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(Az őszvég nehéz és csapzott éjszakákat vonszol magával, s ű rű  füst árad, mintha tüzeket élesztgetnének a 
sötétben. A vonuló vadludak alkonyati kiáltozása, amelyet a lakott helyek hangjai sem tudnakmárelnyomni, 
társasági hajlamokat ébreszt, összezsúfolódásra kényszerít. Az ilyen helyeken növekedni kezd, majd meg-
többszöröződik az egy négyzetkilométerre es ő  lakosok száma, elszánt és szomorú, szinte elkeseredett 
gyülekezőket tart a világ, szemben a roppant kiterjedés ű  terekkel és tágasságokkal, amelyek egyszeriben 
ellenséges tartalommal, hideg viharzásokkal telít ődnek, vagy nyugodt, megfontolt, már-már kimért, óvatlan 
hajnalokon kezdődő , majd naphosszat tartó fagyossággal; ennek leküzdése viszont csak tömegen belül 
képzeihető  el, akár valami szociális intézkedés, amely mindenképpen közügyet szolgál. Tehát rendkívüli 
méreteket ölt a másik lény melege után való sóvárgás, a hajlam az összebújásra, az elmecsillogtatásra, 
a szereplésre: Melpomené ráborítja fátylát a félhomály bepárásodott zugaira, és kezdetét veszi a tragikus 
játék, a színtiszta hazudozás vagy igazmondás, a megrögzött alakoskodás, a jókedv vagy a megelégedett-
ség dühöngése, nyaktör ő  száguldása, amely utána a hajnal vörösen dereng ő  felhő ire hág, s maga mögött 
hagyja a napot, akár egy huszárcsapat a vaktában elkövetett, pirkadat el őtti vérengzést. 
Egyszerre minden álomba zuhan, talán hogy így adjon helyet az életnek vagy az olyan kézenfekvő  s nap 
mint nap ismétlődő  dolgoknak, mint egy morcos virradat, amely addig láthatatlan, alvó testekkel zsúfolja teli 
és tölti ki az ágyakat vagy a legvalószín ű tlenebb helyeket, nemcsak az asztalok alját, hanem még az álló-
fogasok mögötti sarkok sötétjébe is beállít egy-egy merev, sötét ruhás alakot, míg a megkúszált és 
összezilált takarók alól szederjes vagy éppenséggel kövérkés idomok lógnak ki, gigantikus méret ű , ezüst-
fehér n ő i ülepek derengenek, akár a megállapodott holdtányér a maga éjszakai felh ővackából, és talán 
sóhajok szálldosnak, karmos szárnyakkal, megkésett denevérekként falva a derengés lisztjét. 
A pitymallat ideje azonban igen hosszúra nyúlik, a végtelenségig elodázódik, akárcsak pénztelenség miatt 
az esedékes számlák rendezése; aki ebben az órában már szinte tökéletesen kijózanodva mindenféle 
rejtélyes hangulatokból, magukkal ragadó kísérteties kábulatokból, egymagában ballag hazafelé, a csíp ős 
és friss leveg őn kénytelen gondolatait a valóság felé terelni, s bár ebb ő l — gondolataiból, de a valóságból is 
— roppantul kevés haszna vagy el őnye származik, sőt mindkettő  kimondhatatlan hátrányára van, mégis az 
eljövendő  nap formáit kell bel ő lük összegyúrnia, bizonyos katasztrofális dimenziókat, alakzatokat, viszony-
latokat, esetleg csak szunnyadozó káprázatokat — ez már a szellem fáradtságának jele —, amelyek 
anyagtalanul leperg ő  ködként ülik meg az utcák napról napra csupaszabb fakoronáit — az ágak vonala oly 
szeszélyes, mintha hajnaltól hajnalig mind kifejezettebb repedések mélyülnének az égaljba —, ez sokkalta 
inkább játék, sem hogy akár tévedésb ő l vagyfélreértésbő l isrealitásnaklehessen mondani: csak az elmúlt 
éjszaka csituló viharzásának utolsó fellobbanása, kialvó visszfénye vagy sebesen feloldódó szivárványa; 
a csillagok nyilazása által kiváltott acélszürke visszahatás, borzongás, amit a fogai között érez az ember, 
mialatt az utcai lámpák egymás után alszanak ki a szemében. 
S hogy eléri háza kapuját, és pillantása a kert violaszínb ő l felbukó, harmattól könnyező  üveggömbjeire 
esik, egyszerre ismét a mindennapi ember, Mór Ferdinánd, aki el ővigyázatlanságból ez alkalommal többet 
ivott annál, amennyit könnyedén, mondhatni, lábon viselhetne egész nap — bár csak ez volna a legf őbb 
kellemetlenség. Lakrésze felé törekszik keresztül az udvaron; egy-egy véletlen lépést tesz a járda melletti 
ágyások felé, valami bal felé rángatja, de lábát sikerül idejében visszakormányozni a pázsitról a járdára. 
Macska fut át el őtte, és olyan érzést hagy maga után, mintha a felölt ője oldalsó zsebébő l ugrott volna ki, de 
nyomban el is tűnik valamelyik homályos melléképület ajtajában vagy ablakában — ebben már nem biztos. 
A folyosón az éjszaka bomlására utaló fülledtség: alvók ereszkednek vissza elnyújtott bagolyröptükb ő l, 
fokozatosan köréjük halmozódik a megunt világ: az ablakok függönyein túl állandó tartalmak válnak ismét 
valóssá, a sikátorszer ű , kihalt utca képe, a szürke úttest, amelynek macskakövei az ablakkeretek közé 
kivánkoznak, de úgy, hogy üveg és faszilánk recseg ő , robbanó felhője burkolja be a tudatot, cserép 
csusszanjon le a tet ő rő l olyan hangot adva, mintha éjjeli edényt rúgnának oldalba a köves padlójú 
belépőben, s ez zúgva csapódna a szembees ő  falnak, miként valami régóta tervezett utazás, húzná maga 
után nyomvonalát. 
Ám az ajtón túl a parkettát mintha apró lángkupacok lepnék s borítanák el fokról fokra, messzire távolodva 
a kihű lt, sötétséget árasztó vaskályhától, amelynek ajtaján már kicsordul a régóta kikotratlan hamu, s olykor 
nagyot botlanának a lábbelin behordott, megszáradt sárdarabokban, pirosas fényt lobbantva eközben a va-
lamikor fehér, de a dohányfüsttő l alaposan megsárgult és már lepattogot festés ű  ajtószárnyakra. Aportól, 
vagy inkább az öröktő l tartó egyhangúságtól hamuszürkére vált falakra es ő  fény, amely most meghatároz-
hatatlan forrásból árad, mintha hidegebb reggelt sejtetne odakinn a mostaninál, derekas fagyot talán, 
amikor az égbolt teli tüd ővel lélegzik, és a világot roppant búrája mélyére ülepíti, az ördög búvárharangjá- 
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A parketta kicsiny, libeg ő  lángnyelvei azonban — amelyeket szinte fel lehetne söpörni a félálom vagy az 
elalvás talajáról, s begyújtáshoz használni — mégis jó közérzetr ő l tanúskodnak, ahogy rezes fénnyel 
rávetülnek az ablakba állított sovány m űszertáskára, amelyb ő l egy futtában összecsavart gumics ő  megve-
temedett darabja lóg ki. Az ablakon pedig mintha máris sejteni lehetne a jégvirágot, amely majd a 
derengésben egyre dúsabbá terebélyesedik, akárcsak a lakatlan szobákban, ahol az ablak széles üvegtáb-
láit kívülrő l rács védi, de oly aprólékosan megmunkálva, akár egy díszes sisakrostély: s ennek rozsdalepte 
kacsait és virágait most vastagon futja be a zúzmara — csupa t ű , csupa tövis, hogy fennakadnak rajta a 
derengés szálai, csak a máris elhasznált vagy végleg kiürült, felújíthatatlanul értelmüket és jelentésüket 
vesztett látomások, a megfoghatótól alig elüt ő  érzéki csalódások férnek át közöttük, talán végigkarcoltan és 
felsebzetten, cérna-vagy idegszálként futva oda-vissza, öltögetve össze a bentit a kintivel, szakadatlanul 
felfelé haladva e férceléssel, mindent a fák magasságába vagy még ett ő l is feljebb emelve: felsöprött, 
fényesre sikált határtalanságba, biztató, talán kora tavaszi fények, villózások közé és id őbe, amikor az 
üveglapszerűen áttetsz ő  és kék látóhatárt nem futja be semmiféle párásság sem, és váratlanul mesz-
szebbre lehet látni, mint bármikor. 
Hiába készül fel rá azonban, mégsem kezd ődik el ez a nap: elakad egy évekkel ezel őtt tett, nyomon 
követhetetlen utazásn г.i, amelyet gomolygó esőfelhő  burkol szürkén és reménytelenül, kocsonyás anyagá-
val végleg a világra telepedve, a kocsonyás massza meg egyre csak ömlik a fenti derengésb ő l a lenti 
homályba, végig ü t г.voli épületek tető in és falain, a fák törzsén, a vetések szálain, a lapályok emelked ő in, 
ugyanolyan kocsonyássá téve a talajt, akár a tulajdon anyaga, s e tömény közegben talán gyalogosan, 
idegen, megtömött b ő rönddel, idegen cél felé tartani a vékony, de nyúlós és ragadós, kellemetlenül tapadó 
sárréteggel borított úton, túl a virradaton, bár a reggeli világosságnak még mindig nyoma sincs, csak az út 
hatol benne el őbbre és előbbre, a megtett távolsággal arányosan zsugorítva az embert. 
A bőrönd füle lépésrő l lépésre megcsikordul, ahogy valaki be nem tört csizmában lépdelne mellette, 
láthatatlanul, csak a csizmája hangját adva e meneteléshez; a b ő rönd zárai elromlottak, hol az egyik, hol a 
másik pattan ki, és ha egy pillanatban ez egyszerre következne be, a b ő rönd tartalma — egy halom n ő i 
alsó- és felsőruha — menthetetlenül a latyakba borulna, hogy értelme sem volna többé felszedni — az 
egészet bő röndöstül el lehetne hajítani, vagy csak letenni az út szélére, mint aki ezzel célba is ért, ami után 
annyira sóvárgott, s most nem marad más hátra, minthogy visszaforduljon. Ám valami melegség újra és 
újra ellátja energiával: ez irányítja lépteit az oly irdatlan térségeken át, amelyeknek csak nehezen érzékel-
hető , viaszos kontúrjait sejteni meg-megvonagló, görcsösen mozduló testhajlatokként, befutva az égalj 
füstcsíknyi, gyöngyházszín ű  sávjától. 
E nehézkes, szinte megoldhatatlannak t ű nő  helyzet úgyszólván a hovatartozás érzését eredményezi, 
annak ellenére, hogy meglepetésszer ű , váratlan fordulatot is tartogathat valamelyik fa vagy útkanyar mögött, 
amely az egyöntet űen szitáló szürkeségben most áttekinthetetlen, felmérhetetlen, és olyan érzést sugároz 
szerte, hogy képtelenné válik önmaga definiálására, azonosítására, nem tudja megmondani nemét, korát, 
elfeledi a tulajdon nevét: megszólíthatatlan lesz, nyilvántarthatatlan, anyakönyvezhetetlen, ha a magával 
hurcolt bőröndben nem lappangna valamiféle megoldás, s hát ezt kergeti most, már nem is kimért 
határozottsággal vagy elszántsággal, hanem kétségbeesetten, minden erejét megfeszítve, akár egy táv-
gyalogló, aki nem is vetélytársaival vagy az id ővel kel versenyre, hanem sokkalta nagyobb dologgal, lega-
lábbis a föld forgásával, és esetében csak az a megmagyarázhatatlan, hogy holmija a b ő röndjében miért 
nő i holmi, mi a szándéka ezzel, kit szeretne megtéveszteni, vagy önnönmaga becsapása-e az, ami útra 
késztette, ám valójában ez is mindegy, ha dolgait, ügyeit, viszonyait a számára többé-kevésbé elfogadha-
tatlan ürügyek szempontjából igyekezne valaki megvizsgálni vagy ő  maga tartana önvizsgálatot. Számára 
sokkalta egyszerűbb, ha akként tekinti, hogy ez nyilvánvalóan új sajátsága kialakulásának hajnalán törté-
nik, amely, természetesen, gyarapodni fog benne, megállíthatatlanul vagy visszafoghatatlanul fejl ődni és 
burjánzani, amíg csak roppant méreteivel széjjel nem feszíti, súlyával agyon nem nyomja,. meg nem fojtja, 
egyszóval meg nem öli.) 

A halottas háznál, a tulajdonképpeni hullaháznál elfordulunk 
Ez a soha be nem fejezett, ütött-kopott és elnagyolt épület nyilvánvalóan a nagy és hirtelen járványok 
produktuma, valahogy úgy, miként az értéktöbblet a t őkéé. Előbb volt az 1871-es nagy pestis, ezt követte 
az 1875-ös nagy kolera, egyszóval olyan fél évtized szolgáltatott alapanyagot az építkezéshez, amelyb ő l 
semmiképpen sem volt mód elfogadhatóbban körvonalazni azt a valószín űtlen jövendőt, amely most 
nyirkos foltokban szakadozik le az alkonyatról, a sövényen túl már bizonyára embernyi magasságú a te-
mető i esthomály egy madár alig látható, gyors röpte nyomán. 
A huilaházhoz újabb megfüstöl ődött, vékony koromréteggel befuttatott falú kamrákat csatolt az 1918-as 
nagy spanyol, majd a váratlanul, de ismételten fellép ő  1920-as nagy kolera, amely szinte még itt g őzölög a 
sarkunkban, meleg légáramlatként csap ki az árkokból, egyre gyorsabb léptekre ösztökél, már majdnem 
futásra kényszerít, az égen a holdsarló, bágyadt utolsó negyed, bezuhan a felh ők közé, kifejezett ciklon-
tevékenységet sejtetve a magasban, amelynek a sötét, összefügg ő  viharfellegek különös szakadékjelleget 
adnak, a holdkorongétól is nagyobb zuhanást helyeznek kilátásba, vércse és galamb várható párviadalát. 
Ha rátérünk egy fokozatosan jobbra forduló ösvényre, jelent ősen megrövidíthetjük utunkat; vihar el őtti kora 
esti kirándulás vadászöltözékben, afféle tizenkilencedik századbeli jelmezben, vadkacsa- vagy kísértetlesre 
megyünk, felderíteni az alkonyati történelmet, magunk is afféle bolyongó kísértetek, suhogva vagy suhanva 
a lapályon, a zsombékokat övez ő  tócsák felett, amelyekbe napközben legelni kicsapott tehenek vizelnek. 
Legalább ha valami italunk volna. 
Felsorakozunk, mint régen, leventeoktatáskor. 234 
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Nagyra n őtt árnyékok a leventeoktatóink. Kissé kapatosan húzzák félre a szájukat, az égre még nem ül ki 
vezényszó, és mekkora lehet a némaság a trombitákban... 
És itt valahol, ha majd túlérünk a jobb kéz fel ő l fokozatosan elmaradó sövényen, újabb alakokkal kell 
találkoznunk, előbb azzal a hattal, akikkel egy sötét ablak alatt együtt füttyögtünk valamikor, majd mind-
egyre újabbak és újabbak fognak hozzánkcsapódni, mintha egy csoportképet akarnánk kitölteni, amelyen 
egyelő re csak halvány körvonalait látni az alakoknak, csupa elmosódó, a papír hátterébe vesz ő  kontúrt, de 
végül is teljes lesz a létszám, és mindenki eredend ő  formájában fog felderengeni az id ő  számára fenntartott 
ablakában. 
Ekkor, hihető leg, ismét odaállunk majd az alá az ablak alá, hogy viharzó füttyszavunktól vagy sikoltásunktól 
megpattanjanak az üveglapok, a kutyák pedig sz űkölve fussanak hangunk el ő l az udvar mélyébe... Ám ezt 
követően felnyihog mögöttünk egy szürke ló — gazdátlanul és botladozva poroszkál a kocsiúton; azt 
azonban nem látni, hogy a másik oldala csupa vér, és ett ő l úgy fest a sötétben, akár egy indián póni. Valaki 
mégis ráül és elmegy vele — Mór Ferdinánd? Mór Ferdinánd... 
Ennek a bizonyosságát azonban már rég felszívták a termeikben örökké nyirkosságot szitáló, az éjszaka 
térségeit sohasem elég szilárdan kitölt ő , végzetes vetemedések hálójára feszített, vörös téglás öreg házak, 
amelyek a nappalnak  is  mintha csupán a tükörképét rajzolnák be, csak akkor tapasztalhatók, ha a szemlél ő  
háttal áll feléjük, szembe fordulva velük nem érzékelhet ő  egyéb a tér kivájt üregénél, s a hiány, vagy épp 
a megnövekedett tágassag marja a valami mást megszokott pillantást, bántja a más látványra felkészült 
szemet. A bozót és a csalit egészen a távoli szakadékig hatol el őre, ennek képezi negatív ellenpárját most 
az éjszaka mérhetetlen szakadéka, mind közelebbre érve, egyre alacsonyabbra ereszkedve, hogy máris 
süvöltő  tövis- és tüskevihar fenyeget, amely majd eltömíti a rókavermek száját, csillámló papír- vagy ruha-
foszlányt görget, megintcsak tükörképét vagy túloldalát valami pályájáról elszakadt égitestnek, amíg csa ki 
nem oltják az ólomként becsapódó testes es őcseppek, hogy a még meleg föld felett por és pára elegyedik 
egymással, s a langyos g őzben kapkodóbbak, sietősebbek a léptek, mintha fogolykakas menekülne a szél-
árnyék felé; villám, villámfény, ezt követ ően csattanás, ahogy valaki teljes er őbő l arcul csapja az égboltot. 
Ettő l az ütéstő l vagy dörejtől elveszítjük lábunk alatt a talajt, belehemperedünk a h ű lni kezdő  pocsolyába, 
miközben a szélvihar erősödik, az esőcseppek pedig csípősek lesznek, akárha szódavíz mogyorónyi 
buborékjai pattannának széjjel a b ő rünkön. 
— Kár a ruhánkért... 
— Kár. Tisztára tönkre fogjuk tenni. 
— A többiek is bizonyára disznóként fetrengenek valahol. Ha leitták magukat, annál rosszabb. 
— Azelőtt sohasem ittuk le magunkat. 
Hallgatózni kellene, hátha meghalljuk a hangjukat. Ha részegek, kiveszik bel ő lük az elővigyázatosság. 
— De hátha mi vagyunk részegek, vagy feltételezik, hogy részegek vagyunk, és szétmászkálnak... 
— Nincs italunk, és lehetséges, hogy nekik sincs. Az eresszenek alá húzodva gubbasztanak valahol. A piros 
téglákba karcolják be a nevüket. 
— Minek? Úgysem tudja senki sem, hogy kicsodák. 
— Nem. Senki sem tudja, hogy kik vagyunk. Hogy van az, hogy egyszerre senkit sem ismersz a világon? 
— Csak sokakra emlékszem. Rám azonban nem hinném, hogy még mindég annyian emlékeznének. 
— Felejtenek... 
— ... vagy nem akarnak emlékezni. 
A tócsa vize meg-megloccsan, mintha beszélgetésünk hullámokat verne rajta. Vagy ez a szélverés, vagy 
hogy itt sem vagyunk. Csak érzékeink egy része maradt meg, néhány szélt ő l elsodort hernyó, amely két-
ségbeesetten igyekszik felkapaszkodni egy-egy sárrá mállott rögre, szivacsként megduzzadó lócitromra. 
— Ideje volna mozdulnunk... 
De újabb csattanás üti ki alólunk a lábunkat. Ezt nekünk szánhatta az univerzum, közvetelnül ránk mérte. 
Arcunk is sáros lehet. 
— Ha hanyatt fordulunk, lemossa az es ő . 
— Esik még, ugye? 
— Mintha el sem akarna állni. 
És most újabb dörej. Az eddiginél is hatalmasabb, amely úgy hengerget bennünket, mint a csenevész rön-
köket. Ezentúl ez határozza meg majd mozdulatainkat, a bugyborgó, szinte toporzékoló es ő , a villámok 
becsapódásai a mennyboltozatnyi fedezékbe. 

Egy pillanatra talán megfeledkeztünk a hullaházról. 
Az a kétszáz méternyi hátrálás a mi szemünkben azonban egy végleges állapot felvételét, de legalábbis 
elismerését jelentené, talán még egy bólintásnál is nagyobb fokú beleegyezést a mulandóságba, nem, 
behátrálást a tulajdonképpeni mulandóságba, számunkra mindenképpen megindokolhatatlan hátramenetet, 
ahogy hajlongva haladunk az égbolt sötét pereméig, és ott belezuhanunk egy kötetlen masszába, a percek 
zsírszódaoldattal teli medencéjébe, amely a hozzánk hasonló halandókra várakozik. 
Vagy behatolhatnánk a mindig nyitva tartott, szélpaskolta ajtószárnyak mögötti helyiségekbe is, hogy a 
falhoz támasztott, korhadozó, évszázados ravatalozóasztalok mögött húzzuk meg magunkat, esetleg talpra 
állítva a ravatalozóasztalokat, ráfeküdjünk a nyikorgó kecskelábakra, amelyeket mintha a szél himbálna 
alattunk, és gyertyafényt álmodva az öröklét reményében hunynánk le szemünket a viharos, permetet 
fröcskölő  estében, olykor még egy-egy szót is váltva az elalvás határán, a cip őnkbő l alácsorgó víz 
dermesztő  kopogására figyelve: 
— Emlékszel, amikor el őször jártunk itt? 236 
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— Igen, egy nőt boncoltak, akit valaki a falun túl megölt: közönséges és durva gyilkosság volt. 
— A bonckés sem tudott különb sebeket ejteni rajta. 
— A bonckés semmit sem tud a valósághoz képest. 
Újabb villanása az id őbe való visszaesésnek. R őtes fényű  meggyújtott gyapjúhalomként parázsló és füstöl-
gő  napkelte és napnyugta egyszerre, világító lövedék, amely homlokon talál, illetve csak légyszárnnyi repe-
sze: a szike villogó hegye a törvényszéki boncnok kezéb ő l, ujjhegyei közül, de mintha egész karja beleder-
medne a pillantás jegébe, ám mégsem érezni, kloroformillatot, édeset, vagy a fert őtlenítő  szerek szagát —
űvegvágó szalad így a tükrön, amely ett ő l számítva akár egy madár súlya alatt is eltörhet. 
— Almodsz, Valentino, és nem érzel fel hajnalban a kutyák vakkantására, nem ébreszt fel a lódobogás 
hangja sem az ablakok alatt... Sem az emberek kiáltozása, akik pedig rád gyújtják a házat... Második, 
soron kívüli életedet kezded, mintha vándor csillag robbanna széjjel agyadban, s te a pókhálóvékony 
sugarakon kapaszkodnál, anélkül, hogy tisztában lennél vele, zsákmányt szeretnél-e így ejteni vagy máris 
magad vagy a zsákmány... 
—Amióta kevesen járnak ide, a kamrákban elszaporodhattak a denevérek, bár kétlem, hogy fészket raknak, 
sokkalta inkább hihet ő , hogy porontyaikat magukkal hordják a testükön, talán valami erszényben. Ez volna 
ugyanis a logikus, mivel egész nap fejjel lefelé lógnak, s ha lábra állítják őket, nem is tudnak felröppenni. 
Bizonyára hasonlítani kezdünk hozzájuk, hiszen mi sem tudnánk már mozdulni a vastag deszkából ácsolt 
tölgyfa asztallapok nékül, valami más közegre van szükségünk, amely megemel bennünket; vízre, esetleg 
özönvízre, rendkívül nagy áradásra, amelyb ő l, persze, kilátástalan volna menekülésünk, nem lehetne már 
kimenteni bennünket, vagy inkább a lehetetlennel volna határos a megmenekülésünk, ellentétben menekü-
lésünkkel, amire kezdett ő l fogva számtalan mód volt, és magunk is már csupán egy lehetséges módozat 
vagyunk, csak az nem eléggé egyértelm ű  még mindig, hogy minek a módozata; de ha a vihar netán még 
elülne, fа ltétlenül újabb kísérletet fogunk tenni, hátha változtathatunk rajta. 
— Valentino, Valentino, hol vagyunk most valójában? 
Zöld palackból nézünk kifelé, amelyet régen eláshattak, és most újra felszínre kerül, talán a víz mossa ki 
egy hirtelen lejtő  oldalából, s ez perdül néhányat, ahogy kiveti, kidobja vagy kilövi magából a föld, s utána 
eltörik — ez újabb csattanás, amelynek nyomán végre mégiscsak rés támad az égbolton, kerek, akár az 
örvény mélye, és csodák csodájára nem mozdul, semmit sem látni benne: a vihar közönyös szeme. 
Küklopsz fürkész bennünket, miközben szakad róla a halál verejtéke, ahogy egy fehér ló oldaláról a vérrel 
vegyes tajték, a sebesen, kapkodva végbemen ő  alkonyat, egy felriasztott denevér szárnysuhintása hom-
lokunk elő tt, ki. homloka elő tt? 



