii-
mu." (Hiv. folyóiratszám: 
5. old .) Dejvid Kuncle: „I 
dalje Id sna, žii o stripe 
pre  fura"  (David Kunzle: 
„The Early Comic strip" 
Narrative strips and 
Picture stories in the Eu-
ropean Broadschet from c. 
1450 to 1925. University of 
California Press 1973. alap-
ján; a szerbhorvát fordító 
megjelölése nélkül. Hiv. 
folyóiratszám : 15. old.); 
(az 1975/4-5. számból:) 
Goran Đoraevié: „PTOee3 
u kvadratnom sistemu" 
(Hív. folyóiratszám: 183. 
old.) 

Y' Ecsedy Ildikó : Törzs és 
törzsi társadalom a VI. 
századi türk birodalom-
ban. Id . helye : „KELET -
KUTATAs '73" A Кбгđ si 
Csoma Társaság kiadvá-
nya. Budapest , 1974. 77. 
old. 

zs (:t:) K't-min kagán ne-
vét Ecsedy (vö.: 24. jegyz.) 
a kínai krónikákra való 
hivatkozással , csak a kfnal 
írásjegyek átírásával kđz-
li; ugyanakkor más ne-
vekhez a türk névalakot 
is metlékeli . Pl.: (:t:) 
A-pl k'o-han = Apa gayan 
(:kagán); (: t:) sa-po-ižo = 
Išpara; (:t:) Ta-t'ou = 
Tardu. (VÖ.: hiv . mű : 70. 
old.) 

" (:t:) „si king" — „Dalok 
Könyve" Lírai gyűjte-
mény. A hagyomány sze-
rinti összeállítója az els đ  
név szerint ismert kínai 
filozófus : Kung-ce, más-
néven lung Fu-ce volt. 
(Az európai irodalom la-
tinos névalakban , Konfu-
cius-ként ismeri.) A ha-
gyomány szerint, i.e. 551-
tđl, i.e . 479-ig élt. A Dalok 
Könyve igen hamar a 
konfucianizmus egyik 
szent kđnyve lett; ránk 
maradt formájában az i.e. 
II. századbál való, bár 
versеinek jó része az i.e. 
X —VI. században kelet-
kezett. A 305 vers kđzđtt 
előfordul műdal, népi tár-
gyú műdal, dicsđítđ  ének, 
himnusz, óda, elégia stb. 
Valamennyit a patriarká-
lis szertartások alkalmával 
adták e16, többnyíre kórus 
énekelhette đket , táncok 
kíséretében . A versek 
csaknem kizárólag négy-
szótagos sorokban íródtak, 
valószínűen a táncmozdu-
latok szabályossága miatt; 
ez a versforma a: si. (Tö-
kei Ferenc és Miklós Pál: 
A kínai irodalom гđvtd 
tđг ténete , Gondolat Kiadó. 
Budapest, 1960.) A hivat-
kozott forrásnak az ének-
kel és tánccal đsszefüggđ  
megállapításai beleillenek 
a külđnbđzđ  kđzlések kap-
csolatán alapuló hszil ki-
hatásról kílejtett gondo-
latmenetünkbe! 

u (:t:)Meng-cl; (:m:)Meng-
ce. (Az európai irodalom 
latinosított névalakban, 
Mencius-ként ismeri.) A 
konfuciánus iskola jelen-
tđs képviselđje ; élt az i.e. 
IV. század második felé-
ben. Báг  éppen az itt tár-
gyalásra került , közösségi 
földtulajdonon és kđzhiva-
talí funkción alapuló kínai 
társadalompatriarkális 
despotizmusának " „hivata-
los" filozófiai iskolájához, 
a konfucianizmushoz tar-
tozott , sokszor tett enged-
ményt az „ellenzéki" is-
koláknak is. A zárt társa-
dalomban nagy bátorság 
kellett ahhoz , hogy valaki 
a „kđzđsséggei szembefor-
duló, és a hivatalos iskola 
szerint veszedelmesen „ đn-
zđnek" minđsített egyé іх-
nel foglalkozzon . Ez a bá- 

(az európai polisztól), a magyar társadalom autonómiáiban él đ  mezővárosi örökö-
seik is legalább annyira különböztek az antik örököseitđl: a polgárosodó város 
európai típusától (akár a kiilföldiektđl, akár Magyarországnak ezen autonómiákon 
kívül eső  városaitól). 

A közösségi tulajdon és a közhivatali hatalom által determinált feudális társadalmi 
modellben a közösséghez tartozás biztosítja a közös legel đ-, állatállomány- és föld-
használat haszonélvezetében való részvételt (a példákból láthattuk, hogy nem be-
szélhetünk tulajdonrész birtoklásáról), de ugyancsak a közösséghez tartozás bizto-
sítja a közhivatal feudális hatalmában való részvételt is. Az ilyen társadalomban 
élő  ember számára nem az egyén függetlenségi törekvése a dönt ő  (holott az egyén-
központú világkép csírái az említett poliszok örökségeként az európai típusú, h ű-
béri feudalizmusban is jelen vannak: úgy az uralkodó osztály tagjainak egyéni 
hatalomnövelő  törekvéseiben, mint a jobbágyságnak a szabad-paraszti életmód 
iránti nosztalgiájában ), mert ezt a közösséghez-minnél-tökéletesebben-tartozás 
(idomulás) törekvése helyettesíti 40  Törvényszerű, hogy az ilyen társadalom kultú-
rája az oszthatatlan közösséghez szól, az egyénhez csak mint a közösséghez -tarto-
zóhoz, illetve e közösség részéhez . E kultúrák természetes közlési módja olyan, 
mely a közösséget kommunikálja (tehát csak a közösségb ől váltja ki a kommuni-
kációtól elvárt reakciót), és számára egyenesen érdektelen, hogy a közösség egy-
egy tagja milyen egyéni értelmezéssel vesz részt a közösségi reagálásban. Ez a tár-
sadalmi háttér, ez a kultúra és ennek a kultúrának ez a kommunikációs igénye 
magyarázza a hszü si születését és fennmaradását. Itt a magyarázata annak a ki-
fejezési módnak, mely csak a befogadók közösségének közös gondolattársítási kö-
rét teremti meg, de az egyén számára nem ad egyértelm ű  megfogalmazást. 

Láthattuk tehát: a magyar társadalomtörténetben — ha autonómiák körén belül is 
— megtalálhatók a hszü si fennmaradását biztosító társadalmi háttér jellegzetessé-
gei! Ami pedig az autonómiákba zártság tényét illeti, az azt igazolja, hogy a hszü si 
jelenlétét nem az úgynevezett magas kultúrában, hanem vizsgált területünkön: a 
népi kultúra területén lehet és kell keresnünk! 

IV. a „hszü si"-hatás fennmaradását igazoló filológiai 
és játéktevékenységi sajátosságok a magyar népi 
kultúrában 

Persze ahhoz, hogy az Ejzenstejn által olyannyira jellemz đnek tekintett huj  if  ce-
szerkezetet, illetve a Mej Lan-fang által általánosított hszü si-hatás sajátosságait 
a magyar népi játéktevékenységre is érvényes filmadaptációs módszernek fogad-
juk el, bizonyításként a magyar népi kultúrára érvényesen is fel kell mutatnunk 
olyan igazoló tényezđket, amilyet a kínai kultúrára érvényesen a filológia nyújt, 
amikor a huj jf ce írásjegyek szerkezetével igazolja a hszü si-hatásra épülđ  közlő-
tevékenység ottani jelenlétét. 

A bizonyításhoz vezetđ  utat, Kuo Mo-zso-nak, a Kínai Tudományos Akadémia 
elnökének néhány éve megjelent tanulmánya nyitotta meg. 41  A tekintélyes szerző  
vizsgálat alá vette az anjangi ásatások 42  azon leleteit , melyeken egy lényegében 
megfejtetlen ősi, és Kínában csak rövid, átmeneti ideig használt bet űírás található. 
Ez az írás — melyet Kuo Mo-zso „vésett rendszer ű  írás"-nak nevezett — igen 
szembetűnő  formai hasonlóságot mutat az ázsiai nomádok által használt, úgyne-
vezett „orhon-jenyiszeji" rovásírással, és ennek következményeként — e rovásírás 
rokonával — a magyar rovásírással is. 4S (Vö.: 6. és 7. ábra.) 



7. ábra: 

A magyar rovásírás egy késđi példája az én-
lakai templom festett táblájáról (1683-ból). Lí-
gaturás olvasata (jobbról-balra): (fels đ  sor:) 
„Egy az Isten"; (alsó:) „Georgyíus Musnai 
gyak'n" (= diakon). 

A 6. és 8/a. ábrákon bemutatott anjangi betűanyagnak a 
(mely az „orhon-jenyiszeji" származéka), illetve a 9. és 
(mely az „orhon-jenyiszeji" közeli változata) kizárólag 
veteséről vö.: 43. jegyzetet. 

7, ábrán látható magyar rovásírással 
10. ábrákon látható kun rovásírással 
formai hasonlбságin aiapulб  egybe- 

(8/a. ábra) 

(8/b. ábra) 

8/a—b. ábrák : az elkövetkezđ  idézetekben szereplő, és bemutatást igénylő, kínai írásbeliségi 
példák melléklete. Helyükön — nyomdai okokból — a sz đvegben római számmal ellđtott 
❑-jelzés szerepel, mely sz đmozás alapj đn vethetők egybe az itt bemutatottakkal. 

8/a. ábra: 

Az I. II.— Цl. jelzetek az anjangi írás példái: egy-egy szótagot (Kuo Mo-zso szerint egy-
szótagú nemzetségneveket) képez đ  betűcsoportok. Az L és П. mellett bemutatjuk a jósló-
csonton lévő  teljes szöveg „nyomtatott" változatát is, hogy a bet űcsoportoknak az írásjegyek 
melletti elhelyezkedését szemléltessük. (További egybevetésr đl vb: 6. és 7. ábra közđs 
szövegét.) 

8/b. ábra: 

A  IV.—V.—VI.—VII.—VIII.  jelzetek a kínai írás terjedését jelz đ  nyelvtörténeti nyomokat tár-
gyaló idézethez tartoznak. A IV. jelzet: az ,íróeszköz' írásjegy Jin-kori alakja, rajzi elemein 
felismerhetđ , hogy: (a három ujjal jelképesen ábrázolt) emberi kéz egy függ őlegesen tartott 
íróeszközt fog. Az V. jelzet: ugyanennek az írásjegynek mai alakja. A VI. jelzet: a „fes-
teni' ,festmény' (,kép') jelentés ű  írásjegy Jin-kori alakja. Felísmerhet đ , hogy a IV. jelzetű  
írásjegyen látható kéz itt is jelen van, de az írószerszám egy tárgyra (feltehetđen tekercsre) 
rajzol, vagy tr. A VII. jelzet: a fenti írásjegy mai alakja. Fels đ  része azonos maradt az V. 
jelzet alatt bemutatott ,íróeszköz' írásjeggyel. (Err ől még vb: 53. jegyzet.) A VIII. jelzet: az 
ecset-íróeszköz' írásjegy mai alakja. 4 tP+.+& 1 іv l (.bambusz" jelentés ű) elem alatt felis-

merhetđ  az V. jelzettel bemutatott ,fróeszk đz' jelentésű  írásjegy, mely a VU. jelzetű  írásjegy 
29 	mai alakjában is felismerhet đ  volt. 

~ 

Z 
~ 
~ 

torság lehetett hatással 
Meng-ce-re, és az ellenzé-
kiektől átvett hangnem-
ben, de a fennálló rend 
védelmének konfuciánus 
szándékától vezettetve bí-
rálta a társadalom vezet đ  
rétegének túlkapásait. 
Menp -ce művei e kettđs-
ség miatt igen sok vita 
alapjául szolgáltak. Erre 
utal Tđkei idézett meg-
jegyzése is. (T đkei Ferenc 
és Miklós Pál: A kínai 
irodalom rövid tđrténete, 
Gondolat Kiadó, Budapest, 
1960.) 

:o A mu kínai területmér-
ték = 0,061 hektár. A fa-
luközösség közös és saját 
földjeinek összességéb đ l 
álló (:t:) cing-et Meng-ce 
(vb.: 27. jegyz.) csak ideá- 
lis esetre képzeli 900 'mu, 
azaz : 54,9 hektár terjede-
lemre; megjegyzése tehát 
nem azt jelenti, mintha ez 
a mérték rendszeres lett 
volna. 

Y° A (:t:)kung-t'ien; (:m:) 
kung-tien, a közösségi tu-
lajdonban levđ  földdara-
bot jelöli, a megnevezés 
jelentése is az: ,közđ s 
szántóföld'. 

so Tđkei Ferenc: Földtu-
lajdonviszonyok a Csou-
kori Kínában. Id.h: Tđkef 
Ferenc: Sinológiai mű-
hely, Magvetđ  Könyv-
kiadó. Budapest, 1974. Va-
lamennyi itt felhasznált 
Tđkei-idézet ebb ől a kö-
tetbđl; igy a továbbiak-
ban: Sinológia. A Tđkeí-
mű  címében, valamint a 
tanulmány szövegében kü-
lön számmal nem jelölt 
Csou-kor", azaz a Csou 

dinasztia kora: i.e. 1122-i.e. 
247. Id. mű : 114. old. 

" SinoІбpia (vö.: 30. jegyz.) 
id. mű : 122. ill. 124. old. 

$= A bonyolult és körülíró 
megjelölés ísmétlődésérđl 
meg kell jegyeznem, hogy 
szándékosan nem haszná-
lom az „ázsiai termelési 
mód" kifejezést. Mint azt 
az átvett idézetek is iga-
zolják, Tđkei Ferenc adat-
gyűjtésével, kutatásainak 
nagyszerű  tényfeltáró jel-
legével nem tudok, és nem 
is akarok vitatkozni; 
ugyanakkor nem tudom 
elfogadni a Tđkei módján, 
és az általa teremtett ösz-
szefüggésekben használt 
„ázsiai termelési mód" 
terminust. Külön tanul-
mányt igényel annak ki-
fejtése, hogy a Marx ál-
tal az ázsiai feudaliz-
mus megjelđlésére hasz-
nált kifejezés, T đkei ér-
telmezésében mint nyer 
olyasféle értelmet, mely 
már-már szembeállítható 
magđval a feudalizmus-
sal  Is.  A „közösségi 
földtulajdonon alapuló" és 
„közhivatali funkciójú ha-
talom áltat irányított" tár-
sadalom kđrülíгбsával az 
ázsiai feudalizmus modell-
jét kívánom szemléletessé 
tenni, megkülđnböztetve a 
„hűbéri" jelzđvel illetett 
euгбpal feudalízmustбl; 
egyúttal azt is tagadva, 
mintha a feudalizmus is-
mérveit csak az európai 
feudalizmus merítené ki. 

a Vb.: A rendtartó székely 
falu (Faluközđsségi hatá-
rozatok a feudalizmus 
utolsó évszázadából.) Be-
vezetđ  tanulmánnyal és 
magyarázó jegyzetekkel 
kđzzéteszí Imreh István. 
Kriterion кđnyvkíadб . Bu-
karest, 1973. 

" Vö.: Károlyi Zsigmond 
és Nemes Gerzson: Az  651 
ártéri gazdálkodás és a 
vízi munkálatok kezdetei 
(895-1846) (Szolnok és a 
Közép-Tiszavidék vízügyi 
múltja. I. köt.) Vízügyi 
Dokumentációs és Tájé-
koztató Iroda (VIZDOK) 



kiadása. Budapest, 1975. 
Témánk szempontjából 
különösen érdekesek azon 
részletek, melyek a meg-
telepedđ  kunok részben-
földműves gazdálkodásá-
nak kialakulását tárgyal-
ják (hiv. mű : 60. old.) ill. 
azok, melyek a meginduló 
gđtépítésekben 	résztvevб  
kunsági 	társadalomnak 
szinte csak az ázsiai pél-
dákban látott k đzmunkáft 
ismertetik (hiv. mü: 81-85. 
old.) E gazdálkodás-törté-
neti munka szerzđi Györf-
fy Györgynek a kunok 
történetével foglalkozó ta-
nulmányait használták fel 
történettudományi alap-
ként. 

đ' Vö.: Balogh István: A 
cívisek világa (Debrecen 
néprajza.) Gondolat Kiadó. 
Budapest, 1973. 

se Balogh István műve 
(vö.: 35. jegyz.) felhívja a 
figyelmet egy olyan dél-
szláv vonatkozásra, hogy a 
későbbi Debrecenben 
egyesült területek közös-
ségi tulajdonon alapuló 
társadalma különös módon 
épült be a hűbéri magyar 
államrendbe. A török ve-
szély megjelenésével e te-
rület mindenkori ,hübér-
Ura" a szerb despota lett. 
stefan Lazarevi ć, a huma-
nista műveltségű  despota 
tette gyakorlattá, hogy a 
későbbi debreceni taná-
csok elđdjét képvlselđjé-
nek ismerte el, és evvel 
komoly funkciót adott az 
addig csak autonómián be-
lül létező  közhivatali szer-
vezetnek. Valószín ű , hogy 
Lazarevič  birtokára tele-
pedett délszláv szóródvá-
nyok képezték a török hó-
doltság éveiben a Balkán-
ról érkezđ  hajdukok gyü-
lekezési bázisait. Egybe-
vetve a Károlyi—Nemes-
féle gazdálkodás-történeti 
munka (vö.: 43. jegyz.) 
azon részleteivel, melyek-
ben a tiszai ártérnek a 
kis közösségek számára 
biztosított természetes VI-
delmérđl van szó, világos-
sá válik, hogy az egymás-
rautalt magyar és délszláv 
menekültek közösségei (a 
későbbi Hajdúság magja) 
a szomszédos Kunság tár-
sadalmának modelljét ter-
mészetes szervezési példá-
nak tekintették. 

‚7 A tanulmány sz đvegé-
nek alább következ đ  ré-
szében ismertetésre kerül, 
hogy a közösségi földtu-
lajdont őrző  alföldi falvak 
lakossága a török táma-
dások erősödésével „váro-
sokba" költözött össze. Va-
lójában megmaradtak az 
egyes falvak zárt szerve-
zeti egységei, sokszor te-
rületi elrendezés szerint is 
egy-egy utcába kđltözve. 
Egy-egy ilyen egység ve-
zetđje az utcakapitány 
volt, alatta helyezkedtek 
el az itt említett, és tíz-
tiz ház lakosságát képvi-
selđ  tizedesek, másnéven 
utcatizedesek. Ne gondol-
junk azonban demokrati-
kus választási rendszerek-
re, hiszen ez a magyaror-
szági közhivatali rend is 
magán viselte az ázsiai 
társadalmakból oly jól is-
mert bürokratikus despo-
tizmus minden jellemző -
jétt. A tizedesek választot-
ták az utcakapitányt az 
utcakapitányok pedig a 
városi tanácsot (melynek 
élén Debrecenben fđbfгб , 
a Hajdúságban és a Kun-
ságban f őkapitány állott), 
de a főkapitányt, vagy 
főbírót a legmódosabb 
gazdákból és céhmesterek-
ből vagyoni cenzussal ala-
kult szenátus nevezte ki. 

в ~ Barcsa János: Hajdu-
Nánás város és a hajdúk 
története. A szerző  kiadá-
sa. Hajdúnánás, 1900. Id. 
mű : 163. 111. 183, old. (Az 

Kuo Mo-zso tanulmányában leírja, hogy a gyér számú leletek köz đtt mindóssze 
két olyan eset fordult elđ, ahol e „vésett rendszer ű" betűk (feltehetően egytagú 
szavat alkotó) csoportja egy-egy írásjeggyel olyan összefüggésben szerepelt, hogy 
az írásjegyből következtetni lehetett a betűcsoport jelentésére és hangalakjára (az 
idézetben elhelyezett és római számmal jelölt ❑-jelekről vö.: 8/a—b. ábrák közös 
szövegét) : 

„1950-ben Anjangban (...) egy állatcsont került a felszínre, amelyen vésett felira- 
(-I.) 	 (-II.) 

tok voltak. 44  Az első: „❑(-t úgy) nevez(ik, hogy:) Wei"; 4b a második: „❑(-t úgy) 
(-III.) 

nevez(ik, hogy:) K'ui" 4" Rajtuk kívül volt még egy önmagában álló is: ❑; ennek 
jelsorrendje a második felírás fordítottja volt. E három felírást a jóslószövegek 
vésési példáitól eltérően, a csontlapocska ellenkez đ  oldalára vésték. Az els đ  két 
feliratból úgy tűnik, hogy e három felírás jelentése név, de nem személynév, ha-
nem sokkal inkább ország, vagy nemzetség neve."47  

Kuo Mo-zso valószínűsíti, hogy ezt az írást az anjangi kultúrával érintkez ő  nomá-
dok vették át, de amíg náluk fennmaradt, Kínában „a megjelenése után igen hamar 
le is tűnt". 

Ezt követően a szerző  azt fejtegeti, hogy az írásbeliség átvétele olyan megrázkód-
tatást hozott egy-egy nép kultúrtörténetében, hogy az maradandó nyelvtörténeti 
nyomokat hagyott (az idézetben elhelyezett ❑-jelekгđl és római számjelzetükгđl 
vö.: 8/a—b. ábrák szövegét) : 

„A Jin korszakról4Á nem mondhatjuk, hogy (akkor már) használták az ecset-író-
(-VIII.) 

eszközt (: ❑), tehát azt, hogy a vés đ-íróeszközön kívül létezett volna ecset-íróeszköz 
(-V.) 

is. Ez a szövegekben el őforduló ,íróeszköz' (:❑) írásjegyb ől, illetve a hozzá kap-
csolható írásjegyekből teljességgel bebizonyosodik. A tekn6chéj-szövegeken4  az 

(-IV.) 	(-VII.) 	 (-VI.) 
íróeszköz' (akkori) írásjegyét így írták: ❑; a ,kép' (:❑) írásjegyét (akkor) így:  Q.  
(...) Az ,íróeszköz'-nek (...) írásjegye tehát azt ábrázolja, hogy egy jobbkéz ilyen 
íróeszközzel tevékenykedik. (...) Koreaiul az ,ecset-íróeszköz' hangalakja put,50  
vietnamiul but, japánul fude,51  (...) és az ilyen hangalakok, függetlenül attól, hogy 
régiek vagy újak, kínaiak vagy Kínán-kívüliek, mind a (,ecset-íróeszköz') p  11  t 
hangalakjának változatai."sz 

Amikor ennek — az európai olvasó számára els ő  pillanatra talán nehezen érthet đ  
— idézetnek els ő  mondatában Kuo Mo-zso használja az ,ecset' (ill. ,ecset-íróeszköz') 
szót, az eredeti szövegben ott látható ennek írásjegye is. Ugyancsak alkalmazza 
az ,íróeszköz' és a ,kép' (,festeni' ,festmény'; tehát az íróeszköz használatát kife-
jező  ige, illetve az íróeszköz használata eredményét kifejez ő  főnév) mai és régi 
írásjegyeit. Ezeket az olvasónak látnia kell ahhoz (és ezért is mellékeltük), hogy 
huj ji ce-szerkezetük alábbi összefüggéseit megérthesse, és a szövegnek ezekre utaló 
tendenciáit áttekinthesse: 

— (vö.: 8/b. ábra VIII. jelzet:) az ,ecset-íróeszköz' frásjegye áll: (feis đ  rész:) ,bam-
busz' -I- (alsó rész:) ,íróeszköz' írásjegyekből, illetve ugyanezen jelentés ű  rajzi ele-
mek származékából; 

— (vö.: 8/b. ábra VII. jelzet:) a ,festeni' ,festmény' (,kép') írásjegye áll: (felső  rész:) 
íróeszköz' -I- (alsó rész:) tekercs rajzi elemeinek származékából. 53  

Kuo Mo-zso gondolatmenetének lényege az elmondottak kontestusából Igy bonta-
kozik ki: mivel a régen használt, íróeszközt jelent ő  írásjegy (vö.: 8/b. ábra V. jel-
zet) mind az ,ecset-íróeszköz', mind a ,festeni' ,festmény' (,kép') írásjegyeinek huj 
ji ce-szerkezetében szerepel, ezért ezek az írásjegyek mind az đ  származékai, 
ugyanúgy, ahogy mindazon nyelvekben az ókínai p i e t hangalakjának származé-
kai találhatók, ahol e leszármazási sort a kínai íróeszköz származéka: valamilyen 
kínai írásfajta átvétele elindította. (A ,festeni' ige az íróeszköz használatát, azaz: 
az íróeszköz származékának készítését fejezi ki; a ,festmény' ,kép' f őnév pedig az 
íróeszköz használatának eredményét, származékát; mely ugyanúgy származéka, 
mint maga az írás.) Kuo Mo-zso e felsorolásában csak az írásjegyekkel történ đ  
írásbeliséget átvev ő  nyelveket említette, de sorozatát kiegészíti az ótürk bit- ,fel-
iratot vésni' ,írni' ige, valamint bitig ,írás' ,irat' főnév, mely nyelv (az ótürk) Vi-
szont az anjangi írásból valószín űsítetten átvett rovásírásos írásbeliséget használta, 
tehát e valószínűsítés szerint: a kínai írás származékát. A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája által „a VII XIII. századi ótürk írásbeliségi emlékek"-b đl szerkesz-
tett etimológiai szótár (tud. rövidítése: „ ДTC") az előbbi ige szótörténeti leírásában 
határozottan felt űnteti a kínai eredetet, ez pedig — Kuo Mo-zso az írás-átvétel 
nyelvi nyomairól kifejtett gondolatmenetének összefüggéseiben — a bet űk formai 
hasonlósága mellett újabb adalékkal valószín űsíti, hogy az „orhon-jenyiszeji" ro-
vásírás a anjangi „vésett rendszer ű" írásból fejlődött ki: 

(-VIII.) 
„BITI- (a kínai: ❑ pi, pir < piet ,ecset-íróeszköz'-b đl): ,feliratot vésni' ,írni'; (p1.:) 
ben*gü taš togidim bitidim: megbíztam emelni (ezt az) emlékm űvet és kivésettem 
(magamnak ezt a) feliratot."b 4  3(  
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Ez az eredetmegállapítós azért fontos a számunkra, mert „A magyar nyelv törté-
neti-etimológiai szótára" (tud. röv: „ETI") ebb đl az ótürk szóból származtatja a 
magyar betű  szó hangalakját (itt észre kell vennünk, hogy a betű  szó esetében is 
az íróeszköz használatának eredményét kifejez đ  fđnévvel találkozunk), ez pedig 
— újra csak Kuo Mo-zso gondolatmenetének ismeretében — a piet-biti-(bitig)-bet ű  
hangalakváltozatok származási sorozatának nyelvtörténeti nyomával alátámasztja, 
hogy a magyar rovásírás az anjangi „vésett rendszer ű" írás-„orhon-jenyiszeji” 
rovásírás-magyar rovásírás fejlődési ú čvonalán alakult ki. Evvel a filológiai kö-
rülménnyel szoros összefüggésben azt látjuk, hogy ez az írásfajta úgy az anjangi 
leleteken, mint magyar példáiban nemannyira szövegrögzít ő  funkciót lát el, hanem 
hszü si-közléskapcsolatokban szerepel, mint a grafikailag nem vagy csak nagyon 
nehezen leírható közlések rögzít ője. Kuo Mo-zso hangsúlyozza, hogy az anjangi 
„vésett rendszerű" írás leletei nemzetségneveket rögzítenek, melyek közlése igen 
távol áll a rajzi elemekkel történő  grafikai leírhatóságtól. Ezt a tényt a követke-
zőkben egybevetjük a hozzánk térben és id őben közelebb álló, kunkerekegyházai, 
illetve ladánybenei (kumán) kunnyelvű, rovásírásos gyűrűleletek anyagaival. (Vö.: 
9. és 10. ábra.) 

(9. ábra) 

9. ábra: Mészáros Gyula tanulmányához készült rajzmelléklet, mely a ladánybenei kun 
gyű rű  ezüstszalagját kiterítetten ábrázolja. Feliratáról, valamint a gy űrű  más adatairól vö.: 
57. jegyzetet. 

(10. ábra) 

10. ábra: ugyancsak Mészáros Gyula rajza, a kunkerekegyházai gy űrűt ábrázolja. Ezüstsza-
lagja kiterítetten látható. Felirásárói, valamint a gy űrű  más adatairól v đ .: 59. jegyzetet. 

Mészáros Gyulának a leletekr ől írott tudományos dolgozata els đnek a ladánybenei 
gyűrű  feliratát elemzi :s ~ 

„Az alkotórészeire tagolt és hangtanilag helyesbített szöveg: jüzügü közál ,gyűrűje 
szép'. 57  

4 jellegzetesen törökös szerkezet tulajdonképpeni jelentése annyi, mint „szép-
gyűrűjű" (ti. az  aki viseli). Hasonló čípusú jelz ői szerkezetek nem szokatlanok a 
magyar nyelvben sem, pl.: feje-nagy, fele-más, ügye-fogyott. A felirat szövege 
tehát, a titulusok általános jellegzetessége szerint, jelentésére nézve magával a 
tárggyal áll szoros kapcsolatban. Dicséri a gy űrű  viselőjét 58 (...)" 

A tárggyal, és rajta keresztül a tárgyat visel ő-használó személlyel szoros kapcso-
latban álló szöveg-szerep tényének konstatálása után Mészáros rátér a kunkerek-
egyházai lelet szövegének ismertetésére: 

„(Felirata) a negyedik téglából kifelejtett ,n' írásjegy pótlásával mondatrészekre 
felbontva: dán*-ti dünján*i*n* tönöšiü ,hasonló volt a világ(nak) forgása'69  (...) 

