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balázs 
attila 

tavasz 
(rapszódia) 

Benedek napján, Zita 26. születésnapjára fehér tornacip őjében hangtalanul be-
toppant a tavasz: az aléltságukból feltámadó békákat ismét tömegesen kenegetik 
az aszfaltra a gépkocsik, s most tarhót fogyasztunk zöldhagymával, vitaminszá-
lunk, a fáradtság ellen pedig dupla adag feketével küzdünk. Estefelé piros, strá-
fos mackóruhában kocogunk, mert — ahogy azt a régi hétpróbás bölcsek is 
mondották — ép testben ép lélek. Ennek tudatában futott az ógörög olimpiákon 
csillogó, fürge szökkenés ű  Klüpszomidész is. A futás edzi az izmokat, levezeti a 
fölös energiákat, a zöldhagyma pedig ki űzi a bélférgeket — hangzik az intés. 
Feleségünk kissé neheztel ően kérdi: 

—Miért beszélsz ennyit a regényedr ő l? Mondd, miért? 

Az órádra pillantasz, aztán gyengéden átkarolod: 

— Mert az ember sosem lehet elég jó önmagához. 

Benedek napja előtt volt a könyvbemutató, melyre szép számú közönség gy ű lt 
össze. Kicsit megrettentél, amikor belestél: nem voltak nyúlketrecek, így a disney-
landi pisztolyoddal lövöldöztél, míg a színészek a részleteket olvasták. A végén 
csütörtököt mondott a fegyvered. Megmakacsoltad magad mint egy szamár, s 
idegességedben nem tudtad magad saját erejedb ől kilendíteni a holtpontból. 
Hogy honnan jutott eszedbe a rút, púpos, rég halott Epiktétosz, nem tudom, lehet, 
hogy már az előző  nap  titokban ezt forgattad fejedben, a sztoicizmus harmadik 
axiómáját: ha módodban áll, irányítsd szavaiddal a jelenlevők társalgását olyas-
mire, ami illik, de ha történetesen másfajta emberek közé kerülve magadra ma-
radsz, akkor hallgass! 

Persze, magad is tudod, hogy ez csak kínos kimagyarázkodás, mert míg a békák 
felélénkülnek a váratlan h ő  hatására, mi elnehezedünk. A nagyapa szemét se 
csinálták meg rendesen: homályosan Iát, így egyre gyakrabban kényszerül tekin-
tetét befelé fordítani: 

— Minden rendben, apa? 

— Igen, fiam, csak nem hoztad a gatyám. 

— Nincs a batyuban? 

— Én sose húztam így föl nádrágot. 

—Húzza csak fel, hazáig kibírja! 

Hiába vitted be a borókaszörpöt a kórházba, az öreg már nem volt ott, ellenben —
valamivel később — a harmadik nagyapa leültetett és pálinkával kínált. (A har-
madik nagyapa kizárólag ilyen konstellációban jelentkezik. Ó feleséged édes-
anyjának az édesapja, magas, er ős, ősz, alakja szétválaszthatatlanul gyökerezik 
a már többször emlegetett Csantavérbe.) 

— Megjött a tavasz. 

— Csak ilyen szép id ő  maradjon! 
A szép idő  a tavasz lényeges mozzanata: ilyenkor a napfény mindent bearanyoz 
puha sugaraival, aranyba öltözik a táj, andalító szell ő  fújdogál az alig két-három 
méter széles Csíkér partjain. Fodrozza a Csíkér fekete vizét, a Csíkér fekete 
vizében fényes csíkok. Mire megérkezik az este, már az asztalnál ülsz és kanala-
zod a levest. 

— Köszönöm szépen, nem kérek többet. A többiből is szeretnék enni. 

Nehéz ilyet mondani, mert ilyen finom húslevest ritkán eszel. Még töröd a fejed, 
vajon helyesen cselekedtél-e, amikor odateszik eléd a könny ű , fehér, zsírtalan 
sültet. Hol szerezték? — villan át agyadon. Összeesküvésre gyanakszol, de a 
többiek arca nyugodt, mozdulataik kimértek ahogy közelebb tolják tányéraikat a 
húshoz, hogy le ne csöppenjen a finom szaft. Egyedül feleséged fürkészi feszül-
ten az arcod, de aggodalomra nincs ok, mert teljes egészében ura vagy a 
helyzetnek: határozott mozdulattal lekanyarítasz magadnak egy darabot. Balsej-
telmeid háttérbe szorítod, mert most az ízlel őbimbók orgiája következik. Vacsora 
után kibotorkálsz, megkeresed a fát, az alsó ágon kitapogatod és levágod a rajta 
lógó selymes vitorlákat. Így ingázunk lét és nemlét közt, nekibuzdulásaink taraján 

105 	és csüggedéseink hullámvölgyében. 



balázs 
attila 

oszlop, 
a harcos 
(interferencia) 

Már nem volt messze a város: látta a nap korongjára mered ő  építményeket, 
érezte a füst szagát, fülét a földre tapasztva hallotta a falak közé szorult emberek 
ideges dobogását. Kiegyenesedett és megveregette a ló izmos nyakát. A vár 
repedező  falai alatt haladva el a régi hídon jött át. A lejt őn a ló megugrott egy 
kicsit, de az erős kezek gyorsan rendre utasították: nyugodt, egyenletes tempó-
ban értek az útkeresztez ődéshez. Az egykori Kafe Ekspresb ő l furcsa illat áradt, 
ami Oszlopot a régi időkre emlékeztette, arra, amikor még Kodorral lovagolt: 
valami fűszer illata volt ez, amellyel valamelyik régmúlt portyázása közben talál-
kozott, s Oszlopnak az íze is eszébe jutott: kicsit csíp ős, kesernyés, mint maguk 
az emlékek. De rég is volt! Öten voltak testvérek: 
RÁT 
TÓD 
ZULUF 
IHAR és (ő ) 
OSZLOP. 
Mind halott már, csak ő  ítéltetett arra, hogy fáradatlanul járja a világot sosem 
pihenve, mindig éberen, kitartóan, esőben, szélben, rajtaütésszer űen jelenve 
meg itt-ott, ügyes fogásokkal tüntetve el az árulkodó nyomokat, h ű  négylábú 
segítőtársára bízva sorsát. Mintha nem is ló lenne, hanem óriásnyúl, úgy röpí-
tette hetedhét országon is túlra gazdáját az állat, amikor valahol szorult helyzetbe 
kerültek. Oszlop nem volt gyáva. Nagy volt, er ős és bátor, de nem vakmer ő . 
Sosem becsülte túl testi erejét, mindig józanul gondolkodott, tévedhetetlenül 
mérte fel a helyzetet, becsülte fel az er őviszonyokat — többek közt ennek köszön-
hette a mögötte sorakozó évszázadokat, a hosszú, nehéz id őket. Mint minden 
bölcs emberbe, belé is szorult egy adag csömör: elvben nem félt a haláltól, a 
befejezés egyik alapformájának tartotta, de minduntalan visszah őkölt, amikor 
elérkezettnek vélte a pillanatot. Rémületében ő rült erővel fúrta sarkát pejkója 
érzékeny oldalába. Most megborzongott, h űvös szél fújt a Duna fel ő l, ami égnek 
szegezte mezítelen combján a hosszú, egyenes sz ő rszálakat. Lúdbőrzik Oszlop, 
a bolygó hollandi — gondolhatta volna, ha agya elég rugalmasnak bizonyul 
ahhoz, hogy befogadja az efféle unguszti őz kifejezéseket. Ehelyett büszkén 
végiglovagolt a kora délel őtti órákban kihalt korzón. Úgy ült a nyeregben, mintha 
ő  lenne maga az Úristen: a villanyrend őröket semmibe vevő  lovason karcolást 
sem ejthettek a vadul tülköl ő  gépkocsik. A kötőféket a szobor Iába köré tekerte, 
úgy ment be a városházába, miközben a matinéról kitóduló tömeg szájtátva vette 
körül a csillogó sző rű  lovat. A közhangulatnak engedve te is elbámészkodtál, 
mert ilyen szép hátast még te sem láttál. A filmbeli meg se közelítheti: mesébe 
illő  volt meg-meglibbenő  sörényével — ezen a ponton szembesül ellenállhatatla-
nul a film a realitással, pedig nem is volt olyan rossz film, döbbentél rá, mert volt 
egy hordó, amit tévedésb ő l elszállítottak a Madagaszkárra, miközben a csapos 
lányába beleszeretett a bajszos kalóz, aki több tíz évet töltött a tengereken, sok 
vihart átvészelt, s most meg akar n ősülni. Meg is beszéli a csapossal, aki 
elégedetten dörzsöli a tenyerét, mert a bajszos kalóznak tudnivalóin szép kis 
vagyona van. Arra számít, hogy a kalózt nemsokára úgyis felakasztják vagy le-
szúrják valamelyik verekedésben, de erre nem kerül sor, mert a lány megszökik 
a kalóz fogadott fiával: a fiú örökségén kis hajót vesznek, s elindulnak a hordó 
után, közben a kalóz rájön a turpisságra és nyomukba ered, de nem tudja 
utolérni őket, ellenben elcsípi a hordót, amit a madagaszkáriak visszaküldtek. Itt 
még nincs vége, mert hatalmas vihar támad, melyben a hordó legurul a kalóz 
hajójáról s az áramlat egyértelm űen Madagaszkár felé irányítja. Az egyik jelenet-
ben a kalóz tehetetlenül belevágja kését az asztal lapjába, a következ ő  pilla-
natban pedig megjelenik a leány hófehér, fedetlen háta amint örök h űséget 
esküszik néki a varkocsos fiú —lágyan, figyelmesen, ahogy a Duna ömlik a 
Fekete-tengerbe. 

De ilyen szép lovat! 
Ilyen barnát akarok én is premier plánban. 

Oszlop gondterhelten lépett ki a galamb-patinás árkádok alól, s a hirtelen fény 
hatására kissé hunyorogva elindult a szobor felé. Döng ő  léptei előtt csendben 
utat nyitott a kíváncsiskodók serege. Egyesek mintha kérdezni szerettek volna 
valamit tő le, de aztán jobbnak látták nem zavarni a h őst, teljesen idegenül 
befurakodni a gondolatai közé, meg itt ez a rettenetes er ő  is, így tapintatosak 
voltak és hallgattak. Oszlop szemellenz őt formálva a kezéb ő l a toronyra pillantott: 
öten voltak testvérek, egy sincs már közülük: elment Rát, utána Tód, majd Zuluf, 
s elment Ihar is, akit Oszlop a legjobban szeretett. A legfiatalabb, fürge Ihar, 
akinek olyan szeme volt, mint a sólyomé. A kék szem ű , göndör, mindig mosoly-
gós Ihar. Oszlop egyedül maradt titokzatos küldetésében. Teljesen egyedül. 
Eszébe jutott az is, hogy a múltkor látott egy furcsa fejfed őjű  idegent, aki első  
pillantásra megtetszett neki — valami mágikus er őt sugárzott a derűs ismeretlen 
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—, de Oszlop nem állt meg. Mereven elhaladt mellette, még egy kicsit idegesítette 
is az ismeretlen fürkész ő  tekintete. Most már tudta, hogy tévedett, de ezen már 
nem lehetett segíteni. 

— Talán ismét összehoz bennünket a sors! —sóhajtott rosszkedv űen, s átvetette 
lábát a ló hátán. Klappogva haladt el a cukrászda el őtt, ahol hatalmas habcsókok 
sorakoztak az üveg mögött. 

Teljesen lehengerelten ténferegtél még egy ideig a központban — mintha rád is 
szállt volna valami a sosem látott, szótlan daliát váratlanul megrohanó emlékek-
bő l. Hirtelen buszra szálltál, hogy utolérd, de nem sikerült: ekkorra már ő  is kinn 
járhatott a káposztaföldeken. 

Pedig nagyon szerettél volna kérdezni valamit. 

(ITT LASSAN KI IS CSÚCSOSODIK A TUDATHASADÁS.) 
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balázs 
attila 

fi rke, 
a 
tengerész 

(folytatás) 

Ma 1980. április tizenötödike, az év 106. napja, s én elmondhatnám Firke 
történetét, Firkéét, a tengerészét úgy, ahogy elmondtam Oszlopét, a rettenetes 
erejű , éber harcosét. Firke tö гténetét, aki egy rakomány piros tojással elsüllyedt 
valahol aHúsvét-szigetek közelében. Elmóndhatnám annak a nyúlnak az esetét 
is, amelyiket elkaptak és könyörtelenül kifeszítettek befestve a tojásait, az egyiket 
zöldre, a másikat sárgára, de nem teszem, mert ehhez valójában még túl fiatal 
vagyok, így félreteszem ezt a témát, hadd erjedjen, nehogy csakugyan a korai 
virágzás, nem is a virágzás, a korai lombhullatás kelepcéjébe essek, amire 
egyébként figyelmeztet is a történelem. Az a történelem, amely Oszlop számára 
például egy emberöltő  csupán, Oszlop számára, aki úgy lovagol át az egyik 
évszázadból a másikba mint mi a naplementéb ől a virradatba igazság szerint 
elég gyorsan lemorzsolódva. Oszlop tudja igazán, milyen veszélyes lehet az 
(...), nem, Oszlop tudja igazán, hogy valójában milyen távol vagyunk a böl-
csességtő l múló kitapinthatóságunkban, s milyen veszélyes lehet az, ha min-
dent beárnyékol az emlékezés szenilitása —így töprengek én önmagam-
nak is ellentmondva, míg érzem, felfogom a mondatok kínos pontatlanságát. 
Olyan ez, mint amikor valaki részegen pikádózni próbál, pedig az igazság az, 
hogy a vitaminizálási lendületemben annyi sárgarépát ettem, hogy bosszantóan 
nő l a hajam, szemem kimered, s az els ő  füttyre;csücsörítem az ajkam (meg még 
más dolgokat is m űvelek). A kontinuitás-diszkontinuitás-eklektika kérdésében 
járatosak itt nyilván észrevették, hogy egy éles kanyarral visszatértünk az ÉN-re, 
mert most nincs szükségünk a TE, mitöbb, az Ó távolságtartására. A történelem 
és a folyamatosság, az objektív és a szubjektív viszonyának a fejtegetésénél 
ilyesmi nehézkesen is hatna. 

ÉN, TE, Ő  —így fog ez váltakozni a továbbiakban is, mert így váltakozik ez, mióta 
világ a világ! Mert ki kell használni a rendelkezésünkre álló id őt. 

Így ment ki apósom is Németországba; s most egy piros hajóval tért vissza, míg 
Firke tojásait a tenger fakítja valahol a csendes mélységekben vörösre festve 
körötte a vizet. A piros hajóval apósom behajózott a kapun, s lehorgonyzott a 
nárciszok mellett. A cica nagyon megörült neki, amikor magához tért a meg-
lepetéstő l és a sötét szemüveg mögött megismerte az IGAZI GAZDAJAT: a lá-
bához dörgölőzött, begörbült, komolyan úgy tett, mintha panaszkodna, hogy nem 
etetik rendszeresen, pedig ez részigazság csupán, ugye, mert ha nem is szereti 
a sárgarépát, kapott mást b őven. A kocsi mérete és izzó színe a szomszédot is 
átcsalta, aki nem kívánt mást, mint pontosan azt, hogy hajthassa egy kicsit. 
Apósom rendes gyerek, mindenekel őtt haver a javából, így bele is egyezett, 
aminek —óriási megelégedésére — az lett a vége, hogy a szomszéd irigyen 
csettintve simogatta meg a járm ű  oldalát. Az automata váltó, az üléshez tapasztó 
gyorsulás és főleg a stabilitás bűvöletében mondta: 

— Nagyszerű ! 

Csantavéren is megcsodáltuk: körülálltuk és sajnálatunkat fejeztük ki amiatt, 
hogy vissza kell térnie Németországba, amikor apósom váratlanul elfehéredett 
nyugtalanul tapogatva zsebeit: valójában az történt, hogy a kocsiban felejtette 
mind a két kulcsot — az egyiket, a használatban lev őt, a szélvédő  előtti, műbő rrel 
bevont párkányon, a másikat pedig a felölt ője zsebében, amit a széles, szintén 
műbő rrel bevont hátsó ülésre dobott. Elfordulása — mert nem tudta végignézni, 
hogy verjük be Jencivel a jobb oldali, háromszöglet ű  ablakocskát — valószín ű leg 
lélektanilag is indokolt, nem is volt nehéz észrevenni, ő  viszont, úgy vélem, nem 
vette észre, hogy mi meglestük, s őt lehetséges az is, hogy a saját gesztusát sem 
regisztrálta, miután az ócskaságok üzletében fityókokat vettünk, mert a fityókot 
szopogatva isten igazából — egyesek ezt így is merészelik mondani! — be lehet 
cirka ntani. 

— Én is mecek nacapával! —így mondtam valamikor rég, amikor nagyapa felhúzta 
az újságpapírral bélelt gumicsizmáját. Állítólag csakugyan így mondtam: én is 
mecek. 

Málnaszörpöt ittam, olyat, hogy az ajkamra ragadtak a ráröppen ő  muslincák, 
amiket nagyapa gyengéden szétkent a kézel őjével. Akkoriban kezdett gyengülni 
a látása, hogy aztán egyre ijeszt őbb méreteket öltsön az A-vitamin ellenére, mert 
— mint ahogy azt ki is hangsúlyoztam szomorúan a traktátusban — nem csak a 
látás természetes gyengülésér ő l van szó: szemére alattomosan rákúszott, szem-
golyóját finoman bevonta a hályog csipkés függönye. Nem tudom, kapott-e már 
szemüveget, nem tudom, mi történik vele mostanában visszatérve a fityókra: a 
fityók alul öblös, felfelé sz űkülő  tökéletes formája jól az emlékezetembe vés ődött. 108 



Nincs is baj a fityókkal, míg az ember szétvetett lábakkal, nehezen forgó nyelv-
vel, szakadtan ki nem áll a kocsma közepére, ahol mindenki óriási örömére 
agyafúrt tréfacsinálók suttyomban sört öntözgetnek a zsebeibe. A baj ott kezd ő-
dik, amikor az ember a Piroskát és a farkast sem érti a fityók nélkül, amire 
összerezzenek, mert itt a fityók mellettem, míg kissé megkésve M. száz-
éves magányát olvasom, amikor valami egész furcsa dolog történik: mintha 
a könyv lapjai közül léptek volna elő  valamely leírhatatlan er ő  által vezérelve ,az 
ezúttal medvét táncoltató cigányok: kopott medvebocsot vezetnek láncon az 
aszfalt közepén: a bocs táncol, s a bot szurkálására azt is megmutatja, hogy 
púderozzák be orruk hegyét az els ő  randevúra induló leánykák. A szomszéd 
valamit motyog elidegenedésrő l, közönyrő l és dehumanizálásról, de nem figye-
lek oda: a kis kopott Jovica szívesen visszatérne az erdőbe, puha, zöld fész-
kébe. 

Ezek nem kerek történetek, inkább olyan tojás alakúak. 
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A Sinkó-díj bíráló bi-
zottsága (Bognár Antal, 
Sziveri János elnök és 
Thomka Beáta) 1980. 
április 21-i ülésén dön-
tést hozott az Alapít-
vány 1979. évi irodal-
mi díjának odaítélésé-
rő l. Az 1979;  évi Sin-
kó-díjat BALÁZS ATTI-
LA érdemelte ki próza-
írói, kritikusi és m ű for-
dítói tevékenységével. 
Balázs Attila Cuniculus 
című  regényének meg-
jelenése a mai jugo-
szláviai magyar próza 
jelentős pillanata. A re-
gényt a merész forma-
kísérlet mellett az atény 
is minősíti, hogy benne 
a fiatal nemzedék saját 
életérzésének eredeti 
megfogalmazására is-
mert. A díjazott kritikai 
írásait a szemléleti fris-
seség jellemzi, m ű for-
dításaival pedig a mo-
dern irodalom értékeit 
közvetíti. 

Újvidék, 1980. ápr. 21. 

Bognár Antal s. k. 
Sziveri János s. k. 

Thomka Beáta s. k. 

balázs 
atti la 

önéletrajz 

1955-ben születtem Újvidéken. Szüleim tanügyi munkások voltak abban az idő-
ben, nem nagy keresettel, de fiatalok és boldogak. Én ugyan egy kicsit korán 
érkeztem, de aztán — idővel — beilleszkedtem, vagyis: megszoktak. En nem 
ugrottam meg a szaltómat mint Oszkár a Pléhdobban, így lassan felcsepered-
tem. Útközben megtanultam beszélni, de még inkább hallgatni és figyelni úgy, 
hogy a belső  feszültségnek kívülről semmi jelét se mutassam. (Most hogy „koro-
sodom", egyre kevésbé vagyok képes erre az önuralomra, gondolataim mind-
untalan elkalandoznak.) Gyermekkorom jelentős részét tanyán éltem le, Becse 
közelében, a Holt-Tisza—Tisza szögben a jóföld ű  Medenacsbsn (Medenjača). A 
tanya nagyapáé volt, akinek Bolmánnál átlőtték a vállát. Egyébként ő  a Cuni-
culus-nagyapa, akit sűrűn emlegetek egyetlen regényemben. Most lapulok és 
várom a fejleményeket. 

A tanya nagy hatással volt rám: a gyümölcsös, a terhük alatt roskadozó fák, 
a pingponglabda nagyságú ropogós tömör cseresznyék, az estékbe nyúló pá-
linkafőzések. Már-már úgy tűnik, nem is pingpong, teniszlabda nagyságúak vol-
tak, fényesek, pirosak, s úgy pattogtak a forró nyári éjszakákon, hogy alig 
lehetett aludni tőlük, de lehet, hogy ez nem is igaz. 