ária 
a 
töltés 
aljából 

gombosi balladaénekes: 
„nekem jó áriám vót". 

Vasoxid. Tejsav. Tejvas. 
Fejoxid. Napcekker. 
Bélzsák. Kiégett műfogsor. 
Eldobált markolások. Megkékült 
megkékült zöldborsóhalmok. 
Ajkai/álla/alá tartják a tálat 
abba kakasozhat zöld ződült 
nestlécsokoládé-mog yorókat. 

kinő  a harisnya 
és a félfehér csizma 
vaslábon csikorogna 
oxidált likakból cirpel a bádogmóka 
meséik hősét sehogy se lehetett legyőzni 
akkor ráereszték a kultúri 4 с t a sohase 
komposztálódokot billenőkkel addig hordták 
a hegyek alól most már alig hallani 
lóröhögést férfisóhajt 

Unokám kap a műszínű  lavórba 
futtatott egérszürkét 
ferde bidékagyló őrzi 
az árok évszakváltozásait 
ezer év rozsda alól kivájják ezüst 
ízületeinket csillanó hadainkat engem kontakt 
lencséstől tegyetek kezembe valami maradandó 
golyót amivel kacsóznak a gyerekek műlevest 
viszünk a fáraósírba billen a libikóka, 

aranyalma gurulóba szeméthegyek indulóba 
új tektonika addig megyek amíg érek 
töltés végére vaslébe rozsdamartra 

ott a suvadásban billen ő farú eszik 
kékborsót zöldkakasos mogyorót 
eszi zsákbagyűrt hajadat 
markolásokat ropogtat tűnik a harisnya és a félfehér csizma 
vasláb futna csikorogva 
túlnan hull a bádogmóka. 

Felfelé nézett fogaival 
tartva felfűzött kicsi 
barna golyóit 
bandzsítva néha olvasott 
bennük ennyi ennyi. 

daróczi 
zsuzsa 
versei 
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csikk 
és 
csiga 

a vágányon rozsdacsík 
esőben ázik a csikk 

kibújik a csigaházból 
alagútból hússzerelvény 

hideg csikk periszkóp 
szeme sáros 

sárszínű  csillagok 
vasmagok 

cincér 
a 
pályán 

nagyon hosszú fűszálon 
toldozgatott kifutószálon 
indul a cincér bütykös göröngyök 
betyársziszegés madárkörmök 
végtelen robbanószálon kőköpetek 
igepimpó ide-odaleng ő  kóró-
torony megint gyufásdobozzal ál-
mondtam tele volt tücsökkel reszelt 
hegedűvel forgótűz hang 
robbanó bogarak égi nyáj gyöngyöt 
potyogtat a pásztor úgy repül 
szál van beleakadva 
viszi bontja 
viszi bontja 

leszáll a csupasz csontra 
égett szárnyából lesz 
pásztorbotja 

horizontális 
lift 

afrika 
a dioptriák mögött 

fehér orrszarvú 
fehér vastagajkú vonat 
sebességtől foszló 
tésztarongyszakáll 

beborítom buborékkal 
liszttel nagykabátot 
hütőprémet a hátára 
és a lifttel mindig máshová 

összerakok egy 
239 	horizontális liftet 

cincértányér 

Cintányér 
cincérszigeten 
belemászott majd ott 
harsányakat 
tanulhat hallhat 
olyanná lett 
mint tű  fokán a lyuk 
aki csak látta 
szemébe dér hullott 
olyant akkorát tanult 
hallott ott 
ahová akkor mászott 
cincérszigeten 
cincértányér 

rugó 
és 
jászol 

recseg és pattog mint 
összedobált zongorahúrok 

repülő  cégérek olvadt-
acélba mártott cincérek 

mi marad a pipeszájú 
fehérmatracoknak 
hajtogatott szalma 
ugrás a violinkulcsba 

dal metéltek a rúdmellett 
rúdmellett rúdmellett 
napkarimát viseltek 
ajkaikon patent 
sisakjukon szálka 
úgy járták a bálba 
gyantapor-dobozba 
ájult törülköző  szögre 
tagjaikkal együttjáró 
fogaskerekek hasukban 
óragyerekek 

mi marad a pipeszájú 
fehérmatracoknak 
hajtogatott szalma 
ugrás a violinkulcsba 



tari 
istván 

prózai 

szintén 
zenész 

Egy önmagát muzsikusnak valló öregúr a tárgyai között hánykolódott, ahelyett, 
hogy rezesbandát álmodott volna nyomorúságos odújában. 
Hangszerét az évek sodrásában egy lázas arcú ifjú ölébe helyezte, kit, bár 
megtehette volna, mégsem untatott szomorúságával — az apróhirdetésre jelent-
kezők általában hálás, együttérz ő  közönségnek bizonyulnak. 
Hangszerétő l megszabadulván érezte, hogy valóban muzsikussá lett. 
— Az ártatlan embereket a zenészek között keressétek — seppegte azzal a kese-
rűséggel, mely csak azokat illeté e földön, kik igazából megtanultak kételkedni. 
Elővigyázatosságból nem álmodott tehát rezesbandát a homályba, az az önma-
gát muzsikusnak valló öregúr. A remegés túlontúl felizgatná. — Akik valaha ját-
szottak térzenét, nagyon is tisztában vannak a bőr szó jelentésével, s azt is 
jól tudják, mit jelent valamit a bőrünkkel érezni. Az pedig semmiképp sem lehet 
ártalmatlan dolog. 
Ne gondoljanak most mozgalmi dalokra. Inkább a szárnyalás jusson eszükbe. 
A hangszerek tükre, melynek isteni torzítása mindig ünnepélyes. Hamisítatlan. 

kiskomám 

A nők... 
Tudod, a nők! 
Mint az acskók. A staniclik! 
Az egyik, mert gyű rött, lomhán trottyan. 
A másik feszes és nagyot szól. Arra a pukkanásra kapnak 
egyesek a szívükhöz. 

élő  
hálók 

Azt kérdi tő lem egy kisgyerek: ha a pók elmegy, szétszövi-e hálóját? 
Igazat kell neki mondanom, mert érdekl ődése őszinte. Csak az őszinte érdeklő-
désbő l születő  tapasztalatok válhatnak az ember vérévé. 
Meghatódott komolysággal mondom neki: — a pók, ha elmegy nem szövi szét 
hálóját. 
— Akkor kinek fogja az a háló a legyeket? 
— Kinek is, kinek is — krákogok, nagy elny űhetetlen hálókra gondolva. 
Holott gyenge, alig látható, csak a megfelel ő  megvilágításban fényl ő  szálak 
fogják össze mindazt, ami különben szétfolyna. 240 



a 
fekete 
kutya 

Egy kutya hever az áruház el őtt. Szép fekete kutya, tükörképe a csillámló 
kirakatüvegben. A kutya az ember legh űségesebb barátja — tanítják az alsóban, 
és én egy picikét mindig meghatódok, ha állati tetem kerül az utamba. 
Mozdulatlanul hever. 
Autó üthette el? Nem valószín ű . Itt nem járnak autók. A sérülésnek nyoma sincs. 
Esetleg gazdája cipelhette ide tiltakozása jeléül? Ez még valószer ű tlenebbül 
hangzik. 
Marad tehát az utolsó feltevés: ez a kutya a helyszínen múlt ki. Mások is haltak 
már meg az áruházak bejárata el őtt. A légfüggöny közelében. Tekintetükkel 
utoljára abba a nagy csillogásba kapaszkodva, mely mögött gombost ű re szúrt 
árcédulák sunyítanak. 
Az áruház előtti betonpadkákon fiatalok sütkéreznek. Rá se hederítenek a kutyá-
ra. Az egyik csoport éppen a végzősök tablóképeit kommentálja. 
Először egy középkorú asszony csóválja meg fejét a kutya láttán. Látszik rajta, 
hogy mondani akart valamit, de aztán gyorsan meggondolja magát: még majd 
kinevetik. 
Ősz hajú nénike ta rt  a kutya felé. Megáll el őtte: —Szegény kutyus! Ki ennek 
a gazdája — morfondírozik. —Épp itt a központban kellett neki elpusztulnia? 
Az egyik áruházból kijöv ő  farmernadrágos fiatalember is felfigyel a kutyára. 
Gyanakodva vizsgálja, gyengéden bele akar rúgni, aztán mégis kikerüli. Határo-
zatlansága miatt dühös önmagára. 
Újsággal a kezében egy erélyes hangú férfi szólítja fel az üldögél ő  fiatalokat: 
— Kié ez a kutya? 
Néhányan a vállukat rándítják, de valamennyien a kutyát nézik. O tt  fekszik a 
napsütésben. Szép sző re van. —Kié lehet? — bámulnak egymásra megjátszott 
érdeklődéssel. Az egyik hevesebb vérmérséklet ű  felugrik és dobbant egyet a ku-
tya irányába. Az meg se mozdul. 
Ilyent megengedni — méltatlankodik a férfi. — Ami sok az sok — indul el morogva. 
Az üldögélők tanácstalanok. Egyikük feláll, odamegy a kutyához és hogy meg-
bizonyosodjon: egy hatalmasat füttyent. Erre a kutya kinyitja szemét. Közönségé-
nek több sem kell. Gyomorból feltörő  nyerítés kíséri a nyüszítve menekül ő , 
nyargaló fekete kutyát. 

tollakba 
kapaszkodva 

Az állatok közül a madark hasonlítanak leginkább az emberhez. 
Szerényebben: az állatok közül az emberek hasonlítanak leginkább a madarak-
hoz. 
Énekükkel. 
Egyszer magnószalagról a parányi énekesek lelassított, dörmög ő  hangfelvételét 
hallgattad. 
Előbb úgy tűnt, hogy többen zokognak. Kés őbb a zokogás egy hatalmas bunkó 
ütemes puffanásaiba ment át, ami tulajdonképpen az isten pulzálása volt. 

mint 
a 
színes üvegek 
árnya 

Ha a földön akarunk maradni: h űségünk bizonyítása céljából gyakrabban a salte-
rok túloldalán ülők színe elé kell járulnunk. 
Ha már választhatunk, lehető leg egykori kastélyok nappalijában, báltermeiben 
felállított salterokat válasszunk. 
Várakozásunk derűs legyen, mint a színes üvegek árnya. És tiszta szívvel 
válaszoljunk a feltett kérdésekre. 
Ha a salterok túloldalán ül ő  vallatóink számokban fejeznek ki valamit, ne nyug-
talankodjunk. 
Ne feledjük: a számok rendszere a legtökéletesebb rendszer. 
És mi voltaképpen tökéletes rendszerek után sóvárgunk, könnyelm űen megfe-

241 	ledkezve arról, hogy azokat el őttünk már mások is kitalálták. 



a 
nagykapun 
bemegy 
a 
falat 

—Miért van az embernek szája? 
— Hogy egyen... 
— Hogy beszéljen .. . 
— Hogy lásson .. . 
Aki játékokon töri fejét, el őbb-utóbb azt a kulcsot bitorolja, mellyel ki- és bezár-
hatja a nagykaput. 
A nagykaput, mely a dolgok lelke. 
Melyet állandóan döngetnek. 
És a kiáltások sem vesznek erőt rajta. 

hóemberünkrő l 
általában 

Mindenkinek van egy hóembere, ki fittyet hány a világra, az ugrásszer ű  fejlő -
désre. 
Azt a hóembert valamikor a gyerekkorunkban csináltuk, amikor még a kipirult 
arcú istenkéhez voltunk hasonlatosak. Nagyon esett a hó, szánkat kitátottuk, 
előbb a kavargást akartuk megkóstolni, melynek ízére azóta sem jöttünk rá. 
Abból a kavargásból, vakító fehérségb ő l gyúrtuk aztán életre szóló hóemberün-
ket, ki, ha máskor nem, hát telente, bel ő lünk kilépve jelenik meg — és — nem 
elhanyagolható mozzanat — mindig hóemberként jelenik meg. 
Az utcákon, a tereken és ki tudja még hol megjelen ő  hóemberünket senki sem 
kényszerítheti arra, hogy más legyen. 
Hóemberünk megjelenését sem tilthatná be senki, abból világméret ű  botrány 
kerekedne. Innen hóemberünknek az a nagy lelki nyugalma, biztonságérzete. 
Pedig ő  csak hóból... Mindegy az, hogy mib ő l van. Az önfeledten játszani 
tudók gyúrták, azért oly erős! 
Hóemberünket még senki sem vonta felel ősségre, mondjuk, a söprűje miatt, 
noha azt valamennyien jól tudjuk, söpr űjét nem söprésre használja. 
Mindenkinek van egy hóembere, egy melegséget hirdet ő  hóembere. Azt a hó-
embert valamikor a gyerekkorunkban csináltuk, amikor leginkább hasonlítottunk 
az emberekre, hisz könnyünk is kicsordult, amikor a kályha fölé tartottuk elgém-
beredett kezünket. 
Megsirattatnak a teremtmények, kik reggelre az ablak vadvirágmezején túl a 
zúzmara szakálláért nyúlnak. 
Mindenkinek van egy hóembere —ett ő l fénylünk, mint az öntvények. Innen a mi 
törékenységünk. 242 



elég-ia 

Hevertetek a frissen öntött, belázasodó betonon. 
Hevertetek a hangszórók alatt. 
Néztétek az eget. 
Becsukott szemmel is az eget néztétek, és amikor felh ők úsztak a szemhéjatok 
alá, kellemesen megborzongtatok. 
Messzirő l úgy tűnt, hogy elégedettek vagytok, báris ezt hallottátok a hangszó-
rókból. Ezt állították valakik a nevetekben, majd folytatódott arigófütty-közvetítés. 
Hevertetek a betonon, a h алgszórók alatt —így múlott el ifjúságotok. 
Becsukott szemmel is az eget néztétek és megmosolyogtátok bírálóitokat. És 
megmosolyogtátok a bennetek bízókat, kik forradalmiságot vártak el t ő letek, arról 
persze vastagon megfeledkezve, hogy velük szemben is lehettek forradalmiak. 
Hevertetek a még él ő  betonon, és megmosolyogtátok a rigókat, kik megrendelés-
re fütyültek, kikrő l valaha azt gondoltátok, sohasem lesznek képesek — el őbb 
szakad el torkukban az a fényes szál — megrendelésre fütyülni. 
Úgy múlott el ifjúságotok, hogy tudtátok: a fiataloké a jöv ő ! 
Hogy néha felhők úsztak szemhéjatok alá, amiben kedvetek tellett. 
Hogy messzirő l úgy tűnt, az igazak álmát alusszátok a kih ű lő  betonon, mely 
díszlépésektő l visszhangzik majd keményen. De az már nem a ti fiatalságotok 
lesz, addigra beköltöztök valahová. 
Addigra hazataláltok, ti mind, kik igazából csak egyet nem akartatok: hazatalálni. 

az 
áldozat 

Nézed a gyerekeket a red őny nyílásain keresztül. Kivégzést játszanak. Az áldo-
zatot a játszótéri hinta tartóoszlopához vezetik. 

A felhők mögül előbújik a nap, hallod, hogy az emeleten bekapcsolnak egy 
porszívót, majd a szomszédos lakásban angolvécé hördül. 

Az áldozat egy mulya, szemüveges fiú. Iksz lábaival magabiztosan lépked a 
vesztőhely felé. Emelt fővel — el is várják tő le. 

A kivégző  osztag meglehetősen fegyelmezetlen. Egyikük-másikuk id őnként any-
nyira oldalba böki gépfegyverével az áldozatot, hogy az kénytelen méltatlankod-
ni. Erre kavargás támad körükben, melynek ellenére az áldozat nem kerülheti 
el sorsát. 

A hinta tartóoszlopához vezetik, két gépfegyveres köti hátra kezét. Ez nem tet-
szik az áldozatnak, de belenyugszik. Viszont amikor leszedik szemüvegét, be-
gyullad. Parázs vita támad közöttük. Az áldozat mindent látni szeretne, ett ő l 
a jogától senki sem foszthatja meg. Végül is meggy őzi a többieket: nem kötik 
be a szemét. 

Aztán felsorakozik a kivégző  osztag és pokoli lövöldözés támad. Az áldozat 
helyzetéhez ill ően vonaglik. Ez nagyon tetszik a fiúknak. Egymást túlharsogva 
durrognak. Tetszik az áldozatnak is. 

Egy idő  múlva csendesül a lárma. Többen figyelmeztetik az áldozatot, hogy ideje 
lenne már meghalnia. Erre az áldozat vállára ejti a fejét, majd fellázad. A kivégz ő  
osztag újult erővel ismét az áldozatra l ő , aki kénytelen-kelletlen újból vonaglani 
kezd. 

— Engedjetek el — kérleli a többieket, kik hajthatatlanok. —Többé nem játszok 
veletek — fenyegetőzik. Többen idegesen belel őnek. — Ez mégsem eljárás —
könyörög az áldozat. — Mindenkinek sorra kellene kerülni. 

243 — Majd máskor — mondják neki egymást túlkiabálva. — Majd máskor! 



1, 	 ami mindig ismétlődik 
ellen-ars poetica 

szökéseim mind sikertelenebbek 
állomásaim nem fűti győzelem 
sor törik 
szó szárad 
szószátyár áradat 
akár ha lábad 
vízben áztatod — 
a nő i líra 
langyos kicsapódásai 

 
ars poetica ellen 
verset írni 
csakis dühösen 
fintorogva 
másokra vicsorítva 
helyedet nem találod 
élményeid megírták 
mindénnap találkozol 
kosztolányival a síneken 

 
ajánlat ars poeticához 

fart pour fart-lázhullám 
magaddal pepecselsz 
ahelyett hogy 
anélkül hogy 

egyszer már 
róluk is írni 
kik szeretnek 
modellt állni/ülni 
(FI.: 
Herceg fehér lovon 

hogy MEGjeLENT 
legalább stanzákba kéne szedni 
nem ILY haNYAGka JAMbuSOKba) 

reggelre ágyadból 
nagy csörömpölésre ébredsz 
ami egész volt 
széttöretett 
a teniszlabda útja 
a hosszú előszobán át 
fellökve két virágcserepet 
a szájöblögető  szerek útja 
elöntve a kiszáradt nyálkahártya 
repedéseit 
gyógyulás 
s elölrő l ugyanez 

az erdő : örök hangnyel ő  
kádenciáktól duzzadt 
törzsek sorfala 
gyű löleted kérge ha 
felenged 
bogarak szédülésig tartó 
körmenete leáll 
lelkiismereted 
stáció-járása ez 
húsvéti körmenet 
fellocsolt talajból 
kedved fűzfaága szökken 
új erdő  
új kádenciák — 
a természet összhangzattana 

s arrább a tisza föld 
acélos fé гтyébe 
éles eszközünk belevágjuk 
vetésforgó 
s időforgatás 
a tavalyit föl 
az ideit leássuk 
mennyi érték a föld alatt 
ha rágondolsz 
torkod elszorul 
mind kihagyásosabb lélegzeted is 
kapkodás ez az örök gondoskodás 

hegynek fölfelé haladva 
kifullad vesszőparipánk 244 

vass 
éva 
versei 



predrag 
matvejevi ć  

a 
t1t01 
mű  
tanulságai 
és 
kultúránk 
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Tito egész életében forradalmi munkával és állam-
ügyekkel foglalkozott, nem pedig a kultúra külön 
kérdéseivel. Figyelembe vette a kultúrának, az értel-
miségnek, sőt magának a m űvészetnek a jelent ősé-
gét is a társadalomban, ám ezt mindenekel őtt mint 
forradalmár és államfő  tette. Tehát a titói m ű  és a 
kultúra viszonyáról van szó, nem pedig doktrináról 
vagy a kultúra elméletér ő l. 
Egyrészt megkülönböztetjük a m űvelődési (kultúr-
politikai) tényezőket, melyek hatottak Tito fejl ődésé-
re és formálódására, másrészt pedig a módot, aho-
gyan Tito állásfoglalásai és határozatai hatottak a 
kultúra fejlődésére az országban, melynek az élén 
állt. Hasznos megállapítani, e kett ő  közötti kapcsolat 
jellegét. 

Tito gyermekkorában Kumrovecban a kultúra leg-
rudimentálisabb formáival szembesült. A tanító és 
a pap közül az elsőt választotta. Az anyai vonzalmat 
fölébe helyezte az apai tekintélynek. A nyitott és et-
nikailag nem túlságosan differenciált horvát-szlovén 
határon a horvát férfi és szlovén n ő  gyermeke meg-
tanulta mindkét nyelvet és megismerte a népi szo-
kásokat a Sutla mindkét partjáról. Az egyoldalúság 
mindvégig idegen tő le. Nyelvtudásával és magatar-
tásával minden vidéken alkalmazkodik majd, gyor-
san és könnyen megérti minden tartomány sajátos-
ságait. 

Régi legendákat hallhatott Gubec fölkelésér ő l, az 
elnyomásról és a könyörtelen nemesekr ő l, melyeket 
az a környezet őrzött meg, ahol semmiben sem 
bővelkedtek, így legendákban sem. A sajátos népi 
realizmus, szerény szül őföldjének életfilozófiája ha-
tározta meg Broz világszemléletének alapját. Min-
den doktrinát és ideológiát, amivel a parasztgyerek 
racionális és egészséges természete szembesül, ez 
a reális — realisztikus — népi szellem mérlegeli és 
vizsgálja majd felül: „A világ nem úgy változik, hogy 
valami megszűnik, s az új megteremtődik, hanem 
egyik a másikból keletkezik és fejlődik" (...). 

„Az új társadalom mindig abból fejlődik ki, ami van, 
és halad tovább" (1952) — ezek inkább egy bölcs 
szavai, mint az ideológusé. 
Sisaki tanoncként társai közt Broz két felvilágosult 
munkással ismerkedik meg (az akkori közép-euró-
pai munkásság képvisel ő ivel). A hozzáférhet ő  szű -
kös adatok szerint, az inasmunka mellett kaland-
regényeket olvas és szocialista (szociáldemokrata) 
újságokat, miközben „agitatív brosúrákat" árul. 
Minden forradalmár egy kalandort gy őz le magában. 
Sisakon él, egyfajta szám űzetésben, a horvát-szerb 
koalíció elnöke, Grga Tuskan. Broz hallgatta beszé-
deit a „jugoszlávságról": a horvát kultúrában és 
politikában ugyanígy vélekedtek a szlovén Dél 
egyesülésérő l, az illír mozgalom óta. Ennek a jugo-
szlávságnak nem volt állami jellege. Néhány évvel 
később a fiatal ausztriai tiszt a péterváradi tömlöcbe 
kerül, mert lakásadójának állítólag azt mondta, a 
háborúban semmi kedve a szerb testvérekre l őni. 
Broz viszonyulása a jugoszláv közösséghez már 
kora ifjúságában meghatározott. 
A sisaki inaskodás és az I. világháború közötti id ő-
szakban Broz Zágrábban beiratkozott a Szociál-
dernokrata Pártba. Inkább kíváncsiságból, mintsem 
a szükségt ő l hajtva Csehszlovákiába, Ausztriába és 
Németországba utazott. A felismerések, melyekhez 
az iparilag fejlett országok munkásosztályainak, 



szervezeteinek és szakszervezeti hagyományainak 
(sajátos munkáskultúráiknak ) megismerése által ju-
tott, nyomot hagynak benne és kés őbb a forradal-
már sorsdöntő  elhatározásaiban jutnak szóhoz. 
(Broz neve — ezt csak 1980 májusában tudtuk meg 
—elsőként szerepel az „Arbeiterjugend" lap, a man-
heimi szociáldemokrata ifjúsági kiadvány el őfizető i-
nek névsorában.) 
Köztudott , hogy mit jelentett Tito számára az I. 
világháborúban és az Októberi forradalomban szer-
zett tapasztalat , a közvetlen találkozás a kommunis-
ta eszmével és a bolsevik gyakorlattal: magával a 
történelemmel szembesült, annak legszélesebb ará-
nyaiban , megérezte a különbséget a lokális, vagy 
partikuláris és a világtérség között . Kommunista lett, 
szibériai orosz n őt vett feleségül, az internacionaliz-
mus mellett döntött . Látóhatára — a politikai és a 
kulturális —kiszélesedett. 