A kunkerekegyházai gy űrűfelirat kötött alakjánál és magával a tárggyal kapcso-
latos jelentésénél fogva azt sejteti velünk, mint hogyha itt valami találósmondás 
szerű, vagy közmondásszer ű  szöveggel volna dolgunk. A szövegnek alliterációs kö-
töttségéből már magában is ilyesféle jellegre lehet következtetni: dán-ti dünjánin 
tönösiü. A szövegben a guruló gyűrű  forgása és „világnak forgása" nyilvánvaló 
párhuzamba kerül." 60  

A gyűrűk és felirásaik alapanyaga ezüst, ennek kapcsán tudnunk kell, hogy a no-
mád és félnomád társadalmakban a fémm űvesség még jobban megbecsült volt, 
mint a letelepedett társadalmakban, 81  tehát e fémgyűrűk nem egyszerű  női csecse-
becsék, hanem viselésük ténye önmagában is megjelölte a visel őt; a jelzés elárulta, 
hogy viselője: vagy maga is rangos, vagy más rangos ember kegyeltje, vagy vala-
mi más formában jogosult fémgy űrű, ráadásul nemesfémb ől készült gyűrű  viselé-
sére. Amikor a készítő  mester számolt a szöveg, a tárgy, és a tárgy viselője kap-
csolatával, akkor a kapcsolatban résztvev ő  alábbi tényez őkkel kellett számolnia: 
1./ a gyűrűt nő  (lány, asszony, öregasszony) viseli, ezért egy n ő  látványával; 2./ a 
gyűrűt az ujjon viselik, tehát az ujjon egy ábrázolás-értékű  jel van; 3./ a gyűrűn 
felirat van, ezért a gyűrű  szövegével; a szöveg pedig a következő : a: szép-gyűrűjű  
szép viselő, b: a gyűrű  viselője a világ viselője (= olyat visel mint a világ; övé 
a világ). 

Amikor e tényez ők kapcsolatát joggal közléskapcsolatnak fogjuk fel, (látványbeli 
közlésnek, ábrázolás-értékű  jel rámutató közlésének, szövegi közlésnek), a játék- 
tevékenység szempontjából igen természetes párhuzamot fedezhetünk fel a Mej 

idézetben, a mai olvasót 
már zavaró, régies helyes-
írást a jelenleg érvényes-
re cseréltem ki. H.P.). 

se Balogh 	István 	műve 
(vö.: 35. jegyz.) leírja a 
látszat-egység mögött meg-
húzódó — és néha már-
már tragikus — kettđssé-
get. E leírás legszemléle-
tesebb részei azok, ahol e 
kettősségnek a debreceni 
reformáció kultúrájában 
látható kétarcúságot te-
remtő  megnyilvánulásával 
foglalkozik. Errđl részle-
tesebben vđ .: 40. jegyz. 

Ó Szerb Antal: A világiro-
dalom története c. m űvé-
ben (Magyarországon fel-
sorolhatatlanul sok kiadás-
ban jelent meg) a kálvi-
nizmust „a latín nagypol-
gárság fehéren izzó, el-
lentmondást nem tűгб  
okosságának képvíselđje"-
ként méltatja. Balogh Ist-
ván (vö.: 35. jegyz.) a Deb-
recenben működi és Eu-
rópában tanult kálvinista 
tudósok jelenléte mellett, 
felhívja a figyelműnket, 
hogy a keleti-típusú tár-
sadalmi modell jóvoltából 
kialakult a kálvinizmus-
nak egy „népies" változata 
Is,  mely az „eleve elren-
delés" túlhangsúlyozásával 
majdnem visszájára for-
dította a Szerb Antal ál-
tal jellemzett francía-
svájcí reformációt. Az „el-
lentmondást nem tűrđ  
okosság" a zárt közđsség-
be olvadt, és annak ki-
szolgáltatott ember tanítá-
sává változott: „amint az 
egyes ember sorsa a fölit-
te álló hatalom szándékai 
szerint alakul, ugyanúgy 
a város sorsát is ez inté-
zi" — írja Balogh. (3d. 
mű : 61. old.) 

<I (:m:) Kuo Mo-zso; sz űl.: 
1892-ben. A modern kinai 
Irodalom polihisztora, az 
új kínai költészet egyik 
megteremtője, és — annak 
első  szakaszában — egyik 
legnagyobb hatású alkotó-
ja. irt ezen kívül đnélet-
rajzi regényt, elbeszélése-
ket, drámákat, s jelent đ s 
fordítói tévékenységet fej-
tett ki. Történelmi és ré-
gészeti publikációi ugyan-
csak tđbb kötetben jelen-
tek meg. ( Galla Endre 
utószava a Modern kinai 
költđk  C.  kötethez. Európa 
Könyvkiadó. Budapest, 
1961.) Kuo Mo-zso, id ő s 
kora ellenére jelenleg is a 
Kínai Tudományos Akadé-
mia elnöki funkcióját tđl-
ti be. Forrásmunkánknak 
választott tanulmánya 
egyike az említett törté-
nelmi és régészeti publi-
kációinak. Címe: (:k:) Guo 
Moro: „Gudai wenzi zhi 
bianzhengde fazhang". Kí-
naiul. (Kuo Mo-zso: „Az 
ókori írásbeliség dialekti-
kus fejlődése".) (:k:) 
„Kaogu" — „Régészet", a 
(:k:) Kexue Chubanshe —
a Tudományos Kiadó (a 
Kínai Tudományos Aka-
démia kiadójának) kétha-
vonként megjeleni folyó-
irata. Peking, 1972/3. szám. 
Id. h.: 2. old. Továbbiak-
ban: Kuo Mo-zso. 

z A Kfnaí Népköztársaság 
mai közigazgatási beosztá-
sa szerinti Honan tarto-
mány északi részében nap-
világra került egy romvá-
ros: Anjang. (Az ásatások 
előzményei a század ele-
jén kezd ődtek, de a mun-
kálatok csak Kína felsza-
badulása után vettek na-
gyobb lendületet.) A még 
ma is feltárás alatt álló 
romváros valószín űen a 
homályos tđrténelmű  
Sang-Jin dinasztiának volt 
fővárosa. (A hagyományok 
szerint a  San g-Jin dinasz-
tia Kína elsđ  dinasztiája; 
i.e. 1766-í.e. 1122.) 



(11. ábra) 

ј  

Lan-fang által leírt, sđnjátékbeli hszü si hatással (különös figyelemmel vö.: 21. 
jegyzetet), olyannyira , hogy a hszü si szerkezetet pontos elemzés alá vehetjük. 
Láthatjuk: mindhárom közlđelemnek kapcsolódnia kell a másik kett đhöz; ez a 2. 
közlđelem esetében nem igényel külön magyarázatot , de az 1. és a 3 . közlőelemek 
kapcsolódása - aszerint , hogy a gyűrűt vjselđ  nđ  milyen korú - különös szép-
séggel határozza meg a történési -fogalmi-jelzői gondolattársítási szerkezetb ől az 
időtényező  jelzđjét : a: (a gyűrű  viselője) szép-gyűrűjű  szép viselđ  -lesz (ha felnđ), 
-most az, -volt (amikor fiatal volt); b: a gyűrű  viselője a világ viselője : övé (lesz) 
a világ (ha felnđ), övé (most ) a világ, .övé (volt) a világ (amikor fiatal volt). 
Mindkét .szövegnek ónmagában alig értelmes közlései e hszü si hatást kiváltó köz-
léskapcsolaton belül a közléskapcsolásnak mesterien megformált elemei lesznek, 
mert készftđjük (fogalmazójuk ) olyan művészi mutatványt végzett, hogy a közlés-
kapcsolás „terméke" drámai módon együtt változik visel őjének életkorával! (E mes-
termunkában rejlđ, drámai hatású hszü si-szerkezet szemléltetésére kísérletet te-
szünk a 11. ábrán.) 

" A 6. ábrán bemutatott 
lelet-anyagot közli Kuo 
Mo-zso (vđ .: 41. jegyz.) id. 
mii: 13. old; ott : 4. ábra. 
A 7. ábrán bemutatott én-
lakaí rovásírásos templomi 
táblát közli : Hofer Tamás 
és Makkay János : Festett 
táblák 1526-1825. (A ma-
gyar népművészet évszá-
zadai. I.) Az István Király 
Miízeum Kđzleményei. 
Székesfehérvár , 1969. Id. 
mű : III . tábl Vö.: Vásáry 
István: A magyar rovás-
írás. A kutatás tđrténete 
Is  jelene Id. helye: „KE-
LETKUTATÁS '74" A KS-
rösi Csoma Társaság kiad-
ványa. Budapest , 1975. 159. 
old. A tanulmány az idé-
zettđl eltérđ  olvasatot ad 
az említett énlakaí felirat-
ról. Szerinte Musnára való 
Dákó Gyđгgyгőt van szó. 
Ugyanakkor hangsúlyozza, 
hogy a honfoglaláskorí le-
letektđl több évszázadig 
nincs tudomásunk az lrás 
magyarországi elSfordцlásá 
ról, valószínű , hogy nyom-
elemekbđl történt mester-
séges újraalkotással állunk 
szemben. A 6. ábrán be-
mutatott „vésett rendsze-
rű" írás leletanyagának 
egy részét , ennek a meg-
állapításnak ismeretében 
vethetjiik egybe a 7., 9. és 
10. ábrákon látható, és is-
mert hangalakú betűanya-
gokkal. (A 9. és 10. ábra 
betűanyagának átírásáról 
vö.: 57. íli. 59 . jegyz.) Táb-
lázatunkban római számok 
jelzik, hogy a betű  az áb-
rán (fölűlrđl) hányadik 
sorban fordul e18, mellette 
az arab számok azt, hogy 
a sorban (balról) hányadik 
helyen látható . (Ahol a be-
tűk egyetlen sorban fog-
lalnak helyet, csak az arab 
szám látható .) Egymás fö-
lé helyezett bet űcsopor-
tokban a (fi) (ki) (at) 
kíegészítб  jelzetek a felsS, 
als6, kđzépsS elhelyezke-
dést jelentik . Egymás mel-
lé kettSzött bet űcsoporok 
jelzete: (db). A táblázat 
utolsó két rovata a ma-
gyar rovásírás általános 
átírását, ill. a „ДTC" (v8.: 
54. jegyz. ) által az „orhon-
jenyiszeji" rovásírásról k đ-
zölt átírást mellékeli. A 
rovatokban kettSspontok 
kđzđtt a betűk átírásai 
láthatók. 

11. ábra: képregények montázs-szerkesztési 
formájával szemilitetjiik a ladánybeneí és 
kunkerekegyházaí rovásírásos gy űrűk hszü si-
szerkezetét . (Alapjául a 2. ábra 11. számú hu) 
)t ce-sémája szolgál .) Láthati , hogy 1 ./ a köz-
léskapcsolásban a feliratok olyan kSzlést r đg-
zítenek, melyet rajzi leírással nem lehetett 
volna helyettesíteni ; 2./ a nő  látványának 
„közlő-eleme " ha másért nem, életkora révén 
állandóan változik . Más és más a hszü st-ha-
tás, ha abban (a:) kislány, (b:) asszony, (c:) 
đregasszony látványának „köz1S-eleme" vesz 
részt. 

6. ábrán : 
7. ábrán : 
helye : 
átírása: 

9. ábrán : 
helye : 
átírása : 

10. ábrán : 
helye: 
átírása: 

a magyar 
rovásírás 
átírása: 

„ДTC" 
átírása: 

L8 (db) + 
III12 (fi) 	(ici) 
(at) 

1!4 	+ II/6 
II/11 
:es: 

- 

- 

1 

:š: :s: :š: 

1/5 I/1 + II/l 
II/7 
:en: 

-  

- 

3+8   

:n': :n: :n: 

II/B I/2 + 1/17 
:e: 

- 
- :e:é:(?) 

:e: 
' 

I1/4 (fi) L8 + 1/14 
:gy: 

- 
- 

9 + 12 
:d': :d: :d: 

ІгІ/4 (ici) 
II/9 + 1/12 
:u: 

- 
- 

- 
- :u:ú: 

-  
- 

11/6 (a1) - 
- 

1 
:1': 

- 
- - :1: 

a 



Amennyiben a megjelölt helyen fellapoztuk a 21. jegyzetet, és a gy űrűk hszü sž-
teremtését egybevetettük a kínai színházéval, látnunk kellett, hogy itt archaiku-
sabb állapotban konzervált játéktevékenységgel állunk szemben. Ennek az a ter-
mészetes oka, hogy egy, zárt közösségen belül, mindennapi játék-tevékenység гđl 
van szó és nem színházféról. 

Ohatatlanul is fel kell tennünk a kérdést: mi volt e hosszú ideig fennmaradt min-
dennapi játék-tevékenység célja? Ugyanez a kérdés érdekelte a közelmúltban meg-
jelent nagysikerű, Magyar népművészet című  album szerzőit fs;62  és anélkül, hogy 
a hszü si alkalmazásáról egyetlen szót is ejtenének, válaszuk a mi témánk szermára 
is figyelemre méltó megállapításokat tartalmaz: 

„Itt fölmerül egy lényeges kérdés: mennyire vagy milyen módon volt „igaz" az a 
darab, amelyet (...) népművészetük kellékeivel (...) a szegény falusiak játszottak. 
(...) Itt egy harmonikus, kžegyensúlyozott világ, a népdalok utói nem érhet ő  tisz-
tasága és összhangja, a népművészet áradó derűje és a gesztusok ünnepélyes ma-
gabiztossága. Amott híradások népbetegségekr ől és magas gyermekhalandóságról, 
ki+vándorlók tragikus sorsáról és szinte krónikus szegénységrđl. (...) Az etnográfus 
számára, aki próbálná belülről, a parasztemberek szemével is megérteni világukat, 
nem látszik ellentét a paraszti élet két oldala közt, a köznapi küszködés és nyo-
morúság és az ünnepek szépsége közt. Az ünnepi ritusok azt jelenítik meg, ami-
lyennek lennie kelt a világnak; a dalok, gesztusok, szokások, szép tárgyak szinte 
ráolvasások a kemény valóság emberibbé tételére." 

Tehát ráolvasás, azaz varázslat- és álomteremtés az emberibb életr ől, vagy az em-
beribb életért! 

Ne feledjük: a terminusként, kínai alakban használt hszü si-szó jelentése is „álom-
szerűség' (,varázslatszerűség'); tehát e zárt társadalmakban a mindennapi játék-te-
vékenység  is  ugyanazt a célt szolgálta, amelyet a hszü si elnevezés megjelölt, és 
amelyet jelen tanulmány harmadik fejezetében részletesen elemeztünk. 

Kuo Mo-zso tanulmányából sem csak azért foglalkoztunk oly részletesen a rovás-
írás kérdésével, mert ez az írásfajta kizárólag a hszü si-hatást teremt ő  köгléskap-
csolatokban vett részt, hanem azért fs, mert a betűírások között talán egyetlen-
ként, a hszü sf-hatást megteremtő, és fontos társadalmi céllal rendelkező  minden-
napi játék-tevékenység eredményeként született, a hszü-sf-hatástól ugyancsak el-
választhatatlan kánai írásjegyekkel majdnem „ikertestvéri" viszonyban. 

Idézzük a kialakulás magyarázatát: 

„A földből elđkerült leletek, fennmaradt néphagyományok és írásbeli dokumentu-
mok (stb.) bžzonyítékažból látjuk, hogy a kínai írásbeliség alapjait keresve, egyaránt 
számolnunk kell a rámutató és piktografikus rendszerekkel; mert bizonyos, hogy 
a rámutató rendszereik kialakulása megelđzte a piktografiktns  гendsze гekét. (...) 
A rámutatás ugyanúgy megel đzte az ábrázolást, mint a (jelzđ) vésések (kialaku-
lása) a rajzolást "~ 

Ez az idézet, melynek szerzője lényegében szemben áll az írás kialakulásáról val-
lott eddigi valamennyi elmélettel, nem kevesebbet mond, mint azt, hogy ha (pl.) 
jelet kapott egy fa gyökere, akkor a gyökérre mutató vésés már-már ábrázolási 
értékkel jelölte a ,gyökér' fogalmát is; ha jelet kapott egy zárt közösség (mint azt 
a nemzetségnév esetében láttuk), akkor az már-már ábrázolás-értékkel jelölte azt 
a bizonyos közösséget; és amint a vésett jelek és a szóbegy megnevezések hangjelei 
azonosultak, kialakult az anjangi „vésett rendszer ű  frás". (A képírás csak kés đbb, 
az ábrázolás megjelenése után született, a kínai fejl ődés magasabb fokán.) 

A rámutató jelek a mindennapi játék-tevékenység varázslatkeresésével születtek, 
hiszen az ilyen jelek alkalmazása a varázslat (,varázslatszer űség') legprimitívebb 
fokának fogható fel! Ugyanis, amint a fa, gyökerén megkapta az említett rámu-
tató vésést, már nem mint ,a fa' szerepelt, hanem, mint ,a gyökér'; és nem a vésés 
(a jel) lett a fa (a jelhordozó) része, hanem a fa a vésés jelének hordozója, azaz: 
a jel része. 

E rámutató vonalak, a kínai írásjegyek viszonylag kisszámú csoportján, az `,úgy- 
nevezett „rámutató rendszer ű" .írásjegyeken ma is tovább élnek; és bemutatásuk 
jól szemlélteti a jelhordozó-jelrésszé vált közlđelemдlek a hszü si-szerkezeten belüli 

33 	szerepét es (Vö.: 12. ábra.) 

"Az  ókori Kínában jóslás 
e16tt. írásjegyeket karcol-
tak az állatcsontokba, 
majd e csontokat parázson 
hevítették, végül korom-
mal bekenték, hogy a ko-
rom láthatóvá tegye . az 
írásjegyeket. A hevítéskor 
beállt torzulások alapján 
fogalmazták meg a jósla-
tot. Kuo Mo-zso e karco-
lások (vésések) alapján 
nevezte el az ismeretlen 
anjangi írást „vésett rend-
szerü"-nek; és bár meg-
állapítja e „vésett rend-
szeré" írást hordozó cson-
tok és a jóslócsontok 
nagyfokú hasonlatosságát, 
a rendelkezésre álló lelet-
mennyiség alapján nem 
tartja eldđnthetđnek, hogy 
ezek is jбslбcsontok, vagy 
jбslбfeifratok voltak-e. 

;s Szemléletes példa, hogy 
a „vésett rendszeré" an-
jangi írást, az „orhon-je-
nyiszeji" rovásírással ki-
mutatott minden formai 
hasonlósága ellenére (vđ.: 
43. jegyz.) miért kell Kuo 
Mo-zso alapján megfejtet-
lennek minősíteni; mert 
a 8/a. ábra I. jelzete alatt 
bemutatott feliratból 
egyetlen betű  sem azono-
sítható a rovásírások be-
tűanyagaival. Hiába tud-
juk, hogy a szót a kínai 
(:t:) wel hangalakú írás-
jeggyel írták át. 

„ Csábító példát látunk az 
anjangi „vésett rendszerű" 
írás felületesen végzett 
„megfejtésére". A betíi-
csoport fels ő  tagja példá-
ul, táblázatunk (vđ .: 43. 
jegyz.) harmadik sorának 
megfeleiđen, és annak sor-
rendjét megtartva, azono-
sftható a  
átírásokkal; középsđ  tagfa 
a táblázat negyedik sorá-
nak megfeleiđen a :u:(—): 
(—):u:ú:(—): átírásokkal; 
Legalsó tagja pedig (há-
romszorozott elđfordulás-
ban) a táblázat legfels đ  
sorának megfelelđen a 
:es:(—):š:s:š: átírásokkal. 
Bármennyire is úgy tonik, 
hogy a „vésett rendszer ű" 
betéírás által r đgzftett 
:gy C d: + :u tl: + 
a . š: sang-Sin kori 
hangalakot érdemes volna 
hangtđrténeti egybevetés 
alá venni a mellette levđ  
írásjegyével, melynek kii-
zel ezer évvel késđbbf 
hangalakja (:t:) k'ui-ra 
változott; azonban tudo-
másul kell vennünk, hogy 
egyetlen ilyen lelettel ál-
lunk szemben, és az kevés 
ahhoz, hogy a vizsgálat 
eredményét bizonyftottnak 
tekintsük. 

"Kuo Mo-?so (vii.: 41. 
jegyz.) Id. míí: 5. old. 

'8  A Sin korszak azonos a 
már . említett 	Sang-fia 
korszakkal. 	(Vö.: 	42. 
jegyz.) I.e. 1766-i.e. 1122. 

.o A tekn őchéj szövegek-
nđl, azaz a teknđsbéka 
páncéljába karcolt frásje-
gyekrđl majdnem ugyanaz 
mondható, mint a jóslб-
esontokról, illetve a 16516-
csont feliratokról. (Vđ .: 44. 
jegyz.) Egyes kutatók azo-
nosftják a jóslócsont fel-
iratok egy fajtájával; két-
ségtelen, hogy a kínai 
írásbeliség egyik legrégeb-
bi korszakát idézik. 

so Kuo Mo-zso ezt a ko-
reai hangalakot latinbet(is 
leírással illesztette a kínai 
szđvegbe. Kiejtése meg-
egyezik a szó magyar fo-
netikus olvasatával. (A 
mondat további részében 
elđforduló, és külön jegy-
zetszámmal nem jelđlt 
vietnami szó a Vietnam-
ban használt latinbetűs 
helyesírást kđveti. Kiejté-
se megkđzelftí a magyar 
fonetikus olvasatot.) 
e Kuo Mo-zso a japán 
hangalakot is latinbetés 



átírással illesztette a kínai 
szövegbe. Atírási jelzete: 
(: т : ) 

š= Kuo Mo-zso (vb.: 41. 
jegyz.) Id. mű : 5. old. Az 
idézetben szereplđ  p%et át-
írás (:t:)-jelzettel látható 
el. 

Azért beszélhetünk csu-
pán a tekercs rajzi ele-
mének származékáról, 
mert — mint az a 8/b. 
ábra VI. jelzete alatt be-
mutatott írásjegyen látha-
tó — az egykori és felis-
merhető  rajzi elem való-
ban tekercset ábrázolt. A 
8/b. ábra VII. jelzete alatt 
bemutatott mai alakján a 
tekercset ábrázoló egykori 
rajzi elem, nyilván grafi-
kai okoból, „rendhagyó" 
módon úgy egyszerűsö-
dött, hogy az megegyezik 
a szántóföld' jelentés ű  
írásjegy mai alakjával. 

A „ДTC" rövidítéssel 
jelölt tudományos mű  tel-
jes címe: „ДpeВнeТiopкc-
кuи  cnoBapb" Oroszul. 
(„Otürk szótár") A кaдe-

~~ Hayк  CCCP. Инcти - 
ТуТ  азaiкoзн aниа . Изд a-
тeлvcтвo „Hayxa". лe-
іuнrpaдcкoe оТдeлeнИ e. 
Leningrád, 1969. A bit%-
szdcikk helye: 103. old. Az 
idézetben látható kínai át-
írások az egyszer űsítés 
kedvéért kapták az eddig 
is használt átírási módok 
valamelyikét, úgymint: 
(:m) ,pi', (t:) ,pir.' p%et'. 
A „ДTC" az ótürk, ill. az  
archaikus kínai hangalakok 
leírására a szovjet tudomá-
nyos munkák latinbetűs át 
írását használja, a mai kí-
nai hangalakokra pedig az 
orosz-cirillbetűs átírást. 
Idézett átírások a „ДTC" 
eredeti formájában: ,nu', 
.pir pjet'. Az ótürk át-
irások átvétele változtatás 
nélkül történt. 

ss „ETI” rövidítéssel jelölt 
mű  teljes címe: A magyar 
nyety történet%-etimológia% 
szótára. Szerk.: a Magyar 
Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézete 
és az Eötvös Lóránd -Tu-
dományegyetem I. sz. Ma-
gyar Nyelvészeti Tanszé-
ke. L köt. Akadémiai Ki-
adó. Budapest, 1967. A bet ű  
szócikk helye: 291. old. A 
szócikk csak a „ДTC" ál-
tal ismertetett ótürk hang 
alakot fogadja ei a ma-
gyar hangalak alapjának, 
(vö.: 54. jegyz.) de a kínai 
hangalakkal való egybeve-
tést kétségbevonja, ugyan-
akkor a szócikk forrás-
munkái közöttt nem szere-
pel az általunk is idézett 
és elfogadott „ДTC". 

oe Mészáros Gyula: Rovás-
írásos kun nyelvemlékek. 
Különlenyomat a Népünk 
és nyelvcink 1936. évi 
(VII. évf.) 11. sz. füzeté-
ből. Szeged. Tovább%ak-
ban: Mészáros. 

^~ Mészáros (vö.: 56. jegyz.) 
id. mű : 172. old. A gyűrű  
feliratát az alábbi átírás-
sal közli: ,j'(ü):z°(ü):g':u: 
:kđ :z2(d):l°'. A mássalhang-
zók mellé írt 2  számjegy a 
jelzett mássalhangzókkal 
egy szótagot képező  aute-
riores (e, đ , i, ö, ü,) kife-
jezésére szolgál. Zárjel-
ben minden ilyen esetben 
ott látható a megfelelđ  
magánhangzó. Ahol a más-
salhangzót zárójel nélküli 
magánhangzó követi, ott 
az átírt mássalhangzó 
után csak az ott látható 
egyetlen magánhangzó kđ-
vetkezhet. A 9. ábrán a 
rovásjelek sorrendje, az 
átírással ellentétben, Jobb-
ról-balra halad; a bet űk 
kđzötti kettőspontok az 
egy-egy rovásjelhez tarto-
zó átírásokat választják el. 
A gyűrű  további adatai-
ról  (Id.  mű : 169. old.) az 
alábbiakat írja: a szalag 

(12. ábra) 

12. ábra: a „rámutató rendszer ű" írásjegyek 
csoportja olyan, eredetileg piktografikus írás-
jegyekből áll, melyeken ugyanúgy helyezked-
nek el a rámutató vonalak, mint egykor az 
ábrázolások modelljein. Példáinkban: a: ,fa' 
(,élőfa') jelentésű  piktografikus írásjegy: b: a 
fa' írásjegyének felső  részéhez illeszkedő  rá-
mutató vonal képezi a ,csúcs' ,orom' jelentés ű  
írásjegyet; c: a ,fa jelentésű  írásjegy alsó ré-
széhez illeszkedő  rámutató vonal képezi az 
alap' ,gyökér' jelentésű  írásjegyet; d: az ,em-
ber' + ,fa' írásjegyekből álló ,pihenni' ,pihe-
nés' jelentésű  írásjegy szabályos huj it ce-
szerkezet, de mint az az e: jelzéssel ellátott 
esetben látható, amennyiben a ,fa'-írásjegy alsó 
részén ott a rámutató jel, az egész írásjegy a 
jel részévé válik és már az ,ember' + ,alap' 
„gyökér' jelentésű  írásjegyek kombinđciójával 
állunk szemben, melynek jelentése: emberi 
test' (mármint az ,ember'-,ség' ,alapja'-,gyökere' 
a test). 

Ugyanezt láttuk a kun gyűrűk esetében is: a gyűrű, mint a rang ábrázolás-érték ű , 
rámutató jele a gyűrűt viselő  nő  látványának „(ez a bizonyos) n ő"-közlését „a ran-
got viselő  nő"-közlésre változtatta. Akár egyetlen vonalból, apró tárgyból álló jel 
is „varázslatot" tett abban a zárt társadalomban: többé nem a fa jeléről, nem a nő  
jelérđl stb. volt szó, hanem a jel fajáról, vagy (a közhivatali funkcióval összefügg ő ) 
rangot képviselő  nőről, azaz: a megjelölt pozíció személyéről. 

A 13. ábrán a debreceni társadalom mindennapi játék-tevékenységének egy 
archaikus állapotban maradt jelét mutatom be. 85  A képen egy csiga-csináló „szob-
rászati" ábrázolása látható: zöld mázas kerámiából, 15 cm nagyságúra mintázott 
másolata az eredeti konyhai eszköznek (a valódi jóval nagyobb, és fából készült), 
melyet sem anyaga, sem mérete nem teszi alkalmassá a csigatészta sodrására. Ilyen 
tárgyakat lányos házakban, a leányszoba f őhelyén lévő  tükör mellé, vagy alá akasz-
tottak. Ez a „megmintázott" csiga-csináló forma az eljegyzés jelzése volt; a társa-
dalmi konvenció tette az eljövend ő  közös élet, háztartás, család ígéretének rámu-
tató jelévé. Ha nem vennénk figyelembe a társadalmi konvenció teremtette jel-
funkciót, tehát azt, hogy a csigacsináló ábrázolását a jel a házasság ígéretének 
ábrázolás értékű  jelévé tette, úgy járnánk, mintha a 12. ábrán bemutatott írásje-
gyek közül összekevernénk a d és e jelzet űeket. Nem volt mindegy, hogy a há đba 
lépő  számára, a látvány-elemek közléseinek „terméke" valamiféle „jól f őző, házias 
lány"-ról, vagy „eljegyzett lány"-ról keltett hszü si-hatású közlést. 

E példából is megérthetjük, hogy a mindennapi játék-tevékenység hszü si-terem-
čése azért őrizte meg a valós tárgyak (majd nyomukban e tárgyak ábrázolásainak) 
ábrázolás-értékű, rámutató jellé alakítását, mert a valósággal (a mindennapi élet 
tárgyaival) szoros kapcsolatot tartó jel varázslata a mindennapi élet elviselését, 
netán változtatásának reményét tartotta fenn! 34 



(13, ábra) 

13. ábra : zöld mázas cserépb ől készült, 15 cm 
magas, debreceni csiga-csináló , melyet sem 
anyaga, sem mérete nem tett alkalmassá a 
csigatészta sodrására. Amelyik lány ilyet 
akasztott a tűkre alá , úgy evvel a házassági 
ígéret rámutató jelzését illesztette mindennapi 
játék-tevékenységének közl ő-elemei kбzé. 