Újvidéken jártam iskolába, s az iskolát, annak ellenére, hogy jó tanuló voltam, 
rettenetesen gyűlöltem és most is — az idő  nemhogy tompítaná, apokaliptikussá 
növeli bennem ezt az érzést, a táblák és a fapadok iránti ellenszenvemet. 
Álmomban néha meglátogat aKréta-királyfi, s olyankor nagyon izzadok, van 
hogy kiabálok is, ilyenkorrendszerint rossz közérzettel ébredek. A kétségbeesés-
be tud sodorni néha, hogy mindennek még nem vetettem véget: az UJVIDÉKI 
BÖLCSÉSZKARON abszolváltam, a fakultás magyar tanszékén. 110 



kalapáti 
ferenc 

cuniculus 
vitae 

(nyúl életem) 

„Az ember pedig 
sohase legyen 
olyan embertelen, 
hogy idegenként 
álljon szembe az-
zal aki hozzátarto-
zik. Legyen tehát 
igenis elfogult, ez 
kötelessége is. 
Hogy milyen mér-
tékben? Oly mér-
tékben, hogy még 
a legtárgyilago-
sabb idegen se ne-
vezhesse ostobán 
elfogultnak. " 

Füst Milán: Hábi-
Szádi küzdelmei-
nek könyve 

bográcsba szült a pap 
sokáig szopogatta lábamat 
miután kimert' e léből 
felettem összezáruló menedékből 
magamba fulladok bele 
testemben őrölve a borsot 
apróbbra mint a kritikus szeme 
lehet por és belőlem felhő  
mely egy kissebbfajta gordiuszi csomóban tekereg 
(itt találkozik hely és idő) 
hogy ott eshessek le majdnem ahova indultam 
a pincéből és a tizedik emeletről 
nézve magam anyánk 
ráskai lea képében 
a tizenhat-gyermekes nagyvilági nő  
testében megfogant tizenhetedik gyermek 
óriás-nyúl foga 
a sacramentó iszapjából kimerve 
renóban tűnik el ismét 
egy körhinta kerekén megfordulva 
mint valami egyetemes világtengelyen 
hogy az ilirska szobakonyhás szegletében 
bodri ássa ki újra 
a szindbádi velőscsontban megmutatkozó ősi phalloszt 
melyre ha sót szórnak 
megfordul rajta máris terézia 
és a ráskai lea érdemérem 
kökörcsinekkel díszített nagydolog-fokozata 
járkálnak körülöttem 
mintha hajókürt szólna 
egy zenekar indulót játszik 
ide húzzák a fejembe 
az elszabadult folyami sleppet 
ebbe a hagyományos botfülűségbe 
hogy megjavítsanak 
s a padlás árbockosarából nézem 
hogy csókolnak üres arcokat 
végem 
minden mögül kilátszó fülem 
ha már látok elkaptak 
szorítják a fejem fölé méternyire felkúszott végzetet 
kíváncsiságom szemfölötti vitorláját 
mely szél ellen irányítja a szemet 
s melyet ha észrevesznek 
bennem érvényesül a drótozott fül 
a kötött hallású vízinyúl terv 
ahol kedvemre szaporodhatok 
éghajlattól és időjárástól mentes beltenyészeten 
vérhasban támadok fel 
benned és a gereblyében 
mindennemű  ütő  és vágó 
szerszámban az összegezésben 
mondom hu 
velő t rázó nevetéssel 
ugrasztva ki rejtekéből 
a kővé meredt őstunyát 
emlékeink középkori várrá növekvő  glóbuszát 
mely felett csillagként ragyognak a nullák 
mozdulatlan tóban a vízihullák 
arcodba meredek bele 
kora hajnali képe 
egy keskeny csípőjű  lánynak 
kibe magam szorítottam fejem 
hogy se ne lássam se ne halljam azt amit énekel 

Igy kell járni 
úgy kell járni 
sárikati tudja hogy kell járni 
póruljárni 

kiből sehogyan sem tudom kihúzni magam 
111 	hogy legyek 



meg nélküle különválasztva 
almát férget 
milyen sorrendben egyék meg 
a nyulak a nyulat 
ezt a bennem párolódó agykérget 
melyben mondják 
legfontosabb a rendszer 
a háziasított nyúl csökkent koponyatérfogata 
saját magába gondol bele 
mint felrobbant repesz-retesz-gránát 
ajtó a bezárt gyülekezeten 
kilincsen kolumbus lóláb alakú 
szerencsével patkolt keze 
kimegyek tisztelt csírájában elfojtott 
kalodába zárt invenciójú egybegyűltek 
hogy hallatsszon az ajtó csapódása 
hogy megrökönyödjek magam is 
erre a mifelénk szokatlan zajra 
beszéddé erősödő  hangzavarra 
mely valami csoda folytán kitört 
hermetikusan meghitt körünkb ől 
és titkos utakon közeledik 
az olvasott nyúl fogalmához 
ahogy én is óvatosan közeledek 
egy nálam kétszer vékonyabb lányhoz 
hogy megtudjam mi van 
illetve mi lenne 
ha lecsapnám. a, villanyt 
és derékba tornem 

döfném 
mutassa 
mutassa hol van 
hol vagyok elrejtve 
honnan kell kihúznom magám 
hogy kiússzak a partra 
mielőtt hálóba akadok 
és szárítani tesznek a napra 
el ne romoljak 
mint szent péter lepkehálóval kifogott lelke 
sülés után 
porcukorban hempergetve 
dobozba raknak el 
a töksötétben ne tudjam meg soha 
ki az aki buktat és ki az aki ver 
lenyelve a porhanyósított falat 
magamat 
történetem artézi kútjába zuhanok 
behúzva farkam fülem 
mielőtt kutat fúrnának a számba 
saját történetem mondom el 
eredtem 

földes szobában 
egy kemence patkóján 

futásnak 
valahol szlovákiában 
hol falut neveztek el a családnak 
mindenkinek adósa 
volt majd oda 
telepedett ahol összeér az a bizonyos 
csiklónk mozgatója 
a tisza és a duna közös partjához közel 
úszunk a víz alatt míg ki nem fognak 
gyomrunkon a gyógyszerek 
s a hullámok ki nem vetnek 
szavak hullámtörő  gáttal szegélyezett fövenyére 
a hullámat törik meg 
hol az igazság bordó és plasztikus 
fehér betűkkel 
fehér lapra szedve ki ezt a szöveget 
az utcán lóbálom 112 



mint valami végetérhetetlen kollázs kolbászt 
a farkamat 
melyért rettegek 
hogyha egy pillanatra szem elől tévesztem 
valaki leharap belőlem egy darabot 
amíg kolumbusz urat a határig kísérem 
hogy átsegítse szent kristófot a folyón 
s a történetek igazolást nyerjenek 
beülök egy moziba veled 
a város arénájába 
ingyen port  osztanak 
filmet vetítenek 

semmiféle csatározást kezdeményezni 
lavírozás virradatig 
a bennszülötteket vörös matrózsipkával 
térítve az igaz hitre 

nem tudom tovább nézni 
kimegyek előkeríteni a mosdót 
hogy bele leheljem a lelkem 
legalább ebbe a mellékhelyiségi kürtbe 
torkom kormos küгtőjébe fújok 
szólaljon már meg végre 
diákkori titkos szerelmem 
kivel nem volt 
s most már úgy látszik nem is lesz 
szerelmi kapcsolatom soha 
a bőnk báni már megbomlott elméjű  melinda 
ajkairól legördülő  szavak tornya 
számban reform torta 
két kézzel kapaszkodok bele 
nehogy leforduljak a székről 
papírlap fölé görnyedő  
meg-meg mozduló alakzat árnyéka 
a választott sorsnak 
személy szerint is tagja az expedíciónak 
a yukatán félszigetig 
talán akad lyuk e lyukban 
hogy kihúzhassam magam 
az erdőben felállított hurokból 
melybe faluvégi krisztus gyanánt 
magam bújtam 
legalább az történjen amit akartam 
s ne véletlen járvány által legyen életemnek vége 
lll. pá/ pápa titkos betegsége 
fertőzi a királyok közül azt 
ki vatikánba megy felszentelésre 
adják rá áldásukat a sédhetetlenek 
az áldozati tyúkra 
acél patkót tesznek 
s mint parányi hangvilla-harangot húzom félre 
álmaim mind terebélyesedő  gödrét 
bele ne essek ha lépek 
téglával tömöm tele 
ököllel döngölve a szóárkádokat 
meg ne roppanjanak az olvasás alatt 
az elítélt szemében a könnyek 
saját lakásom ablakát verem 

kimegyek 
minden csöndes 

de minha kopogtattak volna 
a fűrészbe új élet teszek 
innen származik apám a favágó 
és kertészet közt ingadozó asztalosmester 
megtört faltörőkos feje 
kiürült borosüvegbe dugva bele 
sohasem láttam kútba ugrani 
csak padláson lógni-lengni 
én független akarok lenni 
bár erre már nem emlékszem 
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elúsztattam őket 
ők voltak az elsők akiket sikerült eltemetnem 
a vadász ólompalackjába tennem 
hogy a gondolkodás malmában őrlődjenek fel 
mielőtt a sebész léket vág belém 
végem 

aki másnak vermet ás 
dugja meg a nagymamát 

elnyerem saját pizzámat 
s pofájába lököm 
hadd akadjon meg torkán a falat 
hogy legalább röptében láthassam 
volt e benne lélek 

amikor mint urlike ágyamban  tüzelt 
agyamban 

s belevágtam kardom 
hogy kifakadjom a bele 
vérbefojtva a kardvirágot 

egy medve akarta /e húzni  bőrömet nyúzni 
a szűcsipar legújabb divatsikolyát látva meg bennem 
az úton látszólag élettelenül heverő  nyúlban 
elfekvő  álcázás rendszere 
felénk mindinkább a mozdulatlanság irányában halad 
a nyomokra elméletileg többszörös csomót kötve 
egyszer csak azon kapja magát úgy maradt 
két buszmegálló között 
mint vakablakban galambmész 
tépett fekete galambok raja 
a szent márki portára zsúfolt téren 
uniformizált pincsi siet el az ablakok alatt 
a kritika boncasztalán 
böllérek borotvaéles kése siklik nyakamon 

pengéjük fényével  síkálva arcomat élével 
hogy hasonlóvá tegyen rettegett ivón 
a falu operetthős periklésze 
templomok labirintus-vétóján keresztül 
a perzsákhoz menekülve hadvezér legyen 
zsolttal hegyek közt bolyongva 
élesztővel kelve át az alpokon 

ahová indultunk 
tutáliber máliber 

zsoltárom velem egybeolvadó kántorával 
közös vadászküгtbe fújunk 
hadd röpüljönek ki rajta a szavak 
soha be nem vallott közös szerelmeink 
a XIV. lajos ellen elkövetett merénylet 
vádlottjai kiket álmatlanságra ítéltek 
jean d'arc meg az összes többi lányok 
akiket szerettünk volna 
és most itt babrálok ezzel az istenverte verssel 
s nem tudom kihúzni belőle magamat 
a reszli ruszli halat 
mi víz felett tart 
begyújtva télikabátba 
üvegesedő  szemmel 
a szemet helyettesítő  üveg tükréből látva 
ahogy integetek 
torkomon lefolyt történetem kora (az egri leányka) 
queen anne ráskai lea 
cáger lavór feleség gyerek béke 
szeretőmnek hernyótalpas alatt 
lett vége 



mák 
ferenc 

az 
intellektus 
cinizmusa 

Balázs Attila: Cuniculus, Symposion könyvek 55, 
Forum 1979. 

A jobb fajta emberek bizony mind őrül-
tek. Csak a középszer meg a tehetetlen-
ség éli világát... Egyébként minderr ő l 
nem érdemes beszélni." 

Dosztojevszkij 

befogadó interakciójából. Ahhoz azonban, hogy ezt 
megtegye, az írónak első  pillanattól kezdve szembe 
kell fordulnia a valósággal. 

A Cuniculusban eze a „b űvészmutatvány" — minden 
szerkesztési aránytalanság ellenére is — magas m ű-
vészi szinten valósul meg. Az író konstruál egy 
hőst, Cuniculust, aki helyettünk cselekszik és el-
szenvedi a cselekvést. A nyúlnak helyzeti el őnye 
van: egyfel ől szabadságát semmilyen korlátok nem 
akadályozzák, másfel ő l önmagának sem tartozik 
morális felelősséggel. Történelmet „csinál", pusztít 
és alkot, szerelmi életet él, közben soha, de soha 
nem kényszerül mérlegelésre, latolgatásra, mert ha 
csak egyszer is kételyei támadnának, máris emberi 
alakot lenne kénytelen ölteni. 

Szinte a regényh ős „akaratától" függ ően változik a 
regény szerkezete is. A történelmi regény kalandjai 
hirtelen egy intellektuális magatartást sejtet ő  (és gú-
nyoló) áltudományos, ex katedra-szer ű  töprengésbe 
csapnak át, hogy azután minden megindoklás nélkül 
a szerelmes regények patetikus-érzelg ős stílusát 
követve érzelmi vallomásba torkolljanak. Mindezt az 
író játszi könnyedséggel teszi, egy intellektuális ma-
gaslatról fricskázza a sima világot — a tegnap még 
fogyasztói társadalomnak nevezett és átkozott hét-
köznapiságot. Az adott helyzetben a legfelfoghatóbb 
írói magatartás: az intellektus cinizmusa a valóság 
idiotizmusával szemben. IV. Henrik palástja, mely 
megvédi a kiszolgáltatottságtól. 

Ennek az írói magatartásnak jogosultságát igazolja 
a kétely, melyet —éppen azért, mert szembenállása 
a világgal következetesen végiggondolt intellektuális 
oppozíció —Balázs Attila ha akarná sem tudná eltit-
kolni. „ ... kavargó történetek, történet darabkák, 
képek, gondolatok és a gondolat-töredékek, ötletek 
és ötlettelenségek stb. szoros egymásmellettisége." 
Mindez maga az alaktalan, a megformálhatatlan, a 
megnevezhetetlen. 

A kétely újra az ősiség dicsőségében tetszelgő  
európai ember tudatának kisajátítója lett. Megfogal-
mazása európai jelenség. Peter Handke, fiatal oszt-
rák író errő l így ír:.. .. csak állapot mind, nem 
kerek történet". „ ... elmúlnak, mire odaér a szó". 

a szokott megtisztult madá гtáv/atig sosem ju-
tok el". Balázs Attilánál ez így fogalmazódik meg: 
„ ... mintha egy magam duzzasztotta folyóban ful-
dokolnék. " Ezután következik a gondolkodó ember 
legőszintébb felkiáltása: „Értsék meg! itt babrálok 
ezzel az istenverte kalappal, s nem tudom kiemelni 
belőle a nyulat, míg mások ezt olyan elegánsan 
csinálják. " Maga a beteljesülés tehát egyre távo-
labb kerül. 

Egy merész vállalkozás sikeres terméke a regény. 
Nincs benne klasszikus fegyelem, de romantikus 
csapongás se. A m ű  lényege a kiábrándulás, elfor-
dulás egy túlkanonizált, a fegyelmet a terrorig foko-
zó modern világtól. És Balázs Attila tisztában van 
vele, hogy ez már semmikép sem szolgálhatja az 
individuum integritásának megő rzését. Az elképzelt 
hős szabadsága és az ember tehetetlenségének 
szembeállítása ad ironikus színezetet regényének. 
A következetesen végiggondolt valóság és a való-
sággal szembenéz ő -menekül ő  intellektus — ha pilla-
natra is — szorongást feloldó megnyilatkozás lesz. 

Egyre reménytelenebb a törekvés, hogy az ember a 
világot a maga teljességében birtokába vegye. És 
így egyre kilátástalanabb lesz a küzdelem, egyre 
esetlegesebb a tett, mert a világ többé nem lehet az 
individuum értékének kifejez ője. A reneszánsz em-
ber, azzal, hogy birtokába vette a teljességet, ön-
maga nagyságát és képességeit egy számára min-
denkor katartikus megtisztulást jelent ő  folyamatban, 
az alkotás humanisztikus folyamatában tudta fel-
mérni. Az új világ emberének figyelme a részletekre 
irányul és legfeljebb a részletekben sejtheti meg az 
emberit, most már mint örök, megoldhatatlan és ki-
békíthetetlen ellentmondás a valósággal. 

. céltalan muszáj-játék ez" — vonja le a tanul- 
ságot a gondolkodásra kényszerített egyén. Balázs 
Attila Cuniculus cím ű , most megjelent regényének 
egyik legszebben, legdrámaibban kibomló végkö- 
vetkeztetése ez. A regény maga egyetlen metafora. 
Nincs fabulája, a történetek — helyesebben a törté- 
nések —állóképekké merevedve követik egymást, 
mindegyik önmagában is kerek egész, megbontha- 
tatlan egység. Ezzel a szerkesztésmóddal a legtisz- 
tább formában Jancsó Miklós vagy Fellini filmjeiben 
(nem véletlenül éppen a filmm űvészetben) találko- 
zunk. Amikor a m űvész ezt a kifejezésformát vá- 
lasztja, az legszigorúbban megköveteli a probléma- 
érzékenységet a befogadótól. Követeli, hogy az 
eszmélésnek ugyanazt az útját tegye meg, együtt 
bukjanak föl, és együtt merüljenek alá a valóság 
„muszáj-játékában". Ha megtörtént az egybehan- 
golás, a szinte az együttlélegzésig történ ő  azonosu- 
lás, a művész átadja a közlési funkció jogát a való- 

115 ságnak, észrevétlenül kivonja magát a valóság és a 



toldi 
éva 

de 
profundis 

„az 
elképzelhetetlen: 
az 
véd 
minket." 

(somlyó györgy) 

1. 	 6. 
Kirúgni magunk alól 
a kisszéket! 
Szárba szőkkenteni a betűket, 
hogy beleverjük fejünk 
a csillagokba. 
Elmondani... 
De lesz-e mit? 
És lesz-e hogyan? 

2. 

Gondolataim végiggurulnak 
a járdaszegélyen. 
Kapkodnám őket, 
egyre lázasabban. 
Kupacba gyűjteném - 
talajtalan megnyugvás. 
Minek? 
Minek? 
Öncsalásom így is 
álom-egyszerű . 

3. 

Néhanap még eltévedűnk 
magunk-csinálta rejtjeleink 
forgatagában. 
Aztán lassan kitapintjuk: 
szék, ablakkeret, zongora. 
Otthonosságunk elfeledteti 
a mélyre ásott távolságot. 
Pedig szeműnk alól kiszüremlik 
a bizonyosság. 

4. 

Kertben állok. 
Kerítése csontjaimban. 
Átlépni készülöm. 
Mióta már! .. . 
Köröttem egy-két 
eltévelyedett-fennakadt betű . 
No, meg G. A. fő id felé növő, 
láthatatlan tulipánjai. 

5. 

A mélyből kiáltok. 
Tüdőmből kipattan 
millió viola-buborék. 
Röptükben rnegállnak, 
a fényben száradnak. 
Tengernyi meghervadt buborék 
takarja előlem az óceánt. 

116 

Egy reggel arra ébredtünk, 
küszöbünknél már a tenger. 
Kezünkön is észrevettük a 
folyó-vonulatokat, 
csermely-patakzásokat. 
Aztán nekiláttunk a gátépítéshez. 
Mondják áttörhetetlen lett. 
Mondják. 



Ki tudja már, honnan és mikor került a hatalmas k ő  a falu központjába, az 
utcasarokra. Nagyságra felér egy féléves borjúval, mégsem fordulnak felé az 
emberek. F ű  és gaz veszi körül. Az utca túloldaláról úgy t űnik, hogy egyetlen 
növény sem tudta meghódítani: hasztalan kísérleteznek, hogy felkapaszkodjanak 
oldalára és hátára. Közelebbr ő l azonban jól látható, hogy itt-ott a vájataiba 
behúzódott po rt  termő re fordította az esővíz: igénytelen zuzmótelepek festik 
zöldre, sárgára egymásba torkolló csatornáit. Tüskéi és élei nem szúrnak és 
hasítanak már, nem védekezik, mint labdává gömbölyöd ő  óriási sün, mégsem 
közelítenek felé a járókel ők. Ezüst színét fakóra mázolták az évek, legfeljebb 
földhöz tapadó hasán ő rzi egykori csillogását. Háta közepén évtizedek során 
emberi láb csiszolt talpalatnyi mélyedést. Valamikor vasárnap délel őttönként 
szamárfüles füzetével kezében lépett fel a falu dobosa a k őemelvényre. Körül-
nézett, hogy észrevették-e, majd felemelt tekintettel kiáltotta a körülállók felé: 
„Figyelmezzenek!" Belelapozott füzetébe, várt egy-két percet, hogy a templom-
ból kifelé sétálók a nagymise túlvilági szépségeib ő l visszatérjenek a valódi viidg-
ba, és most a pap helyett felé fordítsák tekintetüket. A dobos körül is, éppen úgy, 
mint a templomban, mindenki tudta, hogy hol a helye. Néhány öreg feketeruhás 
parasztember a kő  mellé lépett, talán azok, akiknek hallása — tekintettel id ős 
korukra — megromlott; mások a túloldali karót (azért állt ott, hogy a szekerek ne 
menjenek fel a járdára) fogták körül, a hallgatóság nagyobb része pedig szem-
ben a téren sorakozott. Amikor elcsitultak, a kövön álló maga elé tartotta füzetét, 
és olvasni kezdett: „ Ősz János tudatja közönséggel, hogy másfél éves hasas 
kocája van eladó. Érdekl ődni lehet Ősz Jánosnál mezősori lakásán." 
Felemelte fejét és folytatta: „Patócs Gergely tudatja közönséggel, hogy fél hold 
hereföldje a falu alatt haszonbérbe kiadó. Erdekl ődni lehet Patócs Gergelynél 
kisúti tanyáján." 