Szemtanúk mesélik, hogy visszatérve hazájába a 
Bjelovar melletti Veliko Trojstvóban a fiatal fém-
munkás késő  éjjelekig olvas. Stevo Šabi ć , szintén 
oroszországi hazatér ő  (tiszt az Októberi forradalom-
ban), újságokat , folyóiratokat , könyveket kölcsönöz: 
többek között Krleža Književna republika-ját is. Eb-
bő l következtetve itt találkozik el őször baloldali iro-
dalmunkkal. A bjelovári könyvkereskedésben min-
denféle könyv és folyóirat kapható (többek között 
a havonként megjelen ő  „ Borba ", a KP ideiglenes 
elméleti orgánuma), m űvek, melyekrő l időnként 
ismertetőket olvas az újságokban : a zágrábi „Bor-
ba"-ban és a „ Radnička borba"-ban , a belgrádi-
іágiábi „ Radnik - Delavec "-ban és az „Organizova-
ni radnik "-ban, a bjelovari „Nezavisnost"-ban, 
amely a városi könyvkereskedésben kapható új 
könyvekről tájékoztat . „Marxista könyvtárában" En-
gels, Lenin, Lunacsarszkij, Korsch, Filip Filipovi ć . 
Amikor rákényszerül munkahelye elhagyására és 
újat keres a kraljevicei hajógyárban , kis könyvtárat 
visz magával (50 könyv körül ), melyben megtalál-
hatók Gorkij Anyája, A nő  és a szocializmus Bebel-
tő l, a Vaspata Jack Londontól és a „Književna 
republika " több száma. 

Belgrádi tartózkodása és a közös szakszervezeti 
harc Smederevska Palánkán a szerb munkásokkal 
nagyon éhékes tapasztalatot jelent: munkásnyomort 
látott, hasonlót , ahhoz , amelyet az ország részeiben; 
az ország munkásosztályának helyzetét soha nem 
fogja különválasztva nézni , állandóan hangoztatja, 
hogy a szerb munkást éppúgy kizsákmányolják, 
mint a horvátot , vagy bármely más munkást Jugo-
szláviában és az egész világon. 
A szakszervezeti tag és a szervezett pártaktivista 
illegális sajtót kap a kezébe és számos aktuális 
„brosúrát " tanulmányoz . A művelődésnek ez a 
módja egyszerű , de hasznos . Többéves raboskodás 
következik : legelőször Lepoglavában , ahol a már 
régóta raboskodó Moša Pijade Rodoljub Čolaković -
tyal a Tőkét fordítja . Marx legfőbb művét az ő  for-
dításukban volt alkalma olvasni . Más irodalmat is ol-
vasott , a kommunista rabok összeállította program 
alapján választva meg olvasmányait , melyeket a po-
litikai tanulókörökben közösen fel is dolgoztak. A 
börtönigazgató A görög filozófia története c. könyvét 
kobozza el. A német és orosz mellett eszperantót 
is tanul , ám ez némileg utópisztikusnak t űnik előtte, 
s felváltja az angollal. Colakovi ć  a Kazivanjaban azt 
írja, hogy a börtön után Brozt Moszkvában találja 
(1938), hol Clausewitzet olvassa: A háborúról és a 

háború vezetéséről. Vlado Čopićtyal a moszkvai 
Lukszban (mindaddig, amíg Čopićot le nem ta гtóz-
tatják s el nem t űnik a sztálini tisztogatásokban) 
az SZKP története —rövid előadássorozatot fordítja. 
A Komintern külön tanfolyamainak el őadásaira is 
készülnie kell, a rendelkezésére álló irodalom alap-
ján. 

Hazatérve mindenr ő l informálódik: szövegeket olvas 
a baloldalon tapasztalható intellektuális összetűzé-
sekről, melyeket eredménytelenül igyekszik meg-
gátolni. 
Mindezeket az adatokat együtt kell tekintetbe venni. 
Nélkülük lehetetlen megmagyarázni Josip Broz m ű-
velődésszemléletét. 
Mint már mondottuk, Tito viszonyulása a kultúrához 
nem doktrináris . Nem lehet különválasztani a forra-
dalom és általában a szocializmus építése iránti vi-
szonyától, mely szintén inkább praktikus, mint elmé-
leti: „A forradalmi elmélet nem kész formában adott 
(...) Sok tudományos és elméleti felismerés, vala-
mint a forradalomban szerzett gyakorlat alapján 
alakul" (1970). 

Annak alapján , ahogyan forradalmi m űvét megvaló-
sította, Tito közelebb áll Október Leninjéhez, mint 
Marxhoz, közelebb Maihoz a Nagy menetelés ide-
jébő l, mint Leninhez, ha az ilyen összehasonlítások 
egyáltalán jelenthetnek valamit , akkor , ha eredeti 
tегténelmi személyiségekrő l van szó , forradalmárok-
ról, akiket nem lehet levezetni valamely kész mo-
dellre, hisz mindegyik a maga modellje. 
A tö гténelem ismer olyan forradalmárokat , akik ne-
hezen alkalmazkodnak az átmenethez , a forradalom 
előtti szakaszból a forradalom utániba, a régi lerom-
bolásától az új kiépítéséig . Az extrém , vagy túl ra-
dikális állásfoglalások fölöslegessé válnak , vagy kán 
okoznak a forradalomnak , s az —különböz ő  mó-
don —érvényteleníti őket. Tito valóság iránti érzéke 
és realisztikus szelleme megtalálták a méhéket és 
az egyensúlyt a két szakasz között , a hatalomátvé-
tel előtt és után. A pái konceptusát is egyeztetni 
tudta a valódi szükségletekkel, nem engedte, hogy 
holmi apriorisztikus o гtodoxiát kényszerítsenek rá. 
Kardelj pontosan megfigyelte, hogy Titónak idegen 
volt „a pának, mint doktrinális szektának" az é гtel-
mezése. 
A gyakorlati munkában nem becsülte le a pragmati-
kus szempontokat. Ellenkező leg, az apró-cseprő , 
mindennapi munkában á legambíciózusabb elkép-
zelések és g і obális projektumok megvalósításához 
szükséges előfeltételeket látta: „csak az "apró" 
munka hozhat nagy eredményeket" (1934). Tito 
nézeteit az a nem mindennapi tulajdonság jellemez-
te, hogy a dolgokat egységben látta, kisebb és na-
gyobb egységekben, eközben nem hanyagolva el 
a részeket és a mozzanatokat sem, ám élesen 
megkülönböztetve, hogy az adott pillanatban mi a 
„lényeges" (Kardelj), s mi a kevésbé fontos, mi a 
sürgősebb , s mi az mi várathat magára. Nehéz 
megmondani, hogy egy ilyen szempont milyen mér-
tékben módszer és mennyire egyéni stílus. Az ilyen 
módszer vagy stílus lehet ővé teszi a globális folya-
matok és a partikuláris kérdések összekapcsolását, 
oly módon, hogy a leglényegesebb célok és szinté-
zisek ne vesszenek szem el ő l: „Mi nem csak új 
gyárakat építünk, hanem új embereket is formá-
lunk" (1952). „A szocializmust az embernek épít-
jük" (1966). 246 



E néhány el őzetes megjegyzés nélkül lehetetlen 
volna elképzelni Tito viszonyát a kultúrához. Ez a 
viszony lényegében, rendkívül realisztikus. A kultú-
ra, szélesebb értelemben (az oktatásügy, a közm ű-
velődés, az új káderek képzése, a marxista neve-
lés), figyelmének legnagyobb részét lefoglalja. Ez 
különben a kommunista mozgalom hagyománya: a 
kultúrát a forradalmi harc eszközévé tenni. 
A forradalom és a háború előtt az illegális KP f ő-
titkára saját álláspontjait nem választhatta külön a 
Komintern általános követelményeit ő l. A kultúra és 
m űvészet értelmezésében a funkcionalizmus az 
osztályharc közvetlen követelményeib ő l eredt. Itt 
nem szükséges túlzottan elmélkedni, néhány példát 
hozok fel csupán. 

A harmincas évek végén, a baloldal összetűzései-
ben Tito igyekszik a legjelentősebb baloldali írót 
— Miroslav Krležat — a párt oldalán meg ő rizni, meg-
hagyni neki a lehetőséget, hogy visszatérjen a moz-
galomhoz. Az akkori kor kommunista felfogásának 
túl modern Davičoi költészet körüli vitákban, M. 
Miletić  publicistának, aki szembefordult a költ őt ért 
támadással, Párizsból küldött kéziratán Tito köz-
ismert kézjegye áll — a költészetet véd ő  gesztusa-
k&nt. Abban az id őben és az ő  helyzetében nem le-
hetett tovább menni. 
A partizán háborúban állandóan a harcosok írástu-
datlanságának a megszüntetésén, és amennyire 
csak lehetséges, öntudatuk, m űveltségük, kultúrájuk 
színvonalának az emelésén inszisztált. Szinte min-
den brigádnak megvolt a maga „kultúrfelel őse", 
minden hadosztálynak volt drámai csoportja. A par-
tizán publikációk száma a háborús id őkhöz viszo-
nyítva meglehetősen nagy. Tito személyes gondos-
kodását Vladimir Nazorról, az öreg költ ő  biztonsá-
gáról, élelmezésérő l — s általában az igyekezetét, 
hogy egyes jelentős és reprezentatív személyeket 
a partizánok között lásson — messzelátó intuiciójá-
nak és a dolgokat egységben látó magatartásának 
kell tulajdonítani, nem pedig a közvetlen propagan-
dahatás kívánalmának. 1943-ban legközelebbi 
munkatársának, Ivo Lola Ribarnak a halálakor Tito 
elhatározza, hogy a kommunista ifjúság vezet őjének 
sírhalma fölött Lola apja után E. Kocbek fiatal bal-
oldali keresztény költ ő  mondjon beszédet. Egy ilyen 
döntés megvilágíthatja a költészet és a forradalom, 
a humanizmus és az ideológia viszonyáról vallott 
nézeteit is. 
A győzelem után, különösen a Sztálinnal szemben 
nyújtott ellenállás sikere után Tito határozottan 
szembeszáll a m űvelődési életben tapasztalható 

boszorkányhadjárat" ellen, kiáll amellett, hogy az 
értelmiség a társadalomban megkapja az őt megil-
lető  helyet: „Nem szabad megengednünk, hogy az 
értelmiség elitként kiváljon, de ne legyen a minden-
napi prakticizmus szolgája sem" (1970). 
Itt is felhozok néhány példát. Közvetlenül a háború 
után (1945), párizsi els ő  nagykövetünkké M. Risti ć  
szürrealista teoretikust és esszéistát nevezték ki: 
Tito semmissé tette a „Proleter"-ban, a JKP orgá-
numában a háború el őtt megjelent kritikákat (a sa-
játját is), melyek a szürrealizmust, a „trockizmust" 
és magát Risti ćet támadták. 1952-ben Titónak tudo-
mása volt arról az indítványról, hogy a Ljubljanában 
megtartandó jugoszláv írószövetségi gy ű lésen Krle-
ža olvassa fel antisztálini referendumát, következés-
képp, az igényrő l, hogy a viszonyok a kultúrában 

247 	megszabaduljanak a zsdanovi hatástól. 

Nem feledkezhetünk meg az 1963-as eseményr ő l 
sem, amikor Tito élesen elítélte „a Jugoszláviában 
uralkodóvá vált absztrakt festészeti irányt Ugyanak-
kor azonban hozzátette: „Semmiféle adminisztratív 
intézkedést nem teszünk művészeink ellen, meg az 
ellenkezne a Pái programjával" (...). „Ez butaság 
volna". Egyetlen absztrakt m űvésznek sem esett 
bántódása. Nincs tudomásunk róla, hogy bárki 
az ismertebbek közül megváltoztatta volna fest ő i 
módszerét. Néhány évvel később a művészet a fi-
guráció újabb hullámát jegyezte fel, s a viszonyok 
önmaguktól kiegyensúlyozódtak a jugoszláv festé-
szetben. 

Nincs szándékomban átmesélni a háború utáni Ju-
goszlávia m űvészi fejlődését. Ez különböző  módon, 
de összekapcsolódik a Tito által definiált politikával: 
a kitárulkozással a világ felé, a külfölddel való poli-
tikai és m űvelődési párbeszédek vállalásával, az 
ideológiai kizárólagossággal és dogmatizmussal 
szembeni ellenállással. Tito ritkán beszél a m űvészi 
alkotásról és sohasem pretenciózusan, szavai min-
den irányszabástól és útmutatástól mentesek, fele-
lősségérzettel teltek: „Nemcsak az iparosításéi és 
az agrárkultúráért vagyok felelős, hanem a kultú-
ráé is (...). Felelős vagyok a nép és a tö гténelem 
előtt hazánk fejlődésének helyes irányáé" (1963). 
Bizonyára ez a magatartás is eredményezte, hogy 
Jugoszláviában az utóbbi három évtized folyamán 
a m űvészetben —, az egyes m űvészi ágazatokban —
nem voltak mandátumos megbízottak, akik elegen-
dő  támogatással rendelkeztek volna, hogy politikai 
ítéleteket (politikai következményekkel járó ítélete-
ket) mondjanak a m űvészi kifejezés vagy a mű  
esztétikai értékeirő l és nem létezett egy szigorú 
ideológiai ellen ő rzés sem. Ez gyakran lehetővé tette 
a divatmajmoló és epigonista túltengéseket, ám az 
összmérleg, különösen más hasonló m űveltségi 
szinten levő  nyugati vagy keleti országgal összeha-
sonlítva, mégis pozitív. 

Tito hozzájárulása korszer ű  politikai kultúránkhoz 
néhány alaptémába foglalható össze: a gerillahábo-
rú stratégiája, a nemzetiségi kérdés megoldása, 
ellenállás a sztalinizmussal szemben, az önigazga-
tás és az elnemkötelezettség. Nincs szándékomban 
mindezt külön-külön magyarázni, csak kiemelek né-
hány példát, melyek sorsdöntőnek és szinte teljesen 
váratlannak t űnnek történelmünkben és amelyek 
kultúránk számára hosszantartó figyelmet és tanul-
mányozást érdeml ő  tapasztalatokat tartalmaznak. 
Az ellenállásról és a felkelésr ő l szóló határozatot 
a kilátástalannak t ű nő  helyzetben és elnyomásban 
másvalaki is meghozhatta volna, ha történetesen a 
KP élén áll. Ám senki, aki ismeri a jugoszláviai körül-
ményeket, nem feltételezhette a módot, ahogyan Ti-
to ezt a határozatot megvalósítja: a testvérgyilkos há-
borút 1941-ben a testvériségért folyó harccá változ-
tatja; a legnagyobb fizikai és morális meghasonlott-
ságban a testvériséget affirmálja; horvát származá-
súként elsőként a szerb népet szólítja felkelésre (ez 
róla és az ellenálló néprő l is mond valamit); Szerbia 
központi nemzeti területén a nacionalista hitvallás al-
ternatívájává válik és csakhamar gy őzedelmeskedik 
is fölötte; beismerteti a leigázókkal és az usztasák-
kal Horvátországban, hogy eltitkolják a Népfelsza-
badító háború vezérének valódi nevét ... Hasonló 
eseteket nem ismer történelmünk: kulturális és más 



a történelemhez való viszonyunkat jellemz ő  szoká-
sainkból hiányzó elemek ezek. 

Titónak páratlan tudata volt az általa elindított parti-
zánháború közeli és távoli céljairól. A föderatív be-
rendezés elveit, melyeket 1943-ban Jajcén prokla-
máltak, már az 1942-ben Biha ćon hozott határoza-
tok jelezték (szinte kilátástalannak t ű nő  helyzetben, 
amelyben talán logikátlannak is látszott ilyenfajta 
határozatot hozni); minden alapvet ő  határozatot, 
amelyet az AVNOJ két ülésén elfogadtak, Broz már 
akkor megfogalmazott, miel őtt még a Komintern ál-
tal a JKP főtitkárává lett volna, méghozzá a végle-
tekig precízen: az 1963-ban Veselin Maslešához 
intézett „Pismo Srbiji"-ben föderatív státust Iát el ő  
nemcsak a szerbeknek, horvátoknak és szlovénok-
nak, hanem Macedóniának, Bosznia és Hercegovi-
nának, Crna Gorának is, valamint külön, egyenl ő  
helyzetet az albánoknak, magyaroknak és a többi 
„nemzeti kisebbségnek" az országban. 
A számos kezdeményezés a háborúban elárulja Tito 
politikai víziójának sajátosságát: a szövetséges nyu-
gati parancsnokság elé állított követelmény, hogy 
egy lehetséges istriai operációban ismerjék el a 
terület néphatalmának jugoszláv orgánumait; a 
szovjet parancsnoksággal megkötött egyezmény, 
melynek alapján Belgrád és Vajdaság felszabadítá-
sa álkarmával el őző leg kérvénnyel kellett fordulniuk 
a jugoszláv népfelszabadító szervekhez (Nacionalni 
komitet oslobodjenja Jugoslavije i Vrhovni štab NOV 
i PO), hogy engedélyezzék a szovjet alakulatok ide-
iglenes behatolását a jugoszláv területre (TASSZ 
jelentés, 1944. IX. 28.); közvetlenül a háború be-
fejezése után a jugoszláv terület felett el őzetes be-
jelentés és engedély nélkül repülő  amerikai gépet 
lőnek le. Tanulságos az a mód, ahogyan Tito a nép-
felszabadító háborút nemzetközi tényez ővé tudta 
tenni. 
Hogyan magyarázni meg bels ő  jugoszláv szem-
pontból Sztálin vádját a „nacionalizmusról" („bor-
zasztó koholmány, hogy nacionalisták vagyunk", 
mondja Tito 1948-ban), ha számunkra a jugoszláv-
ság rendszerint nem a szó szokott értelmében vett 
nacionalizmus? Mi a jugoszláv nemzet? A saját 
véleményünk és a küls ő  ítéletek közötti különbség-
tevésre Tito sokkalta jobban fel volt készülve meg-
állapodott intellektuális-politikai képzeteinknél. 
Amikor a történelmi mozgások világméret űvé, álta-
lánossá válnak lehet-e egységes és közös Jugo-
szlávia történelme? Erre a kérdésre Tito igenl ően 
válaszolt: „Egy köztársaságunk sem lenne az ami, 
ha nem volnánk mindannyian együtt. Nekünk a mi 
történelmünket. az  egységes jugoszláv töгténelmet 
kell alakítanunk, nem avatkozva be az egyes köz-
társaságok jogaiba, hogy folytassák saját hagyo-
mányaikat, nem károsítva, hanem használva ezzel 
az egész közösségnek" (1961). Nem „a nemzetek 
integrálásáról” van szó, hanem egy „egységes ju-
goszláv öntudat" kialakításáról (1963); nem a régi, 
hagyományos unitarizmusról, hanem annak áthida-
lásáról: „Nonszensz, hogy a nemzetiségeknek el 
kell tűnniük" (1970). 

A jugoszláv kultúrát Tito nem a különbség еk meg-
szüntetéseként látja, hanem közösségként, amely-
ben a sajátosságok (az egyes nemzetek kulturális 
és más pozitív hagyományai) bizonyítást nyernek 
(1970). 

A ritka alkalmak egyikekor, amikor közvetlenül a há-
ború után találkozik az írószövetség tagjaival, azt 
ajánlja nekik, hogy fejlesszék a kapcsolatot a jugo-
szláv nemzetek irodalmai és a világ között, ám nem 
ad tanácsot arról, ki mirő l és hogyan írjon: „Az 
egyes köztársaságok irodalma minden nemzet tu-
lajdona (...). Fontos a kapcsolatteremtés más or-
szágok minden haladó írójával" (1946). Néhány év-
vel később „partikularizmus nélküli, újkultúrát" ajánl 
(1952). Kultúráink partikularizmusa nem volt felké-
szült egy ilyen ajánlat elfogadására. 
Teljesen érthető , hogy a nemzeti kérdés megoldása 
foglalkoztatta leginkább a soknemzet ű  talajon nőtt, 
századokon elnyomásban él ő  kis nép emberét. 
Marxot nem foglalkoztatta különösképpen a nemzeti 
kérdés, Leninnek pédig nem volt ideje, hogy forra-
dalmi gondolatait a nemzeti viszonyokról a gyakor-
latban ellenő rizze és fejlessze. Tito a nemzeti té-
nyezővel szemben a népit részesíti el őnyben (akár-
csak Miroslav Krleža, aki az entitas populit az enti-
tas nationis elé helyezi). Mondhatjuk, ő  volt az első , 
akinek előszörre sikerült a nemzeti kérdést a nem-
zet-állam restruktív viszonyából kiemelnie, amely-
ben apolitikai-állami (és kulturális) ideológiák tartot-
ták, és átvinni a nemzetközi és világviszonylatok 
szélesebb mezejére: a nagy és kis népek egyenl ő-
sége, a koegzisztencia és az elnemkötelezettség, 
„a függetlenség, egyenjogúság, önállóság és be 
nem avatkozás elvei" (Berlin, 1976), „a politikai, 
gazdasági nemzetközi felszabadulás" kapcsolata. 
Az okok melyek miatt az ún. harmadik világ számos 
felszabadító mozgalma és országa magáévá tette 
ezeket a nézeteket több figyelmet érdemelnek, mint 
amit itt nyújtani tudunk. Tito együtt látja és irányítja 
a bel- és külpolitikát, nem választja szét a politikai 
akciót a történelemtő l, a nemzeti érdekeket a kor-
követelményektő l. A körülmények gyakran segítet-
ték őt, ám sokkal többször alakította ő  maga a kö-
rülményeket. A partikuláris reflexek és a tradicioná-
lis (tradicionalisztikus) szemléletek és értelmezések 
különösképpen a kultúrában nem követhették dina-
mizmusát. 
Tito gyakran hangsúlyozta a kapcsolatot az önigaz-
gatás, mint társadalmi modell, és a kultúra között. 
1950-ben, „a munkásönigazgatást" proklamálva a 
Népszkupstinában, el őrelátta, hogy ennek sikere 
„attól függ majd, milyen gyorsan halad eldre a kul-
turális fejlődés, illetve a munkások sokoldalú m ű-
veltsége" (1950). Tizenvalahány évvel kés őbb, a 
rendkívül éles spliti beszédében, kritikusan néz visz-
sza a megtett útra: „A politikai gyengeségek és hi-
bák a kulturális fejlődés eredményei hazánkban" 
(1962). 
A kultúra iránti viszonyulás, mint látható Tito minden 
alapvető  felfogásában benne foglaltatik. E szemlé-
lethez való viszonyulás kérdése a jugoszláv kultúrá-
ban az el őttünk levő  időben hangsúlyozottan fel-
merül. 

• 

A nép nagyfokú azonosulása Titóval, mely halálá-
nak pillanatában ¶fejezésre juto tt , összete tt  jelen-
ség, t  é& társadalmi, kulturális összetevő i vannak. 
A titói m ű  egyszerre egészként jelent meg el őttünk, 
az egész ország sorsával, biztonságával, hitével és 
életmódjával összekapcsoltan. 
Az írásurik elején említett népi realizmus, melyet Jo- 
sip Broz gyermekkorából és szül őföldjétő l örökölt, 	248 
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abban a népiességben testesült meg, ami legszé-
lesebb kulturális és történelmi hagyományainkat jel-
lemzi. Tito elő  tudta hívni, ki tudta fejleszteni vagy 
használni embereink egyes elemi tulajdonságait, 
melyeket ő  maga is birtokolt: az élelmességet és 
találékonyságot, az ügyességet és fürgeséget. Az 
egyszerű  nép szemében, Tito minden egyes utazá-
sa az országban az illető  vidéknek szóló elismerést 
jelentett aszó legigazibb éhelmében; minden kül-
földi utazás missziónak, minden beszéde történelmi 
eseménynek t űnt; sőt egyes olyan manifеsztációk is, 
melyeken primitívebb állapotaink és ihleteink is kife-
jezésre juthattak, ma természetesnek sőt szüksé-
gesnek t űnnek. 
Tito újszerűen tudott jugoszláv lenni, „nemcsak 
funkciója, hanem szellemisége alapján is" (1971). 
Szinte mindegyik hazai fellépése a „testvériség-
egységre" szólított fel. Ez az egyetlen téma, melyet 
állandóan ismételt, egészen az utolsó óráig, az újévi 
köszöntő ig 1980-ban. Konkrét beszédeiben külön-
ben nincsen sem ismételgetés, sem „üres frázis" 
(1949). 