A már idézett nápművészeti munka szerz ői világos magyarázattal cáfolják meg azt 
a felfogást, mely „díszített használati tárgyakat" látott e tárgyakban, és nem vette 
észre azoknak a mindennapi játék-tevékenységen belüli jel-funkcióját: 

„A népművészetről az a közkelet ű  felfogás, hogy használati tárgyak díszítésében, 
művészi megformálásával nyilvánul meg. Ha azonban alaposabban megnézzük a 
paraszti tárgyi világokat, egy-egy parasztcsalád tárgyi felszerelését, azt látjuk, hogy 
használat és művészi formálás között a viszony nem ilyen egyszer ű . A legtöbbet, 
a legmindennapibb módon használt tárgyak formájukban általában egyszerűek —
a megkülönböztetett m űgonddal formált tárgyak viszont többnyire kvvül esnek a 
köznapi tevékenységek szféráján. (...) A fából faragott csigacsináló mintájára ké-
szített cserép példányok cifrák és csillogók, mutatós ajándékok, de a csigatészta 
sodrására már egyáltalán nem felelnek meg. (...) Amikor rekonstruálni próbáljuk, 
hogy a népművészeti tárgyak mit jelentettek egykori parasztember használóik szá-
mára, szem elđtt kell tartanunk, (...) hogy (...) értelmüket, jelentésüket éppen az 
a sajátos elrendezés fejezte ki, amely tárgyakat, gesztusokat, szövegeket stb. fog-
lalt sajátos egységbe. (...) Az esküv őre készített díszágy egyben ravatal is, és al-
kotóelemeinek különböző  összeállításával különböző  ünnepek díszlete. A különböző  
szerepeknek ez a tárgyakban rejl ő  lehetősége adja részben jelentésük asszociatív 
gazdagságát. Ezeket a jeleket olyan társadalom használta, mely sokkal kevésbé 
hagyatkozott szóbeli, még kevésbé az írott szóval való kifejezésre, mint a modern 
városlakók.."~ 

A jel-funkció és a díszítés egybevetése jó alkalom annak szemléltetésére is, hogy 
a jelet kapott tárgy vagy ábrázolás (azaz: a jel hordozója), mennyire a jel része 
lett, mert ha feledésbe ment a rámutatás által jelzett tartalom, ez „magával vitte" 
a megjelölt ábrázolást is, és a jelhordozó díszítđmotívummá vált. 

László Gyula közismert munkái illusztrációkat mutatnak be arról, hogy észak-kí-
nai, koreai és japán törzsi, nemzetségi, vagy csak hadszervezeti jellé vált sárkány-
és griff-ábrázolások abels ő-ázsiai és magyar átvételekben akkor válnak virágdí-
szítéssé, amikor a magyar államalapítással a törzsi, nemzetségi szervezet szétesett 
és a jelölt tartalom feleslegessé vált, illetve feledésbe ment ° 7  (Vö.: 14. ábra.) 

35 	Ugyanezen folyamat egy XIX. századi példáját is bemutathatjuk. A közösségi föld- 

вzélessége v đltozóan 5,5 
mm, 5,0 mm , 4,5 mm. A 
rovásjelek magassága 3,0 
mm és 3 ,5 mm kđzđtt vál- 
tozik . A szalag vastagsága: 
1,0 тш . A gyürü belsđ  át- 
тетđје : 20 mm. Anyaga 
sílányveretti ezüst. 

sa Mészáros (vö.: 56 . jegyz.) 
id. mü : 172. old. 

" Mészáros (vö.: 56 . jegyz.) 
id. mű : 173. old. A gyűrű  
feliratát az alábbi átírás-
sal kđzli : ,d2(d):n•:t=(t):d'(ü): 
1' :j'(a):1•:н•:t'(ö):n':ü:s(i—)ü' 
Átírásának magyarázatá-
bбl a mássalhangzók mel-
lé írt 2  számjegyre vonat-
kozó részt vb.: 57 . jegyz. 
A mássalhangzók mellé írt 
' számjegy a velük egy 
szótagot képezđ  posterio-
res (a, o, i,) kifejezésére 
szolgál. (Id. helye uo.) A 
betűk közötti kettđspontok 
az egy-egy rovásjelhez 
tartozó átírást jelzik, az 
aláhúzás megszakításai pe-
dig a hét kazetta osztását. 
A 10. ábrán a kazetták és 
a rovásjelek sorrendje az 
itt mellékelt átírással el-
lentétesen, jobbról-balra 
halad. A gyűrd további 
adatairól (id. m ű : 173. old.) 
az alábbiakat írja: a sza-
lag szélessége : 5,5 mm és 
5,0  mm között változik. A 
rovásjelek magassága: 1,0 
mm. A gyűrű  belső  átmé-
rSje: 20 mm. Anyaga si-
lányveretű  ezüst. 

" Mészáros (vö.: 56. jegyz.) 
Id. mű : 173. — ill. 174-175. 
old. 

" Vö.: László Gyula: Hu-
nor és Magyar nyomában. 
Gondolat Kiadó. Budapest, 
1967. Hiv. mű : 114. old. A 
szerzđ  — bár a nomád ma-
gyaroknak a Kárpát-me-
dencében tđrtént megtele-
pedésének kapcsán — ki-
fejti, hogy a türkök, és 
általában az ázsiai nomá-
dok a kovács és fémmű-
ves mesterséget „isteni 
eredetűnek tartották, kirá-
lyi családjaik egyike-má-
sika kovács-đstđl származ-
tatja magát, s ezért nyel-
vükön ,tarchan'-nak (ko-
vács) hívták đket. Ez a 
magyarban Tarjánnak, 
Тбгкб nynak hangzik." 

°! Hofer Tamás és Fél 
Edit: Magyar népművészet. 
Corvina Kiadó . Budapest, 
1975. A mellékelt idézet 
helye : id. mű : 20-21. old. 
Továbbiakban: Magyar 
népmívészet. 

0° Kuo Mo-zso (vö.: 41. 
jegyz.) Id. mű : 6. old. 

" A. 	Ja. 	Ser 	(vö.: 7. 
Jegyz.) A 12. ábrán bemu-
tatott példák kőzöl az a: 
b: c: d: jelűek: hív. mű : 
27. old . Az e: jelzetű  írás-
jegy a Kínai Népköztár-
saságban 1964-ben befeje-
zđdđtt írásjegy-egyszerű-
sítési reform után kapta 
itt bemutatott alakját. A. 
Ja. Ser: 140. old. 

°S Vö.: Fél Edit, Hofer Ta-
más, K. Cstlléry Klára: 
A magyar népm űvészet. 
Corvina Kiadó. Budapest, 
1969 . Hív. mű : 68 . sz. fo-
tómelléklete és szövege. A 
debreceni keramikusokra 
— ismertetett társadalmi 
kđrülményeík eredménye-
ként (35. jegyz.) — jellem-
zđ  volt az ehhez hasonló; 
és elsбsorban mindennapi 
játék-tevékenységben sze-
replđ  tárgyak készítése. 
(Megjegyzés : a hiv. mű  
nem tévesztendđ  össze a 
majdnem azonos szerzđi 
kollektíva által összeár-
tott, és hasonló című  
munkával, mely a 62. 
jegyz . alatt szerepel.) To-
vábbiakban: Népm űvészet. 

"Magyar 	népmívészet 
(vö.: 62. jegyz.) Id. mű : 
11. old ., 16. old ., 18. old. 



tulajdonon alapuló társadalmi autonómiákban az Alföldön, lakodalmi szokássá lett, 
hogy a keveset fogyasztó vendéget „kést-villát hozzanak, éhen ne maradjanak"-
mondókával unszolták a bátrabb evésre. E területnek dolgozó Mez đcsát kerami-
kusai, e mondókához kapcsolódva olyan tányérokat készítettek, melyekre a szokás 
által jellé vált kés-villa-kanalas ábrázolást festettek. 88  Ez a lakodalmi szokás azon-
ban igen rövid életűnek bizonyult, talán csak addig volt érdekes, amíg a falusiak 
által is megvásárolható, olcsó, ipari készítés ű  evđeszközök újdonságot jelentettek; 
tény, hogy amikor ráuntak, a mondókával egybekötött szokás elt űnésének szinte 
a „másnapján", a mez őcsáti cseréptányérakon ugyanúgy virág-, illetve paprika- és 
eperformájú díszítéssé vált az egykori kés-villa-kanál ábrázolás, mint a sárkány 
és griff az államalapítás politikai megrázkódtatásait elszenved ő  korszak alkotá-
sain B9  (Vö.: 15/a—b. ábra.) 

(14. ábra) 

ci.  
14. ábra: László Gyula rajzmellékletei azt 
szemléltetik, hogy (a:) az észak-kínai és (b:) 
koreai griff- és sárkányábrázolások jelei, me-
lyeket a (c:) nomád népek — közöttük az el ő-
és ősmagyarok is —átvettek, a magyar állaг-
alapítás megrázkódtatásai után, miként bom-
lottak virágdíszítésekké (:d). 

(15/a. ábra) (15/b. ábra) 

15/a. ábra: 15/b. ábra: 

Lakodalmi mondókához kapcsolódó - és avval 
közléskapcsolatot teremtő  evőeszköz-ábrázoi$-
sok, mezđcsáti tányérokon, ahol az ábrázolás 
átváltozott a kínálás ábrázolás-értékii jelévé. 

A 15/a. ábra látható evőeszköz-ábrázolások a 
mondóka elfeledésével, illetve addigi jel-funk-
ciójuk megszűntével csupán esztétikai élményt 
nyújtó virágmintává (díszítéssé ) bomlanak. 3$  

Vb.: LüszLÓ Gyula: A 
népvándorláskor m űvésze-
te Magyarországon. Cor-
vina Kiadó. Budapest, 
1970. Hív. mű : 48-49. old. 
ill. 53. old. A 14. ábrán 
bemutatott tárgyak övcsa-
tok és szíjvégek. 

Népm űvészet (vö.: 65. 
jegyz.) Hív. mű : 61. old. 
Mezőcsát a XIX. századi 
Tisza-szabályozást megel đ-
zđen folyóparti mezőváros 
volt, és a túlparti Nagy-
kunság, ill. a Hajdúság 
közvetlen kulturális vér-
keringéséhez tartozott. A 
mezőcsáti keramikusok 
Debrecen mestereit đl kap-
ták ösztönzésüket, de céh-
szervezetbe sohasem tö-
mörültek és mindvégig 
„kontárként" (céhen-kívü-
liként) folytatták tevé-
kenységüket. A minden-
napi játék-tevékenységben 
szereplő  tárgyak készíté-
sének debreceni hagyomá-
nyát szinte minden tár-
gyukra jellemzően tovább-
fejlesztették. Az itt bemu-
tatott és játéktevékenysé-
gi szerepükön keresztiil 
elemzett tányérokon ki-
vid, ugyancsak Mezőcsá-
ton készültek a híres 
„Miksa kancsók" is. 

Népművészet (vö.: 65. 
jegyz.) Id mű : 48. és 49. 
sz. fotómellékletei, ill. 
szövegeik. 

'0  Elsđnek vö.: sanda Go- 
Lopenstia-Eretescu: 	„sze- 
miotikai 	problémák a 
jolklбrkutatásban" Kötet-
cím: „Néprajztudomány és 
szemiotika" Reprinted 
from „Ethnographia", Vol 
LXXXII. Budapest, 1972. 
(A kitlönnyomat nem tün-
teti fel sem a fordítót, 
sem az eredeti román cí-
met.) Hiv. mű : 574. old. ill. 
576. old. Golopenstia-Ere-
tescu ugyanúgy vizsgáljá 
az európai folklórszemio-
tikát meghatározó társa-
dalomtörténeti körülmé-
nyeket, mint jelen tanul-
mđny esetében a magyar 
folklór és az ázsiai típusú 
feudalizmus viszonyával 
történt; ezért külön đs fi-
gyelemmel kell kísérnünk 
azon megállapításait, me-
lyekben az európai folk-
lórszemiotikára jellemz ő-
nek tartja, hogy úgy az 
előadó, mint a vevő  (ti: a 
közönség) csupán egyéni 
képviselđ. Az előadó, 
egyénisége által megsza-
bott módon képviseli a 
folklór-hagyományt, a ve-
vđ  pedig egyénisége által 
megszabott módon képvi-
sell az utódokban (majd) 
továbbélđ  folklórt. A két 
egyéni képviselő, két 
hiányzó csoport (ti: a 
folklór hagyományt te-
remtđ ; és a folklórt marid 
továbbvivđ) között teremt 
kommunikatív kapcsolatot. 
Itt szó sincs a zárt társada-
lom mindennapi játék-tevé 
kenysége által létrehozott 
kđzös „átjelölésrđl"; itt az 
egyéni képviselők kommu-
nikatív kapcsolatát jelen-
tđ  előadás valósága elsđd-
Legesen ábrázol (ikont te-
remt), míg az egyéni mű -
veltségi tényező  adja hoz-
zá a másodlagos jetentésđ  
jelet (az indexet). A ro-
mán folklórista ebbđl kö-
vetkeztet arra, hogy az 
európai folklórszemiotíkai 
sajátosságok igen alkalma-
sak a „városi folklórba" 
történő  átmentésre. Az eu-
rópai „városi folklórban" 
az előadó egyénisége a 
meghatározó, de a vevđ  
(a közönség) is egyre in-
kább đnmagát képviseli az 
utódoknak továbbadandó 
hagyomány helyett. 

Következđkben  vb.:  J. M. 
Lot man: Filmszemiottka ев  
ј-iLmesztétika (Тд . M. лoт-  
мaн : „Семиотика  uuno  u  
проđПСмb2 киноэс°гетини " 
Издатеп bство  „Ээстн  Pa- 



3T 

Ha ezek után összegezzük a már vizsgált témaköröket, akkor egyértelm űen állít-
hatjuk, hogy az ősi, ázsiai játéktevékenységb ől kinđtt, de mindvégig a hszü si-ha-
tást keltő  közléskapcsolatokban maradó rovásírás példájában, a magyar népi játék-
tevékenységre érvényesen, ugyanolyan értékű  fžlológžai bžzonyítékot mutathattunk 
fel a hszü si-hatás jelenlétére, amilyet a kínai játékkultúrára érvényesen Ejzen-
stejn és Mej Lan-fang fedezett fel a huj ji ce írásjegyek példájában. A kínai írás-
jegyek „ikertestvéreként" született anjangi (és a belőle kifejl ődött rovás-)írásnak 
egy zárt társadatom ,álomszerűséget' (,varázslatszerűséget') teremtđ  mindennapž 
játéktevékenységén belüli sajátos szerepe, vizsgálati modellként magyarázta és iga-
zolta a magyar népi játékkultúra hszü si-közléskapcsolataiban résztvev đ  jel és jel-
hordozó viszonyát, azt tudniillik, hogy nem európai 'értelemben vett „elsődleges-" 
és „másodlagos jelentés" tényavel állunk szemben, hanem épp a jel teszi jelrésszé 
a jelhordozót. El kell mondani, hogy amíg az európai kultúrában (folklórszemioti-
kában éppúgy, mint a filmkultúrában) a jel hordozójának van „els ődleges jelen-
tése" és a jel által kapja „másodlagos jelentését", 70  addig az ázsiai kultúrában és 
magyar örökségében az ,álomszerűség' (,varázslatszerűség') igénye valósággal meg-
fordítja ezt a viszonyt. Azáltal, hogy a jel hordozója a jel része lesz, az európai 
értelemben vett „másodlagos jelentés" lesz elsődlegessé, és mint példánkban lát-
tuk, a ,gyökérré' „átjelölt" ,fa' lesz a gyökér jelének fája; tehát rámutató jellel való 
ellátás aszó ,álomszerűséget' (,varázslatszerűséget') teremtő  értelmében válik „át-
jelöléssé"; illetve az „átjelöltség" megszűntével az addigi jelhordozó is megsz űnik 
közl őelemmé lenni (és díszít őelemmé válik). 

A magyar népi játékkultúra hszü si-teremtésében nemcsak jelek (jellé vált tárgyak 
és ábrázolások), hanem a mindennapi játéktevékenységb ől adódóan: valóság-ele-
mek jelenlétének közlései is részt vesznek, mint ábrázolások. (Pl.: a jellé tett kerá-
mia-csigacsináló rámutat a házasság ígéretére; a valódi csigacsináló jelenléte, lát-
ványa, kđzli a nevezett tésztaféle elkészítésének tudását, és a két közl őelem lép 
hszü si kapcsolatba.) 

Világos, hogy a hszü sž-hatás a magyar népi kultúra mindennapi játéktevékeny-
ségén belüli jelenlétének eddig végzett bizonyításán túl — ha nem akarunk meg-
állni a bizonyított tény tudomásulvételénél — vizsgálnunk kell a közl ő-funkciójú 
valóság-elemek és a jelhordozóvá lett egykori valóság-elemek viszonyát is, illetve 
a hszü si-t létrehozó közléskapcsolaton belüli funkciójukat; azaz: vizsgálnunk kell 
a hszü si létrehozásának és alkalmazásának dramaturgiáját. 

V. a „hszü sl"-hatás alkalmazásának dramaturgiája, 
valamint a délszláv reneszánsz színház és a délszláv-
illetve magyar népi játék viszonyának dramaturgiai 
íisszefüggései 

Utolsó megállapításaink egyikét — melyet az egykori társadalmi autonómiák min-
dennapi játéktevékenységén belüli tárgyszerepeltetésen keresztül vontunk le —
megkíséreljük a mai fogalmaink szerinti előadói játékra alkalmazni. Arról a kü-
lönbségről van szó, melyet egyfelől az európai előadó teremt, aki hagyományosan 
„elđad", azaz: előadásában kett đs jelentést teremt amikor ott van ő  a mimus, a 
jongleur, a minnesönger (stb.) jelenlétének „elsđdleges" jelentésével, és el őadása 
által teremti meg (az előadott) „másodlagos" jelentést; másfel ől az, amelyet aszó 
majdnem orvosi értelmezése szerinti szkizofreneitással tevékenyked ő  sámán örö-
köse, az ázsiai elđadó, vagy a magyar társadalmi autonómiák mindennapi játék-
tevékenységének résztvevője teremtett, aki önmagát „átjelölve", az előadás jelené-
nek közlést nyújtó valóság-elemei mellé a valóságból „varázslattá" „átjelölt" köz-
léseket párosított" 

Osszehasonlításunk kezdetéül egy olyan nomád h đséneket vizsgálunk meg, melyet 
a „Jo-fu" elnevezésű  kínai gyűjtemény „Liang ku kžo heng cs'ui k'iü" című  feje-
zete, sok más, és ugyancsak nomád eredetű  műfordítás között, eredeti formájában 
đrzött meg az utókor számára. 7E Témája „nemzetközi" motívumként ismert: az apja 
(vagy más hozzátartozója) helyett hadbavonuló, és férfi ruhát ölt đ  lány története, 
mely a kínai fordítás során a „Mu-lan si" — „Mu-lan ballada" címet kapta. ~3  
(Második fejezetünkben a Mej Lan-fang kapcsán említett „Mu-lan cung csün" —
„Mu-lan megtérése a hadjáratból" cím ű  némafilm, e balladából készült kínai szín-
padi játék filmváltozata volt.) 

A Kínai Tudományos Akadémiai Irodalomkutató Intézetének egy teljességre törek-
vđ, többkötetes irodalomtörténeti feldolgozása a következ őket írja e balladáról, 
számbavéve a számunkra oly fontos el đadhatósбgi körülményeket is :74  

„A verses mű  žhletđje (...) az északi dinasztiák nomád törzseinek hadakozó tár-
sadalma volt78  A szövegben említésre kerülđ  Hejsan (Hejsuj) Jansan és más föld-
rajzi nevek láttán, pontosan kirajzolódik el đttünk, hogy az Lszaki Vej dinasztiá-
nak a zsouzsán néppel vívott háborúja képezte a történelmi hátteret.70  

A m ű  igen sok párbeszédet tartalmaz, de mellettük olyan rendkívüli megoldásokat 
is láthatunk, mint például: „észak(i) szél hoz arany hasad(ását), fagy(os) fény su-
gár(a van a) vasruhá(n)"; ezekrđl feltételezhetjük, hogy írástudói átdolgozások; de 
többségben vannak a párbeszédes részek, melyek nem átdolgozások és nem is rom-
lott meg népköltészeti jellegük. (...) 

aMaT" Tallin, 1973, alapján 
ford: Réthy Agnes.) A 
Filmtцdomáіlyí Intézet 
kđzreműkđdésével, Gondo-
lat Kiadó. Budapest, 1977. 
Ez a kiváló tanulmány 
már-már alapvet đ  forrás- 
munkáink egyikének vol-
na tekinthető , amennyiben 
általános szemiotikai és 
filmszemtotikal kérdések 
kđzđtt đsszefüggéseket ke-
res ugyanakkor elfogad-
hatatlan a tanulmány szer-
zđjének azon magatartása, 
mellyel szintetüntetđen" 
me~бzi a kultúг tđгténeti 
hagyományok szemiotikai 
örđkségének kérdéseit. 

Végezetül vö.: Jean-Paul 
sartre: Film és struktúra 
(„Cinema e struttura”, 
FžlmcritlCa, Róma, 1968/191. 
sz. alapján ford. Nemes-
kürty István); Roberto 
Rosseiilyd: A stílus és 
nyelvezet kutatása és a 
tartalmi megújhodás („La 
ricerca di stile e di u n-
guaggio e it rinnovamento 
del contenuto", Fžlmcrltž-
ca, Róma, 1966/167. sz. 
alapján ford: Nemeskürty 
István); mindkettđ  kđzđs 
kđtetben: A film ma.  Gon-
dolat Kiadó. Budapest, 
1971. 

" Vđ .: Hont Ferenc: Az 
eltűnt magyar színjáték. 
Officina kiadás, Budapest, 
1940. A mű  nemcsak az 
ún. „sámán-színjátszás” 
múltját és a játék közben 
đnmagát „átjelölđ" sámán 
magatartását kutatja, ha-
nem e játékfelfogás to-
vábbélđ  nyomait a magyar 
középkori és reneszánsz, 
valamint korabarokk szín-
játszásban is; fđleg e kon-
tinuitás keresése miatt 
vált fontos forrásmun-
kánkká. 

T= (:t:) „Jo-fi"; (:m:) „Jüe-
fu". A Han dinasztia (i.e. 
206, — i.u . 220) (:m:) Han 
Vu-ti  nevű  császára (i.e. 
140-i.e . 86) — aki maga is 
költđ  volt — létrehozott 
egy Jo-fu = Zenei Hivatal 
nevű  intézményt. Célja: a 
népköltészeti alkotások 
бsszegyűjtése iU. népies 
кSltemények írása volt. A 
császár evvel az intéz-
ménnyel egy új „sž 
сing"-et (vö.: 26. jegyz.) 
akart összeállíttatni; de az 
intézmény munkásságának 
jelentđsége túlnđtt a lét-
rehozб  célján. Az intéz-
mény neve alapján („Jo-
fu” címet nyert versgy űj-
temény sok évszázad nép-
dalait, rigmusát, neves 
költđk által írt népies ver-
seit tartalmazza. Az ún. 
„hat dinasztia" korszaká-
tól kezdđdően (vS.: 75. 
jegyz.) a gyűjtemény kž-
egészűl az idézetben em-
lített fejezettel. (A fejezet 
címének pontos fordítása 
hosszadalmas magyaráza-
tot igényelne.) Ebben a 
fejezetben jól elkülSníthe-
tđk a tđbb dinasztia által 
szétszabdalt Kína déli ré-
szében született, bágyadt 
hangulatú udvari kđltészet 
alkotásai és a tđbbnyire 
nomád származású dinasz-
tiák által urait Eszak-Kína 
alkotásai, melyekbe új-
donságot hozott a sztyep-
pei nomádok friss, „bar-
bár" levegője. Sok eset-
ben valószínű , hogy no= 
mád tSrzsek népköltészet] 
alkotása teremti meg a 
kínai nyelvű  versek alap-
jait. Ezek kđzStt szerepel 
a tanulmányban elemzett 
(:m:)  „Hu-lan si" is. (VS.: 
kđvetkezđ  jegyzetet.) TB-
kel Ferenc és Miklós Pál: 
A kínai irodalom rđvid 
története. Gondolat Kiadó, 
Budapest , 1960.) 

" A Mu-tan név pontos 
magyarázata még várat 
magára. (Problémája ha-
sonló ahhoz , mellyel a 25. 
jegyzetben találkoztunk.) 
Nem tudni , milyen nomád 



névalak lehetett a kínai 
mu + lan hangalakú írás-
jegyekkel leírt változat 
alapja; nem tudni, hogy 
személynév-e, vagy csa-
ládnév. Sem az európai si-
nológusok, sen-i a kínai 
irodalomtörténészek nem 
tudnak bizonyító erej ű  
forrásmunkát felmutatni, 
mely a kérdésre magyará-
zatot adott volna. 

7 ' (:k:) „Zhongguo wenxue 
ski" („A kínai irodalom 
története") Kínaiul. (:k:) 
Zhongguo Kexueyuan 
Wenxue Yanjiusuo (a Kí-
nai Tudományos Akadé-
mia Irodalomkutató Inté-
zetének szerkesztésében). 
Renmín Wenxue Chuban-
she (Népi Irodalom Kiadó-
ja). Peking, 1963. Id. mű : 
280. old. Az irodalomtör-
téneti mű  itt lefordított 
részlete idézi a „Mu-Lan 
si" egy sorát. Ennek a 
fordításában zárójelek vá-
lasztják le minden szó 
ragjait, ill. képzőit. Ez a 
magyar orientalisztikai 
irodalom megszokott mód-
szere, amennyiben klasszi-
kus kínai szöveget szósze-
rinti fordításban közöl; 
Igy adva vissza annak ra-
gozást nem ismerő  sajá-
tosságait. 

A Han dinasztia (vö.: 72. 
jegyz.) bukása után a bel-
háborúk, — az ún. „három 
királyság” kora. í.u. 220-
420, majd az anarchikus 
széttagoltság, az ún. „hat 
dinasztia" kora, 420-589 —
következnek Kínában. 
Utóbbi korszak északi di-
nasztiái többnyire a pusz-
tai lovasnomád népekb đl 
kerültek ki (mongolokból, 
türkökbđl), akik meghódít-
va Eszak-Kína területének 
egy-egy részét, a történel-
mi kínai dinasztiákat maj-
moló, helyi érvényű  és rö-
vid életű  államocskákat 
alapítottak, melyek egy-
mással is elkeseredett har-
cokat vívtak, és rendsze-
rint egymás pusztulását 
okozták. Ebben a korban 
épp a nomád eredet ű  di-
nasztiák által, e nomád 
népektől érkezett hatások 
miatt lehet oly élesen 
megkülönböztetni az észa-
ki és a déli dinasztiák 
kultúráit. (Ugyancsak vö.: 
72. jegyz.) 

Az Eszaki Vej elnevezé-
sű  dinasztia (i.u. 386-535) 
is egyike a lovasnomád 
eredetű  északi dinasztiák-
nak. (Vb.: elđ ző  jegyz.) A 
kínai krónikák a (:m:) to-
pa ill. szien-pi néven is-
mert türk népb ő l származ-
tatják. Telentđsége nagyobb 
a többi északi dinasztiáé-
nál, mert átmenetileg 
egyesítette majdnem az 
egész Eszak-Kínát, vala-
mint, mert Kínában itt 
lett elđször „államvallás" 
az Indiából, ill. Tibetbđl 
érkezett buddhizmus. A 
(:m:) zsouzsán nép, 
mellyel az Északi Vej di-
nasztia — a „Mis-lan si" 
tanusága szerint is — ha-
dakozott, maga is türk 
nép volt, de Kfna terüle-
tén nem tudott dinasztiát 
alapítani és megmaradt a 
nagyállattartó nomadizálás 
körülményei között. Egyes 
kutatók a Kelet-Európáig 
vándorolt avarok közeli 
rokonának, vagy éppen 
keleti ágának tartják đket. 

„ A (:k:) „Zhongguo wen-
xue ski" (vö.: 74, jegyz.) 
278. oldalán közölt kínai 
szöveg szószerinti fordí-
tása. (Részlet.) (A magyar 
szöveg zárójelbe tett rag-
jairól és képzőirđl ugyan-
csak vb.: 74. jegyz.) Bár 
a „M-a-lan si" több ma-
gyar műfordításban, és 
több kiadásban is megje-
lent, a szószerinti fordítás 
mellékletét az indokolja, 
hogy a műfordítások —
stilisztikai okokból — el- 

A m ű  végén a két nyúl analógiájával történő  befejezés található, mely analógáának 
ás, és befejezésnek is egyaránt tökéletes megoldással közöl egy bizonyos emberi 
véleményt. E néhány mondatban ugyanis a szerz ő  olyan véleményét halljuk, mely-
ben az „én" szó használatával magát Mu-lant szólaltatja meg, és ágy közli azt a 
diadalittas érzését, mely nem más, mint a vitézi ruhától védett embernek a n ő  és 
férfá megkülönböztethetetlenségével játszó gúnyolódása." 

A „párbeszéd" alatt nem színpadi szövegkönyvet értenek a szerz ők, hanem az egy-
személyes előadásban megjeleníthet ő  olyan sajátosságot, hogy az el őadó hol erre, 
hol arra a szereplőre „jelöli át" magát, és így hol ezt, hol azt a szerepl đt „idézi 
fel" a közönség számára. Az említett utolsó bekezdésben, ahol az .,én"-szó haszná-
lata révén maga Mu-lan jelenik meg (ahol őt, az önmagát Mu-lanná „átjelöl đ" 
előadó, valóság-igényű  „varázslattal" „idézi fel", és nem el őadói eszközökkel „idé-
zi"), a következőket olvashatjuk: 

„Levet(em a) háború idején viselt) köpeny(emet és) felölt(öm az) én, régi ádő(ből 
megmaradt leány)ruhá(mat). Amikor (az) ablak(nál) rendez(em) felh ő  hajfürtömet, 
majd) szemközt (a) tükör(rel) díszítem hajamat) sárga virág(gal, akkor a) kapunál) 
bámészkod(ó) bajtársaim) megtel(nek) nyugtalanság(gal). Bajtárs(aim) tizenkét 
éven át) nem tud(ták azt, hogy) Mu-lan lány volt. Bak nyúl láb(a) iramod(ik) 
észak(nak, és ekkor a) n őstény nyúl szem(e) nem különbözik (a bakétól, így tehát 
amikor a) nyul(ak) egyazon föld(re) tart(anak, akkor nem lehet) megkülönböztetni 
(őket, de helyükben rólam sem volt megkülönböztethet ő, hogy) én férfi vagyok, 
(vagy) n ő?„77  

íMu-lan szövege két részre osztható. Az els őnek az a „jelenideje", hogy a tükör előtt 
ülő  Mu-lannak végig kell néznie: addig h űséges bajtársai mint érzik becsapottnak 
magukat, amiért megtudják, hogy ő  voltaképp lány; tehát katonái szemében mint 
teszi semmissé a tizenkét éves bajtársi viszonyt az a tény, hogy ő  nem férfi. 
A második rész „jelenideje" kimaradással követi az előzőét, mert az el őbbi élmény 
után a katonái fafej űsége felett bosszankodó (és tán kicsit csalódott) Mu-lan ön-
magában és önmaga el őtt gúnyolni kezdi volt bajtársait; talán éppen azért, hogy 
saját mérgét eloszlassa. 