Vagy: „Kőrösi József tudatja közönséggel, hogy másfél hold ősszel trágyázott 
első  osztályú föld a Rúzsa-döllőben örök áron eladó. Erdekl ődni lehet Kő rösi 
Józsefnél itt a hirdetésnél." 

„A hirdetés véget ért" — mondta befejezésül, és lelépett a k ő rő l, majd elve- 
gyült hallgatói között. Az asszonyok hazafelé indultak ebédet készíteni, a férfiak 
pedig folytatták a megkezdett beszélgetést vagy ebédid ő ig a kocsmába mentek. 

Van már tíz éve is annak, hogy a dobos nem lép fel a hirdet őkőre, azóta az 
utcákat sem járja. Régi hétköznapokon ugyanis dobszó hívta fel alakosság 
figyelmét az utcasarkokon, hogy gyülekezzenek, mert közérdek ű  közlemény ke-
rül felolvasásra. A gyerekek ilyenkor futva igyekeztek anyjukhoz, nagyanjukhoz, 
a kiskaput is nyitva hagyták. A férfiak a szántóföldön dolgoztak, csak este tudták 
meg, hogy doboltak a faluban. Az asszonyok ezt elmesélték, mert a fontosabb 
események közé tartozott. A gyerekek a dobost legalább tekintélyes hivatalnok-
nak gondolták, pedig parasztember volt, néhány dinárért vállalta a munkát. A 
kisiskolások úgy igyekeztek befelé, mintha fagylaltos csengetty űje szólna az 
utcán, és a kaputól az ajtóig kiabálták, hogy dobolnak. Terebélyes asszonyok 
kocogtak ilyenkor lihegve a sarok felé, de ha a nagy igyekezet ellenére is késve 
érkeztek, a szomszédok mindent pontosan elmeséltek, s őt más is szóba került. 
Feledték a félig kimosott rúhát, a kosár alá bújtatott paprikásnak szánt kakast, 
meg azt is, hogy a malacokat ilyenkor már be kell engedni az anyjukhoz szopni. 
Annyi mondanivaló került el ő  hirtelen, hogy nem is tudom, mi tö гténik, kinek 
mesélik el, ha nem találkoznak össze az utcán. Végül is azzal váltak el, hogy 
„Jaj, gyerünk, mert engem agyonüt az uram, ha semmit se csinálok!". 

A dobos hétköznapokon kizárólag közérdek ű , hivatalos, az egész lakosságot 
érintő  felhívást kiabált ki; az eb-, disznó- és tyúkoltáson kívül azonban alig tudott 
bármi újságot is mondani. 

Azt már nem tudta, hogy a hirdetés kikiáltása milyen nagy jelent őségű  volt az 
asszonyok számára, hogy szavai kapcsán másnap reggel milyen nagy igyeke-
zettel dugdosták az állatorvos el ől a tyúkokat a padlásra, a „hátsó" ólba vagy 
egyéb biztos helyre. Reggelre megfogyatkozott a baromfi, mert ugye, a vágásra 
szánt jószágot el kellett különíteni. Akkor még ez a megtakarítás, az aprópénz is 
számított. 
A törvény kijátszását nagy körültekintéssel végezték az asszonyok, mintha súlyos 
bűntényt követnének el, mintha lopnák sajátjukat. Hajnalban, amikor még nem 
kukorékolt a kakas, ők már megzavarták a tyúkól éjszakai nyugalmát, nehogy a 
szomszéd megsejtsen valamit; nem tudva arról, hogy ezen a napon mások is 
korábban keltek a megszokottnál. Lelkiismeret-furdaló tettüket mégis igazoltnak 
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Nem emlékszik már a falu arra, hogy mikor tette meg utolsó dobpergéssel kísért 
falusi körútját a dobos. Elt űnését legfeljebb az asszonyok hiányolják: így ritkáb-
ban látják a szomszédasszonyt, és elmaradnak az oly jóles ő  beszélgetések, mert 
amíg a gép mos, erre is jutna id ő . 
A dob bizonyára már a padláson hever valahol, de a k ő  ott áll az utcasarkon, és 
idézi a gyorsan távolodó közelmúltat, amikor az emberek még legfeljebb piros-
betűs újságot vettek kezükbe, és egész héten böngészték, újraolvasták, mint a 
ritkán látott regényt, vagy a mindig kéznél lev ő  Bibliát. Arról pedig semmit sem 
tudtak, hogy miként lehet (és nekik szabad-e) írni az apróhirdetés rovatba, ha 
egyáltalán volt ilyen. Náluk alaposabban senki sem olvasott újságot (és bizonyá-
ra nem is fog). Ha már megfizették, végig elolvasták. Mesélni is kellett ám arról, 
hogy mit ír az újság, mert sokan nem értettek a bet űhöz. 
A gyerekek a dobra nem tudnak rákérdezni, de valamelyiküknek talán eszébe jut 
arról érdekl ődni, hogy minek van az a nagy k ő  ott az utcasarkon. 
A nagyanyák és nagyapák pedig azt válaszolják, hogy azért, mert mesélni tud 
mindenkinek. Elmondják, hogy egy nyári hajnalon, amikor a napnak csak néhány 
sugara sejtette a reggelt, aratásba indult a falu apraja-nagyja, aki valamit tenni 
tudott a búzamez őn. A nagy fekete követ akkor, a virradat félhomályában fedez-
ték fel az emberek. Nem tudták mire vélni megjelenését. Csak egy ember, valami 
világjáró kalandor ismerte közelebbr ő l. Azt mondta, ő  szót ért vele, mesélni tud a 
kő , és csodálattal hallgatták szájából a szikla történetét. Így mesélte: 

— A hatalmas kő  valahonnan a távoli hegyekb ő l indult el görögve világjáró útjára. 
Nem tudja, hány évszázadot töltött ott, parányi részét alkotva az égbe nyúló 
hegynek, amikor vénségére útrakelt. Látott csodás városokat, ahol az emberek 
nem zörg ő -nyikorgó szekéren járnak, hanem villamoson meg fekete vonaton. 
Csudás autók is járnak az utcán, és rengeteg az ember, alig férnek el a házak 
között. Azt is tudja, hogy milyen a rádió, amiben a világ minden tájáról beszélnek 
az emberek. Villany világít az óriásházakban, de fénye csak a város határáig 
terjed. És annyi ott a bolt, hogy a falu minden lakosának jutna egy bel ő lük .. . 

Az öregek ezt nem mondják el unokáiknak, talán hitetlenségük miatti szégyenük-
ben, mert hiába bizonygatta a kalandor, hogy igaz mesét mond, nem hitték. 
Szebbet is mesélnek már a gyerekeknek, nem a nagy útról, hanem a faluról. Ha 
valaki a szikláról kérdez, azonnal elkezdik: 

— Ő  maga mondja, hogy éjnek .idején telepedett le itt a sarkon. Igazán meg sem 
pihenhetett, mert virradat el őtt kaszás parasztok zavarták meg álmát, kés ő  estig 
nem tértek vissza. Nem is látta igazán őket, mert kezdetben csak sötétben jártak. 
Villany még nem volt. A gyerekek többsége is a mez őre tartott, és nem az iskolá-
ba. Két hét elmúltával már nappal is jöttek-mentek a parasztkocsik: a hazafelé 
búzakévékkel megrakodva, aztán üresen vissza. Aratás végéig a lópaták millió 
pecsétet ütöttek az utca porába. Mellettük a négy nyikorgó kereket is itatni kellett, 
hogy győzzék a terhet. 
Így tartott ez heteken keresztül. Vasárnap aztán a legények meg a lányok a 
bálba mentek. A legények kést is vittek zsebükben, mert bizony szükség volt rá .. . 

Olyan hosszú a kősziklának ez a megszépült meséje, hogy másnap kell tovább 
mondani. A gyerekek a harmadik napon talán már el is felejtik, de az öregek 
nem, mert hatalmas súlyával nehezedik rájuk a múltból itt ragadt k ő . Szabadulni 
nem tudnak tő le. 
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barthes, az írható 

Azáltal, hogy Barthes átértelmezi az író/olvasó fo-
galmait, lényegében eredeti koncepciót fogalmaz 
meg, melyben nemcsak e két tényez ő  s a köztük 
létesülő  viszony minősül át, hanem maga a kapcso-
latot megteremt ő  irodalmi szöveg is. Az olvasót Bar-
thes legalább olyan aktív tényez őnek tekinti, mint az 
írót s elutasítja a hagyományos konstellációhoz kö-
zel álló kommunikációelméleti felosztást, melyben a 
leadó és a felvevő  pólus tovább ő rzi az aktív (író) 
és a passzív (olvasó) kett ősségét. Barthes s nyomá-
ban a mai francia kritika egyik legelevenebb irány-
zata (a Tel Quel-kör, Julia Kristeva, Tzvetan Todo-
rov stb.) jelentős hagyományfeltáró tevékenységet 
fejtett ki, melynek kiindulópontja benne foglaltatik az 
irodalmi szövegrő l alkotott dinamikus Barthes-i felfo-
gásban. A közelmúlt s a régmúlt irodalmi termékei 
attól függően kerültek érdekl ődésük homlokterébe 
az elmúlt években, hogy az olvasás, a mai olvasás, 
valamint a kritikai és elméleti gondolkodás számára 
tartalmazzák-e az írható (továbbírható, újraírható, 
tehát az eleven kapcsolatfelvétel lehet őségeit meg-
teremtő) szöveg tulajdonságait. Írhatónak bizonyult 
ennek során az új regény és a ko гárs irodalom 
mellett Lautréamont és Baudelaire, Antoine de La 
Sale 15. századi regénye és Sade, Loyola és Bata-
ile, Kafka és Brecht, Balzac és Choderlos de Laclos 
stb. 

Az írható/olvasható fogalompác töredékes elemzése 
fényt vet arra a sajátos, nem rendszerszer űen fel-
épített, mégis rendszerré teljesed ő  Barthes-i teóriá-
ra, amely az egzisztencializmus, a brechti eszmei-
ség, a formalista irodalomkoncepció, valamint a 
Saussure-i s a Saussure utáni modern nyelvészet 
hatása alatt formálódott, s amely jelent ős szerepet 
töltött be a strukturalista módszertan, az irodalom-
szemiotika, a narratívika stb. legfrissebb folyamatai-
nak alakulásában. Barthes nem törekedett az el őké-
pek divergens hatásainak egyesítésére, annál in-
kább hangoztatta azonban az elmúlt néhány évtized 
során szétváló és önállósodó humán diszciplínák 
egymásrautaltságát. Filozófiai és erkölcsi, irodalmi 
és nyelvészeti, szociológiai és szemiotikai problé-
mák vizsgálatát elképzelhetetlennek tartotta egy 
szűk, önmaga korlátait fel nem ismer ő  specializált 
szakterület adottságain belül. Látásmódjában hozta 
magával az interdiszciplináris szemléletmód igé-
nyét, azét a szemléletmódét, amelyet a 20. század 
haladó tudományos gondolkodása — a szakosodás 
elkerülhetetlen folyamata ellenére —szükségszer űvé 
tesz. Ez az attit űd teszi Barthes-ot problematikussá 
a szaktekintélyek szemében, ezért a külön útért vá-
dolhatják filozófusok és nyelvészek, szociológusok 
és irodalomteoretikusok. Az a tény azonban, hogy 
a Barthes-i módszer és elméleti gondolkodás dina-
mikus mozgásával, változásaival és fluktuálásával 
egyidőben érlelődő  mai értelmiség a hetvenes évek 
egyik legautentikusabb gondolkodói alkatát vélte fel-
ismerni Roland Barthes-ban, kétségtelenül azt bizo-
nyítja, hogy nemcsak kihordott eszméi, módszertani 
alapozása, a tudományos és a metaforikus nyelv 
kereszteződésében konstituálódó fogalomkészlete 
vált írhatóvá, használhatóvá, folytathatóvá, bírálha-
tóvá, és ösztönzővé, hanem lényegében az a tudós-
típus, az a teoretikus figura is példaszer űvé lett, 
amelyet Barthes testesített meg nemcsak a mai 
francia kritikában, hanem a 70-es évek irodalomtu-
dományában általában. 

„Az a nagyság jellemzi, ami legjobban megfelel 
korunknak: a felelősség nagysága. Ez az életmű  
»cinkosa« a világnak, a mi világunknak: Barthes-ot 
megismerni, Barthes -on  elmélkedni, egyszóval Bar-
thes-kritikát művelni, meghatározásánál fogva annyit 
jelent, mint korunk problematikájához kapcsolódni." 
E mondatok Roland Barthes mondatai A Brecht-kri-
tika feladatai (1956) cím ű  írásból, melyen csupán 
annyi változtatást eszközöltünk, hogy Brecht nevét 
a Barthes-éval cseréltük fel. A gondolat ilyen módo-
sítását két mozzanat teszi indokolttá: 1. Barthes 
műve hasonló funkciót tölt be a hatvanas évek vé-
gén induló, elméleti beállítottságú fiatal értelmiség 
eszmélésében, mint a brechti „szöveg" a Barthes-i 
orientáció alakulásában; 2. Barthes jelenlétének tu-
domásulvétele az elmúlt évtized teoretikus gondol-
kodásában lehetővé tette, hogy Barthes-on keresz-
tül egy alapvetően új irodalomszemléleti modellhez, 
s ennek közvetítésével „korunk problematikájához" 
kapcsolódhassék e nemzedék. E nem konvencioná-
lis kötődés feltételeit Barthes gondolkodói alkata és 
morálja, elvei, tézisei és sajátos kategóriái teremtet-
ték meg. 

Miért nemcsak olvasható, hanem írható is számunk-
ra Barthes? Mi rejlik e sajátos fogalmak mögött? A 
fogalompárt Barthes az 1970-ben megjelent S/Z cí-
mű  kötetében vezeti be és határozza meg, s általuk 
két nagy tömbre osztja az irodalmi hagyományt s 
általában az irodalmi szövegtermelést. Két fajta szö-
veg létezik (a szöveg a m ű , az irodalmi alkotás 
megnevezése ebben a rendszerben): a csak olvas-
ható, LISIBLE és a továbbírást igényl ő , lehetővé te-
vő  írható, SCRIPTIBLE szöveg. A felosztás alapja 
a szöveg befogadása, amely — a szövegt ő l függően 
— passzív vagy aktív, teremt ő  magatartásra ösztön-
zi az olvasót. A két szövegtípus egymás ellenérté-
keként létezik. Klasszikusnak nevezünk minden ol-
vasható szöveget, mondja Barthes. 
„Miért a scriptible a mi értékünk? Mert az irodalmi 
munka téte (az irodalom mint munka) az olvasó 
cselekedete, aki nem fogyasztója, hanem alkotója 
a szövegnek." Barthes furcsán hangzó neologiz-
musai mögött tehát 1. az irodalomnak (hagyomány-
nak, m űfajoknak), 2. a szöveget létrehozó funkció-
jának és 3. a szöveg befogadójának, az olvasónak 
alapvetően megváltozott szemlélete áll. Elveti az 
irodalom „intézményének" a szöveg létrehozójára 
és használójára, tulajdonosára és ügyfelére, szerz ő-
jére és olvasójára való merev felosztását. Nem 
nyugszik bele a rendíthetetlenül szilárdnak hitt mun-
kamegosztásba, amely a klasszikus képlet értelmé-
ben a szabadságot kizárólag a szöveglétrehozó 
szerzőnek tulajdonította kirekesztvén ezáltal az iro-
dalmi folyamatból azt a tényez őt, amelyre viszont 
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A szöveg, melyet ön ír, bizonyítékot kell szolgáltasson arról, hogy kíván engem.E 
bizonyíték létezik: maga az írás. Az írás a nyelv élvezetének tudománya, a nyelv 
kama-szutrája (e tudományban mindössze egy értekezés található: maga az 
írás). roland 

barthes 

a 
szöveg 
gyönyöre 

• 
Flaubert: a beszéd (discours) őrültségtől mentes széthasítása, átszakítása. 
Természetesen, a retorika is foglalkozik a szerkezet megbontásaival (anako-
luthia), az alárendelés megszakításaival (aszündeton); de Flaube rt-rat a törés 
első  alkalommal nem rendkívüli, nem szórványos, hanem ragyogó, el őször nincs 
a folyó kijelentés étéktelen anyagába foglalva. A nyelv többé nincs az alakzato-
kon innen (ami más értelemben azt jelenti; nincs más a nyelven kívül). A kijelen-
tés egészét egy általánosított aszündeton járja át oly módon, hogy e rendkívül 
olvasmányos beszéd ugyanakkor suba alatt egyike az elképzelhető  legő rül-
tebbeknek. Az egész kis logikai aprópénz a hézagokban rejlik. 
Íme a beszéd rendkívül kifinomult, már-már tarthatatlan állapota: a narratívitás 
szét van bontva s a történet ennek ellenére olvasható maradt. A hasadék két 
oldala sosem volt még élesebb és finomabb, sosem volt még az olvasónak több 
gyönyör felkínálva — legyen bár minimális érzéke az őrzött törések, a hazug 
konformizmusok és a közvetett destrukciók iránt. A szerz őnek tulajdonítható si-
kerhez hozzá lehet még adni az eredmény gyönyörét. H ősiesség megtartani (az 
önmagát mímelő) nyelv mimézisét, nagy gyönyörök forrását egy ilyen radikális 
(gyökerekig hatoló) kétértelm űséggel, de hogy a szöveg mégse essen a paródia 
jóindulatának (vagy őszintetlenségének) áldozatául. 

A testnek vajon nem az-e a legerotikusabb pontja, amelyen a ruha ásítozik? A 
perverzitásban (a szöveg gyönyörének uralmában) nem találhatók „erogén zó-
nák" (meglehetősen unalmas kifejezés). A kihagyásosság, ahogyan azt a pszi-
choanalízis helyesen megállapította, az, ami erotikus: a b őr kihagyásossága, 
amely a két rész (a nadrág és a trikó), a két oldal (a félig kigombolt ing, a keszty ű  
és a ruhaujj) között ragyog. Maga a csillogás az, ami csábít, vagy még inkább: a 
megjelenés/eltűnés elrendezése. 

Ez nem a testi strip-tease vagy a narratív elodázás gyönyöre. Sem egyik, sem 
másik esetben nincs hasíték, nincsenek peremek: progresszív leleplez ődés. Az 
egész izgalom abból a reményből ered, hogy végül láthatóvá válik a nemiség (a 
kollégista álma), vagy fény derül a történet végére (romaneszk elégtétel). Ellent-
mondásos (mivel közkelet ű , tömegfogyasztásban van), e gyönyör még intellek-
tuálisabb, mint a másik; ödipuszi gyönyör (lemezteleníteni, tudni, megismerni a 
kezdetet és véget), ha igaz, hogy minden elbeszélés (az igazság minden lelep-
lezése) a távollev ő , rejtőző  vagy megszemélyesített Atya színrelépése — aki a 
narratív formák a családi struktúrák és a meztelenség tilalmának szilárdságát a 
lányai által beborított Noé mítoszával magyarázná meg. 
A szöveg színpadán nincs rámpa: a szöveg mögött nem rejt őzik egy aktív valaki 
(az író), előtte pedig nincs egy aktív valaki (az olvasó). Nincs szubjektum és 
nincs objektum. A szöveg egy nem differenciált szem, amelyrő l egy kiváló szerző  
(Angelus Silesius) beszél: „A szem, mellyel Istent nézem ugyanazon szem, 
mellyel ő  néz engem." 

. 

A szöveg gyönyöre az a pillanat, melyben testem folytatja saját eszméit —mert 
testemnek más eszméi vannak, mint nekem. 

. 

Egy este, félálomban, valami bárbeli mulatozáson játékból megkíséreltem ösz-
szeszámlálni az összes nyelveket, melyek fülemig hatoltak: zene, beszélgetések, 
székek, poharak zöreje, egy valóságos sztereofónia, melynek valóságos, példa-
szerű  helye a (Severo Sarduy által leírt) Tanger tér. Ez szintén beszélt bennem 
(ez jól ismert), s e „bels őnek" nevezett beszéd rendkívül hasonlatos volt a tér 
lármájához á kis hangok eloszlásához, melyek kintr ő l hatoltak el hozzám: én 120 



magam voltam a nyilvános hely. Belém áramlottak a hangok, jelentéktelen szin-
tagmák, szólások végszavai, és egy mondat sem formálódott, mintha e nyelvnek 
ez lett volna a szabálya. Az egyid őben igen kulturált és igen primitív beszéd els ő -
sorban lexikális, szórványos volt, bennem jött létre látszatszer ű  áradatán keresz-
tül, mint egy végérvényes diszkontínuum. Ez a nem-mondat semmiképpen sem 
volt valami olyasmi, aminek nem lenne ereje eljutni a mondatig, valami, ami mon-
dat-elő tti lenne. Maga volt az örök, büszke mondaton kívüli. Tehát lehetséges, 
hogy a csak a mondatban bízó nyelvészet azon bukik el, hogy mindig túlzott mél-
tóságot biztosított az állítmányi szintagmának (mint egy sajátos logika, racionalitás 
formájának). Felötlött bennem a tudományos botrány gondolata: nem létezik egy 
kifejezés-grammatika sem (a beszél ő  grammatikája, s nem az íróé; például a be-
szélt francia grammatikája). Ki vagyunk szolgáltatva a mondatnak (s emiatt a fra-
zeológiának). 

. 