Tito rendkívül világosan beszélt, különösen, ha ko-
moly dolgokról volt szó: „Komoly pillanatokban az 
embereknek világosan kell beszélniük, mert a sze-
rencsétlenség csak ezen a módon gátolható meg." 
Szava egyszerre volt a népnek szánt szó és népi 
szó. Az ilyen egység ritkaság a mai politikai be-
szédben. 
A homályosság vagy pontatlanság, mely a nagy tör-
ténelmi életrajzokban benne szokott maradni és 
amelyet az utókor a jelent őséget felnagyítva vagy 
kisebbítve fedez fel, ebben az esetben nem lesz 
kétélelm ű . Tito életében sokkal több volt a nehéz-
ség, mint a kétélelm űség („soha nem szégyelltük 
beismerni hibáinkat” (1948). 
Josip Broznak nem volt szokása a nehézségeket 
vagy a veszélyeket okként, és főképpen nem érv-
ként felhozni a kultúrában már eléd szabadság és 
az általában vett szabadság terének csökkentésére. 
Az eljövendő  időben sem szabad ennek másképp 
lennie. Ez Tito m űvének egyik alapvető  üzenete. 

sziveri rózsa fordítása 
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Gion Nándor A hatodik ujj* 
című  novellájának értékorientációs 
elemzése 

„A keresztorrú szárnyas a tanács eleibe 
idéztetik egykor. »Nagy vádak adattak be 
ellened — szólnak hozzá. — Te télen költesz, 
nem, mint a többi madár, és orrod kereszt-
be kanyarul, nem mint a többi madaraké!« 
Nem menthetné a vádoltatott magát, s 
egész faját egyenlő  szájjal pusztulásra kár-
hoztatták. 
Külön válni, habár józanabbul is, a többiek-
től, oly vétek az emberek előtt is, melyet rit-
kán szoktak megbocsátani a különbözők-
nek. " 

Fáy András 

Hankiss Elemér írja Érték és társadalom cím ű  tanulmányköte-
tében:" ... az irodalom a társadaom egyik legfontosabb érték-
termelő, értéktároló, értékközvetítő  intézménye, s mint ilyen, szer-
vesen és elválaszthatatlanul beleépül a társadalmi gyakorlatba. 
Olyannyira, hogy aki elmerül az egy-egy m űalkotásban rejlő  ér-
tékben és értékstruktúrák elemzésében, mid őn vizsgálódásaiból 
újra a felszinre bukkan, könnyen a társadalmi és társadalom-
tudományi kérdések kel/ős közepén találhatja magát." Az érték-
orientációs elemzés célja, hogy kibogozza az irodalmi m űalkotás 
sajátos szövetében megbúvó, ún. „megjelen ő" (társadalmi) ér-
tékeket.z Ezáltal lehet ősége nyílik arra, hogy egy meghatározott 
kor, illetve általános emberi szituációk értékel ő  rendszereire rá-
mutasson. Ez azért fontos, mert az emberek motivációi sokban 
függnek a kor, illetve az egyén számára releváns értékekt ő l; 
mert:"... az ember és a társadalom léte és jóléte függ ismere-
teinek és értékítéleteinek szintjétől, helyes vagy téves voltától.. . 
megismerő  és értékelő  rendszereinek korlátaiért és kudarcaiért 
nagy árat fizet minden ember, minden közösség. " 3  

A műalkotásban a társadalmi értékek nem deklaratív módon van-
nak jelen, csak következtethetünk rájuk. Ebben pedig a pszicho-
lógiai illetve szociálpszichológiai hozzáállás segít, olymódon, 
hogy ilyen szempontból elemezzük a szerepl ők cselekvéseit, vi-
szonyulásait, magatartását. 

Mint erre Veres András is felhívta a figyelmet, a m űalkotást 
nem lehet egyszer űen társadalomtudományi nyersanyagnak te-
kinteni és, mondjuk a novellával, úgy bánni, mintha valóságos 
eseményekrő l, valóságos emberekr ő l lenne benne szó, ahogy 
ezt sok elemző  tette. A m űalkotás nem tükrözi a valóságot, erre 
ott a dokumentumfilm. Az epikus m űfajokban az író a nyelv 
segítségével épít fel egy öntörvény ű , külön világot. Viszont: „Nem 
pusztán belső, pszichikai, hanem belső  és külső, pszichikai és 
társadalmi, szubjektív és objektív erők együttműködése, küzdel 
me során jön létre az élmény, s alakul ki az élményb ől a mű-
alkotás" —írja Hankiss Elemér Az iroda/mi kifejezésformák lélek-
tana c. könyvében. A „társadalmi" tehát csak ilyen módon van 
jelen a m űben, mondhatnánk, „meghamisítva". Hogy erre mi 
szükség van, más lapra tartozik, tény viszont, hogy értékorientá-
ciós elemzés csak a m ű  értelmezésével párhuzamosan lehetsé-
ges. 

A hatodik ujj című  novellát allegória-rendszer szövi át, és egé-
szében véve is allegorikus: túlmutat önmagán, illetve, az ábrázolt 
tárgyiasságokból közvetlenül leolvasható vonatkozási- és vi-
szonyrendszerek nem merítik ki a m ű  információ tanalmát. Bony-
hai Gábor így ír az allegorizáló módszerr ő l: A mű  elvont eszme-
rendszere abszolút elsődleges és meghatározó, a »jellemek« és 
a »cselekmény« szemléletes középrétege, az elvont eszme töb-
bé-kevésbé érzékletes illusztrációja. Az eszmerendszer összete-
vői között különféle viszonyok állnak fenn; az érzéki középréteg-
ben minden ilyen összetevőnek megfelel valamilyen szemléle-
tesség, s e szemléletességek között fennálló viszonyok » leképe-
zik« az eszmerendszer viszonyait".' Az allegorikus módszer ve-
lejárója a célzatosság. A félreértések elkerülése végett Bonyhai 
elhatározásához hozzátennénk, hogy esztétikailag értékes m űal-
kotásról csak addig beszélhetünk, míg az említett „szemléletes 
középréteg", a tárgyi struktúra örxnagában is megálló, eleven 
„illusztrációja" (már-már nem is „illusztrációja") az „eszmerend-
szernek" (mely az értékek nagy részét is felöleli): „Az olyan iro-
dalmi mű, amelyben... elhatalmasodik a tétel, a morális kérdés-
feltevés, csörgő  csontváz csupán, kiszikkadt és kifakult, fölös-
leges forma". 5  Gion Nándor novellájában —Bányai János sza-
vaival — a tétel mozgássá vált, viszа  t néhány helyen — jellemzően 
ott, ahol az író belső  megtörténéseket ábrázol — kiütközik a 
„csontváz", a hős az író szócsövévé degradálódik. Ez azonban 
nem történik olyan fülsért ő  módon, hogy lényegesen befolyásol-
ná a novella egészének m űvészi hitelét. 
Egy mű  valóságszintje a m űvészi módszerbő l bontható ki. Ez 
a módszer esetünkben az allegorikus el őadásmód, tehát a novel-
la szándékolt valóságértéke nem a tárgyi struktúra, a jelenség 
szintjén van, hanem azon a „mélyebb" szinten, melyet az ábrá-
zolt tárgyiasságok, a szerepl ők, a külső  és belső  történések, kon-
fliktusok tárnak fel. Az egyedi funkciója, hogy az általánost anti-
cipálja. Az értékek ennek megfelel ően két szinten képződnek. 
A novella szándékolt értékrendje feltehetően az utóbbi síkból 
bontható ki. 

A novellában leírt történés körülhatárolt, objektív térben és id ő -
ben játszódik le. A rondó szerkezet ű  keret lezárt egésszé for-
málja a vonalas szerkezet ű  cselekménysort. Egy narrátor meséli 
el a történetet: „Nem meséltem még Magának..." (jelen idő ) 
— a történet (elbeszél ő  múlt) — „Bevallom Magának..... — a nar-
rátor zárószavai (jelen id ő ). 250 
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A cselekmény és a szerepl ők valószerűek, az el őadásmód objek-
tív tárgyias jelleg ű , szukcesszív. Ahatodik ujj tökéletesen megfe-
lel a műfaj követelményeinek: ami anyagát illeti, az irodalmi esz-
közök (például a stilisztikai alakzatok, az allegorizáló módszer) 
szinte észrevétlenekké váltak, a tartalmi közléselemek konkrétak, 
érvényesül az érdekfeszítően újat közlő  szándék, szerkezetileg 
a novella az érdekkeltés-érdekfeszítés-csattanó-megoldás vona-
lat követi. 
A narrátor az I. J.-vel jelzett asztabsmester, aki maga is a tör-
ténet egyik mellékszereplője. Bruzsinszki Miklós nev ű  kollégájá-
ról mesél el egy múltbeli történetet, melynek annak idején tanúja, 
jobbadán passzív szemlél ője volt. Elbeszélői stílusa olyan, mint 
az átlagos emberé, fő leg az érzékelhető  tényekre szorítkozik, 
kevés reflexiót fűz a történetekhez. Véleménye nem különbözik 
a novella többi átlagos szerepl őjének véleményétő l. I. J. azén 
meséli el a történetet, mert érdekesnek, különösnek találja, mivel 
nincs tisztában logikájával, miértjével. Ebb ő l következik, hogy el-
beszélésével szemben nem elfogult, hanem objektív. Értékrendje 
mégsem esik egybe a m ű  egészének értékrendjével, mert nem 
tudatos és mert — akárcsak a többi átlagos szerepl ő  — a látszó-
Iagos összefüggések érzékelésénél nem jut mélyebbre, nem ké-
pes a hajtóerők meglátására, mindezt viszont a novella egésze 
anticipálni tudja. 

A novella epizódjának vázlata 
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 Bruzsinszki es a kollektiva viszonya 
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6. Bruzsinszki  is  Bögyes Marcsa - a trauma 

 A Bruzsinszki es a kollektíva közti meg  
nem agyas konfliktusba torkollik 

A  

 A konfliktus kulminaciós fázisa csanand 

w В . Kifejlet Feloldas 

a 
kollektíva 
„ A közgondolkodásban végre tudatosult a felismerés, hogy »egy 
sereg együtt dolgozó ember még nem okvetlenül közösség«, 
ahogy ezt Veres Péter megfogalmazta. Szociológiai igazsággá 
vált, hogy a munka- és szabad idő  társulásai csak potenciáli-
san nevezhetők közösségnek" —írja Varga Csaba . 6  Ha az em-
beri kapcsolatok tanalma illetve az egyének közös önképzése —
fejlesztése a mérték, mely a csoportot a közösségtő l megkülön-
bözteti, az asztalosinasok együttese nem nevezhet ő  valódi em-
beri közösségnek. 

Az emberi kapcsolatok annál tartalmasabbak, minél nagyobb az 
ún. magasrend ű  ill. létkiteljesítő  értétkek árfolyama a kollektívá-
ban. (Magasrendű  értékek azok, „amelyek nem kötődnek köz-
vetlenül a létfeпntaгtáshoz, amelyek az ember szűk értelemben 
vett bioszociális létét valamilyen irányban kitágítják, kiszélesí-
tik.' )7  Esetünkben létkiteljesítő  tevékenységrő l a szombat délutá-
ni összejöveteleken lehetett volna szó, ott viszont központi érték-
ként az erotika, mint a nemi ösztön lelki megnyilvánulása kötötte 
le az inasokat: „ ... a tánciskoláról beszélgettünk, mert ilyenkor 
a tánciskolába készülődtünk valamennyien, nem azért, hogy tán 
colni tanuljunk, tudtunk mi táncolni, a lányokkal akartunk kicsit he-
tyegni, akik még az első  lépésekkel ügyetlenkedtek; tulajdonkép-
pen nem is a tánciskoláról, hanem a lányokról beszélgettünk, 
kezdetben csöndesen, később, mire az üveg vége felé jártunk, 
egyre hangosabban ..... A  novella szándékolt valóságszintjén —
mint ez a későbbiek folyamán kiderül — a csupán szexuális von-
zódáson, testiségen alapuló erotika nem szerepel értékként. 

I. J. többször hangsúlyozza, hogy: ,,... szépek voltak ezek a 
szombat délutánok abban az enyvszagú műhelyben." Már-már 
az ünnep funkcióját töltötték be ezek az összejövetelek. Hódi 
Sándor szerint az ünnep egyik fő  szociálpszichikai funkciója az 
együvé tartozás illúziójának dédelgetése. Hasonló szerepe volt 
az asztalosinasok körében a szombat délutáni, rendszeres iszo-
gatásnak-fecsegésnek. Márpedig míg az ünnep mint magas érték 
szerepel, nem beszélhetünk valódi közösségr ő l 8 

A kollektíva tagjainak egymás közötti kapcsolatai üresek voltak. 
Értékszámba a pálinkázás és a locsogás ment. Errő l tanúskod-
nak például I. J. szavai, amikor a „hetyegésre" nem bírható 
lányról beszél: „Tehetetlen dühünkben Bögyes Marcsának ne 
veztük egymás között és trágár megjegyzéseket tettünk rá, kü-
lönösen szombat délutánokon, amikor leültünk pálinkázni a kita 
karított műhelyben. Ha jobban visszagondolok, nem is a táncis-
koláról, nemis a lányokról, hanem erről a lányról beszélgettünk 
leginkább, és ezzel együtt voltak szépek a szombat délutánok." 

bruzsinszki 

„Nem meséltem még Magának Bruzsinszkir ől, a lengyelrő l. Vagy 
meséltem már róla? Nem, a lengyelről még nem" — kezdi törté-
netét I. J. (aki, ne felejtsük el, a kollektíva általános véleményének 
szószólója). Feltűnő  a „lengyel" szónak az értelmező  szerepé-
ben való ismételt használata. Az értelmez ő  a dolognak azt a 
jellemzőjét emeli ki, melyet a közlő  leginkább fontosnak talál. Ez 
esetben tehát a lengyel származás az a legszámottev őbb tulaj-
donság, mely Bruzsinszkit a többiekt ő l megkülönbözteti. A szár-
mazás értékmérőként szerepel, megfelel ője — lengyel — pedig 
érték, mégpedig, mint kés őbb kiderül, negatív aspektusában. 

A főszereplőt a második epizódban mutatja be az élbeszél ő . 
„Bruzsinszki állítólag lengyel nemesi származék, és abban az 
időben még hat ujja volt a bal lábán." Ezt a két, mellérendelő  
mondat szerkezetbe állított, tehát egymással összefügg ő , fontos-
nak ítélt motívumot fejtegeti. Az epizódban, az olyannyira hang-
súlyozott származásról kiderül, hogy hallgatólagosan mindenki 
tudja, vagy legalábbis sejti, hogy nem igaz (Bruzsinszki apja ko-
csis volt, és még káromkodni sem lengyelül  káromkodott), mégis 
hangoztatják, akárcsak az inasok, maga Bi sirisik ѓ  is. Miért? 

A hatodik ujj a szürke átlagból pozitív irányban kiemelked ő  egyé-
niség „másságának", személyisége gazdagabb voltának találó, 
a novella szövetében minden körülírásnál többet mondó allegó-
riája. (A néphitben a táltos egyik jellemzője a hat ujjal való szü-
letés volt.) A kollektíva nem tudta megérteni (és a valódi emberi 
kapcsolatok hiánya miatt nem is törekedett erre), miért más Bru-
zsinszki, azaz miért van hat ujja a bal lábán. Kedvükre való 
magyarázattal próbálták hát elsimítani ezt a kis „ rendellenessé-
get". „Degenerált, naplopó őseid hagyták rád a hatodik ujjad" 
— mondja egyikük. Ezért volt hát szükség a származás-mesére: a 
tényt, hogy társuk elüt az átlagtól, hogy „több", mint bármelyikük 
— ami pozitív érték — vulgáris magyarázatukkal így negatív ér-
tékre értelmezhették át; saját merev értétkrendszerüket védték 
ezzel a megrendüléstő l. Mert értékrendszerükben az átlagosság, 
a közösségbe való feltétlen bele simulás, a kötelez ő  szürkeség 
az értékhierarchia egyik felső  fokán áll. Eme értékdimeznió 
negatív aspektusa pedig az átlago felüliség. (A novella egésze 
rácáfol a kollektíva értékrendszerére.) 

„Nem is értem, miért emlegette annyiszor a lengyel nemesi szár-
mazását, hiszen semmi előnye nem származott ebből a hazug-
ságból" — mondja I. J. Bruzsinszkirő l. Valóban, miért t ű rte Bru-
zsinszki ilymódon történ ő  megbélyegzését? 

Az ő  értékrendszerében is a közösségi lét az egyik vezető  érték. 
Viszont sem ő , sem társai nem jutottak el a kollektivizmus igazi 
értelmezéséhez, mely méltányolja a személyiség szuverenitását, 
és nem követel egyéniség-torzító áldozatokat a „közösségi ér-
dek" oltárán. Az asztalosinasok kollektívájában a konformizmus 
szerepelt értékként, így együttesük csak álközösséggé válhatott. 

Bruzsinszki alternatívája: vagy alkalmazkodik a kollektíva szabta 
elvárásokhoz, vagy kiközösíttetik és még nagyobb magányba 
süllyed. A közösség és a szociáli beilleszkedés iránti szükséglet 
a létfontosságú, primáris szükségletek közé tartozik. Vállalnia kel-
lett hát a lengyel nemesi származás rágalmát, mivel így a fen-
tebb leírt módon pozitívuma, személyiségének az átlagosnál gaz-
dagabb volta negatív értékszínezetet kapott, a kollektíva pedig, 
merev értékhierarchiájából és konformizmus-igényéb ő l kifolyó-
lag csak így fogadta be. 

bruzsinszki 
és 
a kollektíva 
A kollektíva Bruzsinszkit hazudni kényszerítette, s ez szükség- 
képpen belső  konfliktust idézett elő  benne. Egyéni törekvéseit 
társai szóhoz sem engedték jutni, elpusztították, miel őtt kifejlőd- 



hittek volna. „A belsd konfliktusok közös vonása az, hogy az 
emberben egyfelől kínos feszültséget, szorongást keltenek, más-
felől viszont döntésre, á//apotváltoztatásra , valamilyen új egysen-
sú/yi állapot létrehozására mozgósítanak." (Hankiss Agnes) 

Megértésre talált hát Bruzsinszkiban a kollégák tanácsa (Legjobb 
lenne ha levágatnád azujjadat'); ha eltüntetné személyiségébő l 
azt a pozitív többletet , ami a kollektíva szemében negatív érték, 
akkor lenne teljes a konformizálódása. 

Meg kell itt jegyeznünk, hogy az eddig felderített értékek nagy 
része a szocializmus építésének adminisztrativ -centralista sza-
kaszára emlékeztet , sőt még a sztálinizmus szele is érezhető . 
„A személyi kultusszal jelzett történelmi id őszakban feláldozták 
az individuális lét minden problematikáját egy fiktív — mert dekla-
ratív —közösségi lét »eszméjééK«... (Hódi sándor) 10  

Dosztán Feri sem átlagos egyéniség. „Néha nagyon okosan 
beszélt, de néha úgy viselkedett, mint egy faragatlan tuskó" —
mondja róla I. J . Prepotens személy , brutális nyíltsággal mondja 
ki azt, ami — ha nem is ilyen határozottan — a többiekben is ott 
lappangott : „Őseid bűneiért vezekelsz"; „A beteges csökevé-
nyeket csak munkával lehet eltüntetni." A származás, mint é гték-
mérő , megint csak felbukkan . Ez is a szocializmus első  szaka-
szára jellemző , amikor pl . a munkás származás értékszámba 
ment. (A novellában ennek negatív aspektusa , a nemesi szárma-
zás negatív érték .) A nemzetiségi hovatartozás ill ,  származás 
pedig a sztálinizmus korában szerepelt értékként. 

Dosztán Feri tudatában a munka érték, méhozzá ellentmondásos 
értéktöltésű : a vezeklés, s egyben az „üdvözülés" eszköze. A 
munka ilyen szemlélete Hankiss elemér szerint a középkori ke-
resztény vilánézetre jellemző . 11  A munka eszközértékként való 
kezelése ebben az esetben összefügg azzal a ténnyel, hogy az 
álközösségben az egyénnek nincs lehetősége képességei kifej-
lesztésére, s így a munkában sem önnön személyiségének gaz-
dagítását leli , csupán létfenntartó eszközt. 

Hogy a fenti értékek nem Dosztán Feri leleményei, azt I. J. 
szavai tanúsítják : „— Szamárságokat beszélsz — szóltam közbe, 
mert nem akartam, hogy Dosztán Feri elrontsa a szombat délu-
tánt. Bruzsinszkinek meg azt mondtam: — Legjobb lenne, ha 
levágatnád az ujjadat . Menj el a kórházba ." A kollektíva többi 
tagjainak szemében ( I. J., Szilágyi , Korhanecz ) a konfliktusmen-
tes élet olyan magas érték , mely a vitát , az eszmecserét, az 
egyéni vélemények kinyilvánítását is háttérbe szorítja — mindezt a 
közösségi lét félreértelmezett eszméje szolgálatában . Dosztán 
tehát a kollektíva rejtett gondolatainak szócsöve . Szerinte az ön-
csonkítás „nem megoldás ", a kollektíva többi tagjai mégis ezt 
ajánlják Bruzsinszkinak , mivel ők nem is megoldásra , hanem, 
bármi áron is, de nyugodt , pocsolyameleg életre vágynak. 
„Majdnem minden szombaton megígérte, hogy elmegy a kór-
házba, mégsem ment. el" — mondja el a számukra érthetetlen 
tényt I. J. Bruzsinszki számára ekkor még érték volt saját, auto-
nóm személyisége, de érték volt számára a közösség is, s e két 
érték közti harc okozta, hogy „nagyon szomorúan vált e/ tőlünk 
szombat délutánonként " 

bögyes 
maresa 
Külsejében is, magatarásában is különbözött a többi „lompos" 
és „girhes " lánytól , akikkel „helytelenkedni " is lehetett a tántis 
kolában . „Ezért az egyért megvеsztünk minden éjszaka" —
mondja I . J. Valamennyien sóvárogtak utána , mert másmilyen 
volt, mint a többi lány. Nem csak mert olyan vonzó, n ő ies volt, 
„hogy még a kutyák is sóvárogva юnítottak utána' , hanem mert 
„táncolni szivesen táncolt bármi/ykÜnkkel, de ha sétálni hívtuk, 
meg mit tudom én, hűvösen végignézett rajtunk, és mindig azt 
mondta: «En táncolni jöttem és nem sétálni.«"Tehát a kollek-
tíva tudatában is ott lappangott a „valami más" iránti vágy, az 
autonóm, független személyiség, mint érték, de mindez csak az 
érzékiség, az erotika szintjén tudatosult bennük. 

Bögyes Marcsa elüt a többiektő l , akárcsak Bruzsinszki . Igényes, 
nem elégszik meg az átlagossággal . Hogy igényessége felszínes 
és látszólagos , hogy számára az extravagancia a fő  érték, a ké-
sőbbiekbő l derül ki. 

bruzsinszki 
és 
bőgyes 
maresa 

Tehetetlen dühünkben Bögyes Marcsának neveztük egymás 
közt és trágár megjegyzéseket tettünk rá..." — meséli I. J. 
A kollektíva úgy viszonyult a lányhoz, mint Bruzsinszkihez: mert 
nem értették számukra különös, nonkonformista személyiségü-
ket, mert érezhetően különböztek tő lük; becsmérelték őket, hogy 
ezzel érintetlenül hagyják saját értékrendjüket .. Bruzsinszki meg-
érezte , hogy a magány illetve a közösségbe az öncsonkítás árán 
való beilleszkedés alternatívája mellett lehetséges még egy meg-
oldás: hozzá hasonló társra találni , aki értékelni tudja teljes sze-
mélyiségét. Ezért, legy őzve kisebbségi érzését, egy szombaton 
ő  is elment a tánciskolába . „Aztán az egyikszünetben felkelt, és 
odament Bögyes Marcsához , bal lábával feltűnőbben kaszált, 
mint máskor" —így is éreztetve a lánnyal, hogy rokon lélekkel 
van dolga . „A lány időnként lenézett Bruzsinszki ormótlan bal 
cipőjére. Aztán elmentek sétálni." Kettejiik kapcsolatában a „ha-
todik ujj" egyszerre visszanyerte eredeti pozitív értékét. 

Bruzsinszki mégsem talált társra Bögyes Marcsában . Az ő  érték-
rendszerében sem szerepeltek valódi személyiségértékek. Mind-
erre abból a ténybő l következtethetünk, hogy miután Bruzsinszki 
levágta az ujját , Marcsa „hozzáment egy köszörűshöz, akinek 
akkora anyajegy volt az arcán, mint egy szétlapított egér." Igé-
nyessége csak a küls őségekre irányult . Akárcsak a kollektíva 
értéktudatában , személyiségértékek nála is csak a külső  forma-
ságok szintjén alakultak ki , szélsőségesen kiélezve. 