A „Mu-lan si” szerkezetének közl ő-elemeit huj ji ce-sémákba foglalhatjuk, még-
hozzá a 2. ábrán bemutatott 29. számúba és egy olyanba, melyet üres négyzettel 
jelölhetnénk, hiszen „írásjegye" egyetlen közl ő-elemből áll. Mindez szorosan össze-
függ az előadhatósággal! Az előadhatóságnak és a szerkezetnek ezt az összefüggé-
sét, a műnek közlőelemekre történ ő  felbontásával szemléltethetjük: 1. az el őadó 
tudósít arról, hogy: 2. amikor hadbahívó irat jött a kagántól, Mu-lan apja öreg 
volt, így férfi módra, Mu-lan öltötte fel a harci ruhát; 3. Mu-aln és serege sok 
városon kénytelen átvonulni, hogy a messzi harctérre érjen; 4. Mu-lan seregének 
vad vidékeken, tizenkét évig kellett hadakozni, de úgy megállták a helyüket, hogy 
vezérüket mindenki daliás férfinek nézte, még a kagán is, aki a hadakozás után 
személyesen tüntette ki; 5. az eddigi tudósítások után megjelenik maga Mu-lan is, 
és (családja ünnepélyes fogadtatását követ ően) bosszúsan nézi, hogy tizenkét éves 
hajtársi együttlétük ellenére, milyen csalódott képet vágnak katonái, pusztán azért 
mert ő  lány és nem férfi; 6. megjelenik egy „kés őbbi" Mu-lan is, amint éppen 
felülemelkedve el őbbi mérgén, kigúnyolja fafejű  katonáit. 

Emlékeztetem az olvasót, hogy a huj  it  ce-sémák a megkívánt hszü sá-hatás kivál-
tása érdekében az egymás mellé illesztett közl ő-elemek ellentmondásait szabályozz 
zák. A „Mu-lan ballada" közl ő-elemei úgy csoportosulnak ebbe az ellentmondási 
rendszerbe, hogy itt kapott számozásuk 1-t ől 5-ig tartó mez őnye azonos lesz a 29. 
számú séma ugyancsak 1-t ől 5-ig terjedő  képmező-számozásával, míg a 6-os számú 
közlő-elemet az említett, egyetlen képmez őből álló „írásjegy" sémával azonosíthat-
juk. Az előadhatósággal összefüggésben észre kell vennünk azt a sajátosságot, 
hogy az 1-es számmal jelölt közl ő-elem nem más, mint az előadó jelenlétének (meg-
jelenésének) ténye; az 5-ös és 6-os számokkal jelölt közl ő-elemek pedig Mu-lan 
egy-egy jelenetének (megjelenésének) tényei. A végső  hszü si-hatás — több mással 
együtt — e három közlés kapcsolatából születik meg, még akkor is, ha ugyanaz 
az előadó jelenik meg egyszer önmaga valóságában, majd önmagát Mu-lanná „át-
jelölten" (de Mu-lant nem annyira alakítva, sokkal inkább önmaga helyére te-
remtve). 

Ez a megállapításunk alkalmas arra, hogy e „nemzetközi" téma más variánsainak 
előadhatósági sajátosságaival egybevetve, az azonosságok és különbségek révén 
felmérhetđvé tegye a további dramaturgiai összefüggéseket. 

Amikor e témára alkalmazott „nemzetközi" jelz őt ismételten idézőjelben haszná-
lom, hangsúlyozni kívánom, hogy egyazon és „nemzetközi" méretekben elterjedt 
téma előfordulásáról van szó. Bizonyíték erre az el őfordulás térképe, mely két-
séget kizáróan szemlélteti, hogy e téma a Belső-Elzsáából induló népvándorlásá út-
vonalak mentén, a nomádok hátrahagyott nyomaként maradt fenn, és előfordul a 
Belső-Ázsiától a Volga-vidékig terjed ő, összefüggő  területen; majd a Volga-vidék 
török, mongol és finnugor kultúráiból — els ősorban az utóbbiak közvetítésével —
terjedt át egyfel ől a baltikumi finnugor, és velük együttél ő  más népek kultúrá-
jába, másfelől a türk és mongol eleméket ötvöz ő  avarok révén a Pannán meden-
cébe és a Balkánra 78 (Csak a teljesség kedvéért kell megjegyeznünk, hogy a bel-
ső-ázsiai szülőhelytől, a „Mu-lan si" címet kapott kínai fordítás eredményeként 38 



Korea, Japán, Délkelet-Azsia és a mai maláj, illetve indonéz szigetvilág felé is ve-
zet egy leszármazási vonal; ez azonban nem képezi vizsgálatunk témáját.) 

Ha a délszláv kultúrtörténet nem volna, olyannyira ismert a jugoszláviai olvasók 
előtt, akár újabb filológiai és etimológiai kitér đt tehetnénk annak bizonyítására, 
hogy a kínai irodalomban „Mu-lan si" címet kapott témának a Bels đ-Ázsiából a 
Balkánig vezetđ  útvonalán másmilyen kultúrtörténeti átvételek is érkeztek, tehát, 
hogy a nomadizáló népek közvetít ő  csatornájának tényezője ugyanolyan valóság 
volt, mint például a Bizánc közvetítésével érkezett kopt hatásoké. Elegend őnek 
tartom, ha csupán emlékeztetek a Szveti Kiiment Ohridszki Emlékév kapcsán, ma-
kedón nyelven megjelentetett „Szlovenszka piszmenoszt" című  tudományos gyűj-
teményre, 79  mely Jugoszlávia-szerte méltó elismerést aratott, és amelynek munka-
társai kellő  forrás-anyagra támaszkodva kimutatták, hogy a szláv írásbeliség 
ohridi atyjai a glagolita írás megalkotása'kor alaposan tanuhnányozták a hol „el ő-
buigárként" említett, hol az el őmagyarokkal azonosított és „vardariótáknak" neve-
zett türk-mongol népelemek által használt „orhon-jenyiszeji" írásbeliséget is 8 0  Ezt 
a tényt egybevethetjük a már idézett „ETI" azon megállapításával, hogy „m űve-
lődéstörténeti megfontolások alapján" úgy a magyar könyv, mint az ószláv k óniga 
szó átadója valamely türk nyelv kujn szava lehetett; 81  majd tovább egybevetve az 
ugyancsak idézett „ДTC"-el, azt látjuk, hogy ez a bizonyos ótürk kujn hangalak 
a kínai k'üin ,könyvtekercs' jelentés ű  szó bizonyított alakváltozata. 82  A kulturális 
hatások átadás-átvételi útvonala minden esetben azonos! 

Bihalji-Merin alapján joggal hangsúlyozhatjuk, hogy a „messze fényl ő  Ohrid" va-
lóban messze fénylett; messzire bocsátotta ki a szület ő  szláv .kultúra fényét, de 
messziről érkezett fényeket is magába fogadott, és szó sincs arról, mintha Ohrid 
jelentősége kimerülne abban, hogy a „szlávok itt tanulták a bizánci m űveltséget." 8з  
Bizánc legfeljebb közeli tényez ő  volt a távolabbi, szíriai, kopt, örmény, bels ő-ázsiai 
és távol-keleti hatások mellett; de az alap szláv volt, és szláv volt az ötvözet mér-
céje is. A „Mu-lan si" témája is határozottan szláv népköltészeti arculatot öltött 
Ohridban, és már délszláv témaként érkezett innen Dubrovnikba, Ivarba, illetve 
a Crna Gora-i Primorjeba, ahol a virágzó délszláv reneszánsztól végs ő  arculatát 
megkapta. 

Dubrovnikről, Ivarról és Primorjeról is hasonlót mondhatunk, mint Ohridról, mert 
ezeken a vidékeken sem az történt, hogy a délszlávság csupán átvette az „itáliai" 
reneszánsz kultúráját, hanem az, hogy a délszláv kultúra a maga sajátos arculatá-
val részese lett adél-európai reneszánsznak. Ennek a sajátos arculatnak lényeges 
tényez ője volt a népi játéktevékenpség mellett megjelen ő, de avval kölcsönhatás-
ban maradó színpadi játék! Dubrovnik, Ivar és Primorje reneszánsz kultúrája a 
török és a velencei hatalom fenyegetését ől csak a tengerpart meger ősített pont-
jain, vagy az adriai szigeteken volt biztonságban, ez pedig avval a következmény-
nyel járt, hogy az összeköttetést biztosító hajózás elevenebb és egységesebb kul-
turális vérkeringést teremthetett közöttük, mint más kultúrákban az akkori, nehéz-
kes és cseppet sem biztonságos szárazföldi közlekedés. Logikus, hogy a vidék népi 
kultúrájának ez a közelsége tette olyannyira népiessé a dubrovniki, hvari és pri-
morjei „városi folklórt" (ellentétben az itáliai reneszánszban oly élesen elkülönít-
hető  falusi és városi kultúrák kett ősségével), de logikus az is, hogy e reneszánsz 
„városi folklór" nyomai is felfedezhet ők lettek a falvak népi kultúrájában. Dub-
rovnikban reneszánsz „városi folklór" lett azoknak a m űkedvel ő  družináknak a 
megjelenése, melyeket Marin Drži ć  nevével fémjelzünk. 84  E družinák tagjait jól 
ismerte mindenki, és amikor a közönséggel egyformán hétköznapi foglalkozásaik 
végeztével, elkezdték el őadásaikat, valósággal a közönség mindennapjaiból léptek 
a Rektori Palota előtti színpadjukra, hogy Pomet Trpeza, vagy Dundi Maroje sze-
repeit alakítva, ugyanazt a mindennapi életet játsszák el, mely személyükben a 
színpadra lépett, és amely halász-, vagy keresked őtársaik képében a közönség so-
raiból is nézte őket 85  A jó száz évvel kés őbbi, itáliai commedia dell'arte-tól leg-
jobban épp a „városi folklór" jellege által megkülönböztethet ő  družina-rendszer 
olyan közönséget kapott a dubrovniki társadalomtól, mely a családi vállalkozássá 
alakuló zadrugák és patriciusi familiák tagjaiból állott; tehát nem zárt közösségek 
és nem feudális familiák tagjaiból állott, hanem az egyéni tulajdonszerzéssel való 
érvényesülés reményét melenget ő  emberekből. Oket egyéni érdeklődésükön keresz-
tül kellett „megállítani", hogy egy-egy družina el őadását megnézzék, és ugyanily 
módon kellett ottfogni" valamennyiüket az el őadás végéig. Еrthető, hogy e kor-
szak és e vidék falusi guslarjainak előadásában is felfedezhetők ugyanezen igény 
kiszolgálásának nyomai, és a „Mu-lan si" című  fordításból megismert téma dél-
szláv hősénekeinek dubrovniki, hvari, primorjei el őfordulásai, a reneszánsz kor-
tól kezd ődđen markánsan viselik az európai színház „konfliktus-dramaturgiájának" 
szerkezeti sajátosságait. Ha egybevetjük a Dubrovnikb ől, illetve Makarskából azo-
nosan „Sestra Marka Kraljevića dvori tara" címmel származó hősénekeket egy cím 
nélküli hvari változattal, valamint a „Kako Pejmana kći Dizdar-age izmijeni oca 
iduć' na care'vu vojsku" című, primorjei szerb változattal, és teljesen azonos fel-
építésüket a belső-ázsiai változat esetében bevált módon, közl ő-elemekre bontjuk 
fel, a felbontásnak amazokétól eitér đ  eredménye rávilágít az európai konfliktus-
dramaturgia és az ázsiai hszü si-hatáson alapuló dramaturgia lényegi különbsé-
geire: 88  1. a szultán hadbahívó iratot ad ki a megszállt délszláv országoknak, és 
a nđi főhős (aki hol Anđelija néven a fiatal és éppen akkor n ősült Marko Kralje-
vić  húga, hol Mandoljna néven az öreg Kraljević  lánya, vagy Pejmana néven az 

39 	ugyancsak öreg Dizdar agáé) elhatározza, hogy férfiruhát öltve ő  megy a háború- 

tűntették a kínai akadé-
miai kiadvány szerkeszt đi 
által is oly fontosnak ta-
lált, „én" szó használatát. 
Az „átjelđlésrđl" szóló 
magyarázat a magyar mű-
fordítások mellékletével 
érthetetlen lenne.) 

78  Bár e tanulmány kitér őt 
szentelt arra , hogy az 
ázsiai nomád népek köz-
vetftđ  szerepét kimutassa 
egy magyar szó hangalak-
jának átvételében, (vö.: 
54-55. jegyz.) ill. egy ma-
gyar és délszláv szó hang-
alakjának átvételében, 
(vö.: 81-82. jegyz.); de 
hangsúlyozni kell, hogy e 
kitérđk nélkül is bizonyí-
tóan komoly irodalom ta-
lálható arról, hogy a 
„Mu-lan si" témája az 
ázsiai népek közvetítésé-
vel érkezett a magyar és 
délszláv népköltészetbe. (A 
hangalaki példák csak az 
átadás-átvétel útvonalának 
egykori eleven vérkerin-
gését tanúsítják.) A ma-
gyar tudományos iroda-
lomban e téma feldolgo-
zásának legkorábbi példá-
ja: Régi magfar költđk 
tára VI. kđt. (XVI. szá-
zadbéli magyar kđltđk 
művei. Közzétette és a 
jegyzetet írta: Dézsa La-
jos.) Magyar Királyi Tu-
dományos Akadémia ki-
adása. Budapest , 1930. Dé-
zsi a Béla király és Bankó 
leánya című  széphistória 
jegyzeteiben (hiv. mű : 467. 
old.) „Mou-lan' alakban 
említi a balladát, lefrásí 
formájából kđvetkeztetve, 
valamely francia nyelvű  
orientalisztikai munka 
alapján. A mű  felépítését 
meglepő  pontossággal is-
merteti, tévedése viszont, 
hogy fordítás helyett, ere-
deti kínai műként tartja, 
számon, és kínaiból tör-
tént nomád átvételként 
méltatja. Dézsa kiváló 
szemmel veszi észre az 
ázsiai alapmű  és délszláv 
variánsai közötti legmar-
kánsabb különbségeket: 
(pl.) az ázsiaiból hiányza-
nak a próbatétel részletei. 
Dézsi magyarázata filoló-
giai: Homérosz egy epi-
zódjára utal, melyben 
szküros szigetén egy 
leányruhás ifjú árulja el 
magát Odüsszeusz elđtt. 
Dézsi szerint ez az epizód 
bizánci közvetítéssel ke-
rült a délszláv népkölté-
szetbe, és férfi-n đ  viszony-
latát megfordítva épült be 
a nomád közvetítéssel ér-
kezett ázsiai mondába, 
Anélkül, hogy Dézsivel vi-
tatkozni kellene, hangai-
lyozzuk, hogy a filológiai 
magyarázatnál lényege-
sebb a dramaturgiai válto-
zás. Amíg az ázsiai válto-
zat a hszi si-dramatur-
gíájára épült fel, addig a 
délszláv változatok az ún. 
reneszánsz konfliktus-dra-
maturgiára. Az elSzđnél 
nincs is szükség a próba-
tételre, mint alapvet đ  
konfliktus-elemre! (Vö.: 
85. jegyzetbđl Ziinmer J. 
dolgozatára vonatkozó 
részt; ill. 86. jegyzetet.) Az 
Azsíából érkezđ  téma és 
a finnugor népek találko-
zásáról vö.: Medveének. 
(A keleti finnugor népek 
irodalmának kistükre.) 
Európa Könyvkiadó. Bu-
dapest, 1975. Hiv. mű : 
„Mordvin" fejezet. (785. 
old.) Domokos Péter 
összekötđ  tanulmánya, 
mely (790. old.) a mordvi-
nok között é18 „A kato-
nalány"  C.  ballada kap-
csán foglalkozik annak 
ázsiai eredetével. 

" Kđtetcím. , szlovenszka 
piszmenoszt" 1050-godi8ni-
na na Kiment Ohrídszki, 
Naroden Muzej Ohrid. 
Ohrid, 1966. Makedón 
nyelven. 

' A 79. jegyz. alatt ismer- 
tetett kđtet anyagából e 



kérdésről vö.: Vi. stefa-
nik: „Prvobitnogo szlo-
venszko piszmo .i najszta-
ráta glagolszka epigrafika" 
(hiv. köt.: 13. old.) ILL: 
Vladimir Mosin: „Najszta-
rata kirilszka epigrafíka" 
(hiv. köt.: 35. old.) c. ta-
nulmányokat. Valamennyi 
makedón nyelven. 

". „ETI" = .,A magyar 
nyelv történeti-etimológiai 
szótára" (Vö.: 55. jegyz.) 
II.. köt. Akadémiai Kiadó. 
Budapest, 1970. A könyv 
szócikk helye: 614. old. Az 
igazsághoz tartozik, hogy 
az „ETI" nemcsak az 
ótürk átvétellel foglalko-
zik, hanem „művelődéstör-
téneti megfontolások"-ra 
való hivatkozással említést 
tesz a kínai (:t:) k'üin 
szóra való visszavezetés 
lehetőségéről is; bár nem 
olyan határozott megálla-
pítás formájában, mint a 
„ДTC". (Vö.: 82. jegyz.) 

A már említett „ДTC" 
(vö.: 54. jegyz.) az „ETI" 
(vö.: 81. jegyz.) által a 
magyar könyv szó átadó-
jaként elismert ótürk kujn 
szavat bizonyítottan a ki-
nat (:t:) k'üin alakválto-
zatának fogadja el. Vö.: 
„ДTC", ebben a kujn szó-
cikk helye: 322. old. 
(Kujnbitig szóösszetétel-
ben.) A „ДTC" átírása 
szerint: цзi aнb; kyaen; 
ugyanez a jelen tanul-
mányban alkalmazott át-
írásaink szerint: (:m:) 
csüan; (:t:) k'üin. 

вa Bihalji-Merin 	(vđ .: 	1. 
jegyz.) „A messzire fénylő  
Ohrid" c. fejezet; hiv. mű : 
33. old. A szerzđ  — ha 
csak utalás-szerűen is —
áttekintést ad Ohridnak a 
távoli szláv területekre, 
közđttük (pl.) Oroszország-
ra gyakorolt hatásáról. 

8* Marin Dгfié (1508-1567) 
munkásságával általában 
mint vígjáték-íróval fog-
lalkozik a szakirodalom. 
Mintha máig sem volna 
megnyugtatóan tisztázva 
az az óriási jelentđségű  
szerep, melyet a rene 
szánsz színpadi játék ki-
alakításában bet đltđtt. 
Nemcsak két évszázaddal 
elđzte meg az itáliai corn-
media dell'arte olyan 
nagyjait, mint Carlo Gozzi 
(vö.: 85. jegyz.) vagy Carlo 
Goldoni (1707-1793), hanem 
azáltal, hogy szervezetten 
működđ , de nem hivatásos 
társulatokkal tudta meg-
teremteni a rendszeres 
délszláv színpadi játékot, 
sajátos egységet teremtett 
a mindennapi játék-tevé-
kenység és a szinházi já-
ték között. Társulatai kö-
zül ismerjük (pl.) a Dru-
žina od Bizara elnevezé-
sűt, ezt hajósok vagy ha-
lászok alakították; a Dru-
žlna od Garzarija nevűt, 
ennek a dubrovniki patri-
ciusok voltak tagjai; a 
Družina od Pomet nevűt, 
melynek viszont mester-
emberek lehettek a tagjai. 
(„A szinház világt đrténe-
te” Fđszerkesztő : Hont Fe-
renc. Gondolat Kiadó. Bu-
dapest, 1972. I. köt. „Dél-
szlávok" c. fejezet. szer-
zđ : Dimđtör Tekla.) Držić  
evvel nemcsak a szinház-
bajárás szokását tette vá-
rosi folklórrá, mint azt 
Golopenstia-Eretescu hang-
súlyozza (vđ .: 70. jegyz.) 
a népi- és városi f о11QÓr 
kapcsolatáról, hanem a 
színházi játékot is, ugyan-
akkor biztosította a szín-
padi játék dramaturgiai 
követelményeinek érvé-
nyesülését is. Törvénysze-
rí~, hogy e „városi folk-
lбг" nyomai felfedezhetők 
a környez ő  vidékek falusi 
folklбгjaiban is, tđbbek 
között a tengermelléki 
délszláv népköltészetben; 
bár e kérdés bizonyítása 
külön tanulmányt igényel. 

ba, mert hozzátartozóját mentesíteni akarja a kellemetlenségekt ől, és a hozzátar-
tozója iránti szeretetbđl vállalt kötelességét oly jól látja el, hogy (nyolc-)kilenc évi 
hadiszolgálat alatt sem adott okot, hogy „férfiúi" és vitézi mivoltát bárki kétség-
bevonhassa; 2. e hosszú idő  elteltével az egyik hadvezér mégis gyanút fog, féltž a 
sereg becsületét és nem akarja, hogy kinevessék e sereget amiért n ő  szolgál közöt-
tük (hisz szerintük a n ő  csak feleség vagy ágyas lehet), de azt sem akarja, hogy 
netán alaptalan gyanúsítással keltsen rossz hírnevet; ezért levélben tanácsért for-
dul anyjához (olyan változatokban, ahol a vezér a szultán fia, akkor apjához), és 
a levél azt tanácsolja, hogy vesse tisztességes lovagi próbák alá a kétségbe került 
vitézt; 3. a vitézi próbák leírása (a különböz ő  változatokban itt a legnagyobb az 
eltérés: bajvívás, vagy olyan csel, hogy vásárra kísérik, és lesik, n ői, vagy férfi 
holmikat vásárol stb.), a f őhősnő  azonban ezekben az összecsapásokban megállja 
a helyét; 4. a vezér elveszti türelmét és kilépve a „tisztességes" próbák köréb ől, 
nyilván gyanakodó vizsgát rendel (pl.: úszást, vagy lóval való úsztatást, ahol a h đs-
nek le kell vetkőznie), így viszont a hősnő  is abbahagyhatja a próbák vállalását 
(vagy már megalapozott vitézi hírében bízva, egyszer űen elnyargal, vagy felbéreli 
szolgáit, és a családi fészkére tört ellenség álhírével távozik); 5. a f őhősnő  győzel-
mének és tanulságának tudatosítása (vagy egy folyó túloldalára tárja ki melleit, és 
szégyeníti meg a nőkről előítélettel gondolkodó vezért, vagy az őt váráig üldöző  
vezért, aki már-már megkérné kezét, válaszra sem méltatja, vagy tisztességes lány-
kérésre kényszeríti, elfogadtatva magát emberi társként). 

Ha ezt az öt közl ő-elemet, az elemek illesztésére szorítkozó, és csak az illesztések 
arányát szabályzó huj jž ce-sémák bármelyikébe is akarjuk elhelyezni, minden-
képpen csonka eredményt kapunk. Itt ugyanžs nem egymástól független témájú 
közlések illeszkednek, hanem a közlések viszonyát a témážkból adódó viszony ha-
tározza meg! Ha sémába rajzoljuk, (vö.: 16. ábra), akkor ezt a viszonyt, a közl ő-
elemeket jelképez ő  mez ők között ábrázolnunk kell! 

(16. ábra) 

A fenti ábráról látható, hogy az 1. és 2. közlés, a témájukból adódó ellentéttel kap-
csolódžk egymáshoz. (A főhősnőnek a szereteten alapuló kötelessége ellentétben áll 
a vezér konvencionális becsületével.) A 3. közlés viszont úgy kapcsolódik az előző  
kettőhöz, hogy felsorakoztatja mindazokat a tényez őket, melyek az ellentétet a meg-
oldás irányába elmozdítják. (Összecsapnak, a hősnđ  azonban állja, a vezér nem éri 
el acélját.) Az ellentét elmozdítását a képmez ő  formájával jelezhetjük, mely meg-
változtatja az eredetileg egymással szemközt induló nyilak irányát. A 4. közlés az 
ellentét kimozdulása nyomán létrejött megoldásról tudósít. (A vezér kénytelen ki-
lépni a lovagi tisztesség köréb ől, és így foltot ejt a sereg és önmaga jóhírén.) 
E közlésnek az összes többi el őzővel kialakított viszonyát a nyilak végpontjai által 
meghatározott ferde elhelyezéssel szemléltethetjük. Az 5. közlés az el őző(ek) követ-
kezménye, így az egyetlen nyilai jelzett ok-okozati viszonya nem is szorul külö-
nösebb magyarázatra. 

Ha ez a szerkezet olyan egyszerű  lenne, hogy az 1. és 2. közlésből kibontakozó el-
ientétben csak a h ősnđ  lenne szimpatikus, és a vezér egyértelm űen antipatikus, 
akkor is azt acélt szolgálná, hogy a nézőž szimpátia vonzására és a nézőž antipátia 
taszžtására építve, e kettős éгzés elmozdžtó erejével vinné a néz őt a mondanžvaló 
felé; beleértve azt is, hogy az egyénenként felkeltett néz ői szimpátiával a történet 
гlején az előadáshoz köti a nézőt és ettől a továbbžakban sem engedi elszakadni. 
Itt azonban raffináltabb megoldással állunk szemben: a h ősnő  is, és a vezér is a 
maga becsülete szerint cselekszik, formálisan tehát mindkett ő  szimpatikus lehet, 
csupán a 4. közlés „vezeti rá" a néz őt, hogy a vezér becsülete rosszul értelmezett 
becsület a hősnővel szemben, és önmagában hordja a bekövetkez ő  vétség lehеtб-
ségét. Ez a raffináció az egyéni érzésen keresztül nyújtott rávezetés élményével 
tovább tökéletesíti azt a törekvést, hogy a nézőt egyénenként is a játékmenet kö-
vetőjévé tegye. Követ őjévé, és nem az együttjátszásban oszthatatlannak tekintett 
közösség гészesévé, mint a hszü si esetében történik. 40 



A hszü si•-rđl elmondottuk, hogy a zárt társadalom mindennapi játéktevékenységé-
.lek „varázslat"-teremtéséb ől nđtt ki, és ezért nem igényelte a nézd érdekl đdésének 
felkeltését, hanem elvárta, hogy az a játék kezdetén eleve meglegyen benne. 
A hszü si-t alkalmazó dramaturgia az egymástól akár független tematikájú közlé-
sek ellentmondásba állításával teremtett gondolattársításra épít, és a katarzisa: az 
egymástól továbbra is különböző  véleményen, illetve véleményfogalmazásban ha-
gyott egyének azon felismerésének öröme, hogy a megteremtett „varázslat" jóvol-
tából valami ,álomszerűségben' (,varázslatszerűségben') közösek lettek. Az európai 
„konfliktus-dramaturgia" a néző  szimpátiájának vonzását, illetve antipátiájának 
taszítását kiváltó közlésekkel vezeti vélemény-alkotásra a néz őt, és katarzisa: a 
vélemény-vállalás öröme, mely vélemény irányt űjéhez képest helyesen taszított 
az antipátia-, és helyesen vonzott hozzá a szimpátia. Ezen utóbbi dramaturgiai fel-
fogás szempontjából mindegy a „szereposztás", az tudniillik, hogy az el őadó a já-
ték „harmadik személyében", vagy önmagát „átjelölten" játssza el a közl ő-eleme-
ket, sőt, mindegy az is, hogy egyetlen személy az el őadó, vagy előadók együttese 
játszik. Držić  družináinak szövegkönyvein csiszolódott délszláv dramaturgiai kép-
lettel így találkozhatunk a guslarok el őadására való h ősénekekben; mert a lényeg 
az, hogy a nézői szimpátiát, illetve antipátiát igényl ő  közlések valóban kiváltsák 
ezt a megkívánt vonzást és taszítást. 

E kétféle dramaturgia összemérése els ő  gondolatainkat olyan sommás megállapí-
tások felé irányítja, mintha a hszü si-hatásra épül ő  dramaturgia csak letűnt, és 
egzotikus társadalmakban élhetett volna, és egyedül a „konfliktus-dramaturgia" 
alkalmas a modern ember játék-igényének kielégítésére (úgy a színház, mint a film 
esetében). A kultúrtörténet egyes csalóka esetei még igazolnák is ezt a feltételezést! 
Pável Agoston (Avgust Pavel) magyarországi szlovén tudós nagyhír ű  kutatásaiból 
és Nemeskürty István úttör đ  jellegű  irodalomtörténeti munkájából tudjuk, 87  hogy 
a magyar nyelvű  könyvnyomtatás korai szakaszában (melynek megjelenése nem 
kisebb megrázkódtatást hozott, mint évszázadokkal kés őbb a filmművészeté) té-
mánknak a társadalmi autonómiákban akkor még meglev ő , magyar népköltészeti 
változata helyett egy dubrovniki változat fordítása nyert publikálást a Béla király 
és Bankó leánya című  széphistóriában, legfeljebb egy-egy sor erejéig árulkodva 
arról, hogy a fordító ismerte a magyar változatot is. 88  A Semptei Névtelent azon-
ban nem pusztán műfordítói érdeklđdés vezette, hiszen akkor lefordíthatta volna 
a jóval közelebbi „Alenčica sestra Gregčeva" című, prekmurjei szlovén változatot 
is (ráadásul homályos életrajzi sejtéséb ől úgy tűnik, hogy Prekmurjén járt, míg 
Dubrovnikban nem), de a Névtelen igényt tartott a magyar társadalom európaian 
hűbéri-feudális(vagy abból kinöv ő  polgáriasodó) közönsége érdekl ődésére. Ez az új 
olvasóközönség nem érdeklődött sem a tđle távol álló magyar társadalmi autonómiák 
hszü si-hatásra építő  népi játékja iránt, sem Prekmurje iránt, ahol a Szlovéniában 
és a magyar Dunántúlon megerősödött hűbéri feudalizmusok szorításában egyes 
magyar és szlovén falvak, talán az avar kaganátus idejét ől kezdve őrizték a közös-
ségi földtulajdonon nyugvó társadalmi autonómiák szigetecskéit (akárcsak a már 
említett Ć)rségben), és ezekben őrizték Alenčicának a „Mu-lan si"-vel azonos hszü 
si-szerkezetre épül ő  történetét 8 9  (Éppen e társadalmi hasonlóság bátorít arra, hogy 
amikor a Béla király és Bankó leánya című  széphistóriának a dubrovniki alapmű-
vektől eltérő  sorait egybevethetőnek találjuk a szlovén változat szövegével, meg-
kockáztassuk azt az állítást, hogy a nyomtatott formában terjesztett fordításba ol-
vasztott, és így eltűntetett magyar változat is ugyanolyan hszü si-szerkezetű  lehe-
tett, mint a szlovén, vagy a „Mu-lan si" címmel ismert ázsiai nomád.) Az els ő  ma-
gyar nyomtatott könyvek olvasóinak érdeklődését azonban a szellemi közelség sok-
kal jobban meghatározta, mint a földrajzi; és a dubrovniki alkotás jobban érde-
kelte őket, mint a földrajzi közelségben levő  magyar, vagy szlovén változat; a dub-
rovniki reneszánsz „konfliktus-dramaturgiája" őket is megfogta, míg a magyar és 
szlovén társadalmi autonómiák mindennapi játék-tevékenységében nem vettek 
részt, és e játék varázslatát megteremtő  hszü si-szerkezet érdektelen volt szá-
munkra. 