Bármikor, amikor „elemezni" próbálok egy szöveget, amely számomra élvezetet 
nyújt, az, amit felfedek benne, nem azén „szubjektivitásom", hanem „individu-
umom", az az adat, amely testemet elválasztja más testekt ő l és kisajátítja fájdal-
mát és gyönyörét. Az, amire rálelek, az azén élvez ő  testem. S ez az élvez ő  test 
ugyanakkor az én törtene/mi alanyom, mert az életrajzi, történelmi, szociológiai, 
neurotikus (nevelés, társadalmi osztály, gyerekkori konfigurá č ió stb.) elemek 
rendkívül finom kombinatorikájának határán én a (kultivált) gyönyör és a (nem 
kulturált) élvezet ellentmondásos játékát űzöm, és mint egy rosszul elhelyezett 
alany írom ma vagy túl későn, vagy túl korán (ez túl sem sajnálatot, sem hiányt, 
sem szerencsétlenséget nem jelent, hanem csupán meghívást egy üres helyre —
magamat: anakronisztikus alany, sodrásban. 

thomka beáta fordítása 
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A marxizmus filozófusai a 20. század folyamán nem-
egyszer kategorikusan megtagadták az ember prob-
lémájának elemzését, mint tipikusan polgári kérdést 
s mint olyant, amely nem lehet releváns a kommu-
nizmus elérése céljából. A humanizmussal és elide-
genedéssel mint bölcseleti kérdésekkel csak egyes 
„revizionisták" foglalkoztak, persze mindig számol-
va azzal a veszéllyel, hogy kiközösítik őket a marxis-
ták táborából. Erich Fromm egész életm űvének köz-
ponti kategóriája az emberi egzisztencia és emberi 
természet kérdéseinek a гtikulálása. Ó volt az, hogy 
Marcuse szavait idézzem, aki nemcsak hogy össze-
kapcsolta Marxot és Freudot, hanem radikálisan 
szétrombolta a pszichoanalízis ún. robbanékony ele-
meit. (Hogy a marxizmusnak és Freud elméletének 
összekapcsolása lehetséges, azt József A tt ila is pél-
dázza aki szintén hasonló irányban kísérletezett ter- 

mészetesen más módszerekkel.) Fromm a marxiz-
musban létező  humanista dimenzió szószólója, aki 
egyaránt elvetette a kapitalista rendszer profithaj-
szolását, de az etatisztikus szocializmus személyi-
ségtorzító mivoltát is. Az alternatíva — ahogy meg-
fogalmazta — az elgépiesedés és a humanisztikus 
szocializmus között feszül, ennék kijelölése pedig, 
el kell ismernünk, frappáns szellemi tett, mivel azt 
jelenti, hogy Fromm egyike azon kevés nyugati gon-
dolkodónak, aki megértette Marxot, vagyis egyike 
azoknak, akiket a sztalinizmus(ok) gyakorlata nem 
térített el a szocializmustól. Az emberi természet 
szerinte ellentmondásos jelleg ű : az ember a ter-
mészet része, de társadalmi mivoltával ugyanakkor 
túl is haladja azt. Freud számára az emberi jelleg 
alapja a libido szervezésének típusai, ismeretes, 
hogy antropológiai felosztása az Én, a felettes Én 
és az Az hármassága, tulajdonképpen Kant sémá-
jának pszichológiai magyarázata. Fromm az emberi 
jellegnek az alapját a világhoz való viszonyulásban 
látja: valaki 1) asszimilálhatja és megszerezheti a 
dolgokat 2) viszonyulhat más emberekhez és saját 
magához. Ezek a formák nyitottak és ezzel Fromm 
ontológiai szinten határozza meg az ember lehet ő -
ség-dimenzióit. Ugyanis az emberi természet sze-
rinte nem a .szubsztancia, vagyis nem az örökké-
valóság ismérvével bír, de nem is olyan valami, 
amely korlátlanul képes lenne alkalmazkodni. Az 
ember eredendően nem jó és nem rossz, csak irá-
nyulás van a lehetőségek realizálására vonatko-
zóan. Ezek szerint az embernek elidegeníthetetlen 
joga van a szabadságra és a boldogságra mert az 
előbb említett tulajdonságok, amelyeket a tö гténe-
lem folyamán alakított ki, feljogosítják erre. A sza-
badság és az ember létezése elválaszthatatlanok 
egymástól. Csakhogy Fromm létpszichológiájának 
szabadságfogalma, amely — mint láttuk — ontológiai 
síkon határozódott meg, merőben más jelentésű , 
mint Marx szabadságfogalma. Mint Fromm maga 
mondja, ez a szabadságfogalom negatív meghatá-
rozottságú, mert általa lehet megkülönböztetni az 
embert az állattól. A szabadság így nem a szükség-
szerűségrő l alkotott tudatként jelenik meg, hanem 
olyan tevékenységként, amely az alternatívák és az 
azokon alapuló következményekre vonatkozó tuda-
tot jelzi. Nála a történelem emberi történelemként 
jelenik meg s ezzel a tö гténelmi praxis létmegha-
tározó erőnek bizonyul. 

Nagy szerepe van a modern kapitalizmusban jelent-
kező  új elidegenedésformák elemzésében is. Meg-
vizsgálta a kapitalista manipuláció jelenség-rend-
szerét, amely ma főként a fogyasztásra összponto-
sul. A manipulációt ma sokkal kevésbé lehet tetten 
érni, de ugyanakkor effektívebb. Az ember szabad-
idejét a gigantikus ipar határozza meg. A bürokrati-
kus szocializmus központosított életvitele nem az 
aktív szubjektum tevékenységének igazi tere. Az 
aktív szubjektum pozícióinak meghódítása igazán 
csak a következetes decentralizációval lesz lehetsé-
ges. Fromm szerint a huszadik század az ellent-
mondások végső  kiéleződésének időszaka, a nyu-
gati kultúra problémái és a bürokratikus szocializ-
mus struktúráinak feloldása csak kollektív akcióval 
tö гténhet meg. Marx érdeme éppen abban rejlik, 
hogy Freudtól eltérően a represszióval szembeni 
emberi egyetemesség megvalósítását csak a szo-
ciális értelemben vett megváltoztatásokkal látja le-
hetségesnek. Ameddig létezik ember, addig v an  
remény az ilyen változásra. 122 
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A szerelemrő l szóló elméleteknek az ember, az emberi lét elmé-
letébő l kell kiindulniuk. Az állatoknál a szerelem a természetes 
ösztönhálózat része, illetve, gyakrabban, egészében annak meg-
felelője; csak az embernél tapasztalható a képesség, hogy irá-
nyítsa ezt az ösztönt. Az emberi lét lényege az, hogy kiemelke-
dett az állatvilágból, az ösztönös alkalmazkodásból, hogy meg-
haladta a természetet — noha el soha nem hagyja; annak része —
mert egyszer elszakadván a természett ő l nem térhet vissza; egy-
szer kiesvén a paradicsomból — a természettel vállalt eredeti egy-
ség állapotából — az angyal tüzes karddal állná útját, ha megpró-
bálna visszatérni. Az ember csak el őre haladhat, fejlesztve elméjét, 
a visszavonhatatlanul elvesztett helyébe új, emberi összhangot 
keresve. 

Születéskor az emberiség éppúgy, mint az egyes ember, egy 
pontosan meghatározott szituációtól válik meg, ugyanolyan meg-
határozottól, mint az ösztönök, és egy meghatározatlan, bizony-
talan helyzetbe kerül. Bizonyosság csak a múltat illet ően van —
és a jövő  kapcsán mindössze annyi, amennyit a halál jelent. 

Az ember ésszel van megáldva; ő  az élet, mely tudatában van 
önmagának, társának, múltjának és jöv őbeni lehetőségeinek. Ez 
az önamagáról, mint különálló lényrő l alkotott tudat, az emberi 
élet rövidségének tényéb ő l következik, a ténybő l, hogy akaratán 
kívül született és hal meg, hogy azok el őtt, vagy után hal meg, 
akiket szeret; magányának és különállóságának, a természeti és 
társadalmi erőkkel szembeni tehetetlenségének tudata eredmé-
nyezi, hogy különválik, elkülönülten egzisztál egy elviselhetetlen 
börtönben. Beleőrülhetne, ha nem tudna megszabadulni ett ő l a 
börtöntő l, ha nem tudna kitörni és valamiképp csatlakozni mások-
hoz, a külvilághoz. 

Az elkülönítettség tapasztalata félelmet ébreszt — tulajdonképpen 
ez minden félelem forrása. Az elkülönülés elszakadást jelent 
minden emberi erő  és befolyás lehetőségétő l. Tehetetlenséget 
jelent, meg azt, hogy a világot — a dolgokat, az embereket —
képtelenség megragadni, s a világ bántalmazásaira lehetetlenség 
reagálni. Ezért az elkülönülés er ős félelem forrása. Ezenfelül 
szégyent és bűntudatot ébreszt. Ezt az érzést fejezi ki Ádám és 
Éva bibliai története. Miután Ádám és Éva ettek a tudás fájának 
gyümölcsébő l, miután megtagadták az engedelmességet (a jó és 
rossz nem létezik, amíg megvan az engedelmesség szabadsá-
ga), miután emberré váltak, azáltal, hogy függetlenítették magu-
kat a természetes, az eredeti állati harmóniától — vagyis miután 
emberként megszülettek —ráébredtek, hogy meztelenek és szé-
gyenteljesek.Elfogadhatjuk-e, hogyegy ilyen régi alapmítosza van 
a 19. századi világszemlélet álerkölcsének, és hogy a történet 
egy fontos mozzanatában arról akar bennünket meggy őzni, mi-
lyen megbotránkoztató, hogy nemi szerveik láthatóak voltak? Ez 
nehezen hihető , és a Viktória-korabeli szellemet érzékelvén elté-
vesztjük a legfontosabbat, ami a következ ő  lehetne: miután 
a férfi és a n ő  tudatára ébred önmagának és a másiknak, tuda-
tosodik bennük önállóságuk és különbözőségük, mely nemük 
különbözőségébő l ered. Felismervén különállóságukat, idegenek 
maradnak, mert még nem tanulták meg szeretni egymást (két-
ségkívüli bizonyítéka ennek, hogy Ádám Eva szidalmazásával 
védekezik, ahelyett, hogy megpróbálná őt védeni. Az emberi 
elkülönülés tudata, a szerelemben való egyesülés hiányábал , 
a szégyenérzet forrása. Ugyanakkor a bűntudat és a félelem 
forrása is. 

Így, az ember legmélyebb szükséglete az, hogy megszüntesse 
elkülönültségét, elhagyja a magányosság börtönét. Az egység 
teljes hiánya ő rületet eredményez, mert a teljes elszigeteltségt ő l 
való félelmet csak úgy lehet felülmúlni, hogy a külvilágtól való 
radikális visszahúzódással helyet kap az elkülönülés érzete, mert 
a külvilág, amelytő l valaki elkülönül, megsz űnik. 

Az emberek — korra és nevelésre való tekintet nélkül — egyazon 
kérdés megoldását keresik: hogyan áthidalni az elkülönültséget, 
hogyan elnyerni az egységet, egyéni életüket miként össze-
egyeztetni másokéval? A kérdés ugyanaz a primitív barlanglakó, 
a nyáját őrző  nomád, az egyiptomi paraszt, a föníciai keresked ő , 
a római katona, a középkori szerzetes, a japán szamuráj, a hiva-
talnok és a gyári munkás számára. Ugyanaz, mert egyazon talaj-
ból táplálkozik: az ember helyzetéb ő l, az emberi lét feltételeibő l. 
A válasz változik. A kérdés megválaszolható állati tisztelettel, 
emberi áldozatkészséggel vagy katonai hódítással, az uralkodás 
élvezetével, aszkéta lemondással, a munka megszállottságával, 
művészi alkotással, Istenszeretettel és Emberszeretettel. Sok 
válasz van, miként a történelem bizonyítja — mégsem megszám-
lálhatatlan. Ellenkező leg, amint mellőzzük azokat az apró különb-
ségeket, amelyek inkább periférikusak, mintsem célratör ők, fel 
ismerjük, hogy a lehetséges válaszok nagyon is korlátozottak a 
különféle emberi kultúrákban. A vallás és a filozófia története 
származtatja ezeket a válaszokat, meghatározva számukat és 
különbözőségeiket is. 



A válasz egyrészt az egyéniesedés fokától függ. A gyermek 
egyénisége kevéssé fejlett: ugyanazt érzi, amit anyja, kinek 
jelenlétében nem érzi az elkülönültséget. Magányérzetét meg-
szünteti az anya fizikai jelenléte , melle, bő re . Az anya fizikai 
jelenlétének hiánya, elégtelensége ébreszti fel a gyermekben 
az elkülönülés és önállósulás ösztönét és a szükségletet, hogy 
az elkülönültséget más módon győzze le. 

Hasonlóképp, az emberiség gyermekként együtt él, együtt érez 
a természettel . A föld, az állatok, a növények is részei az 
ember világának . Azonosítja magát az állatokkal , ami a maszkok 
viselésében , az állat totemének vagy istenének imádatában nyil-
vánul meg. De minél jobban kiemelkedik az ember ezeknek az 
elsődleges kötelékeknek a körébő l , annál jobban elkülönül a ter-
mészetes világtól , annál erősebbé válik a szükséglet , hogy új 
módját találja az elkülönülés kiküszöbölésének . Ennek egyik le-
hetőségét az orgiás állapotok jelentik. Az egyén az extázist oly-
kor kábítószerekkel éri el. A primitív törzsek sok rituáléja mutatja 
élethűen ezt a fajta feloldódást . A fölemelkedés átmeneti állapo-
tában eltűnik a külvilág és ezzel együtt az elkülönülés érzete is. 
Amennyiben a rituálék közösek , a csoporttal való azonosulás, 
egyesülés élménye még hatásosabbá teszi a megtisztulást. Ez-
zel rokon és gyakran az orgiával kevered ő  megoldás a szexuális 
élmény. Az orgazmus az extázishoz vagy bizonyos kábítószerek 
hatásához hasonló állapotot eredményezhet . A csoportos szexu-
ális orgiák szertartásai sok primitiv rituálé részei voltak. Úgy 
tűnik, hogy az orgiás élmények után az ember egy ideig nem 
szenved túlságosan elkülönülése miatt. A félelem-feszültség las-
san erősödik , majd újból megcsappan a szertartás ismétlésével. 

Mindaddig, amíg az orgiás állapotokat a törzs tagjai közösen 
érik el, nem eredményeznek félelmet és b űntudatot. Igy csele-
kedni helyes, sőt erkölcsös , mert mindannyian osztoznak abban, 
amit a varázslók , mágusok elismernek és elvárnak , ennélfogva 
nincs alapja a b űntudatnak vagy szégyenérzetnek. 

Egészen más , ha a feloldódásnak ezt a módját olyan kultúra 
tagja választja , amely túlhaladta ezeket a közös szertartásokat. 
Az ilyen egyén az alkoholizmusba vagy akábítószer -élvezésbe 
menekül . Az előbbinek , tehát a közösen választott feloldódásnak 
ellentéteként az egyén b űntudattól és lelkiismeret-furdalástól 
szenved . Az alkoholban vagy a kábítószerben keresve menedé-
ket az elkülönüléstő l , a hatás megsz űnésével még inkább érzi 
gyötrelmét, s ez arra ösztönzi, hogy gyakrabban és intenzíven 
éljen velük . Kissé különbözik ettő l a szexuális orgiákba való me-
nekvés. Bizonyos mértékben az elkülönülés leküzdésének ez 
természetes , normális formája és meghozza az elszigeteltség 
problémájának részleges megoldását is. De sok egyénnel, akik 
más módon nem tudják csök кenteni az elkülönülés érzetét, az 
orgazmus olyan funkciót kap, amely nem sokban különbözik az 
alkoholizmustól vagy akábítószer -élvezéstő l . Elkeseredett próbál-
kozássá válik, hogy megszüntesse az elkülönülésb ő l eredő  félel-
met, eredménye pedig a különváltság érzetének állandó er ősödé-
se, míg a szerelem nélküli szexuális kapcsolat sohasem hidalhat-
ja át tartósan (csupán pillanatnyilag ) a két ember közötti ű rt. 

Minden orgiás egységformának három jellemz ője van: erőtelje-
sek, sőt fékezhetetlenek; áthatják az egész személyiséget, az 
elmét és a testet; átmenetiek és periódikusak. Éppen az ellenke-
zőjét tartja igaznak az a közösségi forma, amelyet az ember 
a múltban és a jelenben a leggyakrabban választ : a csoporttal 
való egyetértésen alapuló , a csoport szokásaiban , cselekedetei-
ben, és hiteiben osztozó közösséget. Itt ismét figyelemreméltó 
fejlődést találunk. 

A primitív társadalomban a csoport kicsi; azokból áll , akik vérben 
és földben osztoznak. A kultúra fejl ődésével a csoport bővül, 
nagy állammá , vallási közösséggé lesz. Még a szegény római is 
büszkeséget érzett, mondván „civis romanus sum", Róma és 
a császárság volt a családja , otthona, világa . A modern nyugati 
társadalomban is a csoporttal vállalt egység, egyetértés jelenti az 
elkülönültség hatásos ellenszerét Egy olyan szövetség ez, 
amelyben az egyén elvész a beláthatatlan térségben és ahol 
a csordához való tartozásnak értelme van . Ha ugyanolyan va-
gyok, mint mindenki, ha nincsenek engem megkülönböztető  ér-
zéseim és gondolataim, ha behódolok a csoport szokásainak, 
öltözékének , gondolkozásmódjának , példaképének, úgy megme-
nekültem ; meg vagyok mentve a magányosság ijeszt ő  rémétő l. 
A diktatórikus rendszerek fenyegetésekkel és terorral akarnak 
behódolásra kényszeríteni , a demokratikus országok sugalmak-
kal és propagandával . Ez tulajdonképpen a két rendszer közötti 
nagy különbségek egyike . A demokratikusakban lehetséges az 
ellentmondás — a tényleges és teljes eltávolodás azonban nem; 
a totalitáris rendszerekben csak néhány h őstő l és mártírtól várha-
tó el, hogy megtagadja az engedelmességet. A különbség elle г>é-
re a demokratikus társadalmak magabiztosabbak az egyetértés 
biztosításában . Ennek oka abban rejlik , hogy meg kell találni 

 

 

 

124 



125 

a választ az egység fellelésére , és ha nincs más, vagy jobb mód, 
akkor a csorda egysége gy őzedelmeskedik . A félelem hatalmát, 
hogy mások leszünk , ha csak néhány lépéssel is eltávolodunk 
a tömegtő l, csak az értheti meg, aki megérti az el nem különülés 
szükségletének mélységét. Az ellentétt ő l való félelem néha a 
meg nem alkuvót érhetđ  veszélyként nyilvánul meg. Az emberek 
tulajdonképpen sokkal jobban akarják az engedelmességet, mint 
amennyire arra kényszerítve vannak , legalábbis a nyugati de-
mokráciákban. 

A legtöbb ember nincs is tudatában alkalmazkodási szükségleté-
nek. Abban az illúziókban élnek , hogy saját elveiket és hajlamai-
kat követik, hogy individualisták , hogy benyomásaik önálló gon-
dolkodásuk eredménye — és merő  véletlen, hogy elveik meg-
egyeznek a többségével . Az egyetértésben „saját " álláspontjaik 
helyességére lelnek bizonyítékot. Mivel azonban valamiképp 
mégis szükségük van arra , hogy egyéninek érezzék magukat, 
jelentéktelen különbségekre törekszenek: iniciálék a kézitáskán 
vagy az öltözéken , demokratának lenni a republikánus párttal 
szemben, Elkérkhez tartozni Shinerék helyett — ezek válnak 
egyéni különbségekké. Az „ez más" elvet hangoztatva igazolják 
patetikus szükségletüket a különbözésre , holott a valóságb ал  
ez aligha lehetséges. 

A különbségek megszüntetésére irányuló egyre er ősödő  törekvés 
rokon a fejlettebb ipari társadalmakban kifejl ődött egyenlőség 
elvével. Vallási értelemben ez az egyenl őség azt jelentette, hogy 
mindannyian Isten gyermekei vagyunk , valamennyien ugyanazt 
az emberi-isteni szubsztanciát osztjuk , mindannyian egyek va-
gyunk. Azt is jelentette, hogy az egyénenkénti valódi különbsé-
geket tisztelni kell, és amíg igaz , hogy mindannyian egyek va-
gyunk , addig ugyanúgy igazaz is, hogy mindegyikünk sajátosan 
egyedi , egymagában a világmindenség . Az egyéniség létezésé-
nek meggyđződését fejezi ki például a Talmud - i állítás: „Egyetlen 
élet megmentése az egész világ megmentését, egyetlen élet 
megsemmisítése az egész világ megsemmisitését jelenti." Az 
egyenlőség, mint a személyiség fejl ődésének feltétele, volt a 
nyugati felvilágosodás filozófiájának koncepciója is. Azt jelentette 
(világosabban Kant által megfogalmazva ), hogy egy ember sem 
használhatja fel a másikat céljai elérésére , hogy minden ember 
egyforma , amennyiben célt — csakis célt és sohasem eszközt 
— jelentenek egymás számára. A felvilágosodás eszméit követve 
a különféle iskolák szocialista gondolkodói az egyenl őséget a ki-
zsákmányolás megszüntetésében látták , az ember ember által 
való kihasználásának eltörlésében , tekintet nélkül arra, hogy 
kegyetlen volt-e az vagy „humánus". 