Az asztalosinasok szombat délutánonként állandóan a furcsa 
lányról beszéltek . Bruzsinszki látatlanul is szerelmes lehetett a 
számára ismeretlen lányba , illetve a képbe , melyet róla alkotott, 
hisz társai beszédéből arra a következtetésre juthatott, hogy 
rokon lélek. Mladen Zvonarević  szociálpszichológus szerint az 
ember keresi a hozzá hasonló gondolkodásúakkal való találko-
zást, mert ezzel saját nézeteit és állásfoglalásait támogatja. 12  
Bruzsinszki annyira vágyott már egy őt megértő  és segítő  lényre, 
hogy konstruált egyet magának . S a valódi Bögyes Marcsával 
való szembesülés olyan traumát idézett el ő  benne, mely egész 
személyiségét megingatta. 

konfliktus 

Nem is csoda, hogy „hétfőn bánatosabban jelent meg a műhely-
ben, mint bármikor azelőtt" és kijelentette: „Holnap befekszem a 
kórházba." Nem volt más választása . Már nem tudta értékelni 
saját személyiségét. 

Bruzsinszki és a kollektíva más-más valóságszinten éltek , külön-
böztek értékrendszereik, és ennek következtében életvitelük. Az 
asztalosinasok szemében Bruzsinszki lengyel nemesi származék 
(idegen, reakciós csökevény), nyomorék (szellemében más mint 
ők; tehát nem lehet egészséges ). Amikor utolsó támaszát, a 
Bögyes Marcsa-ábrándot is elvesztette , ért-je kiszolgáltatott ma-
radt. Hogy élni tudjon , alkalmazkodnia kellett a kollektíva érték-
rendjéhez, énjének ahhoz a фrbetükréhez, melyet a többiek 
tartottak elé . Ezt mondja : „Nem jó az, ha az embernek valamib ől 
több van, mint másoknak . Nem jó, ha eggyel több ujja van, vagy 
ha sokkal erősebb, mint mások, vagy okosabb... Máskеpp látja 
a világot. Más nyelven beszél, és az emberek, mivel nem értik, 
kinézik maguk közül." Itt hasadt fel a novella szerves világa, és 
látni, ahogy magyarázkodik az író. 

Bruzsinszki önbecslése alapjaiban rendült meg, mivel nem volt 
semmilyen objektív támaszpontja ahhoz , hogy önnön „mássá-
gát" pozitívan értékelj еУ  Ha ez sikerült volna neki , nem került 
volna sor az öncsonkításra , hisz önmagunkba vetett hittel különc-
ként is lehet élni. Ezért volt Bruzsinszki számára trauma , forduló-
pont a Bögyes Marcsában való csalódás. 

A kollektíva mindebbđl semmit sem értett. „Mit akarsz?"; Mi a 
fenét akarsz?"; „He?" — támadják kérdéseikkel . I. J. pedig azt 
hitte, hogy „mindjárt meg fog szólalni lengyelül". A két fél szem-
be került egymással. 252 



kulmináció 
„Nem akarják levágni az orvosok. Azt mondják, hogy nem lehet 
levágni" - tért vissza a kórházból Bruzsinszki. Az orvosok maga-
tartását a személye iránt megnyilvánuló j ПtQlerancjaként és kö-
zömbösségként értelmezte; megélte a teljes magány tragikus él-
ményét. A magányérzet az eddigiek során is kísérte, hadakozott 
ellene (ezért hazudta - kényszerb ő l -, hogy lengyel, ezért pró-
bálkozott Bögyes Marcsával, ezért ment el a kórházba), de a 
kórházban jutott el magányossága tudatosításáig és létérzésként 
való megéléséig. A tágabb környezet, a társadalom is vaknak 
bizonyult személyisége iránt, létproblémáját kizárólag eldologia-
sult aspektusában látták meg (ujját „szurkálták, vizsgálták, rönt-
genezték"). Elidegenült viszonyok hálójában találta magát. „A 
magány a civiiizáció csődje. Az emberi lét lehető  legnagyobb 
nyomorúsága, hiszen az ember közösségi lény, személyes kap-
csolatainak gazdag viszonyrendszere lételeme, létének közege. 
A magányos ember embe гvoltában sérült, mert közösségét 
önnön mivoltát meghatározó közegét veszti el." (Hódi Sándor) 1d  
Bruzsinszki az adott körülmények között egyetlen lehet őséget 
látott arra, hogy hogy felszámolja léte abszurditását: a feltétel 
nélküli konfo гmizálódást. 

Sajátkezű leg, baltával nyisszantotta le a hatodik ujját. „ ... lábát 
felrakta a gerendavégre és ráöntött vagy negyed liter pálinkát. 
Aztán meglocsolta a pálinkával a balta élét is" - fertőtlenített; az 
élni akarás motiválta az öncsonkítást, az életigény... 
„(1) Bruzsinszki lecsapott a baltával. (2) Ahatodik ujj messze e/-
repült, néhányszor megperdült a levegőben. Helyében vastag 
sugárban spriccelt a vér. (3) Bruzsinszki meg csak ült, mosoly-
gott, egyre fehérebb lett az arca, mintha a lélek szállna ki belőle". 
A novella csomópontja ez a szuggesztív, kontrasztos, dinamikus 
kép. 

A trauma és a végs ő  elkeseredettség (teljes magány) szülte 
bősz akció, élet-halál kockázatot vállaló utolsó megoldási kísér-
let. 

„Delírium" - mondhatnánk; Bruzsinszki személyisége forgott 
tengelye körül - és „messze elrepült", vérzett... 

Kontraszt-kép. A halálfehér, megcsonkult Bruzsinszki moso-
lyog; a „mintha a lélek szállna ki belőle" hasonlat denotatív je-
lentése mérvadó. 
Az asztalosinasok értetlenül nézték a történteket. („Ordítozva 
ugráltunk körülötte" - mondja I. J.) Az elidegenült kapcsolatok-
ból más nem is következhetett. 

kifejlet 

Bruzsinszki nem bánta, hogy amputálták a lábát, azt sem, hogy 
Bögyes Marcsa hozzáment egy köször űshöz, „boldog volt a mű-
lábával és portás lett nálunk" - mondja el I. J. az írónak a 
„poént". Aztán az elbeszélés átkanyarodik jelen idej űbe, áthajlik 
a mába, és portré kerekedik az „új" Bruzsinszki гől, aki: ,,...na 
gyon megváltozott. Lármás, nevető  ember lett belőle. És pöf-
feszkedd... Sokat piszkoskodik vlünk ... és nagyon büszke a 
műlábára ". 

A kor társadalmi viszonyai a centralizmus következtében elidege-
nült kapcsolatokon alapultak, ez a „közösségi lét" fiktív eszméjé-
vel volt fűszerezve, ami átértelmezte a kollektivizmus fogalmát, 
és a kötelező  szürkeség, az átlagosság kultuszátteremtetté meg 
a társadalmi mikroviszonyokban. Bruzsinszki „teljesítménye": az 
öncsonkítás - csak így tudott eleget tenni a kor megkövetette 
magatartásmódnak. „Engedménye", hogy alkalmazkodott a 
standard értékrendszerhez, saját értékrendszerét részben meg-
semmisítve, részben meghamisítva. Erkölcsi öngyilkosságot kö-
vetett el, testileg-lelkileg gyógyíthatatlanul megnyomorodott -
szocializációja érdekében. 
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G. H. Mead szerint: „Individuum doiivljava sara sebe ne direktno, nego jedino 
indirektno, kroz posebna gledišta drugih č lanova isle socijalne grupe kao cjeline." 
- „Az egyén nem közvetlenül szemléli önmagát, hanem kizárólag köz'v ~tetten: 
szociális környezete eltérő  véleményekből róla kialakitott összképe alapján." 
Hódi Sándor idézett könyve, 25. old. 
Hódi Sándor idézett könyve, 72. old. 

Az asztalosinasok nem kedvelik az „új" Bruzsinszkit sem. Pedig 
tökéletesen hasonult hozzájuk: lármás, nevető , mint Szilágyi, 
Korhanecz, I. J. szobat délutánokon; рбffeszkedđ , mint Dosztán 
Feri; piszkoskodik, mint valamennyien, amikor hétvégén hazavi-
szik a műhelyből a szerszámokat és csak „leginkább" hozzák 
vissza azokat. „Nem lett volna szabad levágnia azt a hatodik 
ujját" - megkésett ez a tudatosodás (vagy inkább ösztönszer ű  
megérzés), a „szerény, kedves" Bruzsinszki elvérzett a hatodik 
ujjal. 

„Gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt szüksége van arra, hogy 
elfogadják, szeressék, értékeljék. Ez annyira alapvetően fontos 
szükségletűnk, hogy megszerzése/megőrzése érdekében «en-
gedményekre«, illetve «teljesítményekre« kényszerülünk. Az «en-
gedmények« árán fogadjuk el, sajátítjuk el, építjük be személyi-
ségünkbe környező  világunk törvényeit, szabályozó rendszereit, 
kultúráját, egyszóval az élet tárgyiasult szellemi feltételrendsze-
rét. »Teljesítményeinkkel« viszont termelési-társadalmi viszonya-
inkból adódó cselekvési-magata гtási szükségleteknek igyek-
szünk eleget tenni. Amennyiben azonban alapvető  emberi viszo-
nyaink olyanok, hogy lényünk e/tbgadása érdekében fokozott 
»engedményekre« illetve fokozott »teljesítményekre« kényszerü-
lünk, személyiségünk fejlődése nehezítetté, egyoldalúvá és ön-
állótlanná válik. Magyarán, feláldozni kényszerülünk önmagun- 
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1. 
a barackfa árnyékában 

Ezeket a sorokat a barackfa alatt írom; fölöttem és 
alattam a megszokás uralkodik: az ég a föld. „Gyö-
nyörű  vidék. Mosolygó táj."—ahógy a szinész Sol-
tis Lajos mondja Estragonként. „Szép embertelen-
ség"—ahogy a megnyugodott költő  mondta volt. 
Lehet-e szemernyi igazság is abban, hogy a M űvé-
szet —önnön hagjainak egymásra utaltságában —
a képtelenség ismétléseit fogalmazza meg: jegyes-
ségét a Megfoghatatlannal: az Eleltel és a Halállal? 
Tű nődörn, tehát itt a barackfa árnyékában és szava-
kat rakok egymás mellé, hogy mondatnak tetssze-
nek. Pedig büntetés az írás: csak várakozásul szol-
gál, és nekem — nemem dühének tudójaként —üzlet. 
Logika, amely az érzékivel frigyre kész lépni. Esz-
mélet, amely mögött a létezés méltósága trónol és 
elvetél — vagy ahogy szellemünk büszke fennkölt-
sége mondaná, kedves barátom Vladimir-Bicskei 
szájából: „ahova hull, ott nadragulya n ő. Ezért sír 
a nadragulya, ha kitépik a földb ől." Eladatnak a 
kertek a fákkal egyetemben. 

samuel beckett 

Samuel Becke tt  1952-ben írta drámáját. Világhírne-
vet szerezve alkotójának a Godot-ra várva az ab-
szurd dráma jelképe lett, amely a teljesség igényé-
vel lép fel. Félelem nélkül tékintsünk e harminc évre: 
minden magára valamit adó, a kor szellemét kifejez-
ni óhajtó színház számára kihívás —id őtlen — és 
alapm ű . 

3. 
az újvidéki színház 

keszég 
károly 

az 
abszurd 
abszurduma 

széljegyzetek 
az 
újvidéki 
színház 
godot-ra 
várvа  
című  
előadásáról 	 2. 

Ott voltam a Cseresznyéskert zrenjanini bemutatóját 
követő  kerekasztal-megbeszélésen. A vajdasági hi- 
vatásos színházak versenyének m űbíráiói, a gyér- 254 



számú közönség és a többi érdekl ődő -érdekelt el őtt 
nagyon fáradt színészek ültek-álltak. Dicsé гték hát 
— megérdemelten —pontosságukat, kollektív játéku-
kat, és azt mondták, hogy jelenleg Vajdaságban 
nincs jobb társulat náluknál. Dics ő ítették pedig azét 
is e teátrumot, mert létezését a bátor kísérletezé-
sekkel köti össze —értelmezni mer olyan alkotókat 
mint Csehov vagy Becke tt . Az ajtókból ajtók nyílnak. 

 
a díszlet 

Megszoktam már ezt a környezetet, ezt a körszín-
ház-szer ű  megoldást. A színész a játék kezdetén és 
végén egyaránt a közönség része — fordítva talán 
igazabb. Nem ijedek tehát meg, hogy függöny-ajtón 
lépek a porondra — mivel cirkuszt utánoz a díszlet, 
s így harsány számadást ápol — s hogy részese 
vagyok annak az amorf tömegnek, amelyet a szerz ő  
közönségnek „tőzeglápnak" szelídít. A kés őbbiek-
ben az is kiderül, hogy a választott megoldás pást 
és ketrec is egyúttal: a szerepl ők szerény eszközök-
kel és a végzet általi biztos legy őzettetésük tudatá-
ban vívják harcukat az Id ővel, a végig meg-nem-
nevezhető  Ismeretlennel, amelyet csak az ember 
mindent megnevezni óhajtása csúfol Sorsnak, Sem-
minek, Halálnak, Reménynek és Kétségbeesésnek, 
Godotnak, avagy Káinnak meg Abelnek, hogy ne-
münk és nevünk egésze egybefoglaltassék. A szi-
gorúan körülhatárolt Időre és Térre való minden 
utalás ezét redukálódott a minimumra a rendez ő i 
szövegkönyvben. A közönséget pedig csak az menti 
meg a teljes beolvadástól, hogy testét b őr és ruha 
fedi — más a választott ketrece mint a porondon 
egzisztáló-vegetáló színészeké. 

 
az abszurdról  

lennek; a hatalmában vagyunk, mint ahogy korunk 
— amely óvja és gyalázza letűnt vagy épp elszakadt 
koroknak eredményeit, tehát folytatása azoknak —
sem panaszkodhat az abszurd jelenvalóságnak mé-
reteirő l, hatalmának erejérő l. 

POZZÓ: „Hát nem elég önnek, hogy valamelyik 
nap történt, olyan napon mint a többi. Egy nap 
megnémult, egy nap megvakultam, egy nap meg-
süketültünk, egy nap meghaltunk, ugyanazon a na-
pon, ugyanabban a percben ez nem elég önnek? 
... Az asszonyok a sír fölött szülnek, lovagló ülés-
ben, a nap egy percig csillog, aztán ismét az éj-
szaka következik." 

VLADIMIR: „Aludtam volna, mialatt mások szen-
vedtek? És most vajon nem alszom-e? Holnap, ha 
majd azt hiszem, hogy felébredtem, vajon hogy 
számolok be erről a napról? Hogy Estragon bará-
tommal az éjszaka beálltáig várakoztunk Godot-ra 
ezen a helyen?... Ő  semmirő l sem tud. A rúgásról 
beszél majd, amelyeket kapott, s majd adok neki 
egy sárgarépát. Nehéz szülés, lovagló ülésben a sír 
fölött. Lent az üregben a sírásó álmodozva előszedi 
a fogókat. Jut időnk megöregedni. A levegőt betölti 
a jajgatásunk. A szokás azonban hatékony  hang-
fogd." 

 
a játszma kezdete 

A játék nem úgy kezd ődik, mint a Becke tt  megírta 
szövegkönyvben. Vladimir — ki tudja akkor még, 
hogy így hívják s fontos-e a megnevezés? — ül a 
porond közepén, s miután a közönség elfoglalta he-
lyét, a fény kialudt, majd újra kigyúlt, fölkel és fe-
nekét vakarva elindul a függöny-ajtó felé. Rúgás: 
és Vladimir-Bicskei elterül a földön. Újrakezdeni fél. 
Szomjas. Előveszi a zsebkendőjét, megtörli a hom-
lokát. Balett-mozdulat; kalapját a nadrágszíjára teszi 
—, megáll. A zsebkendőbő l víz csorog a száraz ga-
ratba. Vladimir futást mímel, hogy szomjúságát to-
vább csillapítsa. Ám a zsebkend őbő l nem csordul 
víz és a kalap sem áll meg a nadrágszíjon. Fütty 
hangzik. Fentrő i korsó ereszkedik alá: H2O. Vladimir 

A dráma alaphelyzete abszurd: permanens várako- 
zás a semmire. Ha elhisszük ezt a világot, a dráma 
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kapaszkodik, de nem éri el. Gúnyos kacaj, fütty, 
föntrő l egy kocka ereszkedik alá, rajta latin, ciril, 
kínai, arab betűk — a civilizáció. Vladimir a kockán 
Rodin Gondolkodójaként ül. A kockát a korsó alá 
viszi, de mire elérhetné, .a korsó följebb húzódik. 
A kocka vissza. „Gondolkodó". Fütty; kisebb kocka 
le, ugyanolyan jelekkel. Vladimir ezzel is megpró-
bálkozik, a korsó azonban magasan van. Kísérlete-
zéseit állandó hahota kíséri. Felfedezi, hogy ha a 
két kockát egymásra rakja, eléri a korsót. A kicsire 
a nagyot. Megpróbál lassan fölállni, de egyensúlyát 
veszítve leesik. Ha-ha-ha. A korsó aláereszkedik: 
Vladimir arcán a megkönnyebbülés, a gy őzelem, az 
öröm, a remény és a bizalom tudata. Most ő  röhög. 
Ám ahelyett, hogy a korsót a szájához emelné, a 
kockákat el őbb visszateszi eredeti helyükre. Csak 
ezután nyúl a korsóhoz ;  ám az Vladimirral együtt 
a magasba emelkedik. Ó görcsös rángások kísére-
tében a földre zuhan. 
Samuel Becke tt  másik nagy m űvében, A játszma 
végében így ír: „A vég benne van a kezdetben és 
mégis folytatjuk." 

 
jelenetek a darabból 

ESTRAGON: Mert nem akarjuk hallani. 
VLADIMIR: Megvan rá az okunk. 
ESTRAGON: A holtak hangját. 
VLADIMIR: Ami olyan mint a szárnyak csattogása. 
ESTRAGON: Levélzizegés. 
VLADIMIR: Homokcsikorgás. 
ESTRAGON: Levélzizegés. 

VLADIMIR: Mind egyszerre beszélnek. 
ESTRAGON: És mindegyik csak a magáét mondja. 

VLADIMIR: Susognak. 
ESTRAGON: Mormolnak. 
VLADIMIR: Zajongnak. 
ESTRAGON: Mormolnak. 

VLADIMIR: Mit mondanak? 
ESTRAGON: Az életükről beszélnek. 
VLADIMIR: Hát nem elég hogy éltek? 
ESTRAGON: Beszélniök kell róla. 
VLADIMIR: Hát nem elég hogy meghaltak? 
ESTRAGON: Nem, nem elég. 

VLADIMIR: Az egész olyan, mint mikor a toll suhog. 
ESTRAGON: A levelek suhognak. 
VLADIMIR: A hamu. 
ESTRAGON: A levelek. 
A Godot-ra várva tartópillére a dialógus. Az abszt-
rakt logikája gondolati és érzéki szinten kezdet és 
vég nélküli bizonyosság — félelem. Az ember csak 
hasonlít. 

 
a rendezés - szabó istván 

Gerold László,' idézve a Godot immár klasszikus 
megfogalmazását — Becke tt  „kidolgozta a várakozó 
lény irodalmi antropológiáját" — elmondja, hogy a 
rendező , Szabó István a színpad eszközeivel kifeje- 

zett rendez ő i világnézetet közvetít. Hozzáteszi: vi-
szonylatainkban régóta nem láttunk erre példát. Én 
azt is mondanám: ma így kell játszani a Godotot. 
Az epizódok egymásra toluló halmazában — amely-
ben e dráma a totális ember egyik megfogalmazá-
sát adja — az optimizmus és pesszimizmus, remény 
és reménytelenség, hit és hitetlenség, szép és rút 
ma így játszandó. Ez a m ű  valóban alapm ű  és időt-
len, az Antigonéhoz vagy a Hamlethez hasonlóan, 
vagyis minden idő , minden kor megtalálja benne a 
maga élményanyagát. A ma embere az abszurd 
helyzetek korában él — az abszurd ma annyira meg-
szokott, hogy nevetséges és túlhaladott. Az Újvidéki 
Színház Godot-képének legnagyobb erénye, hogy 
úgy marad h ű  a becketti abszurd dráma id őtlensé-
géhez, hogy felcsillantotta annak id őhöz kötött mon-
danivalóját. Valóban clowniada; bohócok, csavar-
gók, a lefokozott emberiség figurái mozognak a szí-
nen mitsem törődve azzal, hogy életük változatlan-
ságát mondják el, hogy gegjeiket megismétlik, hogy 
a cipő rő l, a sárgarépáról, a fáról rég elmondtak már 
mindent és elfelejtettek mindent, hogy létezésünk 
épp oly abszurd, mint nem-létük. „Estragon és Vla-
dimir is pontosan tudják, hogy egy értelmezhetetlen 
világ színe előtt, ahol az embernek egyáltalán nincs 
lehetősége önmaga megvalósítására, ott megnyil-
vánulásainak nincsenek valóságos összefüggései 
és kontinuitása, s ahol maga a világ értelmezhetet-
len, ott az azonosság és nem azonosság kérdése 
eldönthetetlen. "2  Törvény mozgatja őket — ha kell, 
az élet törvénye, ha kell az adott világ törvénye, 
ha kell, a logika törvénye, ha kell, a m űvészet tör-
vénye, egyénítettek, de nem egyéniségek, egyete-
mesek, aminthogy az emberiség permanens vára-
kozását fejezik ki. Mai tudatunkban lázadásuknak —
amely éppúgy játék, mint belenyugvásuk adott hely-
zetükbe — csak egy formája van: a nevetés. Az ab-
szurd maga is abszurd. 

 
vladimir - bicskei istvan 

Szőke üstöke most befehérítve, kalapja alatt orra ki-
csit mintha még nagyobb volna. Figyelem a fogait: 
az alsó fogsora hídként ível, felül pár hiányzik. K ő-
bő l faragott arc, viaszbevonattal. Lábán sportcip ő ; 
szűk nadrág, piszkos zakó, harántcsíkolt trikó. Ez 
lenne a figurá. S hozzá tartozik egy görbebot. Tá-
masztéknak, fogódzónak. 

VLADIMIR (Estragonnak): „Bizonyos csak az, hogy 
ilyen körülmények között az id ő  lassan múlik, tehát 
azon igyekszünk, hogy megtöltsük cselekvésekkel. 
Ezek eleinte ésszer űen hatnak, aztán szokássá vál-
nak. Te persze azt mondod, hogy így óvjuk értel-
münket a megháborodástól. Természetesen. Néha 
azonban megfordul a fejemben, vajon értelmünk 
nem tévedt-e régen e/ az éjszaka végtelen terein?" 

Megfigyeltem Bicskei arcvonásait, ahogy Vladimirt 
formálta. A tudatosan cselekv ő  ember maszkját 
hordja, aki nem kell hogy groteszkbe hajlítsa izmait, 
akinek hangja sápadtsága arcára is rátelepül, néha 
magával ragadja a játszott téma, ilyenkor elréved 
(„átszellemül mondanám, ha e meghatározás itt 
és most nem lenne abszurd) és kitartja a hangot 
— miként az előbbi idézetnél is. A játékszabályokat 256 



pontosan ismeri és miközben a szellemi biztonságot 
és fennsőbbséget játssza, szemében félelem, hang-
jában tartózkodás. Ma és holnap és holnapután, 
esetleg tegnap és tegnapelőtt — a végtelenben vissz-
hangoznak a szavak és gesztusok, ám sohasem 
utánnozzák egymást; miként az elfogadott játék 
alaptörvényei ugyanazok maradhatnak, de magya-
rázatuk a kor személyes formáit ölti magára: Vladi-
mir minden ny űgével, büszkeségével, logikai „éles-
látásával", kétségbeesésével egyetemben lesz em-
berré — Bicskei játéka arról gy őz meg, hogy ezen 
nevetni is lehet. 

10. 
estragon — soltis lajos 

Arca is, teste is ködbe veszik —szakálla és haja 
mögött; a gyors mozgás és póthas miatt egy-egy 
előadás alatt öt-hat kilót lefogy, cip ője óriási kinö-
vés a testbő l, nadrágját egy zsineg tartja, zsebébő l 
kilóg a keze, a széjjelszakadt kabát alatt századeleji 
fürdő ruha. Szerepe szerint ül és hüvelykujját szá-
jába téve alszik, vagy gyors, slampos léptekkel rója 
a köröket a porondon —próbálgatva eközben hang-
ját, egyik regiszterbő l a másikba vált át —íme így 
változik ő , aki „vagy rögtőn felejt, vagy egyáltalán 
nem felejt!." Minden árnyalatra érzékeny a szeme 
és a hangja — a párbeszédekben mindig más- és 
más célpontot keres, a hang ezt követeli. Riszálja 
magát, követel ődző  és simulékony, fetreng a neve-
téstő l és egész testét zokogás rázza — a játéksza-
bályok értelmében fölrúgja a játékszabályokat, a bo-
nyolult logikai- nyelvi összefüggések katalizátora. 
Az éjek arca villan meg szemében és kialszik. Nem 
kergethetünk ábrándokat, míg árándjainktól meg 
nem szabadultunk. 