A kultúrtörténet eme példája látszólag azt a kérdést sugallja, hogy ha már a re-
neszánsz sem tudott mit kezdeni e játékfelfogással, akkor miért kell nekünk, akik 
a reneszánsznak is kései örökösei vagyunk. 

Vegyük számba mindazt a dramaturgiai, illetve játékfelfogás-beli sajátosságot, amit 
e tanulmány vizsgálati eredményei sugallnak, hogy lássuk, mi az, amivel a fenti 
kultúrtörténeti példával reprezentált felfogás szerint „nem kezdhetnénk semmit". 
Osszefoglalásunkban mindenekelőtt olyan, történési-fogalmi-jelz ői gondolattársítási 
rendszert teremtő  közléskapcsolásokat látunk, melyben résztvesznek: 

kiválasztott valóság-elemek (vagy ábrázolt valóság-elemek, amennyiben a ki-
választás is ábrázolás); mint (pl.): (a:) a kun gy űrűk esetében a mindig változó 
életkorú nő ; (b:) a mezőcsáti tányérok esetében maga a lakodalom rendezvénye; 
(c:) acsiga-csinálók esetében a leányszoba mili đje, és lakója: a lány; (d:) (az el őbbi 
miliő  tényezői közül kiemelve) a konyhai használatra alkalmas és a lány házi-
asságáról árulkodó csiga-csináló; (e:) egyszemélyes el őadásban az előadó megje-
lenése, és a köréje telepedett gyülekezet; (stb.); 

egykori valóságelemek (vagy valóság-ábrázolások) a rámutató jel által kapott új 
ábrázolás-értékre „átjelölten"; mint (pl.): (a:) a gyűrű  jele által a „rang képvisel ő-
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Vilibor Gligorićnak egy 
Njegoš-kiadáshoz írt 116-
szava gondolatainkat arra 
irányítja, hogy a nagy 
Crna Gora-i k đ}tő  mun-
kájában is felfedezzük a 
délszláv reneszánsz szín-
házból đrđklött dramatur-
giai sajátosságokat. (Vö.: 
Petar Petrovič  Njegoš: 
„Gorski vijenac" — „He-
gyek koszorúja" Dvoje-
zično izdanje — kétnyelvű  
kiadás. Ford: Csuka Zol-
tán. Hiv. előszó címe: 
BG.: „Njegošev ,Gorskt 
vijenae' " — „Njegoš és a 
Hegyek koszorúja'" Ford: 
Fehér Ferenc. Izdava čko 
preduzeće Forum, Novi 
Sad Forum Könyv-
kiadó. t7jvidék, 1976.) 

' Azok a XX. századi 
színházi, és részben film-
művészeti törekvések, me-
lyek a „játékba bevont" 
és az „elđadással együtt 
játszó" közönség kialaki-
tását célozzák, jelen tanul-
mány szerzőjének me.g-
gyđződése szerint két tör-
ténelmi hagyományból 
táplálkoznak. Az egyik az 
itt emutett, Drži ć -féle 
délszláv reneszánsz szín-
ház; a másik a kínai né-
pi, nemzeti színházművé-
szet. Utóbbival — különös 
tekintettel B. Brecht tevé-
kenységére, és a téma film-
művészeti vonatkozásaira 
— a jugoszláviai magyar 
irodalomban két ízben 
foglalkoztam. Vö.: H. P. 
fordítói utбszаuа, Xuan-
Vu: ,Tűzeső  volt Ha-
Loungban" c. novellájá-
hoz. Híd 1973 /3-4. össze-
vont szám, 280 . old. 111 
Herzum Péter: Kinai ta-
nulságok a játékokról és 
a színjátékokról (vö.: 19. 
jegyz.) Az említett kett đs 
örökség viszonyával csak 
kđzvetve, Zimnzer Judit 
színházművészeti diploma-
munkájának forrás-gyű j-
tésében való k đzreműkö-
désével foglalkoztam. Vö.: 
Judit Zimmer: „Gozzi: 
príncezna Turandot". Cseh 
nyelven. (Zimmer Judit: 
„Gozzi: ,Turandot herceg-
nđ ' ". Díszlettervez đi és 
rendezđí diplomaterv a 
prágai színházm űvészeti 
akadémia, az ún. DAMU 
szcenikai tanszékén. 
1976/77-es évf. Kéziratként.) 
Zimmer diploma-munkájá-
nak forrás-gyűjtésében 
találkoztam avval a tény-
nyel, hogy Carlo Gozzi 
(1720-1806), a commedia 
dell'arte-irodalom jeles 
velencei képviselđje, a 
Turandot megírásáhor. fel-
használta a kor čulai szü-
letésű, de velenceiként hí- 
ressé lett Azsia-utazónak, 
Marco Polonak a k đnyvét. 
(Harmadik Könyv, 44. fe-
jezet.) A történeti való-
ságnak megfelel đ  Polo-
leírásban szereplđ  nđi mo-
dell igazi neve: Ai-yaruq, 
(Polo magyar kiadásában; 
„Aidzsaruk"; a Turandot 
név Gozzi szerzđi önké-
nye; ugyanakkor a Polo-
féle leírás tđbb melléksze-
replőjének nevét változ-
tatás nélkül átvette) és e 
férfiként vereked đ  fi, a 
Poloutazás idején Azsiá-
ban már klasszikusnak 
számító, és közismert 
„Mu-lan si" alapján alakí-
totta ki vitézi hírnevét és 
férfias magatartását. 
Gozzi, aki résztvett a Ve-
lencei Köztársaság török-
ellenes balkáni harcaiban, 
eredetileg Crna Gorában 
hallotta e téma délszláv 
változatát, majd amikor a 
Velence fénykorát idéz đ  
Polo-miiben megtalálta e 
téma keleti utalásait, ez j б  
ürügyet szolgáltatott neki, 
hogy a délszlávként meg-
ismert témát egzotikus 
mezbe öltöztesse. (E ta-
nulmányban felhasznált 
délszláv változatokról vđ .: 
86. jegyz .) Gozzi azonban 
az ázsiai eredetit délszláv 
témát hiába helyezi vissza 



ázsiai mtiбbe, mert nála 
nyoma sincs a hszü-si-nek, 
és dramaturgiai szerkezete 
teljes egészében a comme-
dia deц 'aтte-ban továbbél6 
délszláv reneszánsz drá-
maszerkezet. Ezt az össze-
függést már észrevette 
Jevgenyij Bagratyionovics 
Vahtangov is (1883-1922), 
aki híres „Turandot'-ren-
dezésben megkísérelte, 
hogy a kínai színház hszü 
si-hatását párosítsa a dél-
szláv reneszánsz drama-
turgia örökségével. 

A felsorolt népköltészeti 
változatok Pávet Agoston: 
A Bankó Leányáról szб Lб  
széphistória dérszláv forrá-
sai c . híres tanulmányá-
nak blbliográfiája alapján. 
Egyetemes Phiuológiaf 
Közlöny (Budapest) 1913. 
XXXVI, évf. (II. füzet, 
február .) 104. old. Pável 
az alábbiakban jelöli meg 
forrásait : „ sestra Marka 
Kraljeviča dvori cara"; 
kötetcím: Hrvatske varod 
ne pjesme, Matica Irvat-
ska, Zagreb , 1897 . Feldol-
gozб : stjepan Bosanac; a 
aim nélküli hvaгі  változat 
ként emlegetett művet 
Pável azonosította Andrija 
Kačić  Miošić  XVIII. szá-
zadi makari, ill. Antun 
Radić  (bogomoljei) Ivar 
szigeti lejegyzéseivel. (To-
vábbi forráshely megjelö-
lése nélkül.) „Kako Pej-
mane k ćt Dizdar-age iz-
m%jeni oce tduć ' na care-
vu vojsku"; kötetcím: V. 
Bogištć : „Narodne pjesme 
is  starijih najviše primor-
skth zapisa", Glasnik 
srpskog učenog društva, 
drugo odeljenje X. Belg-
rád, 1878. 

PáveL Agoston: A Bankó 
Leányáról szóló széphљstó-
Tie délszláv forrásai c. ta-
nulmányában (vö.: 86. 
jegyz .) a magyar széphis-
tóriai változat és délszláv 
forrásainak egybevetése- 
kor, a különbségeket 
konstatálva és azokat fel-
mérve, inkább csak su-
gallja a gondolatot, hogy 
itt egy — a fordítás szö-
vegébe olvasztott — araa-
gyar változat nyomaival 
állunk szemben. Pável 
gondolatmenetét Komlós 
Aladdr folytatta A Bank б  
Leányáról szóló széphistó-
ria és a Vásárhelyi Dalos-
kđnyv c. tanulmányában, 
kimutatva a magyar nép-
költészeti változat töredé-
kes sorait . Egyetemes Phi-
loligtal Közlöny (Buda-
pest) 1913. XXXVII. évf 
(VI. füzet, június.) 634. old. 

Továbbiakbank vö.: Ne-
meskürty István: A ma-
gyar népnek, ki ezt ol-
vassa (Az anyanyelvű  ma-
gyar reneszánsz és barokk 
irodalom története, 1533-
1712.) Gondolat Kiadó. Bu-
dapest, 1975. Témák szem-
pontjából különös figyel-
met érdemel, hogy Nemes-
kürty „A hallás útján él-
vezett kđltészet" c. feje-
zetében megkűlđnbözteti a 
XVI. századra oly iellemzö 
elđadott, és az elđadással 
összefüggđ  költészetet, il-
letve az ehhez képest el-
enyésző  kisebbséget jelen-
tđ, és olvasás útján ter-
jesztett, és e terjesztési 
mбddal összefüggđ  költé-
szetet. Hiv. mű : 29-30. 
old. „Kik és hányan ol-
vasták kđnyveiket? Talán 
néhány ezren. Az akkori 
ország összlakosságához 
képest szinte semmi ez" 
— írja Nemeskürty: majd 
bebizonyítja , hogy ez a 
számszerű  kisebbség jelen-
ti a mínđségi fölényt. 
Bonfini nyomtatott kró-
nikájának hatását kimu-
tatja elđadásra szánt ver-
seken (hiv. mű : 162 . old.), 
bemutatva, hogy alig né-
hđny évtized alatt e szám-
szerű  kisebbség gyakorolt 
~ дt3ct a a~5rfi 4~hh_ 

ígéretévé" „átjelölt" csiga-csináló (volt) ábrázolása, (melyet „szobrászati" munká-
nak is felfogha -tttink); (c:) egy lakodalmi rigmus játék -konvenciói által a „kíná-
lássá" „átjelölt" (volt) kés-villa-kanalas ábrázolás ; (stb.); 

ugyanazon valóság-elem variációinak, egyszer mint kiválasztás (ábrázolás), majd 
mint a гбmuta .tó jel által „átjelölt" új ábrázolás-értékű  párosítása; mint (pl.): (a:) 
kiválasztott (ábrázolt) konyhai használatra alkalmas csiga-csináló, mely a lány há-
ziasságáról tanúskodik + a „házasság ígéretévé" „átjelölt" egykori csiga-csináló 
ábrázolás közléskapcsolása; (b:) hallgatóságának körében ül ő, és đket valamiről tu-
dósító előadó (megválasztott és így ábrázolt) valósága + az el őadónak önmagát 
„Mu-lanná", „Alenčicává" „átjelölt" valóságának közléskapcsolása; (stb.): 

ugyanazon egykori ábrázolás (valóság-elem kiválasztás) több féle id ő- és teгva- 
гiációban történt „átjelöléseinek" párosítása; mint (pl.): az előadónők „az éppen 
ott- és akkor, katonáival szembenéz ő  és lányruhát öltđ  Mu-lanná" történđ  „átje-
lölése" + az előadónak egy máshol- és kés őbb történő  „ott- és akkor félrevonult, 
és elmélkedő  Mu-lanná" „átjelölésének" közléskapcsolása. 

Ha mindezt ilyen steril összefoglalás keretében- és a film-formanyelvi adaptálha-
tóság mérlegelésével nézzük, nehéz fenntartani az „avult" és „egzotikus" jelz đket, 
sőt, úgy tűnik, hogy közöttük igen modern filmdramaturgiai sajátosságokat is fel-
fedezhetünk. 

~ 	 

VI. a hagyaték és vajdaság .. . 

Mégiscsak kikerülhetetlen a kérdés: hogyan lehet mindez ilyen modern? Hiszen 
bizonyítottuk, hogy a hszü si-hatás alkalmazása Azsia leg ősibb társadalmi modell-
jeinek kultúrájában született, de bizonyítottuk azt is, hogy fennmaradásához e tár-
sadalmi modellek fennmaradása is szükséges volt, és a hszü si alkalmazását azon-
mód avultként vetették el, mihelyt a reneszánsz új társadalmi igénye új kulturális 
igényt teremtett. 

A kérdésben megfogalmazódó meglepetéssel Ejzenstejn is találkozott. Tudjuk, a 
hszü si-hatás alkalmazásával kés őbb kapcsolatba hozott montázselméletének meg-
fogalmazását még „proletkultos" korszakában, a múltbeli kultúrák teljes tagadá-
sának avantgard igényével kezdte. Szerencsénkre azonban Ejzenstejn következetes 
volt, és ez az alkotói tulajdonsága rávezette, hogy megkülönböztesse a múlt ter-
heit a múlt tanulságaitól. Így történhetett, hogy Szovjet-Oroszország (majd a Szov-
jetunió) távol-keleti nemzetiségein keresztül általa megismert ősi, zárt közösségi 
társadalmak kulturális öröksége, a hszü si-alkalmazása, új töltéssel ereszthetett 
gyökeret a montázs-szerkesztést továbbfejlesztő  azon alkotásaiban, melyek modern 
társadalmi törekvések, új típusú, kollektív kultúráját kívánták megteremteni. 

Találhatunk közelebbi magyarázatot is, hiszen legalább ugyanígy meglep ődik az 
olvasó, amikor Deák Ferenc és , Ladik Katalin neveit valamiféle azonosság kere-
sésének igényével látja egymás mellé párosítani. Jelen írás szerz ője vállaljá ezt a 
meglepődést (és talán a nevetséget is)! Ladik bevallottan avantgard töltet ű, „szé-
kely népballada"-adaptációinak, illetve ezek egyszemélyes el đadásainak „átjelö-
léseket" alkalmazó dramaturgiája, legalább oly sok szállal kapcsolódik az el őbbi 
fejezetben leírt egyszemélyes el őadások és az „átjelölések" alkalmazásának dra-
maturgiai sajátosságaihoz, mint Deáknak a magyar paraszti kultúrát a maga érin-
tetlenségében megjelenít ő  regényei ahhoz, a mindennapi játék-tévékenységhez, 
melyről korábban szó volt; és mindketten ahhoz a délszláv kultúrához, melynek 
segítségével az együttél ő  magyar kultúra dramaturgiai elemzését elvégezhettük. 

Semmi okunk fennakadni, hogy vajdasági alkotók neveivel találkozunk egy olyan 
tanulmány végén,. mely Ejzenstejn hagyatékát követné, és a távol-keleti színház-
művészet oly varázslatos egyéniségére hivatkozott, mint Mej Lan-fang volt. Hiszen 
Ejzenstejn filmezett Mexikóban, forgatókönyvet írt az Egyesült Allamokban, és 
forgatókönyvet írt Kína számára, de mindegyik művéből annyi kimutatható az 
orosz kultúra adpatációiból, mint ahány mexikói, amerikai, kínai kulturális adap-
táció található az orosz ikon-kultúrára hivatkozó Rettenetes Iván című  filmjében. 
Ugyanez látható Mej Lan-fang esetében is, aki. a modern filmm űvészet megisme-
réséért kereste Ejzenstejn, Douglas Fairbanks és Victor Fleming barátságát, de az 
ősi kínai játékfelfogásból megfogalmazott hszü si terminusával továbbfejlesztette 
Ejzenstejn montázselméletét, és maradandó nyomot hagyott a hollywoodi iskola 
fénykorának eme két művészében is B0  Lényegében mindez azonos avval, amit fel-
fedezünk Ladik, Deák, Vicsek Károly és Vuk Babi ć  műveiben, hogy bennük 
legalább annyi elem származik a reneszánsz Dubrovnikb бl, a „messze fényiđ  
Ohridbбl", mint amennyit ezen utóbbi magába fogadott — talán épp az el đmagya-
rok népvándorlási útvonaláról: 42 



ségre. A „horváttul ma- 
gyarra" fordított BéLa ki- 
ráLy és Bankó leánya  C.  
széphistória is e hatás ere-
jével olvasztotta magába 
az elđadással đsszefüggő  
kđlttészetben élđ  magyar 
nép$öltészeti változatot. 

89  Thurzó Erzsébet birto-
kán, sempte várđban, (ma: 
síntava, Csehszlovákia,) 
1570-ben szerezte , illetve a 
verssorok vallomása sze-
rint is „fordította" egy 
önmagát meg nem nevezđ  
„ifjú" a Béla ktrály és 

Bankó leánya c. széphistб-
riát. A hely alapján ne-
vezte el a magyar iroda-
lomtörténet semptet Név-
telennek. 

Az 	„Alenčtca, 	sestra 
Gregčeva"  C.  szlovén nép-
kđltészeti alkotást France 
Prešern feldolgozása alap-
ján szintén Pável Ágoston 
forditotta magyarra. 
(„Gregec huga , Alencsíca” 
címen. A fordításnalc több 
magyar publikálása isme-
retes, Felsorolására nincs 
mód.) Ami azt a feltétele- 

zést illeti , hogy a sempte£ 
Névtelen (vđ.: 88 . jegyz.) 
ismerhette ezt a szlovén 
változatot , azt mindenek-
előtt a Bánffy -feleség 
Thurzó Erzsébet és a 
lendvai Bánffy-család kđ-
zđtti kapcsolat valószínű-
síti. A lendvai (ma: a ma-
gyar—jugoszláv határon 
levő  község) birtok-kđz-
ponttal rendelkező  Bánffy-
ak szlovéniai birtokain 
éppúgy megfordulhatott a 
Névtelen, mint a horvát-
országiakban. Utóbbi he-
lyen bizonyosan megfor- 

JEGYZETEK: 

A tanulmány írásánál felhasznált, és nehezen beszerezhet ő  forrásmunkák gy űjtésében a 
szerzi segítségére voltak: Angeli Ildikó , svetozar Cosić , Csou Kou-csang , Csu Нua-пng, Deđk 
Ferenc, Dormán László, Penka Ivanov, Ladik Katalin, Oskar Nikovi č, Tran-Tuan-Dung, 
Vicsek Károly, Vida János és Vu-Ngoc-Canh (k đltđi nevén: Vu-Thanh-Xuan); akiknek ezúton 
is köszönetet mondok 

A szerző  az alábbi, és a számozott jegyzetek közđtt nem említett korábbi munkáit jelen 
trasa közvetlen el đtanulmányának tekint£, és az itt felvetett gondolatok tđbbségének teljes 
megértetéséért hivatkozni kell rájuk: 

— Fogalmazás a filmszalagon (Ismeretterjesztđ  céllal, nem tudományos folyóirat számára 
tervezett , tíz részes sorozat. A soknemzetiség ű  Vajdaság fiatal amatđrfilmesei számára ké-
szült, és az iskolai oktatás során Vajdaság kü dnböz đ  kultúráiból megismert irodalmi, képz đ-
mtivészeti vagy népművészeti alkotások film-formanyelvi feldolgozhatóságának vizsgálatán 
keresztül igyekezett magyarázatot adni magáról a film -formanyelv alapjairól is. Ha isme-
retterjesztő  formában is, de az itt tárgyalt kérdések többsége felvetést nyert.) Kéziratban. 
Egyes-, filmfelvétel-technikai részleteit k đzölte a Képes Ifjúság 1976 . szeptember 15-i, 22 -i, 
29-i és október 6-i száma. 

— sokarcú tó (Dokumentumfilm a Velencei-tó vidékér đl, a nomadizálásból megteleped ő  ma-
gyarság elsđ  szállásainak emlékéről, és e vidék jelenbe  in  tđrténelmérđl. Kihasználva e té-
mából adódó lehetđséget , jelen tanulmány szerzđje , akkor, mint az emutett film rendez ője, 
próbára tette a néz đk türlmét és az akkor már félig kész jelen kéziratnak az đsi játékfel-
fogásból kialakítható filmdramaturgiai megoldásokról szóló megállapításait a filmrendez đi 
gyakorlat kísérlete alá vetette. Különös tekintettel azátjel đlt" kđzlések kapcsolatából ki-
alakított hszű  at  hatásra .) (Forgatókönyvíró , rendező : HP.) Operatár : Nemescsđi Tamás; film-
szđveg: dr. Fábián Gyula; dramaturg : Szijj Miklós. 35 mm-es, színes , szélesvásznú , magyar 
nyelvű, 332 m. Gyártó: a Vízügyi Dokumentációs és Továbbképz đ  Intézet (VIZDOK) Film-
szolgálata , Budapest , 1976 . Magyarországi forgalmazđsi engedélyszám : 014651/77. 

A tanulmányban előforduló idegen nevek és szavak átírásáról: 

— A latinbetűs £rásbeliséget használó nyelvek szđvegeiből és az orosz nyelv ű  szövegekből 
származó név- és szóleírások átvétele az eredeti helyesírásuk szerint történt. 

— A szerbhorvát nyelv ű  szövegekből származó név- és szóleírások a tanulmány szövegében 
Is  — technikai okokból — a jegyzet bibliográfiai részeiben is a szerbhorvát nyelv latinbet űs 
helyesírása szerint. 

— A maceddn nyelv ű  szövegekbđl származó név- és szóleírások a tanulmány szövegében és 
a jegyzet bibuográfíai részeiben is a kiejtés magyar fonetikája szerint. 

— A japán nyelv ű  szövegekbđl származó név- és szóleírások a tanulmány szövegében a Ja-
pánban tudományos és tájékoztató céllal használt latinbet űs átírással történtek . Magyar fo-
netikus kiejtésük a jegyzetben található . A jegyzetben így a magyar fonetikus letrású sza-
vak előtt (:m:)-jelzet, a Japánban használt latinbet űs átírású , azaz , az ún . roman ji-val átírt 
szavak előtt (:r:)-jelzet látható. 

— A kínai nyelv ű  szövegekbđl származó nagyszámú név- és szóleírások háromféle átírásban 
fordulnak elli. (Mindháromról v đ.: „A kínai nevek és szavak magyar átírása" A Magyar Tu-
dományos Akadémia szerkesztésében . Akadémiai Kiadó , Budapest , 1952.) 

— A szövegben előforduló n• a nemzetkđzi fonetikai abc І 1  jele, az i pedig az i jele. 

A tanulmány szövegében dántő  többségben a kínai nevek és szavak magyar fonetikájú 
atirásai találhatók . Ez a kínaiul nem tudó olvasó számára egyfajta egyszer űsített, és így 
kiejthetđ  hangalakot rögzít a mai, pekingi dialektust k đvetđ  „irodalmi nyelv" alapján. 
A jegyzetben a magyar fonetikus átírással irt kínai nevek vagy szavak előtt (:m:)-jelzet ta-
tálhatб . (Hasonlóan a magyar fonetikával leírt japán szavakéhoz.) 

A tanulmány szövegébe illesztett , orientalisztikat tudományos m űvekb ől átvett idézetekben 
a kínai nyelv magyar tudományos átírása{ fordulnak  eh.  Ez a kínai szavaknak archaikus 
alakját rđgzíti ; a kínaiul nem tudó olvasó számára ez is kiejthet ő  a magyar fonetika alap-
jan. Egyetlen ékezeti sajátossága az aposztrof, mely lágy „hehezésként" ejtendđ. (Pl.: 
cs'eng , k'ul, t'len stb . szavakban .) A jegyzetben a magyar tudományos átírássaL irt nevek 
vagy szavak előtt (:t:) — jelzet látható. 

A jegyzetben elđforduló kínai mű-címek , illetve szerzđi nevek a Kínában tudományos és 
tájékoztató céllal használt latinbetűs átírásban olvashatók. Mivel ez az átírás itt csak a bib-
liográfiai egyértelműsítést szolgálja , illetve pontos kiejtése csak a kínaiul tudók számára le-
hetséges , így kiejtésének ismertetését mellđzđm . A jegyzetben a Kínában használt latinbetűs 
irássaL irt nevek, vagy szavak előtt (:k:)-jelzet ]átható. 

Lényeges eltérés van e három átírási módszer folyamatossági rendszerében! Amíg az els đ  
kettđ , a latinbetűs átírást az írásjegyeket követve (szótagonként vagy egytagú szavanként) 
kihđn írja , addig az utóbbi a szavakat egybeírja , függetlenül attól , hogy hány írásjeggyel 
tirtinik eredeti leírása. 

— Másmilyen, nem tattnbetűѕ  trásbeitséget használó nyeivekbđl történt idézetek átírásairól 
43 	(pl.: ótűrk , kumán stb.), amennyiben szükséges , úgy a számozott jegyzet ad magyarázatot.  

dult, ha másért nem, hor-
vát nyelvtudása révén, és 
ezt valószínűsíti az a fel-
tevés is, hogy Horvát-
országban hallhatta a le-
fordított mű  alapját. (Ne-
meskürty: A magyar nép-
nek, kt ezt olvassa V đ .: 
87. jegyz.) 

Továbbiakban vđ .: Jofe 
Ternar: A muraszombati 
k£adб  (Pomurska založba) 
Pável-ktadványai (Felszó-
lalás a Pável Ágoston Tu-
dományos Emlékülésen. 
Szombathely , 1976 . áprlцs 
23-án.) „Vasi szemle" 
(Vas megye Tanácsának 
tudományos és kulturális 
folyóirata ) 1976/3. szám. 
XXX. évf. 444. old. E fel-
szólalásban ismertetett, és 
nagy gonddal összegytíj-
tđtt, sokszor töredékes 
művek alapján áll đssze a 
kép, hogy Pável felfedezte 
az Alenčica, sestra Greg-
čeva đsí, avarkori réteg-
bđl származó formáját. A 
tđrök háború korába he-
lyezett cselekmény kés őb-
bi aktualizđlás nyomát őr-
zi, de nem változtat azon 
a tényen, hogy a „Mu-Lan 
st"-hez hasonló hszű  91-
szerkezet sokkal szembe-
tűnđbb, mint bármely for-
mai hasonlósága a délszláv 
reneszánsszá lett tenger-
melléki változatokkal. Bár 
Ternar felszólalásából vi-
lágossá válik, hogy Pável 
nem dolgozta fel a témá-
ról gyűjtött valamennyi 
anyagát; az kétségtelen, 
hogy nem ismerhette a 
„Mu-lan st" fordítását, 
még akkor sem , ha Dézsi 
amlftett művébđl (vö.: 78. 
jegyz.) létezéséről tudo-
mást szerezhetett. 

" Mej Lan-fang memoár-
jának , az amerikai utazás-
ról szóló fejezete (vö.: 17. 
jegyz.) leírja, hogy a 
sztár-pályafutása tet đpont-
ján álló Douglas Fairbanks 
vele kđzösen lépett fel egy 
kínai színházi témából 
adaptált hangosfilmben. 
Ugyanebben a fejezetben 
még egy közđs filmet em-
ut, melyet már Kínában 
forgattak, Fairbanks ázsiai 
turnéja alkalmából. Ren-
dezđje, az akkor Kínában 
dolgozó Victor Fleming 
volt. A kűlönbözđ  kultú-
rák filmművészeten belűn 
egymásrahatása nemcsak 
az amerikai „sztárok 
sztárjának", Fairbanksnak 
kínai játék-próbálkozásai-
ban volna kimutatható, 'ha 
ezt a játékot alapos elem-
zés alá vennénk , hanem —
mindenekelđtt Fleming 
életművében . Fleming az 
amerikai filmművészet 
„középmezőnyébe" tarto-
zott , majd az 1930-as évek-
ben — szakértđként — a 
sanghaji hangosfilm-mű-
termek felszerelésénél dol-
gozott. Amerikába történt 
visszatérte ut đn rendezte 
meg — a fđszereplđ  Judy 
Garland révén híressé vált 
Oz varázslója („The Vi-
zard of Oz", 1939.) c. film-
jét. E film első  látásra is 
„gyanús" mese-elemei 
Fleming életrajzi adatai-
nak ismeretében, érthet đ  
módon visszavezethetđk a 
kínai színházi elđadások 
fordulataira. (Nagyszer ű  
szintézisben a „százszáza-
lékosan amerikai” gyer-
mekmese-elemekkel.) Kö-
zép- és Kelet-Európa film-
esztétái mintha félnének 
az ilyen „gyanúsan" ké-
zenfekvő  elemek felderfté-
sétđl, főleg, ha a magyará-
zatok a filmkultúra terü-
letén kfvűlгбl, a hagyo-
mányos kultúra đrđkségé-
ből száгmaztathatбk. Ebbđl 
a szempontból Fleming 
filmje, illetve vízsgálatá-
nak tanulsága közvetlen 
példával szolgálhat a vaj-
dasági filmművészet szá-
mára; a vajdasági kultú-
rák filmművészeti adap-
tálhatбsága és szintetizál-
hatósága kialakításához. 
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Ingek könyve — Plugor Sándor rajzai, Szilá-
gyi Domokos verse , Kriterion , Bukarest, 1976. 

ság viszi előre. Bár a költemény számos részlete a 
halál, a túlvilági lét oldalát súrolja, s részben tema-
tikai jellegénél fogva is közel áll hozzá, mégsem be-
széihetüлК  siratóénekről. A halálhoz való közelítés 
sohasem végleges. Még mdelött azzá válna, felibukkan 
a lét ereje. Ez kétféle mádon történhet: vagy az élet-
ben való hit, az élethez рaló ragaszkadás formájában, 
vagy ironikusan. Ez itt már szerkezeti jellegzetesség 
is. Ha a különböző  motívumok jelentkezését grafiku-
san ábrázolnánk (a kötet egyetlen költemény, tago-
latlan versszimfónia, motívumok egybefonódása), azo-
kon a pontokon, ahol a lét ereje kicsapódik, ahol a 
jövőbe látás felüЛkerelkeсКК  az elmúláson, tényleges 
vagy látszólagos, ironikus magaslati pontokat kapnánk 
(attól függően, hogy valóságos-e vagy ironikus értel-
mű-e az élet oldalán való állásfoglalás). 