Az egyenlđség jelentése a modern kapitalista társadalomban 
megváltozott . Az egyenlőséget egyesek az automaták egyenl đ-
ségében látták , azokban az emberekben , akik elvesztették egyé-
niségüket. Az egyenlőség ma inkább „egybevágóságot", mint-
sem „egységet " jelent. Az absztrakciók egybehangzását az 
ugyanazt a munkát végző  emberek jelentik , akiknek egyformák 
az érzéseik és a gondolataik. E tekintetben bizonyos szkepticiz-
mussal kell nézni néhány olyan vívmányra , amelyet általában 
fejlődésünk jeleként ünnepelnek, mint például a n ők egyénjogú-
ságát . Fölösleges mondanom , hogy nem a nő i egyenjogúság 
ellen emelek szót, de az ilyen egyenlőségre való törekvés pozi-
tív oldalai ne vezessenek félre serit. Ez részese a különbségek 
megszüntetésének . Az egyenlőség valódi ára : a nők egyenjogú-
ak, mert többé nem különböznek . A felvilágosodás filozófiájának 
álláspontja a I'ame na pas de sexe , a léleknek nincs neme, itt 
általános gyakorlattá vált. Elt űnik a nemek polaritása , vele együtt 
a szerelem , amely ezen a polaritáson alapszik . Férfiak és nők 
ugyanazok lesznek, nem pedig egyenl ők különböző-neműségük-
ben. A modern társadalom a nem individualizált egyenl őséget 
hirdeti, mert szüksége van emberi atomokra , egyformákra, hogy 
egy masszába gyúrva műkádjenek , egyenletesen , súrlódásmen-
tesen, alávetve magukat ugyanazon utasításoknak , mégis mind-
annyian azzal a meggyőződéssel , hogy saját vágyaikat követik. 
Ahogyan a korszerű  termelés megköveteli az áru tulajdonságai-
nák egységesítését , úgy a szociális folyamat megköveteli az em-
ber egységesítését és ezt az egységesítést nevezik „egyenl ő-
ségnek". 

Az egyetértéssel elért egység nem terhes sem feszültséggel, 
sem erőszakossággal h űvös, a rutin által vezérelt és emiatt gyak-
ran képtelen arra , hogy leküzdje a különválasztottság félelmét. 
Az alkoholizmus, akábítószer -élvezés , a szexuális erđszak, az 
öngyilkosság a nyugati társadalomban bizonyos értelemben a 
csordával való egyetértés vereségének a tünete. Mi több, ez az 
elkülönülés inkább az elmére, m иΡtsem a testre vonatkozik és 
emiatt is elégtelen az orgiás tisztulás vele szemben. A csordá-
val való egyetértésnek csak egy el őnye van: folyamatos és 
nem görcsös . Az egyetértés kaptafájával az egyén három- vagy 
négyéves korában ismerkedik meg, hogy soha többé ne veszítse 
el a kapcsolatot a csordával . Még a temetése is, amelyen mint 



utolsó nagy társadalmi eseményén vesz részt, szigorú összhang-
ban van az elő írtakkal. 

Az egyeté гtésnek, mint az elkülönülésbő l eredő  félelem tompító-
jának tanulmányozásakor figyelembe kell venni a modern élet 
még egy tényezőjét: a munka és az élvezetek rutinjának szere-
pét. Az ember alárendelt a munka hatalmának, vagy a hivatal-
nokok a menedzserek bürokratikus erejének. Kevés lehetősége 
van a kezdeményezésre, feladatait meghatározza a munkaszer-
vezés, itt még a lépcs ő  felső  és alsó fokán állók között is kevés 
a különbség. Mindannyian az egész szervezési rendszerrel össz-
hangban végzik feladatukat; meghatározott módon és gyorsa 
sággal. Még az érzéseket is el ő írják: vidámságot, toleranciát, 
megbízhatóságot, ambíciót követelnek t ő lük és a képességet, 
hogy mindenkivel surlódás nélkül megegyezzenek. Hasonlókép-
pen a szórakozást is, ha nem is ilyen mereven. A könyveket 
a klubok, a mozikat a film- és színháztulajdonosok irányításával 
választják; megannyi uniformis, a vasárnapi sétakocsikázás, a 
közös tv-nézés, kártyaparti, társasestek is. Születést ő l halaiig, 
hétfőtő l hétfő ig, reggeltő l estig — minden tevékenység begyako-
rolt, előre kidolgozott. A rutinok e hálójában hogyan lenne képes 
az ember nem elfelejteni, hogy ember, sajátos egyed, akinek 
csak ez az egy élete van, reményekkel és kiábrándulásokkal, 
bánattal és félelemmel, a szerelem utáni vággyal és a semmit ő l 
meg az elkülönüléstő l való félele ггnnel? 

Az egység elérésének harmadik módja az alkotó tevékenység, 
legyen az művészi vagy iparosi. Az alkotó munka bármely formá-
jában az alkotó személy azonosul anyagával, amely a külvilágot 
képviseli. Akár a bútordarabon dolgozó asztalosra, ékszegy készí-
tő  aranym űvesre, a földjét m űvelő  parasztra vagy a képet festő  
művészre gondolunk — a dolgozó és a munka tárgya eggyé 
válik, az ember azonosul az alkotási folyamat világával. Persze 
ez csak a termel ő  munkára vonatkoztatva igaz, abban az eset-
ben, amikor én tervezek, termelek és látom eredményét. A hiva-
talnok vagy a végeláthatatlan szalagrendszeren dolgozó keveset 
érez ebbő l. A munkás a gép vagy a bürokratikus szervezés 
függvényévé válik. Megsz űnik annak lenni, ami — mégiscsak egy-
ség az egyetértésben. 

A termelő  munkával elért egység nem köt össze személyeket; 
az orgiás egyesülés által elért egység átmeneti; az egyetértéssel 
elnyert egység csak állítólagos. Ennélfogva ezek csak részleges 
válaszok a létproblémára. A teljes válasz a személyek közötti 
egység elnyerésében, egy másik személlyel való egyesülésben, 
a szerelem megvalósításában rejlik. 

A személyek közötti egyesülés az ember legh őbb vágya. Ez a 
legelemibb szenvedély, emberiséget, a törzset, a családot, a 
társadalmat összetartó er ő . Elérésének lehetetlensége őrületet 
és rombolást —önmagunk vagy mások megsemmisítését okozza. 
Szerelem nélkül az emberiség egyetlen nappal sem létezhet to-
vább. Mégis, ha a személyek közötti egység elérését „szerelem-
nek" nevezzük, komoly nehézségünk támad. Az egyesülést 
többféleképpen el lehet érni — és a különbségek nem jelenték-
telenebbek, a szerelem különféle formáinál tapasztalhatóknál. 
Szerelemnek lehet-e mindegyiket nevezni? Vagy a „szerelem" 
szót tartalékoljuk csak az egység egy különleges fajtájának a 
megnevezésére, arra az elmúlt négyezer év nyugati és keleti 
történelmének minden nagy humanista, vallási és filozófiai rend-
szerében a legtökéletesebb érték volt? 

Mint minden értelmezési nehézség esetében, a válasz itt is csak 
önkényes lehet. Mit számít, ha tudjuk, milyen fajta egységr ő l 
beszélünk, amikor a szerelmet emlegetjük. A szerelmet a lét-
problémára adott legérettebb válaszként tekintjük-e, vagy a sze-
relemnek olyan fejletlen formáiról beszélünk, amelyeket szimbio-
tikus egységnek nevezhetnénk. A következ ő  oldalakon szerelem-
nek csak az előbbit fogom nevezni, a szerelemrő l szóló vitát 
az utóbbival kezdem. 

A szimbiotikus egység biológiai pékfája a terhes anya és a mag-
zat kapcsolata. Ketten, mégis egyként. „Együtt" élnek (sym-
biosis), szükségük van egymásra. A magzat az anya része, min-
den szükségest tő le kap, az anya az ő  világa; ő  táplálja, védi, 
de általa ő  is felemelkedik. A szánbiózis egységében fizikailag 
a két test független, de valamilyen formában a pszichikai együvé-
tartozás is fennáll. 

A szimbiózis passzív formája az alárendeltség, vagy klinikai ter-
minussal élve — a mazochizmus. A mazochista személy az el-
szigeteltség és elkülönültség elviselhetetlen érzését ő l úgy mene-
kül, hogy részévé válik egy másik személynek, aki irányítja, védi: 
aki —úgymond — az élete és éltet ője. Erejét felmagasztalja, 
lehet ő  akár ember, akár isten: ő  a minden, én semmi sem 
vagyok azonkívül, hogy az ő  része vagyok. S ezáltal részesülök 
az  6  nagyságából, erejébő l és biztonságából is. A mazochistának 

nem kell döntést hoznia, nem kell kockáztatnia, sohasincs egye-
dül, de sohasem független, nincs integritása; még meg sem 
született egészen. Vajlási szövegben az imádás tárgyát esz-
ményképnek nevezik; a mazochista szerelmi kapcsolat évszáza-
dos leírásában az esszenciális imádat ugyanezt jelenti. A mazo-
chista kapcsolatba keveredhet fizikai, szexuális vágy is; ebben az 
esetben nem egyszer ű  ararendeltségrő l van szó, mert nem csak 
az értelem, hanem az egész test is osztozik valakivel. Létezik 
mazochista behódolás a sorsnak, a betegségnek, a ritikus zené-
nek, a kábítószerrel vagy hipnotikus transszal elért orgiás álla-
potnak — a személy a példák mindegyikében feladja integritását, 
rajta kívül álló valakinek vagy valaminek az eszközévé válik: nem 
kell produktív tevékenységgel megoldania a létproblémát. 

A szimbiotikus egyesülés aktív formája az uralkodás, vagy a 
mazochizmus pszichológiai jelentéspáriával élve a szadizmus. A 
szadista személy oly módon akarja elkerülni a magányosságot, a 
saját bebörtönzésének érzését, hogy egy másik személyt tesz 
saját részévé. Felmagasztalja és er ősíti önmagát azzal, hogy 
olyan személlyel egyesül, aki hódol neki. 

A szadista személy ugyanannyira f gg az alárendelt személyt ő l, 
mint az őtő le; egyik sem tud a másik nélkül élni. A különbség 
csak az, hogy a szadista irányít, kihasznál, bánt, megaláz, a 
mazochista pedig irányítani, kihasználni, bántani, megalázni hagy-
ja magát. Ez a reális értelemben véve jelent ős különbség mé-
lyebb érzelmi értelemben nem olyan jelent ős; sokkal jelentősebb 
az, amely mindkettőjükével közös: az integritás nélküli egyesülés. 
Ha ezt megsértjük, nem csodálkozunk azon, hogy egyazon sze-
mély kütönböző  dolgokra szadista és mazochista módon is rea-
gálhat. Hitler elsősorban szadistaként reagált az emberekre, de 
mazochistaként a sorssal, a történelemmel, a természet nagyobb 
erő ivel szemben. Halála —öngyilkosság az általános megsemmi-
sítés közepette — ugyanannyira jellemz ő , mint álmai a sikerrő l — a 
totális hatalomról. 

A szimbiotikus egységgel ellentétben az érett szerelem — az 
integritás megőrzésének feltételével megteremtett egység: a 
szerelem aktív emberi erő; olyan erő , amely lebontja az embert 
embertő l elválasztó falat, amely egyesíti őt a többiekkel; a szere-
lem áthidalja az elszigeteltség és elkülönültség érzését, de meg-
engedi, hogy önmaga legyen, hogy meg őrizze integritását. A 
szerelem paradoxona, hogy két lény eggyé válik és mégis kett ő  
marad. 

Ha azt mondjuk, hogy a szerelem tevékenység, akkor az „akti-
vitás" szó félreérthet őségébő l támad nehézségünk. Tevékeny-
ség alatt a szó mai használata szerint olyan akciót értünk, amely-
ben energia felhasználásával változást eszközölünk egy létez ő  
szituációban. Az embert aktívnak tartják, ha munkáját végzi, ha 
orvostudományt tanulmányoz, vagy szalagrendszeren dolgozik, 
asztalt készít vagy sporttal foglalkozik. Mindez aktivitások közös 
vonása, hogy egy kit űzött cél elérésére irányulnak. Nem vettük 
azonban számításba a tevékenység motivációját. Vegyünk egy 
embert, akit a biztonság utáni vágy és a magányosság, és egy 
másikat, akit ambíciója vagy kapzsisága kényszerít szüntelén 
munkára. A személy mindkét esetben egy szenvedély rabja és 
aktivitása tulajdonképpen szenved ő , nem „cselekvő". Másrészt 
egy csendesen ül ő  és elmélkedő  embert, akinek nincs más célja, 
törekvése, mint az, hogy tanulmányozza önmagát és egységét a 
világgal, „passzívnak" tartanak, mert semmit sem „csinál". A 
valóságban ez a magatartás, az összpontosító meditálás a leg-
felfokozottabb tevékenység, a lélek aktivitása, minek feltétele a 
belső  szabadság és függetlenség. A tevékenység egy modern 
koncepciója a nem lényeges célok eléréséért elpazarolt ener-
giára, egy másik elmélet az ember bels ő  erejének felhasználá-
sára utal, figyelmen kívül hagyva, hogy eredményez-e akármi-
lyen külső  változást. Az utóbbi koncepciót Spinoza fogalmazta 
meg a legérthetőbben. Ő  megkülönböztéti az érzelmeket, aktív és 
passzív érzelmekre, „cselekvésre" és „szenvedélyre" osztja fel 
őket. A cselekvő  érzés példájában az ember szabad, ura érzései-
nek; a szenvedély példájában az ember sodródik, olyan motivá-
ciók tárgya, amelyeknek nincs tudatában. Ekképpen Spinoza a лa 
a megállapításra jut, hogy az erény és az er ő  egy és ugyanaz. 
Rosszindulat, irigység, ambíció, a mohóság bármely formája 
szenvedély; a szerelem cselekvés, az emberi er ő  megnyilatko-
zása, ami sohasem történhet meg kényszerítéssel, csakis sza- 
badságban. 

A szerelem aktivitás, nem passzív érzelem; „megegyezés", nem 
„beleszeretés". A szerelem aktív tulajdonságát a legáltaláno-
sabban úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a szerelem els ősorban 
juttatás, nem elvevés. 

Mi a juttatás? Könny űnek látszik a válasz, holott a kérdés össze-
tett és félremagyarázható. A leggyakoribb félreértés szerint a 
juttatás valaminek az átadását, valamir ő l való lemondást, áldoza 126 



tot jelent. Az az ember, akinek a jelleme nem haladta túl az 
átvevés, kihasználás, vagy felhalmozásfcépességét, ily módon éli 
át a juttatást. A keresked őszellem hajlandó adni, de csak juttatás 
ellenében; adni anélkül, hogy maga is kapjon, az ő  szemében 
csalás. A nem produktív beállítottságú emberek a juttatásban 
gyengülést látnak. A legtöbb ilyen egyén ezért elutasítja azt a 
lehetőséget, hogy adjon. Egyesek a juttatás erényét az áldozat-
hozás értelmében látják. Úgy érzk, azért, mert adni fájdalmas, 
lesz aki adni fog; számukra a juttatás erénye tulajdonképpen az 
áldozat tényének elfogadásában rejlik. A szabályt, hogy-jobb 
adni, mint kapni, úgy értik, hogy jobb elszenvedni az élvezet 
hián9át, mint átélni azt. 

A produktív jellem egészen másként értelmezi a juttatást. A jutta-
tás a hatalom legerőteljesebb kifejezője. Erőmet, vagyonomat, 
hatalmamat bizonyítom általa. Az életer ő  és hatalom e legerőtel-
jesebb érzése örömmel tölt el. B őkezűnek, költekezőnek, élet-
erősnek, ezáltal vidámnak érzem magam. Adni sokkal örömtelje-
sebb, mint kapni, nem azért, mert az veszteség, hanem mert 
juttatással életer őmet bizonyítom. 

Nem nehéz felismerni ennek az elvnek az érvényességét, ha 
alkalmazzuk a különféle specifikus jelenségekre .. . 

. De a juttatás legfontosabb szférája nem az anyagi dolgok-
ban, hanem a specifikusan emberi birodalomban rejlik. Mit adhat 
egy személy a másiknak? Cinmagából ad, abból, ami a legdrá-
gább, az életébő l. Ez nem jelenti föltétlenül azt, hogy feláldozza  

életét a másikért - csupán azt, hogy abból ad neki, ami él ő  
benne: vidámságából, érdekl ődésébő l, megértéséből, tudásából, 
humorából, bánatából - mindenb ől, ami benne él. Az életéb ő l 
való ilyen juttatással gazdagítja a másik személyt, fokozza annak 
életerejét, miközben a sajátját is fokozza. Nem azért ad, hogy 
kapjon; a juttatás önmagában is nagyszer ű  élvezet. Azt azonban 
nem tudja megakadályozni, hogy a juttatással a másik személy 
életébe vigyen valamit és hogy ez a tény reá is visszahasson; az 
őszinte juttatásban azt sem akadályozhatja meg, hogy átvegye 
azt, ami visszajut hozzá. A juttatás magában foglalja azt is, hogy 
a másik személy is adományozóvá váljon és mindketten osztoz-
zanak abban az örömben, amit életre hívtak. A juttatás cseleke-
detében megszületik valami és mindkét személy hálás az ecet-
nek, hogy az mindkettőjüké. Különös tekintettel a szerelemre, ez 
a következőket jelenti: a szerelem olyan erő , amely szerelmet 
eredményez; az impotencia annak a képességnek a hiánya, hogy 
szerelmet teremtsen... 

. De a juttatás nem csak a szerelemben jelent átvételt. A tanán 
diákjai tanítják, a színészt közönsége stimulálja, a lélekelemz őt 
páciense gyógyítja - amennyiben nem úgy viszonyulnak egy-
máshoz, mint tárgyakhoz, hanem őszinte és produktív kapcsolat-
ban vannak egymással. 

eredetiből fordította: Nagy 
Mélykúti Edit 
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Lennert Géza 1952-ben született Budapesten. Ma 
Újvidéken él, vegyészmérnök. Fényképészettel 1969 
óta foglalkozik. 1971-tő l huszonnégy országban 
több mint 250 kiállításon szerepelt. Képei nyolcvan-
nál több díjat nyertek. A nemzetközi fotószövetség, 
a FIAP tagja (A rt ist de la Federation Internationale 
de fa rt  Photographique). A közelmúltban elnyerte 
a Fotográfia mestere (MF FSJ) titulust. 

(a kiállítás) 

Lennert Géza tizenötödik önálló kiállítása pontosan 
ötven képet mutat be. A képek 1973 és 1978 között 
készültek. Ez az adat kis bökken őt jelent. Lennert 
ugyanis az utóbbi két évben fényképészetével a 
konceptualizmus és az új technikák felé fordult, a 
tárgydokumentációtól a ténydokumentáció felé ha-
ladt, mégsem ezek a képei kerültek a kiállítási csar-
nok falaira, hanem a „klasszikus" elvárásokat ki-
elégítőik. 128 
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Az ábrázotóm űvészetek közül ma a fotográfia a leg-
ifjabb, s mint ilyen, igen dinamikus, változékony, és 
a különböző  eljárások, technikák rengeteg lehet ősé-
get rejtenek magukban, a közízlésben azonban már 
meggyökerezett egy olyan értékrendszer, ami a 
szakmai „elit" képeit hivatott képviselni — ez is tulaj-
donképpen egyfajta arisztotelészi törvény — senki ki 
nem mondta, de hallgatólagosan mindannyian el-
fogadtuk. Ha csupán ennek az értékrendszernek a 
mércéivel bírálunk, sok értékes és érdekes kép nem 
kerülhet a közönség szeme elé. 

Lennert Géza képeit, ha durva módszerrel is, de 
ciklusokba sorolhatjuk témaköreik és kidolgozásuk 
(kompozíciójuk, tónusaik, textúrájuk stb) alapján. Ez 
a tény csupán ezen írás szempontjából érdekes, 
megkönnyíti tárgyalásukat, korántsem akarjuk az 
alkotó, vagy a kiállítás-rendez ő  szemléleti körét a 
képek tematikájával körülhatárolni. Egyet azonban 
elő re leszögezhetünk: mind az ötven kiállított kép 
a kidolgozási és kompozíciós technika magasisko-
láját képezik; közülük nem egy bátran szolgálhatna 
szemléltető  anyagként bármely fotósegédkönyvben, 
vagy esztétikai tankönyvben. 

Lennert 1973-1978 között készült képei inkább 
vizuális tettek, mint tartalmi jelenségek (közvetlen, 
erős kifejezést csupán az elidegenedés problemati-
kája nyer), s kit ű nő  választ adnak azokra a kérdé-
sekre, hogy: hogyan és mit kell fényképezni? vala-
mint: mit hogyan kell fényképezni? 

nak az objektív valóságból, s nem ritkán elferdítve, 
új keretek közé helyezve ábrázolják. A fények és ár-
nyékok keltette foltok meghatározzák a képen ábrá-
zolt dolgokat, a fények általában kiemelik a lényege-
set, az árnyak háttérbe szorítják a lényegtelent, de 
ez nincs mindig így. Lennert sikerrel járta ki a kom-
pozíciós iskolát, tankönyvekbe kívánkozó példákat 
alkotott maga is. E szempontból legtökéletesebb a 
MARP „K" című  képe, amit mintha azért készített 
volna, hogy a kritikusoknak legyen mivel pepecsel-
niök, ceruzát fogjanak és megrajzolják a kép kom-
pozíciós struktúráját. S őt, még a rajzolgatást is el-
hagyhatják, a kép mindent készen ad. A kivágás, 
a kompozíció alapja tökéletes. Az aranymetszetben 
álló figura ameriken-plánban (térdig). A perspekti-
vikusan összefutó parkolóhely-jelölések a kép alsó 
negyede után indulnak, és a fels ő  negyed előtt fut-
nak össze — a figura fejénél, ami a totális közép-
pont. Egyszóval: tökéletes perspektíva-kompozíciós 
kép, de több az egyszer ű  kompozíciós gyakorlatnál. 
Az üres parkoló felfutó vonalai végül barátságtalan, 
misztikus ködbe vesznek. A középpontban álló ma-
gányos figura is majdnem élettelen, pózba mereve-
dett. Az urbánus környezet sivársága, kietlensége, 
sőt ellenségessége végs ő  soron az emberi elidege-
nültséget példázza. 