VLADIMIR: Próbáld fel! 
ESTRAGON: Már mindent megpróbáltam. 
VLADIMIR: A cipő t. 
ESTRAGON: Próbáljam fel? 
VLADIMIR: Azzal is múlik az idő  ... Hidd el, mulat-
ságos lesz! 
ESTRAGON: Pihentető . 
VLADIMIR: Mulatságos. 
ESTRAGON: Pihentető . 
VLADIMIR: Rajta. 
ESTRAGON: Segítesz? 
VLADIMIR: Természetesen. 
ESTRAGON: Minden sikerül, ha együtt csináljuk, 
ugye, Didi? 
VLADIMIR: De még mennyire, de még mennyire. 
Rajta, először a bal lábadra húzzuk föl! 
ESTRAGON: Látod Didi mindig akad valami ami 
elhiteti velünk hogy élünk. 

 
pozzo és lucky 
venczel valentin 
és pásthy mátyás 

Sorsuk az örök vándorlás. Pozzo tulajdonképpen 
Lumpenpozzo — ahogy Becke tt  szellemesen mond-
ja. Soha Venczel Valentint jobban nem láttam ját-
szani. Itt szerepelnie kell. Elvezni, hogy a kéj gyö-
nyöre keserűen megkínzatott öröm. Nem uraság ő  —
mint szerepébő l gyakran következtetni szokás —, ha-
nem a félelem eszköze. Cirkuszi oroszlánszelídítő , 
aki hatalmas, vastagtalpú cip őjével önmagát tiporja 
el. Éles, síkos arc. Kefebajusz. Szúrós-sírós tekin-
tet. A nyak mintha önálló életet élne — kifordul ló-
fejszerű  ábrázatot tenyésztve. Gesztusai nagyvona-
lúak: belevesznek a térbe és az id őbe, ahogy a for-
ma, e megmagyarázhatatlan eredet ű  szellemiség 
maga is végtelenül nyílt és támadható, végtelenül 
zárt és megbonthatatlan. Nevetése szó-nevetés: 
rejtett alak a Semmi és a Valami tükrében. 
Ó, te kietlen civilizáció! Mint tanulmányozod végs ő  
sarjaidat, hogy fajtádnak vére a sárba hull? Hogy 
eredményeid dicstelenül véget ért fejezeteinek nem 
maradt hely csak egy állat-fejben g őzölgő  gramo-
fonlemez ismétléseiben s egy végtagjaitól szabadul-
ni óhajtó torzszülött rúgásaiban! Lucky-Pásthynak 
tulajdonképpen csak egy jelenete van; apokaliptikus 
ritmus, a gegek, féktelen röhely, félelmek és sikol-
tások, oda-nem-figyelhető  mást játszások, kifinomult 
mozdulatok, és durva kínok — de az el őadás legna-
gyobb jelenete: a kicsorbult értelem torztánca. 

 
a fiú — ifj. guelminó sándor 

Ez a nyúlfarknyi szerep eddig ritkán kapott mélta-
tást, elzúgott fölötte a kritika szele. Holott ő  az egyet-
len összekötő  Vladimir és Estragon, valamint Godot 
között —így szerepe súlyosan esik a latba. Amel-
lett folytatás is, mert míg Pozzo és Lucky örökkön 
vándorolnak bizonytalansággal terhes utaikon, ő  a 
valószín űség, amely mindennap megjelenik, így a 
játék újrakezdődhet és alakulhat szabályai szerint. 
Az Újvidéki Színház előadásában ennek a jelenet-
nek külön jelentősége van. A végig egymásra hal-
mozódó epizódok bohóc-csavargó figurái gyilkosan 
nevettetnek és szinte harsány szórakozássá változ-
tatják még a megbúvó végzetszer űséget is — Guel-
minó Sanyika angyali egyszerűsége, görög birka-
pásztor ruhája döbbent rá bennünket egész súlyával 
emberi méltóságunk megcsúfolására. Arra is, hogy 
ha létezett valaha ártatlanság, az is elenyészett, 
hiszen a távolság ízeit a legkisebb is megkóstolta. 
Vladimir könyörgése: 

Soltis nyelve hegyes, türelmetlen: Estragon nem 
másik jellem, hanem Vladimir és Estragon együttes 
arcának egyik fele. Nincs kiegészítés: a két szerep 
csak együtt létezik, Vladimir Estragon és Estragon 
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FIÚ: Mit mondjak Godot útnak, uram? 
VLADIMIR: Mondd, hogy ... (abbahagyja) mondd 
hogy/áttál, és hogy... (t űnődik)hogy/áttál. —Mondd 
csak, biztos vagy benne, hogy találkoztál velem, 
holnap nem azt állítod majd, hogy sohasem láttál? 
— Végső  mozdulat, ennek a létnek a legnagyobb 
abszurduma. 

13. 
a szomorúfűz árnyékában 

Van ennek az előadásnak egy jelképe. Becke tt  szö-
vegkönyve így kezdődik: „Országút, mellett fa." Az 
Újvidéki Színház díszletében a fa a színészek feje 
fölött lóg, ég és föld fordítva fonódik össze — bár 
ez is csak a második fölvonásban derül ki, amikor 
a fa lombot ereszt. Gyökér és lomb ugyanis szinte 
teljesen egyforma. Szomorúfűz. 

ESTRAGON: Menjünk innét! 
VLADIMIR: Nem mehetünk. 
ESTRAGON: Miért? 
VLADIMIR: Godot-ra várunk. 
ESTRAGON: Persze... Bizonyos vagy benne, hogy 
itt van? 
VLADIMIR: Micsoda? 
ESTRAGON: Az a hely, ahol várakoznunk kell. 
VLADIMIR: Azt mondja, a fa előtt várjuk... Látsz 
más fát is? 
ESTRAGON: Milyen fa ez? 
VLADIMIR: Azt hiszem szomorúfűz. 
ESTRAGON: És miért nincs levele? 
VLADIMIR: Kiszáradt. 
ESTRAGON: Vége a szomorúságnak. (Röhög) 

Gerold László: Godotra várva, Magyar Szó, 1980. május 4. 
Juhász Erzsébet: Másodlagos jelentések és a létélmény, Új Symposion, 109. szám, 

1974. május. 	- 
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es 
saját 
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közzéteszi 
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lover 

Bár Marcel Duchamp álneveirő l elég későn szereztem tudomást, 
be kell vallanom, hogy a m űvészek álnevei mindig is hatványo-
zottan érdekeltek. Ismeretes ugyanis, hogy Duchamp 1915-ben 
R. Mutt  aláírással szignált egy közönséges, gyári készítményt, az 
egészségügyi kellékeket gyártó Mu tt  cég vécékagylóját. A Füg-
getlenek Szalonjának els ő  tárlatán, New Yorkban, ezt a ready-
made-et Duchamp, illetve R.(ichard) Mu tt , Fountain (a magyar 
szóhasználatban Forrás) néven állította ki, s azóta is így ismere-
tes a művészettörténetben. Nemcsak ismertté, hanem az egyete-
mes művészeti evolúció egyik legfontosabb mérföldkövévé vált. 
Hans Richter szerint a Fountaint úgy kell értelmezni, hogy Du-
champ ezzel a gesztussal lepisálta az akkor fennálló esztétikai 
értékeket és m űvészeti no ггnákat, de megalkotóikat is, akik jogot 
mertek formálni arra, hogy meghatározzák: mi tekinthet ő  művé-
szetnek és mi esik rajta kívül. Az L.H.O.O.Q.-val jelölt bajuszos 
Mona Lisa és a readymade-ek kiváltotta sokkhatás azonban id ő-
vel elmúlt, a sértett fél, vagyis a burzsoázia felocsúdott zavaro-
dottságából, s ugyanúgy kedvelni, vásárolni és gy űjteni kezdte a 
readymade-ket, mint a többi közönséges m űalkotást. 
Az R. Mutt  álnév mellett, melyet ez a mítoszromboló lángelme a 
megbotránkoztató edényre írt, néhányszor a Rrose Sélavy álnév-
hez folyamodott. Mindazok után, hogy a közönség többé nem 
tett különbséget a readymade-ek és a többi m űvészeti cikk áru-
jellege között, vagyis amortizálta a duchampi eszmék lázító ei-
jét, Duchamp immár nem látta értelmét az ellenm űvészeti tevé-
kenységnek, feladta az antim űvészet stratégiáját. A történtek ha-
tására megrökönyödött és még nagyobb utálattal eltöltött alkotó 
1920-ban bejelentette, hogy „mémökké" lesz. Ezzel egyidej ű leg 
kezdte alkalmazni a Rrose Sélavy (c'est la vie) álnevet is. Ehhez 
tudni kell, hogy előző leg elkészítette Whynotsneeze Rrose Sélavy 
cím ű  fémkalitkáját. A Rrose Sélavy álnevet Duchamp különösen 
költészeti fellépései során alkalmazta, s őt nőnek öltözött — Rrose 
Sélavy képzelt maszkját vette magára: „Rrose Sélavy  it  mu es-
quirous les ecchymoses des Esquimaux aux rots exquies". 

Miután Duchamp álnevein többször is így elt űnődtem, egyszer-
csak Kanadából hozott levelet a posta. A levél érdekessége 
mindenekelőtt az volt, hogy egy magát Monty Cantsinnek nevező  
személy engem is Monty Cantsinként szólított meg. Sejtettem, 
hogy valamilyen álnévrő l van szó, de hogy miért vagyok (lettem 
én is Monty Cantsin, csak kés őbb derült rá fény. Közben egyre 
jobban kezdtek foglalkoztatni a m űvészek álnevei, s össze is 
gyűjtöttem egy csomót, ismerősöket és ismeretleneket egyaránt: 
Mr. Cuttlefish, Lord Byron, Robot Vegetable, The New Flying 
Dutchman, General Idea, Professor Plum, Anna Banana, A rt  
Gangster, Sandie Shaw, The Mental Traveller, Mr. Sensitive, 
hogy csak néhányat említsek. Felötlött bennem, hogy a sokasodó 
álnevek a végén majd alig hagynak mozgásfelületet, választási 
lehetőséget, ezért hamarjában felvettem az Art  Lover műnevet. 
A művészek világa azóta ezen a néven is ismer. 
Monty  Cantsin kiléte azonban továbbra is fúna az oldalamat, 
míg végül számos apró és egy döntő  tényező  hatására közelebb-
rő l is megismerhettem. Hogy mi volt ama dönt ő  tényező , egyelő-
re nem árulom el, hiszen Mon ty  levelébő l úgyis kiderül: 

„Kedves Art Lover, 

Monty Cantsin nem álnév, szó sincs róla: Mont' Cantsin valósá 
gos személy, akinek az életét 1976 óta én folytatom. De a 
dolog még ennél sokkal komplikáltabb, mivelhogy nem én va-
gyok az egyetlen Mont" Cantsin a világon. Rajtam kívül van még 
legalább annyi Monty Cantsin, mint a Föld lakossága, ám ezek-
nek túlnyomó része az „öntudatlan" Monty Cantsinek közé tarto-
zik. A tudatosodás folyamata elég lassú; jelenleg még alig né-
hányan ébredtek rá Monty Cantsin létükre. Mint jól tudod, né-
hány évvel ezelőtt G. A. Cavellini meghirdette saját önéletrajz-
izmusát Cavellini magára vállalta a történelmet: Cavellini min-
denki. Ezzel együtt az is nyilvánvai, hogy viszont nem mindenki 
Cavellini, kizárólag G.A. Cavellini. Viszont Cavellini éppúgy Monty 
Cantsin, mint ahogy Art Lover is Mont" Cantsin. 
Senkit sem akarunk meggyőzni Mont" Cantsin létéről, mindenki-
nek önmagától kell ráéreznie. Az általunk végzett terjedelmes 
kommunikáció nem propagandacélokat szolgál, nem vagyunk 
misszionáriusok, se egy uralomra törő  szervezet. A Monty 
Cantsinek kizárólag saját életüket a/akftják, és az élet minden 
Monty Cantsin számára más. Nincs két egyforma Mont' Cantsin. 
Arra, hogy miáltal válik valaki Mont' Cantsinné, pontos válaszi 
nem adhatunk. Mert nem a név használata a feltétel. Ebb ől 
az is nyilvánvaló, hogy léteznek ál-Mont' Cantsinek, akik csak 
használják ezt a nevet. Hogy hogyan lehet megkülönböztetni 
egy ál-Mont" Cantsint egy igazitól, nem tudom. Valószín űleg 
lehetetlen, és ez benne a jó. Ha a különbségeket nem tudjuk 
megállapítani, akkor különbségek nincsenek. Ennek pedig iga-
zán örülök. 
Hogy végül is hogyan lesz valakiből Mont' Cantsin, lehetetlen 
általános érvénnyel meghatározni. Viszont egy esetet ezek kö-
zül elmesélhetek: az enyémet. 
Gyermekkoromtól kezdve ismertem egy Kosznovszki Márton ne-
vezetű  embert. Ez az ember volt a „falu bolondja" azon a kör-
nyéken, ahol a nyarakat, majd később a teleket, tavaszókat, 
őszöket is töltöttem. Ez az ember valójában nem volt bolond; 
ezt onnan is tudom, hogy soha sem mondta: „bolond vagyok". 
Kosznovszki Márton, vagy ha jobban tetszik, Cantsin Mont' 
életmódja állati közönséges volt Kenyeret evett szalonnával, 
bort vagy pálinkát ivott, bakancsban és olyasforma kalapokban 
járt, mint Joseph Beuys, de soha sem állította magáról, hogy 
művész. Csak néhány barátom és én tartottuk annak.  ‚re  le-
írom egyik szokásos vasárnapi „demonstrációját": 
Dél körül, amikor a turisták százai hemzsegtek a környék egyet-
len csárdája előtt, megjelent Kosznovszki Márton vállán kapával, 
hóna alatt egy kétkilós kenyérrel, felül jó b ő, alul jó csöves nad-
rágban, fekete vagy szürke kalapban, és csak úgy átsétált a tü 
lekedők között — kissé esetlenül, kissé csámpásan, mintha min-
den pillanatban el akarna esni. Mindegyik hétvégén megcsinál-
ta ezt a sétát ugyanabban a szerelésben, vállán kapával, ke-
nyérrel a hóna alatt. Általában leszarták, legfeljebb bolondnak 
titulálták. Akciójának üzenetére csak néhányan figyeltünk fel. És 
aztán jött a halála. Elégett. Vagy elégette magát, vagy mások 
égették el. Egy valamikori istállóban lakott, amely 1976 tava-
szán lángra lobbant. A szomszédok már csak a felcsapó lángo-
kat észlelték. Az ajtó zárva volt belülről, ezért rátörtek. Már össze 
volt égve. Az egyik szemtanú szerint a feje sértetlen volt, a kalap 
is rajta — egyszerűen nem fogta a tűz. Es itt jött a döbbenet: 
a kalap leesett és a szomszédok Márton nyitott koponyájába 
láttak, amiből hiányzott az agy. A tűzeset idején Budapesten 
voltam, L. Zoltán hozta a halálhírt. Másnap már ott voltam a hely-
színen, meghallgattam a szomszédok elbeszéléseit és készítet-
tem egy csomó fényképei az elégett istállóban. Ott  éreztem 
először igazán a világvége hangulatát. 
Márton agyának eltűnését illetően két elméletem van: már erede-
tileg sem volt agya, nyitott koponyával járt, ezért hordott állan-
dóan kalapot. Fejében egy gépezet működött, aminek Földön 
kívüli irányítói voltak. A másik einélet szerint volt agya, amit 



Kosznovszki Márton 1973 körül, Medvigy Gábor fel-
vétele 

halálakor eltávolítottak. Márton küldetése lejárt, agyát kivették és 
egy másik ember birtokába helyezték. Feltevéseim szerint az 
enyémbe. Hogy az agycserét kik hajtották végre, arra megint 
csak feltevéseim vannak. Talán egy Földön kívüli szervezet. Biz-
tos tények birtokában sem változnának a dolgok. Nem attól va-
gyok Monty  Cantsin, mert Márton agyát örököltem. Monty Cant-
sin-mivoltomnak ez csak egyik tényezője. Sokkal fontosabb a 
történet önmagából adódó bizonyíték-volta. 
Kosznovszki Márton szerencsétlensége után rendeztem egy em-
lékkiállítást Barátaimmal összeszedtük a Mártonnal kapcsolatos 
összes dokumentumot: fotókat, tárgyakat, egy filmet és a Márton 
ihlette műveket. Egy vendéglőben állítottuk ki az anyagot. Töb-
bek között egy nagy méretű, vörösre festett táblára kifeszített 
fotóportrét, valamint kapáját és kalapját, melyeket egy keretre 
erősítettem, így mindenki mögé állhatott hóna alatt egy veknivel, 
fényképezkedni: „ Lin mint Márton". Tele lett Márton-legendával 
a környék. 
Márton halála után nem sokkal jelent meg a FMK-ban David 
Zack, aki Kanadából jött át Európába, és körlátogatása folyamán 
betévedt Magyarországra is. Ez az ember nevezehr''I engem 
Monty  Cantsinnek. Helyesebben levélben ajánlotta fel a Monty  
Cantsin nevét. Ez már egy éwel később volt, amikor Párizson 
keresztül megérkeztem Montrealba. (Mikor először találkoztunk 
Pesten, nem beszéltünk meg senxni lényegeset. Bemutatta kiál-
lításanyagát, amiről egy szakállas kopaszodó manusz kijelen-
tette: tíz év múlva itt is ez lesz a menő  irányzat, és zenéltünk. 
Meg tőle láttam először színes fotókópiát.) Hogy aztán elutaztam 
és utaztam egy csomót, az megint egy hosszú történet. De 
hetvennyolc júniusában Port/andban voltam és a repül őtéren 
David Zack vád. Meglátogattuk az összes barátait és én úgy 
mutatkoztam be, hogy „I am Monty  Cantsin".  Ez a szöveg ké-
sőbb így módosult: „I am a copy of Mon ty  Cantsin. Monty  Cant-
sin is my copy. Monty  Cantsin who is speaking. I'm speaking 
like Mont' Cantsin. And who is speaking now?" Es aztán jött 
ez a szöveg: „I am Monty  Cantsin and I am protesting against 
me: I am not Monty  Cantsin 
David pedig különböző  interjúkban kijelentette, hogy Monty  Cant-
sin Portlandba érkezett de azt is hozzátette, hogy közben Ja-
pánban, Magyarországon és másutt is léteznek Mon ty  Cantsi-
nek, és szimultán koncerteket játszunk. Tény, hogy néhány hét 
múlva Portlandban a Northwest Artists' Workshop-ban megtar-
tott  syphon  -koncerten — Musicmaster Mail Art-kiállításának meg-
nyitóján — kábé ötven ember jelentette ki: „l am Monty  Cantsin". 

Ugyanebben az időben más lényeges események is történték. 
Az utcán sétálva felfedeztem egy UFO-t Ugy emlÉkszem, hogy 
David és Paul voltak velem, de később egyik levelében David 
azt írta, hogy ott volt az egész családja — Ruth, a felesége, és 
a négy gyerek — valamint Ackerman, Musicmaster, Tim Harvey, 
yanag4 Rhoda Mappo, Cavellini, Andy Warhol és egy csomó 
más ember, az egész világ. Én mindenesetre rögtön tudtam, 
hogy az Extraterrestrial Szervezet üzent az UFO-n keresztül és 
Igy próbálta tudomásomra hozni a kapcsolatot. Ha mást nem, 
hát azt, hogy én vagyok a kapcsolat. 
Az UFO-val együtt visszajöttem Montrealba és 1979 február 14-én 
megnyitottam a Brain In The Mail című  kiállítást, a Cerebrite 

79-84-terv első  felvonását, melynek az egyetlen célja annak a 
közös agynak a felépítése, mellyel mi, az összes Monty  Cant-
sinek átvészeljük a világvégét Az agy modelljét valójában az 
UFO-féle kommunikációs objekt képezte, és az építkezésben jó-
néhány százan vettek részt a világ minden tájáról. Ez a „Ma/I 
Art Agy" még mindig b ővül és vándorol Kanada-szerte. 
A Cerebrite-projektum újabb fázisaként a Neoizmus terjesztése 
következett. A Neoizmus egy éppen olyan nyitott forma, mint 
ahogy Monty  Cantsin egy open-star. Ha azt mondanánk, hogy 
nyitott művészet, akkor mindjárt művészetté zsugorodna. 
Most pedig úgy érzem, hogy be kéne már fejeznem ezt a levelet, 
annak ellenére, hogy még nem írtam meg mindazt, amit akar-
tam. Viszont írtam már neked egy csomó mindent eddig is, és 
még fogok is. Így aztán majd kiegészítik egymást az előbbi és 

a további információk. 
Ez a levél, éppúgy mint mindegyik másik, csak egyetlen szem-

pontból fontos: a levelezés szempontjából. A Mon ty  Cantslnről 
és a Neoizmusról készült dumák képezik a felesleges, jóllehet 
talán szórakoztató tartalmai. Remélem, érted mire célzok és kö-

vetkező  leveledben nem külđesz mást, csak a kommunikációt. 
A legjobb agyiakat 

Monty Cant Sin 
Anno Neoisto Primero 

Planeto" 

Monty levelének tartalma meglehetősen felhevített, s csodák cso-
dájára, épp azokban a napokban találtam felnyitni — már ki tudja 
hanyadszor — Guillaume Apollinaire Válogatott műveit, amikor is 
a Prágai vándor című  elbeszélés k'vetkez ő  részleteire lettem fi-
gyelmes. Még csak annyit, hogy az alábbi idézetfoszlányokb ал  
a Bolygó Zsidó avagy az brök Zsidó vall önmagáról: „O, ezek 
a nevek mind az én neveim... és hány még, Uram Isten! Brüsz-
szeli látogatásom után siralmas éneket költöttek rólam, s ez az 
ének Philippe Mouskes alapján Isaac Laquedemnek nevez —
Mouskes ugyanis ezerkétszáznegyvenháromban flamand rimek-
be szedte történetemet. Matthaeus Parisiensis angol krónikás, 
aki egy örmény pátriárkától hallotta már előbb elbeszélte a his-
tóriát. Különféle városokban tett útjaimról gyakran beszámolnak 
a költők, hol Ahasvérnak, hol meg Ahasvérusnak vagy Ahasvé-
re-nek nevezve. Az olaszok Buttadiónak hívnak, latinul Butta-
deusnak; a bretonok Boudedeónak; a spanyolok Juan Espera-
en-Diosnak. Én magam legobban az Isaac Laquedem nevet 
szeretem; Hollandiában gyakran szerepeltem így. Egyes szerz ők 
szerint Poncius Pilátus ajtónállója voltam, és Kartaphilosznak 
hívnak. Mások csupán foltozó vargát látnak bennem, s 6ern vá-
rosa büszkén őrzi azt a pár csizmát, melyet állítólag ért készí-
tettem volt, és távozásomkor hagytam volna a városban. De én 
semmit sem vallok be személyazonosságomról. Annyit csupán, 
hogy Jézus megparancsolta: amíg vissza nem tér, mindig csak 
vándoroljak. Nem olvastam a személyem sugalmazta m űveket, 
de ismerem szerzőjük nevét: Goethe, Schubart, schlegel, Schrei-
ber, von Schenk, Pfizer, W. Müller, Lenau, Zedlitz, Mosens, Koh-
ler, Klingemann, Levin, Schücking, Andersen, Heller, Herrig, Ha-
merling, Robert Giseke, Carmen Sy/va, Hellig, Neubauer, Paulus 
Casse/, Edgard Quinet Eugéne Sue, Gaston Paris, Jean  Riche-
pin,  Jules Jouy, az angol Conway, a prágai Max Haushofer 
és Suchomel. (...) Hozzászoktam életemhez, melynek soha 
sincs vége, és melyben soha sincs megnyugvás. Mert én soha-
sem alszom. Folyton csak járok, és járni fogok mindaddig, amig 
fel nem tűnik az Utolsó Ítélet tizenöt jele. (...) Vigadjon ön is, 
uram, és ne féljen a jövőtől meg a haláltól! Senki sem lehet bi-
zonyos benne, hogy csakugyan meghal. Azt hiszi, hogy én va-
gyok az egyetlen, aki nem halt meg?! Gondoljon csak Enokra,. 
Illésre, Empedoklészrá, tyanai Apollonioszra! S nem hiszik-e so-
kan, hogy Napóleon is él még? És a szerencsétlen bajor király, 
II. Lajos"?! /Cérdezze csak meg a bajorokat Mindnyájan azt fele-
lik majd, hogy fönséges és őrült királyuk még él! Lehet, hogy 
maga... hogy maga sem fog meghalni... Hát nem csodá-
latos? Akár Billy Pilgrm, aki bement egy ajtón 1956-ban, és ki-
jött egy másikon 1941-ben. Majd hamarosan 1963-ban találta 
magát. 1965-ben lehunyta szemét egy pillanatra, és az id őben 
elutazott 1958-ba. Mlg 1944-ben Németországban járt gyalog-
szerrel, egyidej ű leg Cadillac gépkocsiiát is vezette 1967-ben. 
De Billy csak az id ő  .síkján utazk; ugyanaz az ember éli át 
ugyanazokat a kalandokat, személyisége és tudata osztatlan 
marad. Monty Cantsin vagy pékfául dr. Ackerman esetében 
azonban inkább az egyid őben történő  személyiségfelbomlásrol, 
multiskizofréniáról kell beszélni, mert a mi id őnk emberei ők, csak 
egyszerre több létez ő  vagy kitalált személlyel azonosulnak, s így 
fokozottan élik át világunk zajló eseményeit. Bárhogy is legyen, 
Monty  első  levele után nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a 
kulcs az összes álnevekhez az ő  kezében van. Nem is tévedtem. 
Újabb levelében dr. Ackermannel éš Dummyzmusával* ismerte-
tett meg: 