Mi teremti meg ezeket a tényleges és látszólagos 
magaslati pontokat? 

Az optin іzmusra való átváltás estköze vagy a vissza-
emlékezés, vagy pedig az elmúlásról való megfeled-
kezés. A látszólagos .magaslati pontokat viszont az 
rónia építi ki élesen, maró gúnnyal, legtöbb esettben 
népdalos ritmusú megoldással. Egyféle mardosó ön-
csúfolás ez. Pl.: 

350 Sej, 
351 vakulj, 
352 világ, 

353 virradatig! 
354 Megétetik, megitatik, 

355 ez az élet, ez a lét — 
356 Lássuk a másik felét! 

Az 1974-ben megjelent Domokos-kötet, a Felezőidő  
versei fé1reteszik a szavak mágikus/elasztikus erejét, 
lemondanak a domokosi költészetre olyannyira jel-
lemző  ihlet varázsáról, ehelyett könnyed, felelőtlen 
(„felelőtlen") — de ugyanakkor önmagukért létez ő , és 
önmagukba maró, zakatoló — szójátékokkal élnek. 

„Szikigyi Domokos, akit torár índulásakoг  a pnesteт-
ség bravúrosan fölényes birtokosaként tiszteltek, s 
aki azóta éppúgy beszéli a maga tudós utalásokkal 
átszőtt metanyelvét, mint a gyermeknyelv-egyszer űvé 
párolt mondókákat — most, itt, »felez őidejében« úgy 
mutatkozik, mint a mesterség гabja. Mintha többé 
nem ő  játszana a szavakkal, színekkel, hanem azok 
játszanának vele."* S mindezt azért teszi, mert „nem 
akar »gyönyörűeket írni«, osupán lenni." 

Az đгegek könyvében ez a versnyelv nem mutatko-
zik megfelelőnek, a szavak itt újra visszanyerik má-
gikus erejük egy részét és súlyosabbá válnak. Ez a 
visszakanyarodás újabb törés veszélyét hordozza ma-
gában. S be is következik a törés. Nem a versnyelv 
szintjén, hanem mélyebben, a vers gondolati anyagá-
ban: a lenni válik bizonytalanná, s vergődésében a 
lét/nemlét problémáját rajzolja meg. 

A lét/nemlét az Ingek könyvének nemcsak gondolati 
szála. A kötet két partja is. S az öregség az, ami a 
vers sodrásában hol az egyik, hol a másik parthoz 
üftődik, dІlútve rugasđkodik ei tđle. Közbülső  kategó-
ria tehát az öregség. S az a folyamat, hogy hol az 
egyik, hol a másik partot választja magának, meg-
menti a verset az optimizm.xs illuzórdkusságától és a 
pesszimizmus végletedtől — ezek monoton zakatolásá-
tól. A kompozíció szálait épp ez a meghatározatlan- 

* Széles Klára: Szilágyi Domokos: Felez đidő, ver-
sek; Kortárs, 1976. 1. 

Akárhol .is köt .ki a vers, mindkét oldal parttalan. A 
nemlété azért, mert nemlét, a létezésé azért, mert az 
öregség következ ő  állomása (s már maga az öregség 
is bizonytalan talaj — mindkét oldalhoz köt đdik, s 
ugyanakkor egyikhez sem). Ez a parttalamság, ez a 
mindenféleképpen bekövetkező  süllyedés hatalmaso-
dik el a versen, s egyben bizonyínja is, hogy Domo-
kos, bár tudatosan választotta az öregséget mint köz-
bülsđ  állapotot, nem azért tette ezt, hogy két véglet 
között ingadozhasson, hol ide, hol oda sodortathassa 
a verset. 

Hogy melyluk oldalt váiaszјtj іa Szikágyi Dоmоkos, lláft-
szólag eldönthetetlen — éppen azért, mert egyik a 
másikat semmisíti meg vagy építi fel. Azonban a 
költemény hangulati szálai és a mind jobban és job-
ban elhatalmasodó irónia haláltánccá alakítják a köl-
teményt. Olykor egészen szkeptikussá válik a hangja. 

(538 ?,alfán már meg -is szoktuk 
539 ennenmagunk hiányát 

559 Вбz&іаk takaró 
560 — Iszemfödél minekúnk 

561 Nagyjából ennyi, 
562 amit elvihetünk 

588 Aludni, aludni, 
589 aludni csudajó. 
590 Kopjafa, sírkő  

591 minek és mire, ó? 
592 Kikopik az ember, 
593 önmagából kikopik. 

594 Már csak a második 'évszám hibádzik, 
595 az se sokáig.) 

Ha most újra a Felezőidő  versedre térünk vissza, ész-
revehetjük, hogy ott az önosúfolás rímek formájában 
jelentkezik —rímmel lemondani a rímrđl, mint egész-
иéges vensbéli épíltlkezétssdl. Itt vdiszoцt magával a lét-
tel való szembefordulás figyelhetđ  meg. Kapaszkodás 
és elrugaszkodás. Ezt csak az öregség tudja önma-
gában egyesíteni. Az öregség válik a lét/nemiét hare-
terévé, s a halállal való rokonága folytán az élet 
megcsúfolójává. H 
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Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? — Kriterion, 
Bukarest, 1976. —Kilátótorony és környéke —
Kriterion , Bukarest, 1977. 

Szőcs Géza 1954-ben született Marosvásárhelyen. 
1976-ban jelent meg Te mentél át a vízen? című  első  
verseskötete majd 1977-ben Kilátótorony és kör-
nyéke címmel a második. 

Sz&s Géza már nagyon sok mindent megtanult és 
eltanult a sikeres versírás körülményeir ől és folya-
matáról. Korai jelentkezése és fejlődőképessége so-
kat ígérő . Termékenysége színvonalas és változatos 
versekben mutatkozik meg; már az els ő  kötet első  
verseiben egy érett magatartás biztos formaérzékű  
gyakorlójaként mutatkozik be. Hangja nyugodt, köz-
vetlen, nyílt és alapjában mindig derűs. Játékosság 
és fantasztikum sodródik verseiben a valótól az irrea-
litásig és vissza. Képzeletének megismer ő  utazásai-
ban egy izgalmas gondolati-urai esztétikumot való-
sít meg. A kalandok filozofikus magja is érdekes és 
időszerű  közlés, de a költői megvalósítás is er őteljes. 
Versbeszéde sokszor fellazított, közvetlen társalgó, 
ami kiszámíthatatlan rezgőmozgásként idđnként 
szorossá válik, telftődik. Le is rombolja és meg is 
őrzi a költészet patetikáját —úgy tud szólni, ahogy 
ma anakronizmus-érzet nélkül olvasható a poézis. 

đtletei pl. a következđk: kedvese „fordított robba-
nás", és az ősök szétszóródva hordjak őt a „múlt 
terek feneketlen és huzatos égboltjaiban"; aki meg-
hal, a föld alá viszi a költ ő  arcát, a föld „talajjá vált 
emlékezet" lesz; idđbeni visszaereszkedések; az al-
mafa megtébolyodása; a hajócsavarnak örül ő  lány stb. 

Legnagyobb újdonsága épp ez a könnyed mesélőkedv, 
amely változatossággal és arányérzékkel párosulva 
nem hullik érdektelenségbe és nem is hajszolódik 
nagyot-mondásokba. 

Gyöngéd, artisztikus, valójában felh őtlen világ tárul 
ki a Te mentél át a vízen? kezdő  szonettjeiben. 
A mese játszi fátylán szűrődnek át variálódó motí-
vumai: hold, víz, álom, kút, idő, kéz, félelem, szo-
morúság, anakreoni örömök, árnymedvék. Önszem-
lélő  szerelmi rajzolatok ritmusfüzérét ez szelíd ter-
mészetképekkel itatja át és föllazítja filozofikus 
absztrakciókkal. 

A „kedv-csapongások" egy disszonánsabb szervezete 
valósul meg a Heaven's temple-ben. 

Egyszerű  kérdéssel indul, fennkölt természeti meta-
forával folytatódik, majd absztrahálódik a vers: 

A Láthatár óriás-madarának szárnya alatt 
lüktet a csend figyel. Fényes méhek bontogajták 
a virágserlegekbe csukottidót... 

A cselekményesség sohasem vesz ki a képzetekb ől: 

... Csend van s 
a levegőben csak a tavaszi kígyófiókák nyelvének 
remegése érzik .. . 

A leírás tehát nem fagy metafizikus képbe, csak 
megérzékíti a létnek ezt a dimenzióját, s egy er ő s 
fordulattal mesehőst szólaltat meg: 

... Nocsak nocsak — mondta 
Vipera Nagybácsi — 
hej te ... 

A meséből aztán kilendül a létszorongásos, de tragi-
kumig soha el nem jutó látomásokig: 

... elnyelnek engem hideg nyílásai az id őnek .. . 

... s a csillagok: ezüst méhek az ég sötét vizébe 
fúlva... 

A befejezés újból a mese és a valóság közti utat 
járja be. Ez az ötvözetes versforma epikus jelleg ű . 
De egyben a csapongás és szeszély szabadsága is, 
teremtő  aktus, izgalmat hozó hatalom is. A fordu-
latos, ellentétez ő  versbeszédb ől itt-ott nagy lélegzet-
vételű, hasonlatoktól széjjelburjánzó mondatok árad-
nak ki. A hasonlatok egyik legszebb megvalósulása, 
ahol érezni a lélek eleresztett madarainak áhított 
nyüzsgését, nekilendülését, egy szerelmes versben 
van: 

homlokod, ó, homlokod olyan nyílt, olyan tiszta 
mint fehér erkély kés ő  ősszel, melyen géz-szárnyú 
kék szitakötőkkel, méhekkel és falevelekkel fúj át 
állandóan meg állandóan a bor-meleg szél, 
ilyen a homlokod .. . 

Az intellektuális józanság Sz őcs Gézánál azonban 
nem engedi a verset csak szavakból összeégetni, a 
kemény, tömény verset nála feloldja a történet vé-
gigvezetése, a cselekmény, a párbeszéd. Ezért nincs 
sehol a törvényszerűség tudatának szorítása, a tra-
gikum, a megrendülés. Ez persze nem jelenti a játék 
komolytalan voltát. A lét megannyi elmélyített, kitá-
gított, megteremtett töredéke — meg-megújuló bo-
lyongás és építés a tárgyi és elvont világ végtelen 
terein. 

Disszonáns, improvizációs, illogikus metszésekt ől vil-
lódzó, élvezetes, többértelmű , kissé groteszk ritmus-
váltó dal az Annabelle és a betyár című. A kötet 
hátralévđ  verseiben is ez a formai és tartalmi sza-
badság, kísérletezés, energikus kiváncsiság, bekebe-
lezni-vágyás uralkodik. Sehol sem válik ez féktelen- 



séggé, nem veszik bele a bonyoпtott jelenségekbe, a 
sokféleségen továbblép új ötletekkel-ihletekkel. Ez 
azt jelenti, hogy versmagatartásaiban van valami 
szilárd, közös, amihez mindig visszatérhet, amire 
rátámaszkodhat, ahonnan elindulhat, s ez az a ter-
mészetes, könnyed, őszinte közvetlen lírai hang, 
amely hol csintalan fikciókba rándul, („ ... koreso-
lyázó pergamentkutyák / fagyott levegőlejtőkön sik-
lanak míg /sötét juhok füléb ől / alvadt ördögréz 
nyújtja ki nyelvét és / a f eketehiml ős áfonyabokrok 
fölött / a parton gyanakvó kecskebak szakállát / simo-
gatják a csillagok..."), hol egy másfajta valóság 
másféle összetettségű  képeit tárja föl: („... és eltű-
nődölldéli oldalba karcolt levélárny-suttogáson: a 
ház meszelt falába írott olajfa-lármán..."). 

A Kžlátótorony ... , a már említett példákból is látszik, 
tovább mélyíti, differenciálja és vegyíti a fantaszti-
kumot, filozófiát és dalszerűséget, tájékozódik törté-
nelmi, földrajzi síkokon is. Különösen a kötet-eleji 
versek sikerültek olyanokká, „mint egy гoló, mint egy 
ablakredőny, amelynek lécei a verssorok, átsüt közöt-
tük a fény, s a roló mögött ott áll a költő  és szárít-
kozik. ” (Sz. G.) 

Népmonda-feldolgozásának egzotikus rekvizitumai, 
„forró-esős", babonás-szimbolikus világa, amely 
majdnem mindegyik versében felsejlik, epikusabb jel-
legű  intellektualitását sem elvesztve, lényegi mozgató 
erejévé válhatna e költészetnek. 
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Torok Sándort évekkel ezelőtt mint a fiatal művé-
szek csurgái mu"vésztelepének alapítóját és leger őtel-
jesebb egyéniségét volt alkalmunk megismerni, akinek 
érdeklődési területe a tudományos fantasztikummal 
érás~Ibkezéщt, bár a ‚ іadó'Sághoz tadó hozzáá0iáea me пΡ+őbem 
reálisabb volt a eel-fi šntempretáló követelmn nyeihez 
képest. Ezen a területen Toroknak színvonalas művé-
szi megviaiólsl ігlásolka ~t sikerült létгeJhoъnшa. Az emberi 
tudatnák van azonban egy olyan „szakása", hogy so-
hasem elégszik meg a meglevő  eredményekkel, hanem 
állandóan újabbnál újabb ismereteket lován birtokába 
venni, újabb taptalatokkal akar gazdagodni. Ez az 
úgynevezett befb:gadási lényszer kétféle is lehet, vagy 
szándékos továbbképzés útján történ ő , vagy pedig mint 
spontán, ösztönös .tapasztalás. Az így f е1  z{vott isme-
reték azután — az alkotó embereknél hatványazottabb 
ioxцΡnáblan (vagy inkább tudiatosalbbatn) mámit a papív, 
nem alkotóknál — ikülönböz đ  értelmezđ, szelektáló 
folyamatokon mennek keresztül, hogy az így meg-
munkált tapasztalatok az emberi agy „vízióival" páro-
sulva az egyes аLkotásbaп  újrajelentkezzenek, immár 
mint művészi produktumok. 
Igy történhetett ez Torok esetében is, aki eddigi 
bársonyfelületű  рaеztell-képеYnek iköaponti témáit a 
világűr-motívumok, vagy a gépi világot reprezentáló 
motívumok sajátos keveredéseib đl, sajátos értelmezésé-
ből merítette, a nagy „űrt" igyekezett beépíteni kul-
csalviaQ, rikimuaai]vai, , Јkonoentrkus hahnaza űval", fiényt 
derítve így azokra a köt đdésekre, melyek közte és a 
tudományos érdeklődés között iázódnak, jelezve a fo-
lyamatosságot a korábbi és a most ki бІлtott legújabb 
flo-master rajzainák vonulatában. Ezeken az újabb 
képeken azonban Tarak a továbblépés szácvd бkával 
fokozottan fordul a tudomány „vívmányai" felé, még-
pedig a fizika iudo dnyának azon területe iránt ér-
deklődik, ahol a mozgás képének nyomatékosabb ki-
fejezésére nyílnak nagy lehet őséges, mondhatnánk, 
mechanikai „tanulmányokat" végez. Régebbi világ űr-
művein is jelen volt a mozgás ábrázolásának kifeje-
zett igénye, jelen esetünkben azonban dКizárólagosabb 
formában mutatkozik mindez, mintegy központi éš 
„egyetlen" problémaként. 
кš б  tott rajzain tehát, melyek a témafelvetés 
szempontjából újszerűen hatnak környez еtünkben;  
teljesem a mozgás, a hullámzás, a ritmus „nyomainak" 
a regjelenítésére igyekszik összpontosítani. Ezt alkotá-
sainak címei ás egyértelműen bizonyítják: Az ismeret-
len Rtmusok, Ritmusok koncent тációja, Ritmusok ke-
reszteződése, Ržtmusok struktúrája, Athatolások, 
Aszinkronikus frekvenciák stb., stb. írásunkban neon 
tartjuk szükségesnek tudományos magyarázatát adni 
a cinek által felvetett Кérdeselmek, mivel művészünk 
sem ályen céllal fordult azokhoz, inkább csak a prob-
lémák vizuális vеtületeit próbálkozott velünk megsej-
tetni. Bela Duraiioi, művésziimk katalógusának elősza- 
vában, az ámagánácáó útjain felmerűlđ  keгdéѕek nyo- 46 



maik véli felismerni rajzain, melyek „a nézđ  képzele-
tének lehetséges ösztönzđžvé válhatnak, hogy meg-
érezhesse és észrevehesse az Egyedi kimondhatatlan 
remegését, a Hold porába mélyedt talpak csodálatos 
élményét. Napról napra kevesebb a még éržntetlen Ti-
tok, mind ritkább a kijelöletlen tér, felület" — mond-
ja Duranei, és reményét fejezi ki, hogy a fest ő  kép-
zelete hasznos munkát fog végezni az emberi lehet ő-
ségek végső  határainak kitágításában. 
Torok újabb munkáin a számára legalapvet őbb 
képzőmuvészeti problémát a ritmus és a mozgás, hul-
lámzás vizuális megvaláshásának kérdésében jelölhet-
jük ki, vagyis ezek képezik kutatási területének cent-
гumát. Erre a célra fő  „segédeszközü " a vonalat pró-
bálja beidomítani, bár ehhez pontokat és foltokat is 
hozzáad, mintegy nyomatékul, de a foltok sok esetben 
az egymásra húzott, egymást sttir űn keresztezđ , behá-
lózó vonalak eredményeként is létrejöhetnek. A rit-
mus alatt általánosságban bizonyos jelenség, jelensé-
gek rendszeres .ismétlődéseit •kell értenünk, melyék 
idő- vagy tér-határokon belül nyernek megvalásulást. 
A képzőművészetben az elemek nagyságának és el-
rendezésének a ritmusa a ;színek amilyenségének és in-
tenzitásának a :ritmusával párosubhat. A természet 
maga is állandó ritmikus-periádikus mozgásban van. 
A mozgást a létezés alapjának  is  tekinthetjük. Torok 
azonban nem a világmindenség, a természet mindent 
átfogó mozgását veszi alapul, csak egy bizonyos moz-
gást, mint például az anyagrészecskék fizikai jelensé-
gének :mozgása, vagyis a fizika által magyarázott moz 
gást értelmezi át, a mozgás ritmusára kancentr ől. Ezek 
megjelenítéséhez az originál-grafika nem éppen leg-
nemesebb eszközét, a flo-mastert használja. Ha már a 
realizálásnál tartunk, megemlíthetjük, hogy az nerce 
minden esetben válik rajzolónk dics őségére. Allításunk 
prezentálására talán egyik legsikerültebb munkájának 
deskгipciója is példának szolgálhatna: a lap közepén 
vízszintesen egy mozgásban lev ő  „rugó" helyezkedik. 
A „rugó" felvázolásakor a szerző  egyszerű  hullámvo-
nalakat vitt a papírra, melyeket úgy is értelmezhe-
tünk, mint külöлböző  időben indított :ritmikus mozdu-
latok •haцnazát. A többi lapokon is hasonlóképpen va-
гiálódnak az elemek, experimentálva az eleddig is-
meretlen vizuális területeken. Meglepett bennünket, 
hogy Torok eddigi „jól megmunkált" kepeivel ellen-
tétben, milyen felületesen kidolgozott lapokat állított 
ki, mintha csak a kiállítás el đtti érákban vetette volna 
azokat papírra, noha a téma, éppen ellenkez őleg, sгi-
gorúsagot követel. Röviden szólva jelen m űvei minősé-
gileg alatta maradnak korábbi alkotásainak, hacsak 
nem tekintjük minőségi értéknek magák a puszta 
prob'lémafelvetést, aminek újszer űségéről fentebb már 
tettünk említést. A téma felvetése tehát hatalmas lé-
pés előre művészünk opusában, annak megjelenítése 
mikéntje és hogyanja azonban még igen-igen magán 
viseli a tapogatózás jeleit a bizonytalannak érzett „új" 
elđtt. 
Vanak azonban a tárlatnak olyan pontjai is, ame-
lyek mindenképpen a művész mellett szólnak, mégpe-
dig azon kísérlete, hogy megprobábkozzon az aszink-
ron ritmus-jelenségeket, fгekvenciá'kat számunkra 
egyidejűleg érzékletessé tenni, amire van is lehet ősé-
ge (és helyenként ki is tudja használni azokat), mivel 
a két dimenziós ábrázolásnak az ilyen értelmezése le-
hetővé teszi az időbeni eltérések szinkron ábrázolá-
sát, amit a szem úgyszintén egyidej űleg képes érzé-. 
kelni. Művészünk ilyformán tehát, bizonyos értelemben 
„szünesztéziákat" teremt, azáltal, hogy a más-más ér-
zékszervekkel érzékelhető  jelenségeket a látás síkjára 
vetíti át. Egyszóval azok „nyomainak" sík felületen 
való leképzését adja, annak észlelhet őségét teszi lehe-
tővé. A bonyolult folyamatokat így egyszer űbb való-
ságukban láthatjuk viszont. 
Toroknak mindenképpen érdemes ezen az úton to-
vább folytatnia kutatásait csupán a hozzáállás komoly-
ságát kell valamelyest fokoznia és a témában való el-
mélyiibésre kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie, job-
ban összpontosítania. 
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Az önfeledt játék, a látvány, a ¢mutatvány és bizalom 
az első  benyomás, amit Csernik Attila „vizuális köl-
teményei" kiváltanak. Ha az emberiség „gyerekkorát" 
élné: akarná élni, ilyen lenne a költészet, így 'képzel- 
ј  k, és ez a gyermeki mitalógia elvardzsol benniin-
ket, ha huzamosan nézzük s a 'képzel еtűвket szabadon 
engedjük. 

Az ember törzsét, kezét, Zabát, arcát a bet űk meg-
szállják, okosabbakká lesznek. De vajon boldogab-
bak-e? Mégis a bizalom győz bennünk e fatök láttán. 
Ez a vizuális 'költészet a mozgásbál ered; játékosság, 
mely a szabályos és szabálytalan automatizált szfi гб-
jába utalha'tó, de mélyebb jelentésrétegek fejthet đk le 
erről: költészet rejlik mögöttük. Pontosabban: ebb ől 
lesz a költemény, ,a 'költemény létrejötte el đtti hely-
zettel állunk szemben. El őbb tehát meg kell látni a 
költeményt, és az „első  benyomás" még a mozgási 
jelenségben gyökerezik. Csak így integrálódik a na-
gyon artikulált világ. Csenik képverseiben, helyeseb-
ben vizuális köbtészetében a művészete'k közelednek 
egymáshoz, összetalálkoznak. A mozgást és a látást 
egyesítik. 

A betűk (szótöredékek) a költeményt jelölik, s ez 
épül" a labdára, ami által tartalmi változás történik, 
s a labda mozgásával a valóságos térid őbe jut be. 
Egykor kiszakadt belőle, és hosszú utat megtéve —
hangokra, szótöredékekre bontódva, rétegenként egy-
másra épülve a kifejezés a hangtartalom egymásra 
„nehezedő  rétegei" súlya alatt legkisebb részeire bon-
tódik (betűhang). S visszatér —íme a vizuális vers. 
Az egész összetett „végtelen költészet", történeti fo-
lyamat új jelet  165  jelöltet hozott létre, új tartalmak és 
kifejeztet nyert. (nkéntel еnül is ellene fordul annak 
az útnak, amik megtett: minden m űvészi koncepció az 
előbbi művészetnek a kribikáj:a is. Osszetett jelrend-
szer ez, melynek rejtettségeit a játék takarja el, 
„gyerekes és kedves" látszat, de ez a „színjátszás" 
vagy a film teljességének módjára történik, ami mű-
faj értékű. S ez a módszer vagy stílus olyankor ala-
kul ki, amikor 'a szertelenség oly méret ű  már, hogy 
csak a játékkal lehet visszajuttatni a kiindulópontra. 
S tulajdonképpen eпeлőrzést gyakorol a világ felett. 
Mindezt Csernik általánosított formában: lélektan, lá-
tási, mozgási értelemben, műfaj-ajánlat szintjén teszi, 
s nem alkalmazza a korcikrét jelenségek társadalmi, 
irodalmi, művészeti, tudományos stb. szintjén, ami ál-
tal angazsált lehetne. Ez lehet a logikus továbbfejl ő-
dés iránya. 



Fényképei jelвntéeék a művészetről és ez á4ta1 egy 
nagy „szomjuságгб1", hiányzó életlköveteЭanényekről 
szólnák, vagyis hiányérzetb đl erednek, a vágy betel-
jesül, a „pillanatszerű" örömök „leképezik a vasósá-
got". Lehet, hogy az ilyen művészet és Csernik kife-
jezésmódja nem is létezne, ha a kifejezés és a tar-
talam egybeesne — a művészet külön nem létezne, 
ment benne, állapotában élnénk, mint a hal, ,mely 
semmit sem tud a vízrđl. Ezt a „hiányérzetet" a so-
rozatok másmás mádon állítják elénk. A vak szem-
üvege megható kifejezést áraszt, a szomorú látvány, 
a képsor, a filmkockák a részvétnek oly érzéseit kel-
tik, mint az árva, védtelen gyerek; a leggyengébbek-
re hárul a világ terhe. A vakok a fény felé fordul-
nak, mert nem látnak, s amit látni szeretnének, azt 
a művész ráírja a vak szemüvegére. Keres valamit. 
De a nagy szemüvegek szemüvegekre is hasonlítanak. 
Egy betű, egy-egy szó van rajtuk. A betűk végigvo-
nulnak a homloktól az állig, a másik képsoron, var-
ratokat képeznek, melyék „a felszínen kapcsolják 
össze" az arcot, s talán a látszatot, nem a lényeget 
jelölik. Ez a világtál való függés mély értelmű  mo-
tivuma, melyet minden emberséges dolog szinoníaná-
jaként értelmezhetünk. 

A testsorozatban (eb jelölés ű  —Akció '75) a „biza-
lomkeltően damborodó" mellkas hivatásálméлyt sugá-
roz. A vállalkozás, a megjelenésével bizalmat kelt ő  
ember olyan, mint a keleti mágus, a természet er đi-
nek ősi irányítója, Úgy látszik, a világ olyan, amilyen-
nek minden korban ismerte az ember. Kételyeknek 
nemigen van helyisik. A test Cserisik Att ila sorozatá-
ban nem idegenedett el (nem engedi meg magának 
a pesszimizmust), mint ahogyan „:panaszkodó m űvé-
szek" általában ma hangsúlyozzák. Csernik embere a 
világgal azonosítja magát, és a világot integralni 
tudja. 

A játéksorozatában a lehet őségek az egyén és a kül-
villág közötti közeledés kifejez đi. A labda, melyet be-
tűk jelölnek, táplálék, remény, az .anyagcsere; a vi-
lág birtokba vételének a jelgépe a labda, mely az 
ajkak és a száj bejáratánál a játék élvezeternek a 
jele. A labda és az ajkék között kölcsönös vonzódás 
támad, a táplálékot a szép ajkak adac зalogatják. (A 
csók az akarás, a bintokba vevés el őjele). A szájüreg 
a lakoma helye, s ezek a folyamatok végigjátszhatók, 
és a gyerekek végig is játsszák. A játék a létezés 
gyakorlása. Gyakorlat a sikeres élethez, önfeledtség. 
A labda jel, a betűk másodlagos jelek, a tárgyon je-
len vannak a kéz és láb, +az akeió рégnehajtói, s mind-
ez rétegenként épiil, és így lesz látható a mozdulat, 
mire eljut a változások snkjába, és eleget tesz fö1-
adatának. 

A szemre helyezett labda vagy gömböcske a látás 
tárgyát jelképezi, de azt is, hogy a látó és a látott 
tárgy azonos vagy nem, van vagy nincs különbség a 
jelölő  és a jelölt, tehát az alany és a tárgy között. 
Voltaképpen milyen a látásunk? Teljes-e a látásunk, 
illetve a látási érzékelésünk — ezt a kérdést veti föl. 
A labda gömb, tovább gördül játék közben, és „min-
dent végigcsinál" a létezés, a megismerés, jelenség és 
lényeg filozófiai területein, de „anélkül, hogy erre 
gondolni kellene". Objektíve nem létező  kérdések ezek 
— emberi, ember alkotta talányok. A látszati és a 
lényegi világ létezik, elfogadjuk, de a látszatitól a 
lényegiig vezetđ  úton sok réteg van, struktúrák, me-
lyeket magunk „csinálunk" vagy m7 találunk ki azért, 
hogy eljuthassunk a lényegig. A világ egy része fik-
ció, csók így lehetséges, így alakulhat ki a lényegi 
valбság. Egyszóval a valóságban látszat és lényeg 
helyett most már struktúrákat mondjunk Osernik m ű-
vészekében. 

A játék olyan jelentési ,sík, melynek matéfizikája v an, 
a létezés eszköze vagy egyik megnyilvánulása, mely 
elрn selhеtđvй  teszi a létet. Qsdrndk kitilaiil és „szóra-
koztató" példát nyújt erre. 
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Trolifiőјten — Varázsfuvola 
Rendező : Ingmar Bergman 
Operatđr: Sven Nykvist 
Szereplők: Josef Kőstlinger, Irma Urriia, Ha- 
ken Hagegard , Elisabet Erikson , Uriik Colderik 
Saeden 

„Bergman fafejű  és kegyetlen ember, életét fel-
osztotta a színház, és a film között, érezzük, hogy csak 
akkor boldog, ha szinészekkel van körülvéve, és dol-
gozik" —írta Truffaut egy alkalommal Bergmanrói, 
és ezt érezzük mi is, amikor a Mozart Varázsfuvolájá-
ból készült filmjét nézzük. Boldog amikor színészek 
veszik körül, és a legboldogabb, azt hisszük, akkor 
volt, amikor a Varázsfuvolát vihette filmre, összekap-
csolhatta munkáját a Svéd Királyi Operában és film-
rendezđi tevékenységét. 