Lennert Géza fotográfiái tulajdonképpen a kompozí-
ció egyszerűsítésére törekednek: emberábrázolásai, 
portréi a kép közepére, az aranymetszet vonalára 
kerülnek — ebben nagyon következetes — s általá-
ban a környezet egyhangúságával, sivárságával 
(épülettömbök, szinte végtelen homokmez ők stb.) 
emeli ki a modellt. 

(a képek) 

Az első  ciklusba azokat a képeket sorolhatnánk, 
amelyek legfőbb jellemzője maga a fotográfusi tech-
nika. Ezek a képek az ábrázolt tárgy valóságh ű  
visszaadását célozzák — a fotó szaknyelvén az iko-
nikus kód kerül elő térbe. Az ikonikus kód desifriro-
zásakor (a kép megértésének, megfejtésének kez-
detén) összevetjük a képen látott tárgyat (dolgot) 
az ugyanarról a dologról emlékezetünkben ő rzött 
kéрр&, azonosítjuk a kett őt. Ha Íétezik hasonlóság 
a kettő  között, egymás ikonjainak mondhatjuk őket. 
Lennert képeinél az összevetés eredményeképpen 
szinte tapintási ingert érzünk, mert az anyag felüle-
te, textúrája h ű  visszaadást nyert. Ilyen képek a 
Szemeteskannák, a Parkoló, a Szobrok, a Járda, 
a Franco stb. A Franco cím ű  kép különösen érde-
kes. Egy falgörbületet ábrázol, hol a téglák fekete 
és szürke árnyalatait a fehér habarcs-vonalak eme-
lik ki. A falon néhány repedés fut végig. Ez a textú-
ra. E szürkésfekete háttérb ő l szinte kiugrik a hatal-
mas fehér graffiti, egy Franco ellenes szöveg — a 
képen szereplő  írott nyelvi kód. A szöveg azonban 
lehetne bármi más, a kép esztétikuma a maradandó. 

Az emberábrázolási témakörbe tartoznak alkotónk 
típusábrázolásai, szokványos zsánerképei. Szokvá-
nyosak abban az értelemben, hogy szociális húro-
kat megpendítő  (szociofotó) életképeket örökít meg: 
a Virágárus, A fityók, a Piacon, az Utcai zenész stb. 
című  képekben. A kiállításon szerepl ő  két akt (pon-
tosabban csak az egyik az) a Madonna  Hun  gara 
'78 — a Madonna kognitív szkémáját örökíti meg, a 
Táncosnő  pedig az egzotikum hatását kihasználó 
mozdulattanulmány. Ha mérhető  lenne a fotók által 
sugárzott hő , akkor ezt a két képet nevezhetnénk 
„meleg"-nek a többi „hideg" képpel szemben. 

Az elidegenedés témakörét érintve szót kell ejte-
nünkarról a képsorozatról, amely a kirakatok ikonog-
ráfiáját próbálja meghatározni. A sorozat címe Az 
ember utánzása. Nehéz eldönteni, hogy a kirakati 
bábuk antropomorfizálásáról, vagy az ember dez-
antropomorfizálósának kísértetér ő l van-e szó ebben 
a sorozatban. A bábuk megdöbbent ően embertor-
májúak, s ami megkülönbözteti őket az embertő l, 
paradox módon az, hogy vonásaik szabályosabbak 
és tökéletesebbek az emberénél. A sorozat legjobb 
darabjai nem szerepeltek a kiállításon. A kirakati 
bábuk gyakori témái a modern fotográfiának, azon-
ban leginkább különböző  részeik jelennek meg a 
képeken, vagy egészben is, de akkor természetes 
környezetükbő l kiszakítva, abszurd környezetben. 
Lennert visszahelyezi őket valós elemükbe, a kira-
katba, semmit sem rendez át rajtuk, tehát nem avat-
kozik be a beállításba, csupán fotós szemével láttat. 
Ezeken a képeken a legkommunikatívabb funkciót a 
kivágás végzi. 

A második a kompozíciós ciklus. A fotó kompozíció-
ja vonalakból és foltokból áll össze. A vonalak struk-
turálják a teret, újrateremtik a szemlélt/lefényképe-
zett világot. Az újrateremtés úgy jöhet létre, hogy a 
kamerák objektívjai megváltoztatják az ember látó-
szögét, a dolgokat új összefüggésekbe állítják, új 
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A kiállítás egyik kiemelked ő  képe a Kislány címet 
viseli. A kép végső  formájának létrehozásában 
ugyanolyan fontos szerepet játszott a felvételezés-
nél az előzetes elképzelés, a kompozíció, mint a 
végső  laboratóriumi megmunkálás. A felvételen az 
aranymetszetben álló kislány jellegzetes kézmoz-
dulata tükrözi a fényképez őgép előtti megilletődést, 
mosolya azonban szembeállítja az „elidegenült" 
képek felnőtt alakjainak kifejezéstelen arcával. A fő  
szerepet a háttér játssza. A házról utólagos halványí-
tással minden el van tüntetve, csupán a két zsalus 
ablak maradt meg (a jellemzően szimmetrikus elren-
dezésben), amelyek között áll a kislány. Azonban 
hiába tűnt el a kislány környezetébő l majdnem min-
den, mi értesülünk a való világról, a tárgyi objekti-
vitásról, mégpedig az ablaküvegekben visszatükrö-
ződő  fakoronákból. A kép kidolgozása közelít a fo-
tógrafikához, és a gondolkodó, töpreng ő  fotográfus 
munkáit jellemzi. 

A tüzetes átgondolás, a szerkesztési és kidolgozási 
tökéletesség a kiállítás utolsó ciklusában jut legin-
kább kifejezésre. Ezek a képek már átmenetet ké-
peznek Lennert korábbi „technikai" felvételei és ké-
sőbbi munkái között. E ciklusba az úgynevezett táj-
képeket sorolhatjuk. A felvételek célja nem a puszta 
aorázoláš, hanem inkább a kísérlet. A K őomlás és a 
Vilovo című  képek sajátos tónusgazdagsága az inf-
ravörös filmnek köszönhető , ami által a felvételek 
különleges atmoszférát nyernek. (A tökéletes kom-
pozíció itt sem marad el, különösen a Kőomlásnál.) 

A fotótechnika lehetőségeit kihasználva a tonális 
kód kerül előtérbe ezeknél a képeknél. Az Impresz-
szió /., I/.-nél a kamera vízszintes és függ ő leges el-
mozdítása a felismerhetőség határáig roncsolja az 
ikonikus szintet, a tárgyi objektivitás megjeleníté-
sét, és egy új megfogalmazást ad a fotónak —
továbblép a dokumentációtól az ábrázolás esztéti-
kai szintjei felé. Az ábrázolt jelenség már nem azo-
nos a valósággal, hanem telítődik az alkotó szubjek-
tumával, metamorfózison megy keresztül, s a való-
ság új elemeivel gazdagodik. A Hullám című  kép az 
expozíció lassítása által jött létre, így a víz, a hullám 
képe nem „fagyott meg" az adott pillanatban, ha-
nem valamennyivel tovább élt, vattaszer ű , felhőkép-
zetet keltő  formációvá alakult. Az el őbbi képekhez 
viszonyítva ez tónusszegényebb, a vakítófehér és a 
sötétfekete kontrasztja elkerülhetetlenül elválasztja 
a vizet és a sziklákat, noha éles körvonalak nincse-
nek a felvételen, a mikropontocskák színátmenete 
fokozatos. Tónusgazdagabb a Kavics cím ű  felvétel. 
E kép kompozíciójában is különös — a táj egy mikro-
részletét ragadja ki, és még ezen a mini-tájon belül 
is manipulál a fénnyel. 

(összegezés) 

Nyugodtan leszögezhetjük, hogy Lennert Géza ki-
állítása híven tükrözte eddigi munkásságának esz-
mei-technikai vonulatait. A felvételek különleges 
kompozíciós érzékrő l, érett fotográfusi látásról és 
gondolati stabilitásról tesznek tanúbizonyságot. Bíz-
vást remélhetjük, hogy ez a kiállítás Lennert eddigi 
munkásságának összegezése volt, és kiállítási ter-
meink a közeljövőben teret adnak új képeinek, új 
elképzeléseinek is. 130 



(új képek) 

Korántsem id őbeli ez a meghatározás. Arról van 
szó, hogy alkotónkat a fotó lehet őségei feletti gon-
dolkodása és gyakorlati munkája elvezette a kon-
ceptualizmushoz, pontosabban valami ehhez ha-
sonló egyéni kifejezésmód megteremtéséhez. A fo-
tót, mint tárgydokumentációt elveti, és ténydoku-
mentációvá fejleszti, ami valójában a kommuniká-
ciós aktus más szintjét jelenti. A fotó, mint kommu-
nikációs aktus újabb, nagyobb lehetőségeket kínál. 
A konceptualisták elvei szerint a fénykép technikai 
megmunkálása nem játszik döntő  szerepet a m űal-
kotás létrehozásában, csupán az elképzelést (a kon-
cepciót) hivatott dokumentálni. Lennertet nem sorol-
hatjuk közéjük, hiszen új képei is híven tükrözik 
kompozíciós érzékét és labortechnikájának tökéle-
tességét. 
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(polaroid) 

A polaroid fényképészet különösen vitatott jelen-
sége mai m űvészetünknek. Pozitívumai a relatív 
egyszerű  bánásmód a kamerákkal, a kép min ősé-
gének azonnali ellen ő rizhetősége, a felvétel meg-
ismételhetősége stb. Hátrányai pedig, hogy minimá-
lis az utólagos beavatkozás lehetősége a kép vég-
ső  formájának kialakításába, a felvételek nagyítha-
tatlansága (tehát a kivágás változtathatatlansága), 
s hogy egy negatívról csupán egy pozitív készül-
het. Ezt a tényt egy polaroid-mítosz, egy polaroid-
póz kialakítására használták fel: a fényképészet ve-
tekedhet bármely más m űvészettel!, mert minden 
egyes alkotás — unicum! Az ábrázoló m űvészetek 
értékét nagyon is megkérd őjelezik az effajta állítá-
sok, hiszen milyen műalkotás az, aminek egyedüli 
kvalitása, hogy eredeti, originális, hogy egy van be-
lő le? Sőt, egyre inkább terjednek azok a negatív-film 
nagyítások is kiállításainkon, melyek sarkában egy 
5/21-hez hasonló jelzés látható. Ez a szám azt je-
lenti, hogy a 21-es számú negatívból csupán öt kó-
pia készült. Azt hiszem, nem lehet kérdéses, hogy 
mennyit emel ez a képek esztétikai értékén. 
Lennert is kísérletezik a polaroiddal, mert más lehe-
tőségeket biztosít a hagyományos technikánál. Ké-
pei kivétel nélkül sorozatok, és a body a rt  felé kö-
zelítenek. Egy-egy cselekvés, történés fázisait örö-
kíti meg. Gyakori a felvételek tónuscsökkentése (szí-
nes megvilágítás, túlexponálás), és a kamera be-
mozdítása, ami a színes képeken gyengéd effektu-
sokat hoz létre. Polaroid aktjai is ebben a stílusban 
készülnek, de sikeresen elkerülik a hamiltoni csitri 
ábrázolás nyafogós beállításait. 
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(aktok) 

Az akt végső  soron az emberi test szépségeit hiva-
tott bemutatni. Hosszadalmas studiómunkát igényel 
elkészítésük, a modell számára legel őnyösebb hely-
zet megtalálása, beállítása, a reflektorok keltette h ő-
ség egyaránt kimeríti a modellt .és a fotográfust. 
Fáradt, ideges modellel pedig képielenség dolgozni. 
Lennert Géza aktsorozatai víz alatt készültek. A víz 
a stúdiónál is hálátlanabb közeg, ami az aktfotót 
illeti. Ugyanis, ha a modell mozgásban van, testét 
a víz nyomása elcsúfítja, a szó szoros éhelemben 
összegyű ri. Ezért vagy ki kell várni a modell és a víz 
nyugalmi állapotát — de ki bírja addig szusszal —, 
vagy pedig rengeteg felvételt kell készíteni, majd 
ezeket gondosan szelektálni. A Csend világa cím ű  
sorozat ilyen sikeres felvételek gy ű jteménye. A fotó-
kon a vízfelszínen átsz ű rődő  fénysugarak a nő i tes-
ten a márvány erezetéhez hasonló vonalakat kelte-
nek, s a vízfelületen alulról látjuk a test képét (a hul-
lámzás miatt elmosódottan) visszatükröz ődni. Ha a 
test félig van csak a vízbe merülve, a leveg ő  és 
a víz határfelületén keletkező  fénytörés irreális Idt-
ványt eredményez. A Csend világa már valóban 
sorozat — a képsor mozgást mutat be, s ezáltal reant-
ropomorfizálja a cselekvést. 
Különösek ezek a képek: a szép nő i test a szokat-
lan, idegen közegben szorongást vált ki a néz őbő l; 
a testet csupán a s ű rű  kékeszöld massza veszi kö-
rül, abszolute egyedül van hát, s a képek tónusai 
akkora némaságot és nyugalmat sugallnak, hogy 
szinte hallani véljük a csendet. A három utolsó kép 
pedig lassított zuhanás képzetét kelti, ami csak er ő-
síti szorongásunkat, noha a képeken minden (a test, 
a mozdulatok, a színek és fények) szép és harmo-
nikus. 
Lennert többi aktfölvételeirő l el kell mondanunk, 
hogy nem követik a magazinfotók kitekert testhely-
zet beállításait, vagy a gynecology-a rt  vulgaritását. 
A valódi glamour-fotóhoz állnak legközelebb, jellem-
zőjük a kompozíciós tökély (amit nem gy őzök elég-
szer hangsúlyozni), a mozgás (tehát nem beállított 
pózokról van szó) s nem ritkán a valós környezet-
bő l való eltávolítás. Az elmondottakat példázza a 

Kísérlet a modell kiemelésére című  kép, ami egy nu-
dista telepen készült fotóba tussal való beavatkozás 
eredménye, és a Nő  maszkkal című  sorozat, ahol 
nem a modellt választja el a külvilágtól, hanem a ma-
ga a modell lép ki belő le irracionalitásával. Más kezé-
ben ez a téma könnyen groteszk és esetlen meg-
formálást nyerhetett volna, itt azonban a modell ter-
mészetessége, egy furcsa karlendítése, a háttér ki-
töltetlensége, és a kivágás tökéletessége különös 
bájt ad a felvétel bizarrságának, s úgy vélem, bátran 
sorolhatjuk Lennert Géza legszebb aktfelvételeinek 
sorába. 

(sorozatok) 

A hozzám talán a legközelebb álló képek (engedtes-
sék meg ennyi bevallott szubjektivitás) a sorozatok. 
A sorozatok komoly előzetes meggondolásáról és 
perfekt technikai kivitelezésrő l tesznek tanúbizony-
ságot. Olyan területet képeznek, ahol az igazi fotós, 
így alkotónk is, bemutathatja kvalitásait. Ezek a fo-
tók az igazi ténydokumentációk. Kísérletek, de nem 
csak a fotótechnikán belül, hanem magán a bels ő  
cselekvési körön belül is — tehát nem azonosak a 
motorral, winderrel készített sorozatokkal. Az Eltű-
nés egy alaknak a képmezőbő l való eltűnését örö-
kíti meg, minden különösebb trükk vagy eljárás nél-
kül, de annál inkább meggyőzően és kifejezően. 
A Játék a fénnyel cím ű  sorozat is valóban az, amit 
a címe is mond: fényforrás elé tartott különböz ő  
prizmák — de Lennertre jellemzően az ember nem 
maradhat le a képekrő l —így a prizmákat tahó kéz 
is megjelenik. A sorozatot szemlélve nehéz eldön-
teni, hogy mi is a valódi dokumentálandó tény: a 
fény, a prizmák, vagy a kéz? 
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ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD • 
Miles Davis quintet 

ІV1iies OAVIS (trompette] 

Barney WILEN (saxo-tenor) 
Re 'A URTREGER (piallO] 

Pierre MICHELOT (basset Kenny CLARKÉ (hatterie]  

frisseségével még maga a lehet őség. Louis  Ma l i  
filmje nem akar több lenni, mint ami. Ez a természe-
tesség érződik Miles Davis zenéjébő l is. Ebben a 
filmben kap először jelentős szerepet a későbbi „új 
hullámos" filmekben is gyakori jazz. 

A jazznek, öntudatosodásával és fokozatos pódium-
zenévé válásával egyidej ű leg egy sor új problémá-
val kellett szembenéznie. Ahogy ez a mélyr ő l jövő , 
életerős zene korunk zenéjévé lett, úgy kellett meg-
küzdenie ennek a kornak a betegségeivel is. Ho-
gyan megőrizni a jazz forróságát, embermelegét? 
Miként védeni meg az ösztönös muzsikálás közvet-
lenségét az ész béklyóival szemben? (Azóta termé-
szetesen ezek a problémák is tovább osztódtak, 
differenciálódtak, de lényegében a ma jazz-zenéjé-
ben is ezért folyik a legnagyobb küzdelem.) A mo-
dern jazzben meghatározó szerepe volt Miles Davis-
nek. Davis megmutatta a modern jazz egyik lehet-
séges irányvonalát, megadta egyik alaphangját. 
Példaképül állítható következetességgel járta végig 
saját útját, csak a saját bels ő  hangját követve. 
(Még a sokak által támadott, legproblematikusabb, 
elektronikus korszakában is, ahol egyre több az el ő-
re meghatározott, rögzített elem, csökken őben az 
improvizációk száma és ideje; a zene mintegy ma-
gától hullámzik, sű rű  szövetébő l nehezen tör elő  
Miles trombitájának hangja. Elt űnik az akusztikus 
hangszer oensöségessége, elektronikus hangok 
bugyborékolnak, pukkadnak szét.) A forrongó, játé-
kos bebopot (a bebop-zenészek többsége szinte 
kamaszkorú volt) Miles elmagányosodó, csontvázig 
csupaszított zenéje követte. Az Ascenseur pour 
I'échafaud-ben már tulajdonképpen maga a zene, 
a zenélés vizsgáltatik felül. Ahol a zenei elemek 
(a maguk összefüggéseiben) ilyen tisztán jelentkez-
nek — ott létfontosságú kérdésekkel birkóznak. Mind-
ez valami elvontság látszatát kelthetné, de Miles 
Davisnél nyoma sincs az erőltetettségnek, a későbbi 
jazz-zenék intellektuális szárazságának. Davis 
együttese egy mélyrő l feltörő , szenvedélyes, de 
ugyanakkor visszafogott, külsőségektő l mentes ze-
nét játszik. Egyetlen éjszaka született meg a Lift 
a vesztőhelyre zenéje; Miles állt a vászon el őtt, néz-
te a filmet és játszott. Mintha örökt ő l fogva csak ez 
a zene létezne, mintha mindig is ezt a témát hordta 
volna magában, csak megszületésére kellett eddig 
várni. Lehetetlen leírni mindazt a finomságot, ár-
nyaltságot, azt a lebeg ő  zenét, amit ezen a lemezen 
hallunk. Davis trombitájának állandóan felfelé ível ő , 
elvékonyodó hangját, a dob egészen halk, madarak 
szárnyverdeséséhez hasonló lüktetését ... — ezen a 
ponton igaz a megállapítás, hogy zenér ő l okosan 
csak hallgatni lehet. 

Az Ascenseur pour I'échafaud számomra maga a 
tisztaság, mondhatnám kristálytiszta, ha ez aszó 
nem sugallna valami keménységet, hidegséget. A 
lélek lehelet-zenéje ez, valahol a zené határán, 
szinte visszaszippantva önnön magát. Davis az 
egyetlen hangot keresi, egyetlen hangba próbál s ű-
ríteni, az utolsó pont ez, ahol még zenélni lehet. 

Miles Davis a Lift a vesztőhelyre-ben az élet lehető -
ségétő l megfosztott ember zenéjét játssza. A vissza-
vonhatatlan vereségét, a totális cs ődét, a halálét. 
Mindezt a bomlás színeinek rútsága nélkül — egy 
eszményi szépség ű  zenében, megő rizve a jazz 
emberközelségét, melegét, ezen keresztül az ő  hitét 
is. 

• 
• 

• 
• 

áll Miles Davis Louis  Ma l i  Lift a vesztőhelyre c. 
filmjéhez írt kísér őzenéjének lemezborítóján. Két le-
mez után vágyom igazán, biztos támpontjaim lehet-
nének. Az egyik, a most már birtokomban lév ő  fenti 
Miles Davis-lemez, a másik a még hiányzó: a Chap-
lin-filmek zenéi, gondolván itt elsősorban a Modern 
idők pincér-jelenetének Chaplin-dalára. (Számomra 
a Chaplin-hang szorosan kapcsolódik a fekete-fehér 
fényfoltok közt imbolygó kis, keménykalapos figurá-
hoz.) 

Nem véletlen, hogy filmzene mind a két lemez —
első  zeneélményeim is a filmzenékhez köt ődnek, 
a mozi miatt hagytam abba a zeneiskolát is. Gyer-
mekkori filméhségem azóta se csillapult, csupán a 
zeneéhséggel is párosult. 