„Kedves Art Lover, 

Álnevek, álnevek! Senkit sem ismerek a világon, akinek annyi ál- 
neve lenne, mint dr. Ackermannek. Kezdjük azzal, hogy a dr. 260 
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Ackerman is álnév. A privát neve -a te megfogalmazásod - Will 
Greathouse. Ezen a néven állampolgár Amerikában. 1977 óta 
levelezek vele és valósz/nűleg nekem van az egyik legnagyobb 
Ackerman-gyűjteményem. Találkoztunk személyesen is, nagyjá-
ból mindent tudunk egymásról, de ha most fel kéne sorolnom 
Ackerman összes álnevét, az csak úgy lenne lehetséges, ha 
azonnyomban átvizsgálnám küldeményeit, ami viszont túl nagy 
és egyben felesleges munka. Ackerman naponta más álnevet 
használ. Ire néhány sűrűbben előforduló Blaster, Laurel 
McElwain, The Gnome Kink ... »Így nem válok unalmassá se má-
sok, se a magam számára "« mondja Ack, majd hozzáteszi: 
»Így biztos, hogy valaki a tizedik vagy a századik levelem is fel-
bontja , és nem dobja félre, el őre sejtve a tartalmat «. Csalni, önma-
gát meghamisítani, másokat átrázni kitalált vagy valóságos nevek-
kel, ez hát Ackerman kedvenc szórakozása. A telefonkönyvből ki-
néz egy címet, s valame/yiká/nevénmegeresztegyimp гovizáltsze-
relmi üdvözletet. Vagy valamelyik ország konzulátusától hosszú 
levélben érdeklődik bizonyos terrorista szervezetek tevékenysé-
gét illetően, és máгszinte előre élvezi a félrevezetettek reakcióját, a 
csapnivalóan komoly és bürokratikus, hallatlanul humoros vála-
szokat. Ackerman állandó partnereit is mindig új arcával igyek-
szik meglepni. Természetesen az állandó partnereket már nem 
olyan könnyű  átverni, mert egy Ackerman-levél egy régi levelező  
számára messziről felismerhető, akármilyen néven is íródott. Ezt 
Ack is jól tudja, így már nem is az akció hitelessége a fontos 
számára, hanem az akció megjátszása, a szerep előadása, a 
csalás-játék. 
Nem véletlen, hogy ez a multiskizo гrén találta ki a dummysm mű-
vészetét, aminek vulgáris modellje a hasbeszélő  bábujátékos. 
»Amikor a másik belső  a bábun keresztül kikerül a külvilágba, az 
ember észreveszi, hogy itt a pillanat, amikor a bábu már mondja 
a sajátját minden segédlet nélkül ... a dummy avagy az élette-
lenvevő  önállóvá válik, s képes az adótol függetlenül cselekedni. 
Mit gondolsz, mit fog csinálni? Milyen gondolatai vannak, ha van-
nak? s milyen érzései? Mit akarhat tőled?« »Az Amerikai Egye-
sült Államok kétségtelenül vezérli a világ többi részét a dum-
myzmus kultuszaiban«. A fenti idézetek Laurel McElwain avagy 
dr. fгckeгman Mi a dummyzmus? című  bevezető  tanulmányából 
valók, melyet az általa kiadott Másik Hely Magazin 1979-es 
száma közölt. Ackerman bemutatja a dummyzmus használati 
megnyilvánulásait és képeket közöl többek között hasbeszélő  
bábjátékosokról, »beszélő  kezekrő l«, valamint bemutatja Rhoda 
Mappo Dred Radiophones nevű  bábcsoportját, amint Rhodával 
együtt egy váróteremben ülnek, de az is lehet, hogy Rhoda 
látogatott  elegy  másik bolygó várótermébe. Láthatunk gyerkeket 
hason  forma  papával vagy mamával. Az egyik megjelentetett le-
vélben - Paul La Faith ína Blaster A/nak - Paul az önmutánsok-
kal kapcsolatos élményeit teszi közzé. Paul ui. azon töpreng, 
hogy hová fog kibontakozni ez az önátalakító folyamat, amikor 
sebészeti beavatkozással - arcplasztikai m űtét, hajátültetés stb. 
- a páciensek megtévesztésig hasonlókká válnak bizonyos sztá 
rokhoz, mint Elvis Presley vagy Janis Joplin. Itt kell elmondanom, 
hogy kedvenc helyem az éjszakai mulatók közül egy traveszti-
diszkó, ahol fiúk női sztárokat utánoznak és népszerű  slágereket 
adnak elő  hangalájátszással. Ezen a helyen nem állapítható meg 
a közönség szexuális eredete, ezen a helyen mindenki más, 
mint ami. A nappal a valóság által eltakart belső  világ itt éjszaka 
kikerül a fénybe. Itt mindenki dummysta művész. De ha nagyon 
akarjuk, a dummyzmus kiterjeszthető  az egész mindenségre, 
egészen a teremtésig, és a Jóisteni nevezhetjük a dummyzmus 
megalapítójának. Ebben csak az gátolhat meg bennünket, hogy 
á Jóistentől errefelé, egészen Ackermanig senki sem beszélt 
dummyzmusról. Még Marcelnek sem jutott eszébe, pedig iga-
zán belevág az egyéniségébe R. Mu tt  vagy Rrose Sélavy akotá-
sa/ által. 
Azzal kezdtem, hogy dr. Ackermant eredetileg Will Greathouse-
nak hívják, ár ez nem, lényeges. Hogy mégis van benne valami 
lényeg, azt maga Ackerman illusztrálja egy színes fotón, ame-
lyen elmaszkirozott arccal ő  látható, műsorfüzettel és egy bábu-
val kezében. Aláírás: Blaster Al,  kezében Will Greathouse nevű  
bábujával. Még írhatnék egy csomót Ackermanről, de a többit 
mesélje el a levelem dummyja. Van  sok durmyzmus Jugoszlá-
viában? 
Kémleld ki. 1984 körül, valamerre. Őszinte bábusággal 

Monty  Cantsin 

Utóíгat: Még csak annyit, hogy dr. Ackerman egyik dummy-fog-
lalkozásaként egy portlandi kórházban dolgozik, és ha valaki íni 
akar neki, itt a cím: 1220 SE 30th Ave., Portland, Oregon 97214. 
Egyéb Ackerman-eredetű  idézetek: 
„Minden képtári tárlat elvesztegetett id ő". 
„1. illj a tévé elé és köpj a képerny őre. 

Ülj a tévé elé egyik barátodnál és köpj a képerny őre. 
Jegyezd fel a különbséget". 

„Az emberek többsége azt gondolja, hogy a posta nem jelent 
mást, mint számlákat és családi kapcsolatokat. Küldj misztikus 
dinamit-képeslapokat teljesen idegeneknek". 

„A huszadik század művészetének üzenete: már nem tulajdonít-
hatsz magadénak egy m űalkotást sem; nem tudod megérteni, 
ha nem vagy benne a folyamatban". 

Dr. Ackerman, a Két szívű  ember, 1979, Mrs. Blaster 
felvétele 
E röpke, s számomra módfelett érdekfeszít ő  bepillantást követő- 
en talán már az olvasó is rájött, hogy Monty Canstin levelein é, 
beszámolóin keresztül az időszerű  művészet kulisszái mögé 
nyerhetünk betekintest. Meghozza ezeket az els ő  kézbő l szárma-
zó dokumentumokat és élménybeszámolókat - hitvallást is lehet-
ne mondani - egyetlen tanulmánnyal vagy tudományos dolgo-
zattal sem lehet összevetni; semmi más sem érhet fel velük. 
Persze, mindez Monty jóakaratán múlott. Örömmel rendelkezé-
semre állt, s készségesen szállíttatta címemre újabb információit. 
Kértem, hogy következ ő  alkalommal Lion Lazer vagy Musicmas-
ter alakját ecsetelje, ő  azonban úgy tartotta jónak, ha el őbb 
Frater Neo személyleírását adja postára Montrealból, miközben 
már USA-beli körútjára készülбdött. Valamivel korábban megér-
kezett Monty Cantsin hanglemeze is, az 1978-as syphon-kon-
certek anyaga, amely ez esetben azért oly jelentős, hogy a Who 
is Monty  Cantsin? című  darab - a borítóról leolvasható - kereken 
hetvennégy létező  vagy létezett személy nevéb ő l áll, vagyis hát 
ez a hetvenegynéhány név lenne együttvéve Monty Cantsin, ami 
fordítva is érvényes. Most azonban nézzük, kicsoda is Frater 
Neo, avagy Új Barát: 

„Kedves Art Lover, 
holnap nyílik Frater Neo kiállítása a Production Room-ban, és a 
mai estém azzal telt el, hogy Fraterre/ kettesben felraktuk a falra 
az anyagot. Emlitettem neki, hogy irok majd neked a munkás-
ságáгól, mert hogy téged érdekelnek az álneves művészek. 
1979 tavaszán, amikor a neoista mozgalombeindult Montreal-
ban, és egy csomóan különféle jelmondatokat és ábrákat írtak 
illetve rajzoltak a Vehicule Artga/éria vécéjének falára, valaki igy 
irta alá a nevét: Frater Neo. Kiederü/t, hogy Jack Nathanson volt 
a név használója, aki így, ezzel az akciójával csatlakozott a 
neoistákhoz. Addig is ismertük egymást lбtásból,deközösügye-
ink nem voltak. Jacket általában barátságos félőrültként tartottuk 
számon, aki mindenütt feltűnik és hangosan beszél. És bár már 
egy éve lesz, hogy Frater tevékenysége a neoista mozgalom 
szerves része, igazán csak most kezdem megérteni Frater egyé-
niségét. 



Kiállításanyagának összeválogatása nem volt egyszerű. Mikor 
első  beszélgetéseink után, kapcsolatunk kezdetén megtudtam, 
hogy Frater Neo egyik aktivitása a vérádás, és hogy tizenöt éve 
minden harmadik hónapban megjelenik valamelyik kórház-
ban vagy véradó helyen, csináltattam egy pecsétnyomót 
„FRATER  NE' 

 BLOOD FACTORY" felirattal születésnapjára. since 1964 
Ajánlottam, hogy kérdéses tevékenységére összpontositsuk a 
kiállítást is. Hangosan tiltakozott, kijelentvén, hogy semmi külö-
nöset — s különösen semmi m űvészit — sem talál ebben a te= 
vékenységében. Hozott egy nagy pakli fotót: családi album-
képeket, turistafotókat, mondván, hogy ez lesz a kiállításanyag. 
Éppen együtt volt társaságunk java — Lion Lazer, Kiki Bombon, 
Terre Z, Lynn Hughes, Air Ravel — és Frater javaslatát okénak 
találtuk, látván, hogy a fotóknak semmi közük sincs a művészet-
hez. Ezt mindjárt meg is beszéltük, s megkértük Fratert, adja 
beleegyezését fotóinak „nem m űvészet" alapon való bemutatá-
sához. Frater, ha nem is tiltakozott de láthatóan rossz néven 
vette fotóművészetének „lekicsinylését" — az idézőjel azért, mi
vel a „nem művészet"-kritikánk nem jelentett lekicsinylést —, s 
ajánlotta, hogy inkább összeállít egy másik anyagot. Próbáltuk 
meggyőzni, hogy jó ez az anyag is, valamennyi fotó egy igazi 
postcard, és éppen attól olyan jók, mert nincs bennük senuni 
művészet akarás. De hiába. 
Kábé egy héttel ezelőtt telefonáltam neki, hogy akkor itt az idő, 
vége az Ackerman-kiállításnak, kell az új anyag. Mindjárt hozom, 
mondta, és egy óra múlva jött is egy nagy b őrtokkal, amiből csak 
úgy kapkodta elő  a sűrűn telegépelt papírokat és a hozzájuk 
tartozó fllusztгбсiókat. A Production Room nem egy nagy hely, 
olyasféle kamaraterem, melyet eredetileg nem is kiállítások ren-
dezésére, hanem videofilmstúdiónak készült, de mivel a helyiség 
senkit sem inspirált filmforgatásra, kapacitása nem volt kihasz-
nálva. Frater tehát kipakolt annyi anyagot, amely bőven elég lett 
volna egy istálló felszépítéséhez. Precíz ember lévén, minden 
egyes darabot külön borítékból, összekapcsozva szedett elő, s 
közben azon gondolkodtam, hogyan is fogjunk a válogatáshoz. 
A limitet a falak szabták meg — csak falkiállításokat rendezhe-
tünk, mert előfordulhat, hogy valaki mégis használni kívánja a 
teret —, és úgy egyeztünk meg, hogy Frater kiválogatja, amit ő  
tart fontosnak, én pedig egy külön válogatást készitek, a végén 
pedig majd egyeztetünk. Ajánlottam, hogy a betmutat címe 
Vérgyár legyen, annál is inkább, hogy a Frater által prezentált 
anyagban ott voltak önkéntes véradásainak dokumentumai: iga-
zolások, felkérések, emléklapok és egy kétoldalas írás Frater 
véгadói tevékenységéről. Válaszul kifejtette, hogy mindez csak 
az ő  számára fontos, és azonnal ajánlotta, hogy a kiállítás címe 
Hippogriff legyen. A hippogriff Frater egyik illusztrációs soroza-
tának alakja, amit Thomas Bulfinch The Legends of Charle-
magne című  1862-es művének Enchantress nevű  epizódjához 
készített. Ez a félig 16, félig madár lény egy igazi extraterrestrial 
tünemény, és azonkívül annyira fddi teremtés, hogy nem is tu-
dom, miért nem ez az állat szimbolizálja a postát. Igy aztán a 
kiállítás címe The Hippogriff & THE BLOOD FACTORY lett. Az 
egyik mail art  mű  a dr. Otto Tron által minden évben megrende-
zésre kerülő  National Cremation of Mail A rt  eseményhez készült. 
Erre az alkalomra Frater egy vörös és különleges f őnixtojást 
kreált úgy, hogy a tojás héja a hamvasztás folyamán elégjen, de 
ezzel egyidőben kikeljen belőle a madár. A tojás természetesen 
elhamvadt 1979 május 4-én, valahol Wisconsinban. Az ese-
ményről készült katalógus, bár külön is beszámol Frater tojásá-
ról, arról, hogy kikelt-e belőle a főnix, nem tesz említést. A 
következő  egy fotósorozat. Frater fényképeket készít neki tetsző  
helyszínekről vagy személyekről, majd a fotók nyomán készít 
egy-egy festményt, amit aztán újból lefotóz, és a két fotó képez 
egy művet: az eredeti helyszinről készült, valamint a festményről 
készült kép. Festészeti modora elég naiv, mindjárt H. Rousseau 
jut eszünkbe, és az, hogy Frater egy neonaiv neoista, ami nem-
csak fotóit, hanem egész egyéniségét jellemzi. Már szakállas, 
csimbókos hajú, a divatot távolról sem követő  megjelenése is ezt 
a benyomást kelti. Hozzáteszem, hogy hárfán játszik, country  
dalokat énekel és egy piros, cukorkásdoboznak látszó, 1925-bő/ 
származó fotómasinával késziti hallatlanul szépen kidolgozott, 
mesteri fényképeit. A kiállítás két fényképpel kezdődik, mindket-
tőn Frater, azaz Jack Nathanson látható tizenegynéhány évеs 
korában, majd egy illusztrációnak készült festménnyel zárul, 
amely nem sokkal nagyobb egy irkalapnál, s Fratert fedezhetј ' k 
fel rajta páncélos vitéznek öltözve, amint a hippogrift hátán lova-
golva éppen repülésre kész, talán vissza arra a bolygóra, amely-
ről ki tudja hogyan került ide, és minek. Harminckét éves, több 
egyetemet kijárt s azóta is állástalan. Jelenleg a szüleivel él, és 
a mamájától havonta húsz dollárt kap metró- és buszjegyekre. 
Egy részét megspórolja postabélyegre, hogy kommunikálni tud-
jon a többi, a Földön ideiglenesen tartózkodó hozzá hasonló 
lénnyel. Közülük legközelebb  Lion  Lazert fogom bemutatni. Küld-
jél optimista híreket a harmadik világháborúról. Kellemes agy-
hullámokat Monty Cantsin" 

Frater Neo, Monty Cantsin felvétele 

Még mielőtt Lion Lazer személyének bemutatására térnék, hadd 
mondjam el, hogy 1978-ban Eva Parusel NSZK-beli alkotó csa-
ládjának vendége voltam. Eva egy kiskorúak felett gyámkodó 
szociális intézetben volt nevelőnő . Mivel félő  volt, hogy művészeti 
tevékenysége komprommittálja majd munkahelyén , veszélyezteti 
munkaviszonyának biztonságát, úgy határozott, hogy felveszi a 
Gwendolin Muschelman művésznevet. Ez a név Eva számára 
bujdosás, menekvés volt, de több is annál, hiszen ő  Gwendolin 
Muschelman személyét emberi énjének reális lehet őségein túlira 
méretezte, s mint egy eszme, távoli cél lebegett el őtte, amelyért 
Eva Paruselnek még sokat kell kezdenie. Amit a magánéletben 
esetleg képtelen volt megvalósítani, azokat a terveket és .vágya-
kat másik énjére ruházta át, s ily módon Gwendolin Muschelman 
az etikus és esztétikus ember ideálját egyesítette magában. 
Az álnevek használatának oka — már eddig is láthattuk — több 
féle lehet. A művészek és mondjuk a filmsztárok álnevei azonban 
soha sem tárgyalhatók egy kalap alatt. Mások az indítékok, má-
sok a célok. A filmsztárok álnévmechanizmusa kezdetlegesebb, 
sekélyesebb , hiszen az álnévváltoztatás oka legtöbbször abból 
ered, hogy az illető  polgári neve túl nehézkes vagy prózai —
kellemetlen a fülnek , bántó a szeiTnek . S míg a színészek több-
sége a befutástól függően végleg lemond becsületes polgári ne-
vérő l, művészek ezt csak kivételes esetben teszik. Az alkotók 
álnevei ilyképp másik énjük bels ő  tartalmát vetítik ki, az egyéni 
álnévmechanizmus viszont szoros kapcsolatban van az individu-
ális mitológiával , azzal a mitológiával , melyet az egyén önmagá-
ban táplál és ápol önmaga iránt. B¢onyítja ezt Lion Lazer, avagy 
Lézeroroszlán esete is: 

„Kedves Art Lover, 
úgy határoztam, hogy az álnevesek közül ma este  Lion  Lazert 
műtatom be. Kezdjük azzal, hogy eredetileg Raymond Pilonnak 
hívják, és itt született valahol Montreal környékén québeci fran-
cia családban, méghozzá az oroszlán jegyében. Ettől lett Lion. 
A Lazer pedig a lézersugárra utal, ami áthatol a legellenállóbb 
anyagokon is; roncsol, bár gyógyításra is használják. Emellett 
Lazer emlékeztet a bibliai Lázárra is. Ez adta az ötletet Frater 
Neonak, hogy Lion „Vörös Vacsora"-beli feltámadási akcióját a 
bibliai Lázáréval hozza párhuzamba A Vörös Vacsora cím ű  akció-
sorozatunkat 1979-ben tartottuk, és én úgy könyveltem el, mint 262 



filmjei, ezek is kétszeres vagy háromszoros képrögzitési techni-
kával készültek, vagy hogy a fenébe mondják, multi-exposure? 
Ezzel a technikával Lazer „ön-orgiákat" gyárt és önmaga meg-
sokszorozásával szeretkezik. „Majd New York-ban találok ma-
gamnak szeretőt", mondta, mielőtt útnak indult. Mondhatnánk 
azt, hogy Lazer új városi romantikus? Ő  mindenesetre a „váro-
siak" - „urbannz" ahogy ő  irja -közé sorolja magát. Neoista 
csoportunknak két ága van, a „városiak" és a „Földön kívüliek". 
Lazer, Kiki Bonbon, Mister WW képviselik a „városiakat", Monty 
Cantsin, Frater Neo, Terre Z a „Földön kívülieket". Általában 
Lazer az, akivel legtöbbet csellengek. Ilyenkor rendszerint arról 
beszélgetünk; hogy a pénz meg a szexualitás mekkora szerepet 
játszik az életben, közben pedig Lazer el ő-előkap egy festék-
szóró tubust és jelet rajzol a falra, az úttestre, a járdára, a posta-
ládára, a kirakatra stb. Tegnap este zöld festékkel spriccelte a 
járdára az Eldorado étterem bejárata előtt, hogy „Urbano Festo 
Neoisto". Tegnap volt február 14-e, éppen egy éve az emlitelt 
Post Concerto előadásnak. Lazer és én felolvastunk az Eldorá-
dóban egy szöveget, az Eldorado Manifesztumot, s ezzel meg-
kezdődött a Városi Neoista Fesztivál. „ ... ma éjszakától kezdve 
mi vagyunk a felelősek a világ eseményeiért Japántól Alaszkáig, 
a Kremltő l a Moulen Rouge-ig, a Fehér Háztól az Eldorádóig .. . 
Ma éjszakától az éhség a szépség édesanyja ... Ma éjszakától 
a pornográfia a nemzeti érték ...", ilyen és ehhez hasonló szö-
vegeket deklaráltunk. 
Még egy csomó sztorit kellene mesélnem Lazzeről, aki állati elé-
gedetlen az élettel. Számára mindenki halott, ő  is. Csak egy ki-
csin múlott, hogy valóban meg nem halt egyik előadásunk al-
kalmával. A Super Official Manifestation of Neoism alkalmával 
történt, hogy Lazer egy nagyobb forma pia Пó tetején feküdt 
meztelenül, az én feladatom pedig az volt, hogy néhányszor 
körbetoljam a zongorát a termen, és ahogy fordultam a zongorá-
val, az megbillent a kissé hepehupás parketten, és már zuhant 
is le. Lehetetlen volt visszatartani. Nekem csak a mellem sérült 
meg, Lazer azonban leesett a zongoráról, a zongora meg rábo-
rult. Szerencsére csak a jobb kar/a tört el, a fejét még idejében 
kirántotta. A jelenlevők meg voltak győződve, hogy mindez ben-
ne van az előadás forgatókönyvében, ami aztán a Royal Hospital 
ambulanciáján ért véget. A közönség soraiból többen elkisérték 
Lazert a klinikára. Az esetet megirtam David Zacknak, akinek az 
volt a reakciója, hogy inkább mi törtük volna össze a zongorát, 
mint a zongora minket. Az igazság az, hogy a zongora is össze-
tört. Ez volt az a zongora, amelyen Lazer a Csajkovszkij zongora-
versenyt „játszotta". A megreperált hangszer később további 
szerepet játszott a Vörös Vacsorában, barrikádu/ szolgált az 
1984-es ajtó előtt s a feltámadó Lazer -éppen két nappal 
előbb vették le karjáról a gipszet - tolta el az ajtó elől, hogy 
felszabadítsa a bejáratot. 
Ja, igen, arra a kérdésedre, hogy Id volt az igazi Mon ty  Cantsin, 
megpróbálok válaszolni: szerintem Kosznovszki Márton volt. 
Mint már emlitettem, ez az ember tehénpásztor volt, se nem ze-
nész, se nem más művész, de ha nagyon akarod, akkor egy 
„performer" volt, és elég sok mindent előadott ahhoz, hogy mi-
tosszá egészítsük, kerekitsük ki. David Zack Mont' Cantsin alak-
ját definiálva a következőket irta egyik levelében: „valaki, aki 
ugyanabban a pillanatban a világ különböz ő  pontjain egyformán 
lehet - jobb, mint a Mikulás". Es akkor most sok szeretettel 
üdvözöl egy a sok közül, az igazi 

Monty Cantsin" 

Lion Lazer a Powerhouse Manifesto estjén, 1980, 
Frater Neo felvétele 

életem egyik legfontosabb élményét, túl a különböz ő  eszmei 
blablablákon. Nekem ez a pe rformance sokkal fontosabb volt, 
mint egy fizikai élmény. Ez volt az első  eset, hogy közönség 
előtt leadtam a vérem, azaz egy ápolónő  levett két kémcsőnyit. 
Kissé izgult, és első  két szúrása nem sikerült, de aztán a másik 
karomból már simán ment. Az egyik kémcs ő  tanalmát beleöntöt-
tem a megelőzően már összekevert International Postal A rt  
Soup-ba, a másikat pedig a számba öntöttem, ahonnan - a 
mesterséges légzéshez hasonlóan -átadtam Lazer szájába, aki 
ettől „feltámadt", felállt az asztalra , széttörte az asztalon levő  
kenyeret és szétlocsolta a vörös bort az ismert bibliai szöveg 
kíséretében: egyétek, ez az én testem, igyátok, ez az én' vérem. 
Később a Mindszenteki Vacsorában ez a jelenet annyival bő-
vült, hogy a kenyérbe több száz fillért preparáltam, és a vörös-
boros üvegben arany folyadék volt, Lazer pedig üvöltötte a bibliai 
szöveget, ahogy csak a torkán kifért. Ez volt a performance vé-
ge, Lazer egyenesen a mosdóba ment, tökig véresen, meztele-
nül. Én is vele mentem, spricceltük egymásra a vizet. Zuhany 
nem volt, rózsaszín vízben tocsogtunk, és hallottuk, hogy valaki 
kint kiabál: „a performance-nak vége, aki tovább akar maradni, 
menjen le az első  emeletre". 