Ezt az operák elđször színházban rendezte meg, és 
ez után következett a £ilmrevitel. Nem sokan kísérel-
ték meg  Bergman  elđtt opera filmrevitelét, még keve-
sebb rendezőnek elkerült — m'egítélésünk szerint sen-
kinek sem; a film szempontjából nézve ide soroljuk 
Bergmant is, arás kérdés persze, hogy az opera, illet-
ve annak színházi elđadása szempontjából Bergman-
nak sikerűit a kitűzött feladat megvalósítása, 

Bergman színházi-, (opera-) és filmrendez đ  is egy-
szemre, és éleslátású művesz. Tudta, hogy az opera 
természetes helye a színház, innen kimozdítani nem 
lehet. Ugyаnwgy  nevdttsiélges ]lenne, ha Bergman „ aulten 
tlkus" (adott esetekben ple a-air) környezetben felvé-
telezi az operát, nem pedig a stúdióban félépített ba-
rokk ,színházban (Bergman egy régi kis svéd barokk 
színház mását építette fel a stúdióban), ahogy a West 
Side Story is nevetségessé, meste гkéltté vált az utcán 
állandóan éneklđ, táncoló i zínészekkel. 

Bergmannak téhát két választása maradt: hogy 
megkísérli a lehetetlent, és kiviszi az operát a szín-
hársból, számolva azzal, hogy esetleg nevetségessé válik 
az opera a szokatlan közegben, vagy megelégszik egy 
színházi elđadás filmvál-tozatánák létrehozásával. Berg-
man a másodikak választotta, és eddigi filmjei készí-
tése során szerzett tapasztalatai, valamint kit űnđ  mun- 4$ 



katársai segíbségével sorkerült neki többet adnia, mint 
egy szinhAzi operaelőadás filmrevitelét. Ez azonban 
nem azt jelenti, bogy a Varázsfuvola 147 perces já-
tékfilm. 

Bergman Varázsfuvoláját két részre lehet felosz-
ttant Az elllső  rklsz az ölt-híz perces nyinány, a kömömsé{g 
figyel, és mindenki megragad valami'c a zenéb đl, .ezt 
jegyzi a kamera, és ez film a film esztétikai, szeman-
tikai és technikai törvényei ertelmében, autonóm m ű-
aikotás a film kifejezđ  eszközeivel, filmnyelven elđ-
adva. Sven Nykvist ismét bebizanyította, hogy minden 
idđk legjobb operatбrjei közé tartozik, és ennek a 
nyitánynak a fölvételezése olyan remekm ű, mint a 
Sikolyok, suttogások, melyért 1973,ban Oscar-díjat ka-
patlt. Ugylankјt v]Шeiti еlisnnle s a finn vágóján is, aki 
ennek a nyitánynak a vágásával remekm űvet alkotott. 

A film masodik részében Bergman megelégszik a 
színházi operael őadás filmreprodukciójával, azaz, kény-
telen megelégedi vele, az opera természetéb ől kifo-
lyólag, és csak helyentként tud a Varázsfuvola a to-
váblxiakban autonóm filmmé válni. S őt, két esetben 
teljesen vakvágányra fut. A kirívóbb az, amikor be-
megy a kulisszák mögé, és az operaelőadás filmrepro-
dukcióját „riрortfј  nхппé"  zülleszti, amely egy opera-
előadásról szól. A kevésbé kirívó eset, amikor felira-
tok jelennek meg a színipadon. 

Ez megrontja mind a film, mind az opera illúzióját. 

Amit eddig Bergman Varázsfuvolájáról elmond-
tunk, korántsem jelentd azt, ;hogy egyetértiink Ami-
heimnnel, amikor azt állítja, hogy Bergmannak nincs 
érzéke a vizuális dolgokhoz. Bergman kísérletezik, és 
kísérletei rendklviii eredményeket szülnek. Egymás 
után három olyan játékfilmet alkotott, amelyek ere-
detileg sem annak késziilt ёК . A Jelenetek egy házas-
életből, és a Szemt ől szembe tv-sorozatok voltak, a 
Varázsfuvola pedig színházi operaelőadás. Hogy ezek-
bđl két-két órás mozifikneket tudott csinálni, ez csak 
tudását dicséri. Az tehát, hogy Bergmann nem hagyo-
mányos értelemben vett filmeket forgatott, nem válság 
jele, hanem a művészi kísérletezőkedvé, és annak fel- 

é, hogy a népszerű  sorozahNmdk niinitájána 
készített filmmel a televízió révén új néz őket lehet 
megnyerni a filmműveszetnek, és a moziban előadott 
fiian-operákkal a іѕzfітhйznak és az operának. Mert 
Bergman Varázsfuvolája •után a néz őnek kedve támad 
elmenni egy operába és megnézni újból Mozart ope-
ráját, ezúttal a színpadon, és ezzel Bergman elért va-
lannit, nem hiába vitte filmre a Varázsfuvolát. Ne fe-
ledjiiik el, a világon nsirudexuhol 14-30 évesek teszik ki 
a mozilátogaták 90°/o-át, és .Bergman számít rájuk, 
mint jövendőbeli színház- és operalátogatókra.  

király 
radák 
xénia 

az 
Ui 
symposion 
146. 
számában 
olvastam: 

pogány 
imre: 
roll 
over. 

idézem: 
„FOLKLOR 
Vajdaság szerencsére eléggé kívül esik az új „nép-
zene" hatáskörén — már annyiban, hogy nemigen 
„alkotnak" ilyet területén. Ez érthetđvé válik, ha fi-
gyelembe vesszük lakosságának nemzetiségi elosztását. 
A vajdaságiak ugyanis éppen nemzetiségi mivoltuk-
ból kifolyólag inkább az eredeti folkló гt igyekeznek 
megđrizni. Az eredeti folklórzene feltárása azonban 
nem mondható éppen folyamatosnak és szervezettnek. 
Az (Tjvidéki Rádió, mint az anyagilag leger ősebb vaj-
dasági intézmény, amely zenével foglalkozik, minded-
dig a nótákra szorítkozott. Ez pedig nem folklбг. Az 
elslágeresített népzene bizonyos tendenciákat mutat 
az új népzenéhez való közeledésre. Ez annyit jelen-
tene, hogy a folklórértékeke č  giccsel váltjuk fel." 

Nem lenne érdektelen, ha Pogány Imre mindezek 
mellett arra is hivatkozna, honnan szerezte értesü-
léseit, minek alapján írta le az idéDetteket? Az 0j-
vidéki Rádió „milyen nyelvű  népzenei" — műsoraira 
vonatkoztatja, s hallgatja-e egyáltalán az Üjvidéki 
Rádió magyar népzenei m űsorait? Ezeknek a műso-
ráknak ugyanis Király Ennő  a szeгkelsztője, aki 1953 
óta gyűjti a magyar népzenét JUGOSZLAVIABAN, 
értsd: Bácskábаn, Bánátban, Szerémségben, Baranyá-
ban, Szlavóniában, Muraközben. Kb. 5000 dallamra 
tehető  gyűjtését (a Vajdasági múzeum szalagtáгában 
található) tudományos munkák formájában (a citerá-
ról, a vajdasági magyar forradalmi dalokról, a ludasi 
népzeлéről; a szerb és magyar népzene, a Vajdaság-
ban élő  nemzet дségeinek népzenei kölosönhatásairól 
stb. publikált), a rádió énekesei és népi együttesei 
előadásában megszólaló feldolgbzásaiban juttatja el a 
közönséghez. Tehát nem vált arohívwmi (múzeumi) 
anyaggá ez a gyűjtés, hanem napról napra, évéken át 
az Újvidéki Rádió magyar népzenei mu""sorai hallga-
tóinak közkincsévé vált, ha úgy tetszik, Pogány Imre 
szavaival: az eredeti foklóгzene. 

Kodály és Bartók népzenei feldolgor' ѕainak mflntájá-
ra végzett Király-, Smékely-, Koosár-, Grab бcz-, 
Adóm-, Vujácsics- stb. feldolgozások mellett találkoz-
hat a hallgató .a szerkeszt ő/zeneszerz đ  olyan feldolgo-
zásaival is, amelyek évről évгe képviselik az Újvidé-
ki Rádflót a Pzx Brra)tдвlвva nemzetköai aиpzenei/мΡá- 49 



diós fаszt іválan Csel szlavákiában, a Magyar Rádiá 
is nemegyszer mwsorára tűzi, ell'őасltálk őlket a Jugo-
szláv Zenei Tribünöл  (Opatija), a Zágrábi Zenei Bien-
nálén stb., amelyek a népzenének eddig még zeneszer-
zđk álta'i ki nem aknázott sajátosságait támfák fel. 
Ezekre a szerzeményekre/feldolgozásokra a hazel és 
a külföldi zenekritika is felfigyelt. Emlékeztet őül: a 
feldolgozásokat ilyen címјnel közvetíti a Rdió: FLĐ-
RES-moldvai osángó szerehni dalok, WERBUNG-ma-
gyar népi katona dalok, Reflexió 3.-Tréfa (száraž tó-
nak nedves partfám), REFLEXIG 5. - Tücsöklakoda-
lom stb. 

Milyen is az ÍTjvidéki Rádió magyar népzenei m űso-
гainak felépítése, kik és mit adnak el ő, kiket és mit 
hallgat a mádiáhallgató? Elemzésünk tárgyaként két 
műsortervttpust: az úgynevezett nyári és téli tervet 
válasszuk. 

nyári műsorterv, 1977. 
VIII. 1- б . 

HÉTFŐ : 
10.05-10.30 Biszák Júlža magyar népdalokat énekel 
14.02-14.20 magyar zene fúvós hangszerekre 
19.30-20.00 magyar nóták 

KEDD: 
10.05-10.30 cigánydalok 
14.02-14.30 magyar népi muzsika különféle kan gsze- 

reken 
18.30-19.00 Gyöngykaláržs - magyar népi muzsika 

SZERDA: 
10.05-10.30 Bartók Béla és Kodály Zoltán f eldolgo-

zásai 
14.02-14.30 magyar nóták 

СsüТöRТöк : 
10.05-10.30 KALAKA - magyar népi muzsika 
14.02-14.30 Vitkayn.é Kovács Vera magyar népdalo-

kat énekel 
19.30-20.00 magyar nóták 

Р° NTEк : 
14.02-14.30 magyar nóták tamburazenekari előadás- 

ban 
18.30-19.00 DURINDO - Király Ern ő  népdalfeldolgo-

zásai, amelyekben citerát is alkalmazott 

SZOMBAT: 
14.02-14.30 magyar népdalok 
18.30-19.00 Dalo'ljurik, táncoljurk! - magyar nóták 

(váltja egymást a népdal és nótaössze-
állítás) 

téli műsorterv, 1977. 
X. 24-29. 

HЕTFđ : 
10.15-11.00 magyarországi folklóregyüttesek m űsora 
19.30-20.00 vajdasági nótaszerzők műsora 

KEDD: 
1&30-19.00 Gyöngykaláržs - magyar népdalok kó-

rusfe'ldoilgazásban 

SZERDA: 
10.30-10.55 Király E.: Vajdasági magyar munkás-

mozgalmi dalok nyomában, III. rész 

CSÜTÜRТдк : 
10.25-11.00 magyar nóták 
18.45-19.00 a Zentai tamburazenekar muzsikál 
19.30-20.00 a Magyar Rádžó szólžstážnak és népi zene-

karainak felvételei 

PÉNTEK: 
10.30-11.00 magyar nóták 
1830-19.00 DURINDO - citeramuzsika 

SZOMBAT: 
10.30-11.00 magyar népballadák 
18.30-19.00 Daloljunk, táncoljunk! (hetente váltja 

egymást a KALAKA-val) 

összegezés: a téli és nyári műsorterv-mutatók szerint 
az •Újvidéki RádYб  magyar népzenei műsoraiban nép- 
dali- és magvam nótia össaeál(< иtásdk szerepelnek, e1 ő-
adják a rádió énekesei népi zenekari, ill. -tambura-
zenekari/citerazenekari kísérettel, mépi hangszerszólis-
ták, népi énekesek és zenél ők, magyaгomszági ének-
ér hangszeгszó]ILSták, zenekarok (népi zenekar, folk-
lóregyüttes, eiteraegyüttes), magyarországi népi éne-
kesek és zenélők. . 

A •népi muzsikát tartalmazó összeállításokról: 

állandó/tematikus műsorok: 

1. KEDD: 18.30-19.00 GYONGYKALARIS - MA-
GYAR NЕPI MUZSIKA népi énekesek, zenélők, 
rádiófelvételeit közvetítjük (Vlasityné Zélity Klá-
ra, Károlyné Döme Klára, Gyalog Magda, Zsók 
Domokos, is mohođl mlépi együtltеs, a bogolyai 
menyecskekórus, a szajáni, zentai, temerini stb. 
taxnburazenekamak, a csantavéri, kulai stb. népi 
együttesek - kórus, tamburazenekar - m űsorai, 
stb.) válogatások dr. sá гosi Bálint Zenei anya-
nyelvünk című  előadássorozatából, dr.  Kiss  La-
jos .ismertetője  a  magyar népzenéről, Sianonffy 
Кálmán és a magyar népzene, A pusztai ember 
élete dalokban, ismertet ők a jugoszláviai magyar 
népzenéről - ezt hallja a hallgató hetente 
Gyöngykaláris címmel. 

KALAKA: csütörtök 10.25-11.00 vagy szombat 18.3 Đ  
-19.00 -beszélgetések a magyar népzenér ől. 
A szerkesztők: Gallusz László, Takács Magda rés 
Radák Xénia. 
Külső  munkatársak beszélgetnek népi énekesek-
kel, zenélКkel, iskalásokkal, a legkülönbözőbb 
életkorú, műveltségű, szociális állapotú, foglalko-
zású felnőttekkel, költđkkel, népdalgyűjtőkkel, 
nótaszemzőkkel, újságírókkal a magyar népzené-
гől. A válaszok igen tanulságosak, feltárják (per-
sze csak b zonyos mértékig, de sokrét űen) a vaj-
daságak vIzonyát a :népaen јdhez, nlpii hagyomá-
nyainkhoz, s egyben közvetlen kapcsolatot terem-
terek hallgató és szerkesztő  közöltt. A muzJslyai 
Szervók Mária és a fels őhegyi Vukov Tamás tel-
jes műsorra való anyagot fеLvételezett és küldött 
a szekesztőségnek: beszélnek, énekelnek, gondol-
kodnak, iszabadon, természetesen. 

PÉNTEK: 18.30-19.00 DURINDO - ciltemasnuzs.if]Đa 

1977. április 15-én Indult állandó műsorként a 
Durjndó, eQső  .halt adásá'han :a vajdiasági d Đteráisek 
pacséri találkozója müso гat közvetítve. Citerásak 
beszélnek, citeráznak és énekelnek. A m űsor cél-
ja, hogy fejlessze a diteramцuzsdkálást, bemutassa, 
szereplési lehet őséget nyújtson a citerásoknak, 
annál is inkább, mert ez a •népi hangszer nap-
jainkban a •reneszánszát éli: egyre többen tanul-
nak meg •citerát készíteni és a hangszeren muzsi-
kálni is. Zeneszerzők, hangszerkészítők, néprajzo-
sok beszélnek a citerazenélés továbbfejlesztési 
lehetőségeiről. 

A nem ,tematikus műsorok (hetente 4-5) az álta-
lámas népzene! igényit igyekeznek kli&égíiáeni, ká гusdk 
ének- és hangszerszálisták énekelnek/muzsikálnak né-
pi zenekari, tamburazenekari vagy citeraegyüttes Id-
séretkvel, folklóregyüttesek muzsikálnak. 

ČSsszeáІіítások magyar nótákból: 

Bihari,  Gse7mák, Sianonffy, Dankó, Szerdaihelyfl, Lá- 
nyi  stb.,  a niagyar nóltaszer~és kllaisszakusai  mellett  a 
vajdasági nótaszerzđk dalai is műsorra kerülnek  as 50  



Újvidéki, iil, a Magyar Rádió szóListáinak és népi ze-
nekarainak előadásában. A hallgató tehát megismer-
hetd Vitkay, Borenios, Medres, Buzás, Giric, Sturc és 
másak;  vaјdaságiak szerzeményeit is. 
Nótaműsort hetente 3-4 (4-6) alkalommal közvetít 
a rádió. 

A magyar nepzene és a városi műzene (az úgyneve-
zett magyar nóta, népies műdal) kapcsolataival, köl-
csönhatásaival is foglalkoznak a radiámúsorok, rámu-
tatva az utóbbiak szerepére, értékeire. 

A „produkció" és a „producensek" feladata tehát ez 
esetben a megfelel ő  előadók felkutatása a magyar 
népzene ;és a magyar nóták felvételezése, a SZER-
KESZTŐSÉG rendelkezésére bocsátass, munkáját pe-
dig a SZERKESZTŐSÉG szükségletei szerint és irá-
nyításával tervezi és végzi. 

Kár, hogy hiányzik a reális kutatásokon, egyszer űb-
ben talán, csak az érdekl ődesen alapuló ZENEKRI-
TIKA, hogy az Ú T SYMPOSION olvasói is helytelen 
értesüléseket szereznek a jugoszláviai magyar nép-
zene és az Újvidéki Rádió viszonyáról, s remélhet őleg 
ez „nem egyedüli védekezés". Pogány Imre es más 
nem hallgatók" kevésbé körültekint ő  „tájékoztatói" 

ellen. Hogy a népzene és a szórakoztató zene ügyét 
tárgyalja, részletezi, csak megfeledkezik a VAJDASA-
GI KOMOLY ZENÉRŐL, mintha az nem is létezne. 
Bizonyos fokig az sem létezik, mert a zeneiskolak 
nevelte közönségnek csak kis százaléka jutott el ko-
runk modern zenéjéig, az átlag közönség még •kevés-
bé, sezért senki senkit nem oikol, pedig vannak Vaj-
daságban is zeneszerzők, akik nem is •mellékesek a 
JUGOSZLAV KOMOLY ZENÉBEN (Bruci, Király, 
Kovač), a sok tekintetben Igen fogyatékos műsorkon-
cepciójú NOMUS ügyén sem siránkozik senki, s alk-
kor teljes vonatkozásban tegyük fel Pogány Imre 
kérdését: „LÉTEZIK-E NALUNK ZENEKULTÚRA?" 
s nem is kell „KERÜLđ  ÚTON ELINDULNI", hogy 
ne csak a zenekultúra, hanem a zenekritika, azert ő  
zenekritika hiányát is érezzük. 

Yrásom , mellyel Király Radák Xénia foglalkozik, nem 
kizárólag a népzenér ől szól . A folklórral foglalkozó 
rész , melyet teljes egészében idéz , csak kis része an-
nak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem állok sza-
vaim mögött. 

Hogy mindjárt válaszoljak az indító kérdésre, mivel 
azt látom a leglényegesebbnek Király Radák Xénia 
hozzászólásából , értesűléseimet az Újvidéki Rádió adá-
sainak hallgatása és egyéb nyilvános rendezvényeinek 
látogatása alapján, tehát a létez ő  helyzet alapján mer-
tem leirni . Ugyanakkor, mivel magam is aktívan fog-
lalkozok zenével , több olyan ismerősöm van , aki jelen 
van Vajdaság zenei életében , tehát merem állítani, 
hogy nem kizárólag saját véleményemet hangoztattam. 

Az, hogy Király Ernő, aki az Újvidéki Rádió magyar 
népzenei műsorainak szerkeszt ője 1953 óta gyűjti a 
magyar népzenét JUGOSZLAVIABAN , még egyáltalán 
nem jelenti azt, hogy nálunk a folklórkutatás szer- 

51 	vezett és folyamatos. 	 . 

A Király Radák Xénia által idézett 1977 -es nyári és 
téli műsortervtípus , úgy érzem engem igazol. Igaz 
Ugyan , hogy én a megkérd őjelezett írást 1977 máju-
sában írtam , míg az idézett műsortervek 1977 augusz-
tusára és októberére vonatkoznak , tehát nem teljesen 
azt a jelent tükrözik , amelyről én írtam , hanem egy 
valamivel későbbit, de azt hiszem , ha Király Radák 
Xénia szerint nem illusztrálnák azt az id őt , amelyről 
írásom szól , nem is idézte volna őket. 

Nos, a műsortervekb ől láthatjuk , hogy a nyári mű -
sortervben heti 164 perc EREDETI FOLKL ŐRZENÉT 
hallhatunk a 408 perces összm űsoridőböl, míg a téli 
műsortervben a heti 330 perces összm űsoridőböl az 
EREDETI FOLKLŐRZENE 150 percet tesz ki (ebb ő l 
blokkszerűen 75 percet a Magyar Rádió felvételei 
tesznek ki ). A fennmaradó időt nóták és népdal-fel-
dolgozások töltik ki . Kérdéses írásomban már megír-
tam, hogy a nótákat semmilyen esetben sem vagyok 
hajlandó folklórnak elismerni . Ami pedig a folklór-
feldolgozásokat illeti , függetlenül attól , hogy kiknek a 
munkája alapján végzik azok alkotását , ugyebár nem 
mondhatjuk rájuk , hogy EREDETI FOLKLOR. 

Az előbbiek kapcsán meg kell említenem , nehogy ké-
telyek merüljenek fel számolási képességeim fel ől, 
hogy a tényleges folklórmíísorok id őtartamának ösz-
szegezésekor kihagytam a Durindót . Hogy meg is okol-
jam: a Durindó citeramuzsika -műsor. A népi hangszer 
azonban még nem jelent népzenét is. Elismerem, hogy 
a citera reneszánszát éli és be is ismerem, hogy en-
gem is érdekel a citera mint hangszer. A hangszer 
szempontjából meg is van a műsor folklórvonatko-
zása, bizonyos fokig még a zene terén is. A citera 
nem kizárólag népzenei felhasználásának kutatása ér-
dekes dolog, azonban tagadhatatlanul sokkal inkább a 
komoly zene körébe tartozik. 

Ami pedig magát a komoly zenét illeti körünkben, 
itten egyetértek Király Radák Xéniával , ugyanis ilyen 
Vajdaságban mint kortárs -zene nem létezik valóban, 
legalábbis a közönség számára nem . Király Radák 
Xénia csak éppen ott téved , hogy a komoly zenéről 
megfeledkeztem írni . Amennyiben figyelmesen végig-
olvasta írásomat , észrevehette , hogy olyan zenével 
foglalkoztam , melynek számottev ő  közönsége van, 
méghozzá pont a tömegkultúra szempontjából. Ez 
pedig kizárja a JUGOSZLAV KOMOLY ZENЕT. 

Arra , hogy létezik -e nálunk zenekultúra , úgy érzem, 
válaszoltam helyzetképemmel. Amennyiben pedig lé-
tezne nálunk zenekritika , azt hiszem nem került volna 
sor Király Radák Xénia kérd őjeleire , sem pedig az 
én válaszomra. 

pogány imre 
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1978-ra vonatkozó munkatervét a szeгkesztđ  bizottság 
a folyóžrat programelvežnek a szellemében hozta meg, 
s a folyóžrat részvételét a társadalmž-m űvel đdési élet 
alakításában a JКSZ folyamatos politikai akcžóžval 
együфt haladva, azakkal a társadalmž-politikа i oéфkitű-
zésekkel összhangban valósítja meg, melyeket a JKSZ 
X. Kongresszusáriak határozatai fogalmaznak meg. 

Az Í1 ј  Symposžon elsősorban, bár nem kizárólagosan, 
a fiatal alkotók folyóžrata, s mint ilyennek, az előt-
tünk álló időszakban is minden szervezési formát 
(szerkeszt őségž megbeszélések, munkatársi értekezle-
tek, nyilvános föllépések) fel kelt használnia a fiata-
lok bevonására a munkába, tájékozódásuk žrányításá-
ra és kezdeményezéseik támogatására. Csak igy bžz-
tosíthatjuk, hogy folyóiratunk idei évfolyama is nyíl-
tan és sokoldalúan taglalja mindama kérdéseket, me-
lyeket munkatervünkben előrelátunk, s melyek elv-
szerű  megválaszolására elfogadott lapkoncepciónk kö-
telez bennünket. Amikor a fiatalok (alkotók és olva-
sók) művelődési szükségleteit tartjuk szem előtt, ab-
ból indulunk ki ezután is, hogy mindaz, ami iRT ЕK, 
nem lehet számukra ismereitlen, jelérhetetlen, érthe-
tetlen. Meggy őződésünk, hogy egyedül a T ЕNYLEGES 
és KORSZERŰ  értékek érvényesítésével növelhetjük a 
folyóirat társadalmi nevel ő  szerepének hatékonysá-
gát. A giccs, a dilettantizmus, a provinciális bezárkó-
zás és önelégültség, a formalizmus és a dogmatizmus 
minden jelentkezési formája idegen t őlünk, s ezt nem 
mulaszthatjuk el közvetett és közvetlen formában tu-
datosítani. 

A hagyományainkhoz való viszonyulás m űvel ődésünk 
próbakövének számít. Hagyományaink értékel ő  feltá-
rásából folyóiratunk elkövetkező  számai is részt Id-
vánnak vállalnž, értékežrik tudatosítása mellett azon-
ban feladatunknak valljuk a hagyományőrzés leple 
alatt megbvvó (konzervativizmus és dilettantizmus ha-
tározott elutasítását is. Hagyományaink ugyanis csak 
így szolgálhatják, gazdagíthatják tudatunkat. Konk-
rét tervünk, hogy az 1976. decemberi Sinkó-számunk 
után az idén B. Szabó György iképz őművészeti és iro-
dalmi munkásságának központi gondolatait tesszük 
vizsgálódásunk tárgyává egy mellékletben. 

Különös tekintettel arra, hogy az el őttünk álló esz-
tendő  ,egyben e JKSZ Xl. Kongresszusának az eszten-
deje is, fokozott erőfeszítéseket teszünk a folyóirat 
társadalmi-politikai szerepének erősítésére. Erre kö-
telez bennünket egyébként az a felismerés is, mely-
hez folyóiratunk (s általában a vajdasági sajtó) elem-
zése ,közben jutottuntk, hogy a fiad politológusok, 
szociológusok káderállományával sebb ő l következ ően 
az ilyen jellegű  írások számával semmiképp sem le-
hetünk elégedettek: meg kell keresnünk tehát az 
együttm űködés formáit a megfelel ő  társadalmi és mű-
velődésž žntézményekkel és közéleti munkásakkal. A 
kongresszusi előkészületeket ilyen értelemben is tar-
talmassá kell tennünk. 

A társadalmi-politikai és művelődési jelenségek kri-
tikai és szociográfiai megközelítése mellett fejleszte-
nünk kell a feltérképezés közvetlenebb formáit is: a 
kerekasztal-beszélgetéseket, valamint a riport és az 
interjú műfaját. Programunk megvalósításához eddig 
is igyekeztünk megnyerni e fiatal újságírók közrem ű-
ködését, akik terepjárás közben közvetlenül szembe-
sülnek társadalmi-művelődési gyakorlatunkkal, az 
eredményekkel és a hiányosságokkal egyaránt; annak 
érdekében, hogy folyóiratunkban meghonosítsuk a 
szocžográfžai igény ű  riport műfaját, e téren azonban 
bőven van még tennivalónk, akárcsak az interjú-for-
ma serkentése terén. Az Acs Józseffel a művésztele-
pekről folytatott beszélgetés kedvező  fogadtatásán is 
lemérhető  volt, hogy a vajdasági és jugoszláviai köz-
életi munkásokkal, neves marxista kritikusokkal, al-
kotóm űvészekkel tervezett beszélgetések vnűvelődé-
sünk időszerű  és létfontosságú kérdésežгől, nyilván 
frissen és gondolatébresztően fognak hatni, s a polé-
mikusabb fogalmazás által szempontjaink tisztázására 
köteleznek mindannyiunkat. 52 



Egy-egy fontosnak ítélt kérdéskörrđl a szeгkeszt đség 
kerekasztal -beszélgetéseket szervez. A vita révén ol-
vasóžnk előtt felelősségteljesen, ugyanakkor a leghoz-
záférhetőbb módon, több szempontból világítjuk meg 
az ily módon felvetett társadalmž-m űvelődési problé-
matlkát . A follyóirat 1iAy nnádon tükгö Јhetž a legélete-
sebben társadalmi elkötelezettségét , aktív jelenlétét, 
abbélž törekvését, hagy a társadalmi, művelđdési fo-
lyamatoknak nemcsak szemlél ője, de alakítója is le-
gyen. A beszélgetés tárgyát képező  téma fđbb tézžseit 
a szerkesztđ  bizottság és a kiadói tanács soгažból ki-
kerülő  munkabizottság dolgozza ki, s juttatja el a 
meghívottaknak, minden témához legalább két olyan 
részvev őt biztosítva a munkatársak köréb đl, akik a 
vitát vezetik, majd a szöveget sajtó alá rendezik. 

 
edvard 
kardeij 
könyvének 
nyilvános 
bemutatása 

A Forum Marxista Könyvesboltjával közösen felkér-
tük a Híd, a Létünk és az ilzenet szerkesztőségét, 
szervezzük meg együtt Edvard Kardelj magyar nyel-
ven is megjelent •könyvének bemutatását: a folyóžra-
tok egy-egy megbízottja a Kardelj könyvében feltá тt 
kérdések elemzđ  áttekžntését nyújtotta. A lefolytatott 
beszélgetés lényegi részét az Űj Symposion közölni 
fogja, s ezzel együtt annak a beszélgetésnek az anya-
gát is, amelyet egy vajdasági községben készülünk 
megszervezni, hol ugyane kéгdésekről a közvetlen ter-
melđket szólaltatjuk meg, mintegy кnigazgatási gya-
korlatunk, elért eredményeink és megtorpanásaink 
szúrópróbájaként. 

 
a 
szakirányú 
oktatás 
elsŐ  
tapasztalatai 
és 
soron k®vetkező  
feladatai 

Oktatásügyi reformunk legégetőbb kérdéseit igyek-
szünk érdeklődésünk homlokterébe vonni, mint pl.: az 
oktatási-nevelési folyamat egységes egészet alkotó 
marxista megalapozottsága; az oktatás és nevelés kü-
lönválasztottságának feloldása; az oktatásnak és ne-
velésnek a meghatározott munkára és foglalkozásra 
való képes£tés.e mellett a társadalmi ügyek irányítá-
sára való képes£tése; a munkával párhuzamos állan-
dб  továbbképzés, mint az egész képzésž rendszer alap-
vetđ  sajátossága ; a köztársaságok és tartományok szo-
rosabb együttm űködése a tevékenységek programjai-
nak összehangolásában; egyforma žskoláztatási lehető-
ségek megteremtése; a nemzetiségek beiskolázottsága; 
a képzés valamennyi válfajának és fokozatának szo-
rosabbra fűzése az önigazgatású társult munka egysé-
ges rendszerének szolgálatában stb. 