A Lift a vesztőhelyre Louis Malle korai, 1957-ben 
forgatott filmje. Témájánál, stílusjegyeinél, hangvé- 
telénél fogva az „új hullám" el őfutárának is tekint- 
hető .  Ma l i  hősei kiszolgáltatottak, sorsukba nincs 
beleszólásuk. A Lift a vesztőhelyre még több is, 
teljesebb, mint a kés őbb kibontakozó „új hullám". 
Jeanne Moreau sétái, Lino Ventura fehér ballonka- 
bátos nyomozója a mi szemünkben már szinte jel- 
képessé n őtt. A pisztolyok, az autók, a város (Davis 
trombitájának tükrében lesz Párizs szürkéje a Lift 

133 a vesztőhelyre alapszínévé) — a film az els ő  tekintet 
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Úgy látom legjobb, ha írásomat a plakátkiállítást hir-
dető  plakát bemutatásával kezdem. Željko Jerman, 
a szervező , fehér lapra fekete bet űkkel a következő  
szöveget írta: „A plakát a tömegkommunikáció esz-
köze. Funkciója, hogy minél egyszer űbb eszközök-
kel tájékoztasson bennünket valamilyen eseményr ől 
és hogy világosan prezentálja alkotója alapállását 
és ötletét. A képiség, koloritás, kompozíció stb. 
hangsúlyozása — tehát a plakát bármilyen jellegű  
esztetizá/ása — csökkenti funkcionalitását." Ha ki-
kérnénk egy hagyományos plakáttervez ő  vélemé-
nyét, bizonyára legalább három „hibát" találna ezen 
a plakáton. Próbáljuk meg kitalálni, mik lennének 
ezek a „hibák". 

hosszú a szöveg, a sietős városi embernek nem 
lesz ideje és kedve, hogy kibet űzze azt 

a kis fekete-fehér plakát nem tud szóhoz jutni 
riválisai, a fecseg ő  és hivalkodó tarka-barka plaká-
tok között, 

a szöveg nem arról szól, amir ő l szólnia kell —
valamirő l ami nem maga a plakát, hanem a plakát-
ról; ki kíváncsi az utcán arra, hogy a tervez őnek 
fogalmilag mi a véleménye médiumáról! 
Kénytelenek vagyunk ideiglenesen igazat adni az 
esetleges plakáttervez ő  vagy mondjuk plakátesztéta 
fenti ellenvetéseinek. Hiszen a m űfaj hagyományos 
meghatározásából következnek kifogásai. Próbáljuk 
meg nagy vonalakban vázolni a hagyományos meg-
határozást. 
A plakát az alkalmazott m űvészetek egyike, olyan 
művészi igénnyel kivitelezett, tömegtájékoztatást 
szolgáló eszköz, amely igyekszik túlharsogni kör-
nyezetének vizuális zajait, tükrözi és formálja törté-
nelmünket és mindennapjainkat. Értékstruktúrájá-
ban — az alkalmazott m űvészetekre általánosság-
ban is jellemzően — jelen van ugyan az esztétikum, 
de egy másik értékrenddel párosulva — annak alá-
vetve — a gyors, a néz őtő l különösebb szellemi be-
fektetést nem kívánó tájékoztatás igényével. 
Tehát rossz plakát hirdeti a plakátkiállítást? A ha-
gyományos szempontok alapján látszólag — igen. 
De a modern m űvészet nem lenne modern m űvé-
szet, ha a hagyományos parancsai közül akár egy 
előtt is meghajolna. Felejtsük hát el egy pillanatra 
plakát-konvencióinkat és ítélkezzünk szubjektíven. 
Én azért álltam meg a plakát el őtt, mert nem olyan 
volt mint a többi. Azért olvastam végig, mert már az 
első  szavak után tudtam, hogy ilyen szöveget plaká-
ton még nem olvastam. Harmadsorban, jó, hogy a 
plakátról szólt, mert épp plakátkiállítást kellett hir-
detnie. A szöveg kialakította el őzetes elvárásaimat. 
Hadd írjam le, hogy ennek alapján milyen munkákat 
vártam a kiállítástól. 
A szokásos plakátkiállítások sajátosságainak és az 
Egyetemista M űvelődési Központ blöffközpontúsá-
gának ismeretében azt hittem, hogy Jerman szöve-
ge dezinformáció, irónia. Hiszen ha a plakátm űvé-
szet lényegét röviden kellene megfogalmaznunk, a 
következőket mondhatnánk: a plakát jó tervezése a 
funkciónak (gyors, hatékony tájékoztatás) alárendelt 
esztétikum emancipálása. Azt a plakátot szoktuk jó-
nak nevezni, amely az esztétikumot (bocsánat, hogy 
ilyen általános fogalmat használok, de nem jut 
eszembe konkrétabb) a lehető  legmagasabb fokra 
emeli, de — és ez a döntő  — az esztétikum nem 
uralja a plakát információit, hanem szolgálja azokat. 
Ebben az értelemben vártam jó munkákat. Amikor 
beléptem a kiállítási terembe, már láttam, hogy 134 

(Egyetemista M űvelődési Központ, Belgrád, 
1980. április) 



rosszul spekuláltam. Jerman szövege nem blöff, ha-
nem a kiállítás mottója. Egy ismerős munkán akadt 
meg a szemem, amit a tárlat legjobb ötletének tar-
tok, ezért lefordítom a szövegét: 
„Ez a plakát nem jó, mert: 
A jó plakát ismertető  jegye, hogy élhet ő, de egy-
úttal tartalmas és rövid, szövege nagyobb távolság-
ból is olvasható, könnyen megjegyezhető  és orga-
nikusan kapcsolódik a képhez. A plakátképnek 
ugyancsak magára kell hívnia a figyelmet és érzel-
mi-kifejez ő  vagy asszociatív erővel kell hatnia azok-
ra akik számára készült.'*" 
A szövegben szereplő  csillagocskák lábjegyzete-
ket jelölnek — azeket a szerz ő  a plakát alján apró 
betűkkel, mintegy mellékesen magyarázza. Onnan 
tudjuk meg, hogy a plakát egy zágrábi kiállítást 
hirdet: „Még egy alkalom, hogy m űvészek /e-
hessetek" ( 1973). A szerző  neve Goran Trbuljak. 

Boris Demur csattanós koncept-ötletek médiumá-
nak tekinti a plakátot. Egyet idézünk a sok közül: 
„A munka minden pillanatban befejeződhet. 
A munka minden pillanatban befejeződhet. 
A mu" 

Antun Marač ić  azt közli az utca népével, hogy válto-
zik. Goran Trbuljak saját kiállításának plakátján han-
goztatja: „annak lehetősége, hogy az ember egy-
szer kiállíthat, fontosabb, mint az, hogy mit fog kiál-
lítani". Vlado Matek agitál: „Olvasson Majakovszkij 
verseket!, Olvasson Rimbaud-verseket!" Mladen 
Stilinković  legszembet ű nőbb információja, hogy pla-
kátja A4-es méret ű . Zlatko Kutnjak elmélkedik: „ A 
művészet kezdete nem a m űvészet vége ... a mű-
vészet vége a kezdet." A kiállítás „legrosszabb" 
plakátja egyúttal a „legjobb", de szerz ője anonim 
maradt, mert elkallódott a munkájának adatait tartal-
mazó cédula —ügyetlen ákom-bókom bet űkkel írta 
rá egy nagy lapra, hogy „ez a plakát jobb mint az 
ideális plakát". 

olyan plakát, amely szerintem sok tekintetben fe-
lülmúlja a hagyományos „ jó" plakátot. Els ősorban 
Goran Trbuljak šzép ötletére gondolok. Trbuljak ab-
ból csinál meglep ő , a figyelmet ravaszul magára hí-
vó — tehát „jó" plakátot, hogy leírja miért nem „jó" 
az ő  plakátja. Indoklását egy lexikonból másolta ki, 
tehát egy általánosan elfogadott mércével mérte 
munkáját, könny űnek találta, de... (megvallom, na-
gyon szeretem azt írni, hogy de) ...biztos vagyok 
benne, hogy ha az utcán látnám ezt a plakátot, 
elmennék az általa hirdetett rendezvényre, és ab-
ban is biztos vagyok, hogy meglátnám — már csak 
azért is mert nem olyan mint a többi plakát. 
Nemcsak hangosan lehet valamit hangsúlyozni, ha-
nem — ezt jól tudják a színészek — halkan is. A 
tömegplakát csak hangoskodik, holott a plakátok vi-
lágában is a régi arisztotelészi elvnek kellene érvé-
nyésülni: a jó m űnek para ten dóian-nak, meglep ő-
nek, a mindennapisággal ellentétesnek kell lennie. 
Ezt az elvet pedig nagyon sokféle módon lehet elér-
ni. Meggyőződésem, hogy a ravasz suttogás a pla-
kátm űvészetben sem elvetend ő  alternatíva. 
Trbuljak és bizonyos értelemben az egész kiállítás 
megrendítette plakát-értékrendszerünket, mint ahogy 
az egész igazán modern m űvészet is ezt teszi. A 
kiállításon az jutott eszembe, hogy talán hiába is 
építgetjük mi m űvészeti értékrendszereinket, filozó-
fiailag keményen alátámasztott általános esztétikai 
normáinkat, ha jön egy Trbuljak, aki ügyes gesztus-
sal mindezt szétrombolja. És az a furcsa, hogy van 
a m űvészetnek egy ravasz tulajdonsága: figyeljük 
csak meg a m űvészettörténetet, a kivétel legtöbb-
ször fontosabbnak bizonyul, mint a szabály. A mo-
dern m űvészet az elmélettel, az általánossal szem-
ben mindig ki meri és ki tudja mondani azt a b űvös 
szót, hogy De. Sok esztelenséget produkáltak már a 
modernisták — ez a kiállítás sem kivétel — de .. . 
talán épp a sok izgalmas de miatt követik egyesek 
olyan konokul a modern m űvészek rezdüléseit. Lát-
tunk a kiállításon néhány orsó blöfföt is, mégis ér-
demes volt megnézni, mint ahogy minden olyan ki-
állítást érdemes megnézni, ahol szerepel néhány 
olyan m űvész, akinek őszinte életszükséglete krea-
tív nem-et mondani. 
Végül hangsúlyozni szeretném, hogy a kiállításon 
látott plakáttípus nem perspektíva, nem norma. Ha—
tételezzük fel — az utcán minden hagyományos pla-
kátot felváltaná az anti-plakát, a modern m űvészek 
minden bizonnyal nagyon hagyományos plakátokat 
csinálnának — akkor az lenne a para ten dóian, a 
nem mindennapi. 

De milyen is az ideális plakát, vagy szerényebben 
fogalmazva, milyen a jó plakát? Ha tudnám leírnám, 
hogy az olvasó maga döntse el, jó volt-e ez a kiállí-
tás. Mivel nem tudom, én sem értékelem, csak né-
hány spontán gondolatot f űzök a látottakhoz, mond-
juk, élménybeszámoló helyett. 
Az olvasó nyilván osztja véleményemet — már e 
rövid leírás alapján is — hogy a kiállításon találkoz- 
tunk egészen olcsó ötletekkel is (pedig a munkák 
leírásakor szelektáltam). Az is kézenfekv ő , hogy a 
kiállított ötletek egy részér ő l nincs mit írni, vagy nem 
érdemes írni, de — és ezért van most kezemben a 
toll — a kiállítást egészében nem szabad figyelmen 
kívül hagyni. Egy munka sem állná meg ugyan a 
helyét, mondjuk, egy klasszikus plakátbiennálén — 
épp azért mert alkotóik nem azt az utat választották, 
amit fentebb el őzetes elvárásaimat vázolva a „jó" 
plakát sajátosságaiként írtam le. Ezek a plakátok 
nem az esztétikumot emancipálják — talán azért, 
mert a m űvészek tudják, hogy azt csak a tájékoz- 
tatás funkciójának alárendelve lehet tenni —, hanem, 
mint azt Jerman mottója mondja, „csak" az alkotó 
alapállását és ötletét hangsúlyozzák. Ez az antim ű - 
vészetinek nevezhet ő  magatartásmód azonban 
egyrészrő l lehetővé teszi, hogy a kiállítási termek 
szűk terébe szorult analitikus gesztusok, modem 
rezdülések tömegmédiumot kapjanak és kikerülje- 
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A kiadó azt írta nekem, hogy hajlandó visszavonni 
véleményét, mely: szerint „a m űvész egyfajta ma-
jom, akit a civilizált kritikusnak kell interpretálnia". 
Jó hír a m űvészek és a majmok számára! Rémélem 
nem élek vissza bizalmával. (...) 

Azt a m űvészetet, amellyel foglalkozom, konceptuá-
lis művészetnek nevezhetem. A konceptuális m űvé-
szetben az idea vagy a koncepció a m ű  legfonto-
sabb aspektusa. Ha egy alkotó a m űvészet koncep-
tuális formája mellett foglal állást, ez azt jelenti, hogy 
megoldásait el ő re kidolgozza, a megvalósítás pedig 
pusztán mechanikus folyamat. Az idea géppé válik, 
ami a művészetet termeli. A m űvészetnek ez a faj-
tája nem elméleti és nem az elmélet illusztrálása, 
hanem intuitív. Magában foglalja a mentális folya-
matok összes típusát és cél nélküli. Többnyire nem 
függ a művész a mesterség fortélyaitól. Aki koncep-
tuális művészettel foglalkozik, annak az acélja, 
hogy a művét a néző  számára szellemileg tegye 
érdekessé, épp ezért általában azt akarja, hogy 
emocionálisan érdektelenül hasson. Nincs okunk 
azonban feltételezni, hogy a konceptuális m űvész 
untatni akarja a nézőt. Az emocionális sokk — amire 
az expresszionista m űvészet szoktatott rá bennün-
ket — csak gátolná a nézőt abban, hogy megértse 
ezt a m űvészetet. 

A konceptuális m űvészet nem szükségszer űen lo-
gikus. A logika egy műben vagy művek sorozatában 
csak mint elképzelt eszköz szerepel, a m űvész 
azért alkalmazza néha, hogy szétrombolja. A logika 
funkciója lehet az is, hogy elrejtse a m űvész valódi 
intencióját, hogy a néz őnek biztosítsa az illúziót, 
hogy megértette a m űvet, vagy hogy paradox hely-
zetet idézzen el ő  (alogikával szemben logika). Az 
ideáknak nem kell komplexeknek lenniök. A sikerült 
ideák többsége nevetségesen egyszer ű . Egyáltalán, 
a sikerült ideák külső leg egyszerűeknek tűnnek, 
mert az az érzésünk, hogy elkerülhetetlenek. Az 
ideákhoz viszonyítva a m űvész annyira szabad, 
hogy saját magát is meglepheti. Az ideák intuitív 
úton tárulnak fel. 

Nem túlságosan lényeges, hogy hogy néz ki a m ű . 
Ha fizikai formája van, valahogy ki kell hogy nézzen. 

Függetlenül attól, hogy milyen a m ű  végső  formája, 
ideával kell kezdődnie. A művész a koncepció folya-
matával és realizálásával foglalkozik. Miután a m ű -
vész fizikailag megvalósította a m űvet, nyitottá válik 
a néző  percepciója számára — beleértve a m űvészt 
is. (Azért használom a „percepció" szót, hogy jelez-
zem az érzéki tények felfogását, az idea objektív 
megértését és egyúttal szubjektív interpretációját is.) 
Csak a befejezett m űvet lehet megérteni. 

Az a művészet, amely elsősorban a szemet izgatja, 
inkább nevezhető  perceptuálisnak mint konceptuá-
lisnak. Ide tartozik az op-art, a kinetikus m űvészet 
valamint a fénnyel és színnel foglalkozó m űvészet 
nagy része. 

Mivel a koncepció és a percepció funkciói különbö-
zőek (az egyik prae-, a másik post-factum) a m ű-
vész gyengítené ideáját, ha szubjektív ítélettel ru-
házná fel. Ha a m űvész végsőkig ki akarná meríteni 
ideáját, akkor a minimumra kellene csökkentenie 
az önkényes és esetleges megoldásokat — a hangu- 136 



latot, ízlést és más szeszélyeket ki kellene iktatnia 
az alkotó aktusból. A m űvet nem kell eldobni, ha 
rosszul néz ki. Néha a kezdetben esetlegesnek, 
ügyetlennek tűnő  dolgok később vizuálisan elfogad-
hatókká válhatnak. 

Elő re meghatározott gondolati utat követni — ez az 
egyetlen lehet őség arra, hogy elkerüljük a szubjekti-
vitást. Ez ellentmond annak a követelménynek, hogy 
minden mű  szükségszerűen egyedi megoldás ered-
ménye legyen. A koncepciónak kell meghatározni 
a művet. Egyes konceptusok több, mások kevesebb 
megoldási variációt igényelnek, de a megoldási le-
hetőségek száma mindig véges. (...) Minél keve-
sebb megoldási lehetőség található a m ű  befejezé-
séhez vezető  úton, annál jobb. Ezzel végsőkig ki-
iktatódhat az önkényesség, esetlegesség és a szub-
jektivitás. Ezért termékeny ez a módszer. (...) 

A konceptuális m űvészetnek nem sok köze van a 
matematikához, filozófiához vagy bármelyik tudo-
mányhoz. A matematika, amit legtöbb m űvész al-
kalmaz, egyszer ű  aritmetika. A m ű  tartalmazza saját 
filozófiáját, de nem illusztrál semmilyen filozófiai 
rendszert. 

Valójában nem lényeges, hogy a néz ő  megérti-e 
a m űvész koncepcióját, miközben a m űvet szemléli. 
Miután a m űvész megalkotta m űvét, nem ellenő riz-
heti a néző  reakcióját. Különböz ő  emberek ugyanazt 
a dolgot különböző  módon értelmezik. 

Az utóbbi id őben sokat írtak a minimal-artról, de én 
még nem találkoztam olyan emberrel, aki ezt az 
irányzatot m űvelné. Több olyan m űvészet létezik, 
amely a primáris struktúrákkal foglalkozik, mint pél-
dául a Reductive-art, Receptive-a rt , Cool-art és a 
Mini-art. Azok közül a m űvészek közül, akiket isme-
rek, senki sem foglalna állást ezen irányzatok vala-
melyike mellett. Ebből arra következtetek, hogy lap-
jaink m űvészeti kritikusai egy rejtett nyelven kom-
munikálnak. A Mini-art elnevezés még a legjobb, 
mert a mini-szoknyára és a hosszú lábú lányokra 
emlékeztet. Ez biztos az egész kicsiny m űalkotá-
sokra vonatkozik. Nagyon jó ötlet! Talán a Mini-art 
kiállítások anyagát gyufásdobozba csomagolva szét 
lehetne küldeni a világ minden tájára. Vagy esetleg 
a mini-művész nagyon alacsony személy, mond-
juk, nem magasabb, mint 150 cm. Ebben az eset-
ben az általános iskolákban biztos sok jó m űvet 
lehetne találni (általános iskolák —általános struktú-
rák). 

Ha a művész vizuálisan megvalósítja ideáját, akkor 
ebben a folyamatban minden stádium fontos. Maga 
az idea azonban — még ha nincs is megvalósítva —
ugyanúgy műalkotásnak számít, mint a befejezett 
termék. Minden közbülső  stádium érdekes: jegyze-
tek, vázlatok, rajzok, sikertelen alkotások, modellek, 
tanulmányok, gondolatok, beszélgetések stb. Azok 
a dolgok, melyek illusztrálják a m űvész gondolati 
folyamatait, néha érdekesebbek, mint a kész m ű  
(...) 

Az építészet és a háromdimenziós m űvészet a ter- 
mészettel teljesen ellentétes. Az építészet sajátos 
funkciójú terek alkotásával foglalkozik. Szükségsze- 
rűen utilitárisnak kell lennie — attól függetlenül, hogy 
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a háromdimenziós m űvészet az építészet sajátos-
ságaival manipulál —például, ha utilitáris tereket for-
mál — gyengül m űvészi funkciója. Ha a néz ő  a mű  
nagysága miatt törpének néz ki, ez a domináció 
hangsúlyozza a forma fizikai és emocionális erejét 
az idea kárára. 

Az új anyagok használata a modern m űvészet egyik 
nagy betegsége. Egyes m űvészek összetévesztik 
az új anyagot az új ideával. (...) 

Épp azok a művészek vonzódnak az új anyagok 
iránt, akiknek gondolkodásából hiányzik a szigor. 
A gondolkodás szigora lehet ővé tehetné számukra, 
hogy okosan használják fel az új anyagokat. Ahhoz 
tehát, hogy az új anyagból jó m ű  szülessen, jó m ű -
vészre van szükség. Veszélyesnek találom azt, ha a 
mű  fizikaiságát olyan jelentőséggel ruházzák fel, 
hogy az a m ű  ideájává minősüljön (az expresszio-
nizmus egy másik fajtája). 

A háromdimenziós m űvészet bármelyik fajtája fizikai 
factum. Ez a fizikai létezés legszembet ű nőbb és 
legexpresszívebb tartalma. A konceptuális m űvé-
szetnek mindenekel őtt a néző  értelmét kell anga-
zsálnia. A háromdimenziós objektum fizikai léte te-
hát ellentmond a konceptuális m ű  nem-emotív tar-
talmának. A szín, a felület, a textúra és a forma 
a mű  fizikai aspektusát emeli ki. Mindaz, ami a néző  
figyelmét a fizikai létezésre irányítja, eltávolodást 
jelent az idea megértését ő l és expresszív funkciót 
nyer. A konceptuális m űvész igyekszik a materiális 
hangsúlyozását elkerülni, vagy megpróbálja azt 
paradoxálisan hasznosítani (úgy, hogy ideává ala-
kítja át). Ezt a m űvészetet tehát a lehet ő  legna-
gyobb materiális ökonómiával kellene m űvelni. Egy 
ideának sem kellene három dimenzióban megvaló-
sulnia, ha megvalósulhat két dimenzióban is. Az 
ideákat számok, fotók, szavak stb. segítségével 
lehet megvalósítani, de a forma nem fontos. 

Ezek a paragrafusok nem avégett születtek, hogy 
kategorikus imperatívuszként szolgáljanak. A vázolt 
gondolatok többé-kevésbé megfelelnek jelenlegi 
gondolkodásmódomnak. Nézeteim m űvészi tevé-
kenységem eredményei és megváltozhatnak, hiszen 
tapasztalataim is változnak. Megpróbáltam őket mi-
nél világosabban megfogalmazni. Ha írásom nem 
világos, az azt jelenti, hogy gondolataim sem világo-
sak. Írás közben felfedeztem néhány ellentmondást, 
ezeket megpróbáltam korrigálni, de az olvasó biztos 
felfedezi őket. 