E témákat a késđbbžek folyamán tovább szélesítjük, 
kiterjesztve a káderpolitikára az önigazgatású társa-
dalomban (az eddigi eredmények; ki a hordozója; 
mennyire tervszer ű; az erkölcsi-politikai alkalmatos- 

53 	ság lényege; az osztályszempontok eгvényesítése stb.). 

3. 
az 
ifjúság 
és 
a 
politika — 
a 
fiatal 
alkotók 
és 
a 
művelődési 
élet 

A SZISZ kongresszusi előkészületeibe bekapcsolódva, 
s a fiatal írók kanizsai találkozója nyújtotta lehetősé-
gekkel élve dolgozzuk fel az ifjúságot leginkább érin-
tő  kérdések komplexumát az önigazgatásž döntéshoza-
talban való részvételt ől a művelődéspolitika kéгdéseig. 

4. 
a 
kritika 
és 
a 
jugoszláviai 
magyar 
irodalom 

Folyóiratunk kritikai rovatának megszervezésében ed-
dig is, ezután is a jugoszláviai magyar irodalom és 
művelődésž élet kérdéseit helyezzük érdekl đdésünk 
központjába. Egyetlen jelent ősebb könyv, egyetlen je-
lentősebb megmozdulás sem kerülheti el a figyelmün-
ket — ha nem is mindig a tanulmányírás vagy kriti-
ka módszerével, bár a kommentár , a recenzió szžntjén 
reagálnunk kell. Csakis így érhetjük el, hogy m űvelő-
désünk legfontosabb kérdéseinek szellemi tžsztázásá-
ból részt vállaljunk, s a bátor és nyílt véleménymon-
dással művelődésünk, irodalmi köztudatunk alakulá-
sára ténylegesen hatást gyakoroljunk. Emellett azon-
ban szükség mutatkozik a kritika elvi-elméleti kérdé-
seinek nyitva tartására is, mint amilyenek a kritika 
elvárásai, értékmércéi, tájékozódása stb. 

A m űbírálat, a műértelmezés elméleti tisztázásának, a 
szempontok kikristályosításának igénye szervesen be-
letartozik folyóiratunk arculatába. A folyóirat-forma 
talán a leginkább az a hely, ahol a marxista esztéti-
ka nyílt kérdései műhely jelleggi, tejhát bnaxпΡmális 
гugalmassággal megtárgyalhatók. Törekednünk kell 
tehát a marxista műértelmezést vállaló elméleti írá-
sok folyamatos bžztosítására ford£tások és eredeti kéz-
iratok révén. Különös jel int đséggel bír e kérdés, ha 
szem el őtt tartjuk, hogy folyóiratunk a fiatal kritžku-
sok műhelye is, akik a véleménymondás vállalásának 
bátorságával együtt sajátítják el a kritikai magata-
tás alapvető  szempontjait is. 

Emellett egymás jobb megismerése érdekében a ju-
goszláv népek és nemzetiségek irodalmának ko гszerű  
értékeit is regisztrálnunk kell — nem csupán ford£-
tásokkal, de a kritikai feltárás eszközeivel is. TTgy-
szžntén tudatos£tanunk kell az egyetemes magyar kul-
túra, valamint a világžrodalom hozzánk eljutó, szelle-
miségünkhöz közel álló valós értékeit is. Széles körű  



tájékozódásuk saját értékeinek felismerése, .s ugyan-
akkor fokozott igényességre serkent bennünket (s ol-
vasóinkat is). 

Az Új Symposion társadalmi-m űvészeti-kritikai folyó-
irat. Irodalomközpontúság helyett széles kör ű  értelmi-
ségi platformról indulva a kultúra kérdésköreit a ma-
guk összefonódottságában vesszük szemügyre. A kul-
túra társadalmi meghatározottságainak konkrét és 
időszerű  kérdései mellett képz őművészetünk, színház-
ér film-, valamint zenekultúránk elemz ő  megvilágítá-
sát az irodalmi tárgyú írásokkal egyenrangúan szor-
galmazzuk. 

A m űvészi megnyilatkozások egymást gazdagító plura-
lizmusából kiindulva, aszellemi összképürsk árnyaltsá-
gát tartva szem előtt, s mintegy bibliográfiai, majd 
pedig a konkrét költészet útjait tárgyaló mellékletünk 
formai folytatásaként a B. Szabó György munkássá-
gának szentelt melléklet mellett vizuális kultúránk 
lehetőleg teljességre törekv ő  feltérképezésére is mel-
lékletben .kerítünk sort. Nem téve le persze arról, 
hogy a bejáródó képzőművészeti sorozat mellett a fo-
lyóirat egyes számaiban is helyet adjunk aktuális kép-
zőművészeti cikkeknek és fiatal képz őművészek alko-
tásainak, ami lehetővé tenné, hogy folyóiratunk a 
képz ő  .művészeti kritikusok mellett a ,képz őművészeti 
alkotókat is maga köré tömörítené, tetemesen hozzá-
járulva ezzel az amatőrmozgalom fejlesztéséhez is. 

Készül ő  f ebruári—márciusi számunkat a korszer ű  pró-
za kérdéseinek szenteljük. A számban jugoszláviai 
magyar, jugoszláv és magyarországi munkatársaink- 
tól közlünk kísérleti prózaszövegeket és olyan esszéisz-
tikus és kritikai írásokat, melyek mindegyike a mai 
próza elméleti és ,kritikai megközelítését, értelmezését 
vállalja. Számunkkal így, amellett, hogy prezentáljuk 
modern prózánk jelenét és végigpásztázunk útjain, 
egyúttal kitekintést is nyújtunk (f őként) a jugoszlá-
viai és a magyar próza irányába. 

A szerkeszt őség fontos feladatai közé soroljuk az el-
következ ő  munkaévben a folyóirat terjesztésének ered-
ményesebb megszervezését, széles kör ű  társadalmi ak-
cióval, rendszeresebb fellépésekkel, népszer űbb témák 
f eldolgozásával. 

Az Úi symposion munkatársai 1978. január 23-án 
megtartott értekezletükön megvitatták a folyóirat ed-
digi munkáját, idei munkatervét és önigazgatási hely-
zetének küszöbön álló rendezését. Az lXj symposion 
mintegy harminc egybegyült fiatal munkatársa fel-
szólalásaiban pozitívan értékelte az eddigi munkát és 
elfogadta a szerkesztő  bizottságnak a Kiadói Tanács 
által is jóváhagyott munkatervét. Egybehangzóan 
megállapították, hogy a folyóirat utóbbi évfolyamai 
sokoldalú érdeklődést tükröznek és színvonalasak (kü-
lönösen sokat tett az Űj symposion a képzőművészeti 
élet fellendítéséért), többet kell azonban tennie annak 
érdekéb®n, hogy betöltse társadalmi szerepét: közvet-
len állásfoglalással (szervezett akciókkal, határozott 
kommentárokkal, polémikus írásokkal) ténylegesen is 
jelen legyen művelődési életünkben, kultúrpolitikánk 

alakításában; serkentenie kell a publicisztikát. Töb-
ben is hangsúlyozták annak fontosságát, hogy nagyobb 
figyelmet kell fordítani az olvasókkal való kapcsolat-
teremtésre és a lap népszerűsítésére. 

A folyóirat munkatársai támogatták az Űj symposion 
küszöbön álló integrációját a Forum Kiadóházzal és 
egyöntetűen amellett foglaltak állást, hogy $ z Űj Sym-
posion a Kiadó társultmunka-alapszervezetével tár-
suljon, a Híd és a Létünk mellett harmadik folyóirat-
ként, noha nem zárkóztak el a másik változattól, a 
Képes Ifjúsággal való esetleges társulástól sem; a 
végső  döntés ugyanis csak az érdekeltek közvetlen 
megbeszélésén születhet meg, a társadalmi érdekek 
mindenoldalú mérlegelésével. 54 
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REZIME 

U ivom broju objavljujemo  pearl 1§tvana Tartja, Bele čorbe  I  simona 
Stmonoviča, zatim novels Ferenca Beretke i miadog prozatste Iz Madar-
ski,  Petera Hajnocija, te ltterarnu reportažu, nevezani razgovor kojl Je 
Маг lја  Utaš1 vodlla sa etnogralom Julijom Baranjaljem. ObjavlJujemo i 1 т - 
vode iz studije Putevi bi ća i putevi ništavila Mirka Zuroveca. 

Nandor Katona piše  0 ublJenom Južnoafrt čkom borcu za slobodu, stivu 
Btkou 1 okolnostima pod kojlma  ii  njegova 1lčnost postala legendarna, 
mitska , ukazuju ć l  na stvarnu potrebu mladih da imaju svog heroja -idola, 
kai I na njegovo Izob І tčavanje, komerc1ja11zaciju. 

Naš saradnik iz Madarske, Peter Hercum, dotakavšl usput u svojoJ studiJl 
spectll čnostl filmske umetnostl Jugoslovenskih Madara, obraduje zapravo 
jedan uopštenlJl kompteks pltanja: speclft čnostl slnteze razlt č itih kultura. 

U svojim dosadašnjim napisima O filmskoj umetnosti jugoslovenskih 
Madara često sam se pozivao na Ota Bihalji-Merina, koji tako nedo 
stižno piše  0  č udu sve-jugoslovenske kulture u kojoj  ii  rodena sinteza 
zapadno evropskih, mediteranskih i kontinentalnih, srednje-isto čno evrop- 
skih kultura. Tragom razmišljanja Bihalji-Merina, neobi čnu aktualnost 
dobija nezavr9eno životno deli Sergeja Mihajlovi ča Ejzenštajna, koji је  
u prvoj treć ini našeg veka hteo da stvori internacionalnu fiimsku umet- 
nost, s jedne strane za miadu, mnogonacionalnu Sovjetsku Rusiju, a s 
druge strane za sve narode zemijine kugle, koja se „skupila" zahvalju- 
ju ć i tehni čkom napretku, i zbog toga je tragao za takvom sintezom, č iji 
hi svaki pojedini č inilac mogao novu fiimsku umetnost vezivati za po- 
jedi пu kulturu u svetu" — plše Hercum u uvodu ovi studlje te prelazi 
na centraint kompleks pitanja: lstražlvanje porekla (tragom ЕЈгеп šta)па ) 
etnlčke kulture igrokaza naroda koJ1 potl ču Iz AziJe, pa tako 1 juzno- 
slovensklh I madarskih naroda, u kulturl unutrašnjlh azljsklh naroda 
(upravo kineskih) kao I na anallzu meduodnosa etnl čklh kultura Igrokaza, 
sjedlnjenth pod uticajem srednje-lsto čno evropsklh, odnosno mediteran-
skih etnl čkih kultura Igrokaza. UporedivanJem evropske dramaturgije koja 
poč iva na konfliktu, sa kinesklm etnl čkim igrokazlma kojl po č lvaJu na 
dramaturgijl HSI š1 -Ја , on nailazi U tradicijama južnosiovenskih i madar- 
skih etnlčklh Igrokaza žlve korene dramaturglje HS1 š1, koju renesansna 
kultura odbacuje kao zastarelu, all je lpak  fi unlštava u potpunostl. 
Hercumova razmtšljanja potvrduju Ejzenštajnove zamisli. „Kulturno nasle- 
de prastarih, zatvorenih društvenih zajednica, primena HSI ŠI dramatur- 
gije, mogla  ii s obnovljenim nabojem da pusti korene u delima koja su 
dalje razvila tehniku montaže, u želji da stvore kolektivnu kulturu novog 
tipa modernih društvenih stremljenja'° — ptše O Ejzenštajnovoj ftlmskoj 
dramaturgíji, i kao krajnju konsekvencu svojlh гагт l§lјапја , predlaže Jednu 
takvu fllmsku semiotiku, koja bi po č lvala na dramatur§koj analizl koegzl- 
stlrajućlh kultura Igrokaza. 

U rubrlcl krltike raspravljamo  0  zbIrkama poezlje dvojice madarsklh pe- 
snika iz Rumunije . Eva Vaš analizira Knjigu staraca, poslednje deli пе - 
davno premniulog pesnika Domokoša slladija. 

„Giza Se č  se rodio 1954. godine. Svojom ranom pojavom i predispozici- 
jom za uspešni razvitak mnogo nagoveštava. Vad  u pesmama prve zbirke 
javlja se kao pesnik zrelog držanja sa sigurnim ose ćanjem forme. U 
njegovim pesmama struji igri č avost i fantastika  id  stvarnosti do nereat- 
nog i natrag. U istraživa čkim ekskurzijama svoje uobrazilje ostvaruje 
jednu uzbudljivu misaono-lirsku estetiku. Pesni čki govor mu ii č esto 
olabavljen, neposredno časkaju č i, koji se poput neizra čunljivog trepere- 
nja povremeno stegne, popuni. On ujedno i ruši i čuva patetiku poezije 
— ura da progovori, kako se danas bez ose ćaja anahronizma može 
č itati poezija." — ptše Eržebet čanji I drugoJ zbircl poezije  Gizi Seča. 

„Na najnovijim radovima Šandora Toroka, kao najosnovniji likovni  pro-
blem  koji ga okupira, možemo izdvojiti pitanja vizuelne realizacije rit- 
ma, pokreta, talasanja. Najvažnije pomo ćno sredstvo u ostvarivanju tog 
zadatka jeste linija koju pokušava da ukroti . . . (. . .) Iznenadila nas Ji i 
površnost  U  izradi iistova koji su izloženi, nasuprot dosadašnjim, uvek 
„dobro obradenim" Torokovim slikama, iaki tema zahteva punu ozbilj- 
nost. Njegova najnovija ostvarenja kvalitativno zaostaju iza ranijih dela, 
ukoliko  sari  postavljanje pitanja  fi smatramo kvalitetom. (Јапо§  Slyer' 
o iziožbt šandora Toroka.) 

„Samozaboravna igra, atrakcija, prizor i poverenje, to su prvi utisci koje 
izazivaju »vizuelne pesme« Atile černika. slova okupiraju čovekovo teli, 
ruke, noge, lice, dine  ga pametnijim. Medutim, da 1i su i srećniji7 ipak, 
posmatraju ć i ova fotografije, u nama pobeduje poverenje. Ova vizuelna 
poezija poti če iz pokreta; igri čavost, koja bi se mogla uvrstiti  U  automa- 
tizovanu sferu pravilnog i nepraviinog, all moguće  ii  doseč i i dubije 
slojeve zna čenja: iza njih se krije poezija. (...) U černikovim stripovima, 
ta čnije, vizuelnim pesmama, pri ьі ižavanju se i susreču umetnosti. Sjedl- 
njuju pokret i pogled. (Jožef Ас  0 vizuelnlm Islražlvanjlma At11e icr-
nika.) 

Zoltan šuranji ptše a čarobnoj fruli, novom tilmskom delu ingmara Berg-
mana. „Bergmanu su ostale dve alternative: ill de pokušati nemogu će, 
pa di izvu ć i operu iz pozorišta, ra čunaju ć i sa mogu ćnošću da di opera 
eventualno biti smešna u neuobi čajenoj sredini, i1i di se zadovoljiti 
filmskom verzijom pozorišne predstave. Bergman se odlu č io za ovo drugo, 
i oslanjaju ć i se na bogato iskustvo ste čeno snimanjima svojih ranijih 
filmova, kao i uz  pond svojih izvrsnih saradnika, uspeo  Ja  da dobije 
nešto više no što ii snimak jedne pozorišne operske predstave. To, me- 
dutim, još  fi  znač i da  Ja  čarobna frula jedan 147-o minutni igrani 
film." 

Ksentja Hadak polemtše  as č lankom Imrea PoganJa objavljenim U broJu 
146. па§eg časopisa. Poganjev tekst govorl  O  vojvodanskoj lakoj muzlct, 
dotakavšl I muzi čkl program novosadskog RadiJa, konstatuju ćl da šiage- 
rizovana narodna muzika zna č l zamenu folklornih vrednosti za ki č , te se 
zalaže za organizovani 1 kontinuiranl prikaz folktorne muzlke. Po Квеп 1Ј 1 
Radak, novosadskoj radio-stanlci  fi  može biti ириčепа  nikakva zamerka 
u vezi sa emitovanjem narodne muzlke. Medutim, I ml podaci koje ina 
citira, kao što to podvla č l I Poganj u svom odgovoru, na žalost,  sari 
potvrduju Poganjeve ranije tvrdnje. U programu narodne muzike Radio 
Novog Sada, pored novokomponovanlh i novoobradenlh narodnlh plasma, 
Izvornom foikioru preostaje manje vremenskog prostora. 

Na kraju, u ovom broJu objavljujemo i program vada redakciJe časoplsa 
Ú J Simpozlon za 1978. godlnu, kao I kratak IzveštaJ sa konferenclJe as-
radnika, koja  ii  održana u januaru, kada su saradnicl nakon rasprave 
prihvatall dosadašnJl rad časoplsa i njegove planove za narednl period. 



san renyhülő  alkony visszaverő  fényeiben arra kér-
tem az írónőt, hogy meséljen magáról. 

— Gyerekkoromban az apatini halászokkal barátkoz-
tam. Egy napon, emlékszem, a halászok javában hor-
koltak szúnyoghálóik alatt; odasettenkedtem s fa-
klumpáikkal, üreggel lefelé, befödtem a szájukat. 
Nagy zenebonára ébredtek s azt mondták, ha az övé-
ké lennék, beledobnának a Dunába! 

Máskor a verondáгбl láttam az öreg Sepp viitert nagy-
apámmal beszélgetni varsakötés közben. Egy kancsó 
vizet öntöttem lassanként a nyakába. „Ich glaube, es 
regnet!" — mondta. Hangosan nevettem. Elrohant egy 
almatámasztó karóért; meg akart verni, de bezárkóz-
tam a szobába. 

Gyakran a halászokkal ebédeltem. Szerettek. Rámve-
regettek, ha elmentem mellettük; s minden tekn őst, 
szárcsát nekem ajándékoztak, amit a varsáikban fog-
tak. Naponként tiszta vízbe merítették a kezüket és 
a természet eleven közelségében éltek. Ez érz ődött raj-
tuk. — Vízben jártam mindig: házakat építettem az 
erd őben lombokból. „Csak .az a kár, hogy lány vagy 
Is  nem tudsz a fán aludni, mint én" — mondta az 
egyetlen pajtásom, S. Tibor, az erdőmester fia, aki 
baglyot hozott ajándékba karácsonyra, s akivel meg-
osztottuk az erdei birodalmunkat. 

Mindez a Csorna közelében történt. Az ősi folyó pan-
non—szláv eredetű  nevét a magyar nyelv meg őrizte, 
ami annyit jelent mint feketevíz. Titokzatos folyó. 
Hol eltűnik, hol újra megjelenik. 

Egy öreg-öreg, odvas tölgyfa volt a birodalmunk ha-
tárán. Tibor ott várt rám fegyverrel, vagy ha nem 
jöhetett, üzenetet hagyott az oduban: „Vigyázz, mert 
darázsfészek van a közelben!" 

— Papival hajnalban én mentem varsát emelni. Ma-
gas, szikár ember volt az édesapám. Ruhájából és 
lényéb ől a fának és víznek az illata áradt. Orákig 
eldarvadozott egy fának támaszkodva; messzeségbe 
néz őn. Északi típus volt. A hó és a jég még nem 
olvadt meg a szemében. A f őherceg vendégei meg-
csodálták hallgatag idegenségét s .az angol királyi csa-
lád rokonának, Thak hercegnek leesett az álla a cso-
dálkozástól. amikor először hallotta magyarul beszél-
ni. Jobbfelére ültette a vadászkocsin. Mindig evez đ-
csapás és csizmakopogás előzte meg a jöttét és min-
den szarvasról tudta, hol alszik. 

— A gyermekkor tündérvilága a Pörölék volt! Úreg 
palóc házaspár: Dedó és Babó éltek egy emelkedésen. 
Kivonultak a közösségből és itt építettek házat. 

Ez volt a mese. Görögdinnyével, pattogatott kukoricá-
val kínáltak és kertjük tele volt igazi régi virágok-
kal. Rezedával és más egyszer ű, sárga virággal. Mö-
göttük a Csorna hűvöse; keskeny palló vezetett egy 
akácosba, ahol tavaszonként fácánok költöttek. Ide 
jártam horgászni. 

A Pörölék tulajdonképpen a hires hattyasi halastó, 
amit Györffy György is emleget, s amelyet a magyar 
királyok szórakozottságukban egyidej űleg adományoz-
tak a pálosok különböző  perjeleinek. Könnyen lehet, 
hogy az emelkedő  is a pálosok műve, akiknek ott 
volt, ott lehetett a halásztanyájuk. 

Hat pálos kolostor volt a vidékünkön. Csatárt, a vi-
rágzó kis falut a törökdúlás pusztította el. Pajzsokat 
gyártott az egész falu Bodrogvára számára. A pálo-
sok vezetésével, bizonyára, részt vettek a nemzet vé-
dekez ő  harcaiban. Csúza és Vörösmart között a sz ő -
lőket ma is Barátok földjének nevezi a nép. 

— Mogyoróson tizenhat évig éltünk. Az erdészlak f ő- 
hercegi szobái nagyon előkelőek voltak a maguk egy- 
szerűségében. A szobákól messzire lehetett látni az 



Baranyai Júlia a csípős, őszi hervadásában is fölizzó 
dunántúli táj és ember megörökít ője. A Drávaszög 
hiteles őrzője — ahogy ő  mondaná. 

Lírai palettáján megelevenednek a Deák-szurdok felé 
ka.piató emléikez ő  arcok; emberek és sorsok amelyek 
a „vízbevesz ő" világ és kultúra tovafutó hullámaiban 
már nem megkaposzkodni, csak megcsillanni tudnak. 
De ez a csillogás ... A pusztulás melegével és ősi fé-
nyeivel, biztonsággal ragyogják be az öreg padlásokon 
felejtett kerepl őket; a ládakban szunnyadó sok drága 
holmit és a pincék elszuvasodott magányát. 

Behavazott téli vasárnapdélutánok nyoma aranylik 
egy-egy poháron s a falon megszenesedett ákombákom 
hirdeti, hogy itt is jártak emberek. 

Kolostori csönd, papszeri fény s a csűrök melengető  
homálya üzen Baranyai Júlia bánatábol. 

Csak akik ott éltünk, tudjuk és tanúsítjuk: a legne-
hezebb naponként megmámorosodni és föltámadni a 
halál zsibbadt öleléseiből; olvadt színzuhatagban, kor-
hadt gyökerekben, csonka ágakban és emberszívek-
ben keresni mégis a jövő  szikráit és ígéretét. Törvé-
nyeit, mert ez a legnehezebb! S Baranyai Júlia ezt 
tette. Megfejtette és megmentette a poros d ű lő'.ttak 
rejtett jelzéseit; felkutatta és felmutatta a hajdani 
Danócz jelek és legendák mítoszába süllyedt világát. 
Sorstudatot, önérzetet adott a parányi baranyai nép-
nek. Tanítványokat nevelt, hiv őket és eretnekeket 
egyaránt, akik egyazon fegyverzetben, az anyanyelv 
pajzsával lépnek majd ki a télbe, hogy megvereked-
jenek a faggyal, hideggel és a széllel. 

Senki nálánál szebben nem tud magyarul azon a tá-
jon! Csurrantott szava álomnál szelídebb és méznél 
édesebb. Egy jelz ő , egy csintalan ige és a boróka-ág 
megnemesítik a nyelvét s szórendjének ünnepi tisz-
taságában a fölszalagozott m űhelyek, pedáns kézmű-
vesek, talan az ősök lelkiismerete kísért. 

Úgy nyomtuk le Baranyai Júlia vörösmarti házának 
kilincsét, hogy esti beszélgetéseinket tovább folytat-
hassuk majd az időben — mint akik lopva hazaér-
keznek pihenni. 

A kert a régi. Mednyánszky tájképére emlékeztet őn 
lila ködben úszik az udvar. A római téglával köve-
zett és rózsával futtatott lugasban szalmavirág szá-
rad. Fonott asztalkán néhány könyv — egyikben Ga-
lambosi László frissen megjelent verssorait olvasom: 
„A Széchenyi tér / kockás k őkabátján / a galambok 
/ bársonnyal bevont gombok" — s itt vannak a fo-
lyóiratok is és a rengeteg levél. Köztük a drága Mar-
tyn Ferencé és Cs. Szabó László lapja. 

Halkan, jelképes öleléssel és kézfogással köszönni jöt-
tek ezek a mesterek, hogy a lélek és a szellem közös-
ségébe vonják a távollev őt. A terebélyes diófa alatt 
jókora malomkő-asztal; rajta a megkedvesedett" 
csúzai „kabernet". A hamuszín ű  estben, tudom, Ber-
zsenyi is szívesen üldögélne itt s el-elt űnődnék az 
idők folyásán. Űrdüngnek, a kalandos sorsú macská-
nak az árnyaut látni a füvön. 

A szobakban Janus-hangulat. Meszelt falak vonzásá-
ban barnán és súlyosan ragyognak a könyvek. A sú-
rolt padlón pokrócok, sz őnyeg és virág; néhány ak-
varell a falon, s egy habáni ezüst kancsó a rakott 
tűzhelyen. Mellette B. Szabó György bogáncsai. Fe-
héren fekete. Vakit. Énes, fegyelmezett és ,pontos, mint 
a telibetaláló szó. 
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mária 
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S külön a puritánságában is megejt ő  varázsú 
„szarvas"-szoba! Az erdei lét vesztett édenét idézi, 
fenyőre, égő  gyertyákra emlékeztet ő  agancsaival és 
tölgy-magányával arról vall, hogy Baranyai Júlia, az 
író és az ember sohasem is „civilizálódott" egészen. 
Ide, kívánságomra éppen ide telepedtünk s a gyor- 



erdőre. A falon egy-egy cigánynak és az öreg ku-
koricamorzsoló sokácnak a képe függött. 

— Egyetemista koromban, vakáció idején, a napon 
szüremkeztem éppen, amikor a parton megjelent egy 
kajla kalapú ember. Sepp v ќіteг . Barátságosan köze-
ledett a régi ellenség. „Na, még mindig olyan rossz?" 
— kérdezte. Kegyesen legyintett:,, Was war, das war; 
es war dock schön!" Estefelé, a béke jeléül, fekete 
kendőbe csavart batyut nyújtott be az ablakon. Egy 
sült halat hozott. 

Imádtam az erdőt éjjel. Az otomán fölé szúnyoghálót 
erősítettem s nyáron a szabadban aludtam. A szú-
nyogok koncertet csendítettek a fülembe, mert a mo-
csár a szúnyogok hazája; s az első  éjjel a szenzáció-
tól nem tudtam elaludni, mert csillagokat láttam ma-
gam fölött és nedves lett a hajam a harmattól. 

Édesanyámtól meg is kérdezték: „Hát nem félti a lá-
nyát?" „Mért félteném — felelte — ott alszik Junó 
(Junó a vadászkutyánk) és ott a közelben van Thomas 
is, a szénégető  cigány." 

— l desanyám örökké sürgött-forgott. Bámulatosan 
sokat tudott. đ  varrta a ruháimat s soha olyan szé-
pen nem jártam, mint akkor. đ  tudta a világ leg-
jobb kenyerét sütni korpáséleszt ővel, komlóval. Vörö-
sеs egrese, mibizlij,e és rebarbarája volt a kertben. 
Kora tavasszal rebarbara kompótot ettünk és friss 
teet reggeliztiink lépes mézzel. Mami méhészkedett; 
rajokat is befogott, pörgetett. 

S.zánkóra való bundánk volt vadmacska béléssel s a 
„vadlöv ő" (papit hívták így) abban járt vidrára va-
dászni csikorgó hidegben, éjjel. Еdesanyám alakját 
versben is megörökítettem. Egy este kétségbeesetten 
szaladgált a töltésen és várta a libáit. Nem jöttek 
meg, és nyugtalanul várta őket a parton. 

ANYAM 

Még sohasem volt olyan szegény 
mint •akkor, ama szombat este. 
Ja gató szélben a gáton állt 
és eltűnt libáit sírta, leste. 
Kislányka ;hangján csalta, hívta 
s ruháját a fű, amerre ment 
harmatcsatakkal telesírta. 
Szava halkult, de még ott lebegett 
szoknyája a szélben: szürke rongy. 
Míg a víz arca ki nem simult 
míg elaludt a fűzfacsonk; 
Míg Vajsfok felett meg nem jelent 
a sárgaálmú telihold. 

Nagyon mozgékony volt az édesanyám. Mindig lótott-
futott, soha nem ült ölbetett kézzel. Jól éltünk s ezt 
neki köszönhettük. 

Ha a kertbe ment s mást nem tehetett, összeütögetett 
egy dupla meg egy szimpla violát, hogy hozzon... 

Lassan egészen ránk esteledett. A szoba fészekpuha-
ságát alig töri meg az arc és a kéz sziluettje. 
A tárgyak, mag "anyunk h ő  cselédei, törékeny flui-
dummal ragyogjak be az utat lélekt ől lélekig. Hall-
gatunk. 

A mérhetetlen egyszerűségben mozdulatlanok a ki-
lincsek. 

Csönd és karcsú tisztaság őrzi Baranyai Júlia hites 
örökségét. 

Ara: egy drága élet. Jel a szikkadó Drávaszög árva 
földjén, s kibontott sötét zászló a vihartól tépázott 
őrtorony tetején. 