A művészet konceptuális módját nem javaslom min-
den művésznek. Számomra ez a fajta m űvészet jó-
nak bizonyult, mások számára nem. Nékem ez felel 
meg, másnak valami más. Nem gondolom azt, hogy 
minden konceptuális munka figyelmet érdemel. A 
konceptuális m űvészet csak akkor jó, ha az idea jó. 

(Sol Lewitt :  Para  graphen über konzeptuelle Kunst. 
in: Über Kunst —  On  Art. DuMont, Köln, 1974 
177-185.  1.)  
fordította sebők zoltán 
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Huzamosabb ideje foglalkoztatott egy feladat: hogyan illusztrálható áttételesen, 
illetve jelképesen az egyetemes költészet kísérleti ágának a barokk korba vissza-
nyúló hosszú története úgy, hogy a képanyag ne a kérdéses költészeti modellek 
kontextusából, hanem az általánosságból, civilizációnk képhalmazának egészé-
bő l kerüljön ki, s ily módon —jellegénél fogva — a poétikák mélyebb tartalmi 
összefüggéseire, tárgyi és fogalmi kapcsolódásaira is felhívja a figyelmet. Mert 
bárhogy :  is nézzük, a tiszta poézis mindig túlmutat tulajdon tárgyán és saját 
lehetőségein, vagyis nem létezik egyetlen olyannyira zárt költészeti rendszer 
sem, amely — a beleélés fokától, intenzitásától függ ően — nem mutatna túl 
önmagán. Mint ahogy a való élet dolgai közt, a hétköznapok cselekedeteiben 
sincs olyan prózai mozzanat, amely ne lenne rokonítható bizonyos költ ő i tartal-
makkal. 

Másrészt nyilvánvalóvá vált számomra, hogy egyes költészeti irányzatok — még 
ha leírásuk nem is ütközik nagyobb nyelvi akadályokba — sok esetben nehezeb-
ben közelíthetők vagy érthetők meg kizárólag deskriptív úton, mint olyan képi 
összefüggéseken át, amelyek rendelkeznek meghatározott poétikai töltettel, ám 
poétikájuk egészében véve nem jellemz ő  a tárgyalt költészeti szerkezetek ter-
mészetére, esetleg csak itt-ott f űzhetők velük össze. Lehet, hogy ez a látszatra 
furcsa jelenség onnan ered, hogy id ővel — talán épp a deskriptív elemzések 
elszaporodásának köszönve — egyes költészeti modellek fogalmi szerkezete, 
esszenciális magva elmozdul, meglazul. Tagadhatatlan, hogy ezt az „ügyet" 
szolgálja a költészetek, tágabb vonatkozásban pedig a m űvészetek közti össze-
játszás is, az interferencia. A hibrid m űfajok nyelvzavarán át egyre nehezebb a 
csírákig való visszahatolás. 

A véletlen úgy hozta, hogy egy id őben összeválogattam és gyűjtöttem azokat a 
hírügynökségi telefotókat, amelyek a napilapok szerkeszt őségeit árasztják el 
rendszeresen a világpolitika különböz ő  fajú és fajsúlyú eseményeivel. Mint kide-
rült, mégis ez a szüzséjében „közéleti", zsurnalisztikai képi m űfaj vált a legin-
kább alkalmassá tervem megvalósítására, pontosabban a kísérleti költészet mo-
delljeinek fogalmi átfedésére, megközelítésére, illusztrálására; nem pedig, mond-
juk, a művészi fotó, amelytől — ez már valahogy örökre belénk rögz ődött —
rendszerint mindig több poétikai töltetet várunk — indokolatlanul. Szerencse, hogy 
így történt, hiszen a telefotó — függetlenül használati idejének rövidségét ő l, gyen-
gébb grafikai minőségétő l, jobbára a politikai életre irányuló orientációjától —
„cross-over"-természetéb ő l kifolyólag gyakran hitelesebben vissza tudja adni 
korunkat, a teresített (vizualizált) id őt, mint bármely más fotóm űfaj. Emellett, 
tartalmi igazodásának következtében, szemantikai szerkezete több réteg ű , hi-
szen az általa továbbított üzenet könnyedén elferdíthet ő , felduzzasztható, félre-
csúsztatható, kiegészíthet ő . 

Néhány szót a válogatás kritériumairól is szólnom kell. Azzal kezdem, hogy nem 
voltak szigorú mércéim, hiszen szándékaim egyike — talán a legburkoltabb — az 
volt, hogy bebizonyítsam ezeknek a száraz, nemegyszer banális, látszatra sekély 
mondanivalójú képeknek a gondolatátviteli képességét, asszociatív erejét. Volt, 
amikor csak tartalmi kapocsra építettem (a barokk egyházi líra esetében például 
a kép is egyházi témát ölel fel), más esetben viszont a forma volt a mérvadó 
(például a grafikai költészetnél, ahol a párhuzamot a telefotón jelentkez ő  hiba, az 
ekrán csíkozása szolgáltatta, ami ez esetben a század eleji kalligrammák vonal-
felszakítását szimulálja). Az összefüggések természetesen csak látszatra egyol-
dalúak, valójában más a helyzet, hiszen mindegyik telefotó olyan cselekményr ő l 
vagy eseményrő l ad hírt, amelyeknek önmagukban véve kivétel nélkül meg van a 
valóságba kivetülő , konkrét poétikájuk. Ez a mozzanat adja meg ezeknek a 
fogalmi társításoknak a végs ő  dimenzióját is. 
A kísérleti költészet történetének ezt a lehetséges képi inverzióját azonban csak 
az értheti meg hiánytalanul, aki ismeri az érintett költészeti formák elméleti 
letéteményeit, de korunk eseményei között is képes tájékozódni. A fenti tudni-
valók nélkül a képi asszociációk valós dimenziói nem tudnak a maguk teljessé-
gében kibontakozni. Itt kell hozzátennem, hogy a fogalmi azonosításoknál a 
telefotók képszövegei az iniciációt szolgálják, ezért nem hanyagolhatók el. 
A kísérleti költészet történeti szerkezetének ez a lehetséges változata a barokk 
formaversekkel indul, hogy aztán egészen a századel ő  grafikai költészetével 
folytatódjon (grafikai költészet alatt ez esetben az apollinaire-i kalligrammák tárgy-
körét értem, beleértve kés őbbi rekonstrukció kísérleteit is). A továbbiakban a 
felsorakoztatott költészeti irányzatok megközelít ő leg pontos idősorrendet követ-
nek, egészen a konkrét vizuális költészetig, amely aztán rengeteg szálra, alcso-
portra bomlik. Ettő l fogva már nem törekedtem id őrendiségre sem, azzal az 
elvvel vezettetve, hogy a kísérleti költészet végs ő  fokon, fejlődésének utolsó 
szakaszában a semmibe, a költészet tagadásába torkollik. Igy a sort természet-
szerű leg a „semmi költészete" zárja. 138 



1. 
egyházi 
képköltészet 
a 
barokk 
idején 

UPI-telefotó a Vati-
kánból: Mario Nasalli 
Rocca egyike annak 
a huszonöt kardiná-
lisnak, akiketegytöbb 
mint háromórás szer-
tartáson avattak 
szentté 1977 októbe-
rében. Lásd a kardi-
nális süvegének és 
egyes barokk kori 
egyházi képversek-
nek formai egybeesé-
sét. Másrészt az is-
métlődő  képszeg-
mentumok a barokk 
formaversek morfé-
máinak permutálását 
is felidézik. 
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2. 
grafikai 
költészet 
(kalligrammák) 

A telefotóekránon je-
lentkező  képzavar 
hullámvonalai azokra 
az apollinaire-i kísér-
letekre utalnak, ame-
lyek a hagyományos 
vonalírás kihajlításá-
ra, feltörésére irá-
nyultak. A felvétel egy 
moszkvai áruház 
megnyitóján készült 
1974-ben. 

3. 
tipográfiai 
költészet 

A nyomdászat század 
eleji hőskorát idéző  
expresszív bet ű írás 
Travis Britt  riverdalei 
(USA) lakos kezében: 
„Ca rter, imhol jö-
vök!". Britt kereken 
ezer mérföldet gyalo-
golt, hogy az akkor 
még csak demokrata-
jelölt Ca rter közelébe 
juthasson. 



4. 
dimenzionista 
költészet 

Képhiba következté-
ben beállt téreltávo-
lodás. A magasba 
nyúló kéz mintha sa-
ját lábát akarná meg-
érinteni. A köztük le-
vő  tér azonban ez 
esetben végtelen. 
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5. 
spacionizmus 
(térköltészet) 

Az olasz Keresztény-
demokrata Párt elnö-
kének, Aldo Morónak 
az elrablásában alkal-
mazott négy — nyíllal 
jelölt — gépkocsi. Az 
alsó sarokban meg- 
húzódó fehér kocsi- 
ban ült Mono. A római 
kerületi rendőrség 
udvarán elhelyezve 
különleges csillagké-
pet alkotnak. Lásd 
még: gépkocsi-moz-
gás, térélmény. 

6. 
lettrizmus 
avagy 
fonizmus 

Bulent Ecevit török 
miniszterelnök 1975-
ös gelsenkircheni be-
szédén vagyunk, ami-
kor is a török vendég-
munkásokhoz szólt. 
A háttérben lengede-
ző , olvashatatlansá-
gig gyű rött felirat a 
lettristák megfejthe-
tetlen képírásának fe-
lel meg. Ecevit beszé-
de fonetikus termé-
szetű , ezenkívül az 
egész hangulatot köl-
tő i zű rzavar lengi be. 
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7. 
konkrét 
vizuális 
költészet 

Kép- és íráselemek, 
illetve verbo-vizuális 
részecskék keveredé- 
se a német keresz-
ténydemokraták és 
keresztényszocialis-
ták 1977-es nagy bon-
ni találkozóján. 

8. 
objektív 
költészet 

A rendszerint költők, 
zenészek, festők és 
más művészek közös 
munkája nyomán ki-
alakuló objektív köl-
tészet egy spanyol 
változatán a madridi 
rendőrök és a kötele-
ző  katonai szolgálat 
ellen tüntető  fiatalok 
„dolgoznak". UPI-te-
lefotó 1977-bő l. 



9. 
poesia 
visiva 

A vizuális költészet 
polemizáló és politi-
záló olaszországi vál-
faja a képi elemeket 
helyezi előtérbe, és 
az olasz nyelv verba-
lista hajlamaival el-
lentétben az írott ele-
meket a lényegi mi-
nimumra csökkenti, 
ami így, ezáltal faszci-
natív, megigéző  jelle-
get nyer. A velencei 
La Fenice operaház 
homlokzatán a követ-
kező  felirattal éktelen-
kedik: „A színház 
megszállva ". 
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10. 
akcióköltészet 

A húszéves angol 
Sally Anne Faulkner 
banktisztvisel őnő  to-
jással a kanalában be- 
fut acélba, és ezzel 
megnyeri az Olney-i 
palacsintasütő  ver- 
seny huszonnyolca- 
dik futamát. 

11. 
szeriális 
avagy 
permutációs 
költészet 

A nevezetes Lock-
heed-botrány Gui ve-
zetéknev ű  vádlottja 
könnyeit sorozatban 
„permutálja" az egyik 
tárgyaláson. Majd a 
könnyekéhez hason- 
ló sorsra jut egyik jó-
akarójának zsebken-
dője is. A szigetor-
szágban, 1977-ben. 



12. 
politikai 
költészet 

Inkább politizáló. 
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13. 
do-it-yourself 
(csináld meg 
magad) 
költészet 

Bíróverés 	spanyol 
módra, avagy csináld 
meg magad (költé-
szeti) akció a Barce-
lona—Malaga labdarú-
gó-mérkőzésen. 

14. 
talált 
költészet 

Néhány órás keresés 
után az amerikai ten-
gerészet egyik heli-
koptere kiemeli a 
Csendes-óceán ha-
talmas tükrén ringó 
Apollo-utasfülkébő l 
a visszatért ű ruta-
sokat. 
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15. 
gesztuális 
költészіt 

Apró, de sokatmondó 
protokollmozdulat 

János Károly spanyol 
trónörökös és a meg-
boldogult VI. Pál pápa 
1977-es vatikáni ta-
lálkozóján. Magatar-
táskölteménynek is 
beillő  mű . 

16. 
hangköltészet 

A Baader—Meinhof 
terrorszervezet tag-
jainak üldözésében 
részt vevő  német nyo-
mozó, kocsijában te-
lefonon utasítást kap 
a központtól. Az előt-
te levő , világot bejárt 
portrésorozat ezúttal 
partitúrát képez. 
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17. 
felirat- 
Illetve 
falköltészet 

Hogyan lesz a Fair-
child-bő l Chile. A 
háztetőn látható két 
fegyveres még ráját-
szik a témára. New 
Mexicó-i képfelvétel. 
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18. 
testköltészet 

Cheryl Turnert, az 
USA 1975-ben meg-
választott Pőre Höl-
gyét rendbontás ürü-
gyén, karpereccel a 
kezén kísérik be az 
indianai rendőrség-
re. Minden más kom-
mentár felesleges. 
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19. 
hermetikus 
költészet 

Parázs jelenet a lon-
doni Hackney meden-
cében 1977-ben meg-
tartott első  nemzet-
közi víz alatti korong-
versenyrő l. Az ered-
ményt már nem lehe-
tett hermetizálni: a 
britek győztek négy 
nullra. 

20. 
a 
semmi 
költészete 

A Nemzetközi Tenisz-
szövetség Kupájá-
ban a szovjetek visz-
szalépése után ezzel 
az eredménnyel ért 
véget az Uruguay el- 
leni mérkőzés 1976- 
ban. 

151 

 



Szerkesztik: 

Balázs Att ila 
Csányi Erzsébet 
Csorba Béla 
Faragó Kornélia 
Fekete J. József 
Fenyvesi Ottó 
Kalapáti Ferenc 
Losoncz Alpár 
Mák Ferenc 
Pogány Imre 
Sebők Zoltán 
Sziveri János (fő- és felelős szerkesztő ) 

Grafikai szerkesztő : Maurits Ferenc 
Szerkesztőségi titkár: Lórik Mária 

Kiadói Tanács: 

Balázs Attila 
Csorba Béla 
Danyi Magdolna 
Fehér István 
Fenyvesi Ottó 
Gyarmati József 
Mák Ferenc 
Kiss László (elnök) 
Raffai Valéria 
Simokovics Mária 
Solymosi Viktória 
Sziveri János 
Thomka Beáta 
Vickó Árpád 

A 180. szám anyaga 1980. 
április 31-én került nyomdába. 

Megjelenik évente tízszer. 
Alapító: a Tartományi Szocialista Ifjúsági Szö-
vetség. 
Kiadja a Forum LKNYM —Újvidék. Igazgató Bálint 
Imre. 
Szerkesztőség Új Symposion, Forum, Újvidék, 
Vojvode Mišića 1/111. 
Telefon: 56-832, 22-144 (49 mellék). 

Ára 10 dinár, egyévi előfizetés összege 100 dinár 
(külföldre 200 dinár). El őfizethető  a Forum, Ké-
pes Ifjúság tmasz, Novi Sad, 65700-603-6137 —
folyószámlára. Külföldi olvasóink a megfelel ő  
intézmények — Magyarországon a Posta Központi 
Hírlap Iroda — közvetítésével fizethetnek el ő . 

Forum Nyomda 
Újvidék, 1980 



tartalom: 

balázs attila: tavasz 
(rapszódia) 	 105 

balázs attila: oszlop, a harcos 
(inte rferencia) 	 106 

balázs attila: firke, a tengerész 
(folytatás) 	 108 

a sinkó-díj bíráló 
bizottságának jelentése 	110 

balázs attila : önéletrajz 	110 

kala$ti Ferenc: cuniculus 
vitae (nyúl életem) 	 111 

mák ferenc: az intellektus 
cinizmusa 	 115 

toldi éva: de profundis 	116 

fodor istván: a kő 	 117 

thomka beáta: barthes, 
az írható 	 119 

roland barthes: a szöveg 
gyönyöre 
	

120 

losoncz alpár: erich fromm 
halálára 
	

122 

erich fromm: a szerelem 
elmélete 
	

123 

fekete j. józsef: egy kiállítás 
kapcsán 
	

128 

bicskei zoltán: li ft  
a vesztőhelyre 
	

133 

134 

136 

szombathy bálint: a kísérleti 
költészet képes története 	138 

sebők zoltán: a plakát mint 
(anti)m űvészet 

soi lewit: paragrafusok 
a konceptuális m űvészetrő l 

rezime 

U nyom broju objavljujemo novele Atile Be1až, dobitnika Šinkoove nagrade za 1979. godinu, 
pesme Ferenca Kalapatija i Eve Toldi, kao i reportežu lŠtvana Fodora. 

„ Sam roman ii  jedna metafora. Nema labulu, dogadaji — tačnije dogadanja —  slide  jednl za 
drugim i svaki za sebe predstavlja celinu, nerazreBvo jedinstvo. Sa najčistijom formom ovakvog 
nač ina konstruisanja možemo se sresti u filmovima Mik loša Јапсоа  ik Felinija (fiJI slučajno što 
ih srećemo baš u filmskoj umetnosti. ( . . .) Roman ii uspešan plod jednog smelog poduhvata. U 
njemu nema klasične discipline, ali ni romantičnog nesavladivanja. Bit romana č ine гazосагепје , 
negiranje jednog prekanonizovanog modernog sveta U  kire  se disciplina razvila do terora. Atila 
Ba1až ii svestan da to nikako fI može služiti sa čuvanju integriteta individue. lroničnu notu 
romanu daje kontrast izmedu slobode zamišljenog junaka i nemoć i čoveka. Dosledno smišljena 
realnosl i intelekt koji  ii čas naspram te realnosti čas beži cd пје  — mikar i za trenutak — 
ispoljava razrešavanje strepnje." (piše Ferenc Mik  0  romanu Cuniculus Ati1e Balaža) 

„Ta č injenica medutim da je današnja inteligencija koja  ii sazrevala uporedo sa dinamičnim 
kretanjem, promenama i fluktuacijom Bartove metode i teorijskog razmišljanja u njemu pro- 
našla jednu  cd najautentičnijih misaonih grads sedamdesetih godina dokazuje  fi sara  to da ii 
idejni i metodološki fundament pojmovna konstjtucija na ukrštanju nau čnog i metaforičnog jezika 
postala opipljiva, upotrebljiva, sukcesivna, stimulativna i podložna kritici, ve č  je u suštini i faj tip 
naučnika, teoretska figura koju  ii Bart otelovljavao poslao primer  fi samo  U današnjoj fran- 
cuskoj kritici, nego i u nauci O književnosti sedamdesetih godina uopšte".(odlomak iz rukopisa 
Beate  Torka posveden uspomeni i delu nedavno preminulog Rolana Berti). 

„Tokom XX stoleća ma гksistički filozofi su ne jedanput kategorički odbili da analiziraju problem 
čoveka, kao tipično gradansko pitanje, i kan takvo koje ne  mode  biti relevantnc ciljevima 
komunizma. Samo su se neki „revizionisti" bavili humanizmom i otudenjem kao filozofskim 
pitanjem, naravno uvek spremni na to da čе  ih zbog toga eventualno isključ iti iz marksističkog 
tabora. Središnja kategorija celog opusa Eriha Froma  ii artikulisanje pitanja ljudske egzistencije i 
ljudske prirode. On је  bio taj, da se pozovem na Markuzea, koji  ii  fi samo povezao Marksa i 
Frojda, nego  ii  i radikalr.o razorio tzv. eruptivne elemente psihoanalize" (piše Alpar Lošonc  J 
svom sečanju na Eriha Froma). . 

„Polaroid ii naroč ito osporavana pojava današnje umetnosti. Pozitivna ii relativno jednostavna 
upotreba kamere, mogu čnost momentalne provere kvaliteta fotosa i rgenog ponovnog snimanja. 
Nedostaje minimalna mogu ćrtost naknadne intervencije  U osNarivanju krajnje forme slike, tollai 
se  fi mogu uveličavati,  as jednog negativa možemo dobiti same jedan pozitiv" ( ...)  Lenint 
lakode eksperimentiše  as polanoidom jer se mogučnosti raztikuju od tradicionalne tehnike. Fotosi 
as mu biz izuzetka serije i p г ibližavajuse body artu. Ovekovečava faze nekog dogadaja, č ina. 
Smanjenje tona sllke (svetlost u bo(i, preeksponiranje), pokret kamere, često је  šfo na fotosima и  
boil daje blage efekte. Njegovi polanoidni aktovi su radeni  a istom stilu, ali sa uspehom izbega- 
vaju predstavu kenjkave hamiltonske šiparice" (odlomak iz ogleda Jožefa Ј . Fekete  0 fotosima 
Geze Lemert). 

„Za jednu jedinu  nod se rodila muzika za Ascenseur pour 1'écchafaud ii stajao pred ekranom, 
gledao film i svirao. Kao da je oduvek  same ta muzika postojala, kao da ii uvek tu temu nosio U 
sebi čekajuć i  sari  na njeno radanje. Nemoguće  ii opisati svu tu nežnost sve te tonove, tu 
lebdeću muziku što čujemo  as  te ploče. Zvuk Dejvisove trube što se neprestano uzdiže, potpuno 
tiho pulsiranje bubnjeva, nalik na udaranje ptičjih knita. . . — na ovoj tački је  tačna tvrdnja da se O 
muzici sari čutati mode pametno." (lz beleške Zoltana Bičkei a džezu) 

Objavljujemo još eseje  ad Zoltan Šebeka, Balinta Sombabja, Sol Levita, kao i  ad nedavno 
preminulih Rolana Barta i Eriha Froma. Likovni den ovog broja dine Гotosi  Gizi  Lenerta. 
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