Lazer egy időben Lazer Dog-nak hívta magát, mondván, hogy ő  
tulajdonképpen egy kutya, egy rohadt kutya. Az apja is szokta 
neki mondani, hogy „te kutya!", és ha visszafelé olvassuk ezt a 
szót, akkor annyit jelent, hogy isten (dog-god). Szóval ezidő  tájt 
Lazer inkább egy veszett kutyához mintsem egy szelíd orosz-
lánhoz hasonlított; a városi falakat névjegyével és városi figurái-
val (urban figures) firkálta tele. Kevés olyan nyilvános vécébe le-
het bemenni Montrealban, ahol ne lenne egy Lazer-gra ffiti - a 
belvárostól kezdve a peremkerületekig mindenütt ott van Lazer 
nyoma. 
Valamikor 1979 január elején találkoztunk össze a Vehicu/e-nél, 
a Brain irt the Mail című  kiállítás előkészitésén. O tt  lézengtem 
nap mint nap a galériában. Az egyik alkalommal jött egy manusz, 
akiről valaki azt mondta, hogy elektronikus zenét csinál. Erde-
kelt a dolog, mert éppen a Brain irt the Mail kiállítás el őkészí-
tésén dolgoztam. Raymond Pilon mindjárt fel is tett a magnóra 
egy szintetizátorra készült szerzeményt, s azonnal láttam, hogy 
ez az az „agy-zene", amire szükségünk van. Úgyhogy együtt 
kezdtünk el dolgozni a performance-on, aminek végül is Con-
certo, majd Post Concerto lettá c ćne; felhasználtuk benne töb-
bek között Csajkovszkij első  zongoraversenyét is, melynek kábé 
feléi Lazer, áttranszformálta szintet¢átorral. 

A performance lényegében koncert-pe rformance volt. A közön-
ség foglalta el a zenekar helyét, Lazer ült a zongoránál, én pe-
dig a karmester pozíciójában. A zene - egy 1958-ban Moszkvá-
ban készült felvétel Kiril M. Kondrashin vezényletével és a 23 
éves texasi, orosz származású és világhírű  Van Cliburn zongo-
rista előadásában -magnóról jött. Lazer kora éppen megegye-
zett Van Cliburnéval, kezet ráztunk, a taps magnóról jött, meg-
hajoltunk a fekete műanyag függonnyel fedett ablak előtt, háttal 
a közönségnek (azaz a zenekarnak), Lazer leült a zongorához, 
én felemeltem a bal kezem és jobbal beindítottam a zenét a 
magnóról. Ettől a pillanattól fogva fél órán át mindketten mozdu-
latlanok maradtunk mindaddig, míg Michelle meg nem jelent, és 
két jól irányzott pisztolylövéssel (szintén magnóról jött) le nem 
terített bennünket. Lazer a zongora alá zuhant, én pedig halálom 
pillanatában lerántottam a fekete függönyt. Zoe, az előadás má-
sik részvevője az ablakon keresztül videózta az utcai eseménye-
ket. Beállítottunk ugyanis egy videorendszert, hogy az emberek 
az utcán elhelyezett tévén láthatták azt, ami a galériában tör-
tént, a galériában pedig a kinti eseményeket lehetett figyelni. 
Kurva hideg volt kint is, bent is, a rosszul fűtött teremben, 
kemény kanadai hideg, de a terem majdnem tömve volt. Mond-
juk úgy 100-150 ember lehetett, ami északon hasonló előadáso-
kon nemigen fordul elő. Fél órán át feküdtünk halottként, ezalatt 
pedig Michelle és az előadásra egyenesen New Mexicóból ér-
kezett David Zack különböző  akciókat improvizáltak villanyió-
gépre, , tűzre stb., majd Michelle elment, a zene véget ért, 
felálltunk, újból felhangzott a vastaps , meghajoltunk, kimentünk 
de zúgott a taps. Aztán megállitottam a taps-magnót, amire álla-
ti nagy lett a csend. Ezt kihasználva bejelentettem, hogy a ma 
esti előadás technikai okokból elmarad. 
Lazer kábé ettől az előadástól kezdve lett Lion Lazer, addig a 
szintetizátoron játszó Raymond Pilon volt. Márciusra el őirányoz-
tunk neki egy koncertet a Vehicule-nél, de abból már nem lett 
igazi koncert azaz hogy a Lazze ітé lett Pilon megváltoztatta a 
programot, és a zenei bemutató átváltozott akcióvá . Lazer kék 
villanykörtével világította be testét és negyven perc alatt lement 
a galéria alsó és felső  szintjét összekötő  lépcsőn, amit a közön-
ség élőben és három, különböző  helyen elhelyezett video-moni-
toron figyelhetett. 
Lazer néhány napja jött vissza New York-ból, és azt mondta, 
hogy „amikor fent voltam a felh őkarcolók tetején, mindig fejem- 
ben forgott az öngyilkosság gondolata". Egy csomó új filmmel 
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Monty Cantsinnel folytatott tematkus levelezésem mellett nem 
hanyagoltam el egyéb álnévkutatói tevékenységemet sem. Gy űj-
tésem során rájö ttem , hogy számos, nemzetközi relációkon m ű -
ködő  peremművész olyan fiktív vagy létező  művészeti intézmé-
nyek, illetve csoportok neve mögé bújik, melyek mögö tt leggyak-
rabban ő áll egymagában . Például : American Rivenwater Color 
Society, Analog Productions, Art Factory, Five/Cinq Aesthetics 
Ltd., Horn and Hard Art, International Network for Asthetix The-
rapy in Art systems. 
Mások viszont létező  vagy kitalált alternatív m űvészeti lapkiadók 
nevével fedik magukat: Cookie Press, Hard Press, Paranoids 
Anonymous Newsletter stb. 
Az ál- vagy más-nevek mögé húzódó alkotók névválasztási mo-
tivációja általában a munkásságuk középpontjában , fókuszábал  
elhelyezkedő  művészeti problémákhoz fűződik, esetleg m űvé-
szeti szerepük és küldetésük felismeréséb ő l ered: Banana Queen, 
Texas Postal Art King, Art Tart sib. A meghökkentő , szokatlan 
szójátékok, szóösszetételek sem ritkák: Chrome Bone, Coopera-
tive Nihilist, Lynn Oleum, de olyan névkombinációra is rábukkan-
tam, amely a rendes, polgári név és az ál- vagy ragadványnév 
ötvözetébő l áll: Rob „The Wanderer" Newcomb. A művészet-
történeti indí ttatású álnevek — Lord Byron, Marc D'Chump —
mellett néhány fluidummal nem tudtam mit kezdeni, de ez nem 
is fontos, hiszen az álnevek egyik rendeltetése éppen a lavíro-
zásban és elködösítésben merül ki: Angel Pig, Last Resort, 
Madame X, Modem Myths, Third story, Woodoo Child, Mr. 
Peanuts stb. Az utolsó bővebb felvilágosítás viszont Musicmaster 
— Zenemester — személyére vonatkozik: 

„Kedves Art Lover, 
éjfél elmúlt, meseidő. A ma esti mese szereplője Musicmaster, 
a Föld Őre, aki az Earth nevű  portlandi kocsmában áll őrt estén-
ként, és jegyekei árul. Ezenkívül ő  is szervezi a koncerteket. Az 
Earthnél láttam néhány felejthetetlen punk rock koncertet. A Te- 
levision, a Dictators, a Neoboys, a Devo és mások játszottak itt, 
és természetesen mi is, a Mon ty  Cantsin Ism B. Band. Azon az 
estén játszott még a smegma; beszállt még John sherley, Tim 
Harvey, Dan Lissey, és mindenki, aki ott volt. Osszetört egy zon-
gora, úgyhogy a tulaj végül is kikapcsoltatta az áramot, s erről 
rögtön a magyarországi syphon-koncertjeink jutottak eszembe. 
Egy syphon-koncert abból állt, hogy zenekarnak adva ki ma-
gunkat beállítottunk valamelyik ifjúsági klubba, ahol megkértük 
a rendezőket és a zenekart, hadd játsszunk egy menetet. Általá-
ban meg is engedték, aztán pillanatok alatt széthangoltuk a 
hangszereket, az erősítőket pedig teljes hangerőre téve addig 
játszottunk, amíg a megrettent zenészek ki nem csavarták ke-
zünkből féltett szerszámaikat. 1969 és 1973 között majdnem 
valamennyi pesti klubban megcsináltuk ezt az akciót. Volt, ahol 
feljelentettek bennünket, volt ahornan csak örökre kitiltottak, és 
még az is előfordult hogy gázsit fizettek. Az Earth-nél úgy egyez-
tünk meg, hogy százalékot kapunk a jegybevétel és a fogyasz-
tás után, aztán a koncert végeztével nem kaptunk egy fillért 
sem. Odamentem Musicmasterhez, s kértem, hogy nézzen utána 
a pénznek, mert baromira kellett; úgy terveztuk, hogy kiadunk 
egy hanglemezt, meg minden, de Musicmaster azzal jött hogy 
nincs pénz, a tulaj nem ad. 

Musicmaster, 1978, Monty Cantsin felvétele 

Musicmasterrel is David Zack hozott össze. Akkoriban úgy tűnt, 
hogy David be fogja nekem mutatni egész Amerikát, mindenkit. 
Reggelenként beültünk a Volkswagen mikrobuszba és elindul-
tunk látogatóba. Miután visszatértem Montrealba, erről a sztoriról 
elkezdtem írni egy könyvet, de valahogy még nem jött össze 
a dolog. Nyugat-amerikai utazásom idején nemcsak az agyam-
ban, de a táskámban is velem volt Kerouac Úton ja, és ez túl-
ságosan is befolyásolt. Bár egy csomó mindent még úgy láttam 

viszont, ahogyan azt tizenhét éves koromban, az Üton első  ol-
vasásakor elképzeltem, éppen ebben az időben — talán a New 
Wave mozgalom hatására — a helyzet kezdett megváltozni, a 
beatnik és hippi korszak véget ért. Néhányan — mint Musicmas-
ter is —még megpróbáltak ragaszkodni hozzá. Musicmaster 
eredeti neve Tom Cassidy, s David Zackkal és dr Ackermannel 
a Correspondence Art Service Foundation egyik alapitó tagja 
volt. Az alapítvány Zack New Mexícóba való távozásával meg-
szűnt. David 12 000 dollár ki nem fizetett számlahalmazt hagyott 
Musicmasterre, aki természetesen nem örült a dolognak, és 
mindegyik hozzám intézett levelében kijelentette, hogy rám nem 
haragszik, de ha David a közelébe kerül, akkor megöli. Egyéb-
ként nem olyan vérmes srác, mint amilyennek látszik. Évekig 
alagsorlakóként volt ismert. Nemcsak azért, mert alagsori lakást 
bérelt, hanem a portlandi underground élet egyik jellegzetes 
alakja volt, költő, rajzoló, és természetesen Mail Artist. Archívu-
mának anyagát éppen látogatásom idején állitotta ki a No rthwest 
Artists Workshopban. Egy mail a rt  kiállításról beszamolni elég 
unalmas lenne, és az egész mail art-ot csak az tudja megérteni, 
aki maga is benne van. Te nem szorulsz felvilágosításra ez ügy-
ben, tény az, hogy Musicmaster kiállította 1973-1978 között 
összegyűlt anyagát, trikóktól kezdve, gombjelvényeken át több 
száz képeslapjáig, szóval ahogy egy mail a rt  bemutató kinéz. 
A kiállítást én nyitottam meg, és adtunk egy koncertet is David 
Zack, Eric Stuart és a smegma együttes közrem űködésével. 
Ez az est egy jó nagy propaganda volt a Monty-Cantsinizmus 
terjesztéséhez; ezen az estén Musicmaster is kimondta, hogy 
„I am Monty  Cantsin", amit a későbbiek folyamán is csak né-
hányszor jelentett ki. Valahányszor találkoztunk, azzal jött, hogy 
„Kántor, én nem vagyok Mon ty  Cantsin, ez nem az én sztorim", 
ám ebben benne volt David iránti dühe és a társaságunk körüli 
összes balhé hangulata, mert amint például a Neo utolsó számá-
ban is láthatod, Musicmaster Monty Cantsin nevében írt üdvözlő  
sorokat a neoistáknak. Emellett mellékelte testének különböz ő  
szőreit is a Vándorló Világ-Parókához. 
Musicmaster nem zenész, legfeljebb gondolatban. Apja állítólag 
népi hegedűs volt, keletamerikai lovas cowboy. Musicmaster 
időszakonként megjelenteti Impossibilists cimű  revüjét. Ennek 
egyik számában jelent meg Musicmaster Musical Comedy (Ero-
tica, Psychic Trauma) című  műve, melynek szövegéből nem so-
kat értettem, de volt benne annyi vizuális akció, hogy átérezzem 
a lényeget. Lehet, hogy nem írok meg mindent, amit Musicmas 
terről tudok, de arra számítok, hogy vannak már adataid, más 
részt különben sem törekszem, hogy teljes és mélységesen mél-
tóságos képet adjak bármiről is. Musicmasternek meg írjál, ha 
eddig nem tetted. Az igazság az, hogy tele vagyok befejezésre 
váró munkákkal, így az álneves barátok bemutatását egy id őre 
felfüggesztem. Írj! 

Monty Cantsin". 
O.K., Monty. Maradjunk ennyiben. 

* dummy«némajátékos, báb, fajankó 

Monty Cantsin 1979/1980 szilveszterén, The Great 
WW felvétele 264 
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Könnyezni valóban kacagtató, hogy ezeket a soro-
kat, miként az említett Ili ć-interjú magyar változatát 
is ugyanabban a munkaszervezetben öntötték ill. 
öntik végső  formába, amely maga is kiveszi a ré-
szét, igaz, egyelő re fölöttébb szemérmesen, a tarto-
mány és az ország ponyvatermeléséb ő l. Tudatha-
sadás ez, kétségtelen, ám korántsem egyedi jelen-
ség, s nem csak a lapkiadóvállalatok gyakorlatából 
ismert. Rádió, tévé, film: felvilágosítás, „magas m ű -
vészetek" egyfelő l, másfelől pedig a barbárság és 
az ízléstelenség mélyütései. Az izgága m űvészlel-
kek pedig hadd ugassanak, fő , hogy a karaván ha-
lad, s hogy merre? Hát nem mindegy? 
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Folyik-e nálunk rendszeres népbutítás? 
Nos, „nyájas olvasóm", felkapod-e a kérdésre a fe-
jed? Nem tudom, mint ahogyan azt sem, vajon lé-
tezel-e még. Nem tudom, hogy ebben a mi úgyne-
vezett „értékvesztett korunkban" van-e még vala-
miféle közösségi fedezete a Szónak, mely éppen 
azért, mert nem elégedhet meg önmagával, hitet-
lenségétő l űzve a világ sebeiben matat, abban re-
ménykedve, naivul vagy ostobán, hogy üzenete 
hozzád is eltalálhat. Ám hitetlenkedni nem könny ű  
dolog — olvasóként sem az. De mikor volt könny ű? 
A rövid út, a könnyen járható, fétisekhez vezet. Fo-
gyasztói fétisekhez is. 
S azokból aztán nálunk sincs hiány. A dr. Miloš lli ć-
tyel készített OKO-beli interjú (melyb ő l részleteket 
közölt a Kílátó* is) szószerint a következőket adja 
tudtomra: „Mi ma a ponyva és a giccs előállítá-
sára 25-30-szor annyi papírt és filmszalagot hasz-
nálunk el, mint 15 évvel ezelőtt". Mibő l fedezzük ezt 
a fergeteges prosperitást? Természetesen az álta-
lad termelt értéktöbbletből is, „nyájas olvasóm". De 
ezt már én teszem hozzá. Ipari méretekben folyik 
az általad termelt anyagi és az általam is termelt 
szellemi értékek devalválása akvázi-tömegkultúra 
egyre kiterjedtebb, egyre ellen ő rizhetetlenebb pia-
cán. Nem hiszem, hogy az álszükségleteivel fel-
fegyverkezett giccs-lelkület ű  ember egyik napról a 
másikra pattant ki a társadalmi viszonyok bonyolult 
szövedékébő l. Nem hiszem, hogy a giccsszükség-
letek hívják életre a giccsipart, és ha tudom is, hogy 
az igénytelenség igénye visszahat a giccstermelés-
re. De a giccsember is termék, s nem ő  manipulál, 
hanem a giccstermelés manipulálja őt. Meg azok, 
akik kezükben tartják ezt a jól jövedelmez ő  iparágat. 
Nem azegyügy ű  és a „népiesch"falvéd ők ellen kell 
hát hadjáratot indítani, s rendezhetünk mi akár he-
tente is giccskiállítást, írhatunk tanulságos dörge-
delmeket, szobatudósi „analízist", de akár alapos 
szociológiai tanulmányt, mindez egy fabatkát sem ér 
addig, amíg halogatják/halogatjuk a konkrét akciót 
és intézkedést a népbutítás haszonélvez ő i ellen. Én 
sem hiszem, hogy adminisztratív eszközökkel sikert 
lehetne elérni, azonban igenis hiszem, hogy ezek az 
eszközök nélkülözhetetlenek ( ám sajnálatosan szin-
te teljesen nélkülözöttek), s ezenkívül azt is, hogy 
az össztársadalmi, mitöbb politikai dimenziójú felvi-
lágosító munkának is igen sürget ően elérkezett az 
ideje. Enélkül üres szócsépléshez lesz hasonlatos 
minden leírt sorunk, amely a giccs ellen irányul. 
Általánosságokat dörg ő  Szent György lovagokra pe-
dig nincs különösebb szükség — nyargalászik bel ő -
lük regimentre való .. 

Magyar Szó, 1980. III. 1. 
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Stjepko Gut hazaérkezett. Látom a Politikában fény-
képét Lionel Hamptonnal. Lionel Hampton és zene-
kara tavaly, hogy Belgrádb ал  járt, hívta meg Stjep-
kót nagyzenekarába — egy európai turné id őtarta-
mára. Az újságok akkor is és most is a nagy elisme-
résrő l, a jugoszláv jazz nemzetközi elismerésér ő l 
írtak dicshimnuszokat. Ezt ellensúlyozva én inkább 
kételyeimrő l szólnék, annál is inkább, mert legutóbbi 
írásomban pont a nem létező  jugoszláv jazzról írtam. 
Noha Stjepko Gutot legjobb trombitásunknak tartom, 
jobbnak az édeskéssé vált Duško Gojkovi ćnál is —
csak bizonyos fenntartásokkal szólhatok róla. Lesz-
e elég erő  benne, hogy végig kitartson, vállalt fela-
datát megoldja, vagy ő  is, akárcsak többi kollégája 
félúton megreked? Nem szólva a társtalanság gond-
jairól, egyik legfőbb veszélye ennek, hogy Stjepko 
is szinte mindenhol és mindent játszik. Védekezése, 
hogy jazz zenébő l megélni nem lehet (ami igaz is), 
nem helytálló, mert arra, hogy nem feltétlenül a te-
hetségét, m űvészetét kellene (f)eladni több példát is 
tudok. Mindennapi kenyerüket a meg nem alkuvó 
jazz muzsikusok sokszor egészen másféle munká-
val keresik, megőrizve ezzel összes energiájukat 
(és erkölcsileg is ez a tisztább út) muzsikájuknak. 
Mikor legutóbb egy magyarországi muzsikussal er-
rő l a témáról beszélgettünk, idézte nekem az egyik 
nagy klasszikus mester intelmét, miszerint m űvé-
szettel foglalkozó ember csak a m űvészetével tö-
rődjön, ne érdekelje se a hírnév, se a pénz, csak 
alkotásával foglalkozzék és akkor majd a többi ma-
gától jön. Ilyen m űvészünk, aki egyben valami ko-
molyat is felmutatott volna, nekünk a jazz területén 
még nincs. 

És még egy alapvető  dolog hiányzik jazz zenésze-
inkbő l. Játékukból hiányzik a tűz, a lelkesedés; jazzt 
nem lehet hideg úriemberként játszani, márpedig 
a mi muzsikusaink sosem állnak teljes valójukkal 
zenéjük mögött. Ezért is örültem, mikor Stjepko 
meghívásáról tudomást szereztem, mert Hampton 
átlelkesített, forró légkör ű  hangversenyei rá is bizto-
san nagy hatással lesznek. Ezek után egy frissebb, 
erősebb vérkeringés ű  Stjepko Gut bemutatkozását 
várom. 

Közben Újvidéken már nagyban folynak a II. Újvi-
déki Jazz Napok előkészületei. A m űsorbizottság-
ban az idén is hozzá nem ért ő  emberek vannak (az 
egyik főszervező  a különböző  ritmusokat, stílusokat 
sem tudja megkülönböztetni, attól kérdezi, akit ő  
amatő rnek nevezve a jazz területén nem volt hajlan-
dó meghívni a bizottságba). Esztétikai kritériumok 
helyett a program összeállításakor a „neveket" 
nézik, és nagy pénzeket fizetve sem tanulnak káru-
kon (holott a tavalyi jazz napok legjobb együttese —
a Binder kvartett — is teljesen ismeretlen volt koráb-
ban. Közönségünk pedig bedő l a „neveknek", ami 
bizonyítja, hogy Újvidéken nincs széles kör ű  felnőtt 
közönsége a jazznak. Ha így folytatódnak a dolgok, 
nem is lesz — provinciális viszonyainkról nem kell 
beszélnem, mindenki érzi őket naponta a saját bő-
rén: A baj az, hogy kiutat sem Iátok bel ő le. 
Íme a fesztivál tervezett „alaprajza 
IX. 21. 
M—Stúdió — vagy Airto Moreira jazz-rock együttese 
lépne fel, vagy a tavaly is jelenlevő  Vlajko Lalić  
(zongora) adna szólóhangversenyt—én az utóbbi-
ért szurkolok 266 



IX. 22., 23. 
Ifjúsági Tribün — az eddig még ismeretlen (amatő -
röknek is nevezett) zenekarok hangversenyére ke-
rülne sor, 
(az idén az egész országba küldtek meghívókat) 

IX. 24. 
M—Stúdió — a fentiek közül a legjobbak záróestje 
IX. 25., 26., 27. 
M—Stúdió — a pontos sorrend még nincs rögzítve; 
a szervezők az alábbiakra számítanak: 

. a zágrábi nagyzenekarra, 

. az újvidéki nagyzenekarra, 

. a ljubljanai fiatalok nagyzenekarára, 

. Tone Janša kvartettjére, 

. Boško Petrovi ć  együttesére — vendégük remélhe-
tőleg Johnny Griffin lesz, 

. a Birdland nevű  svájci-jugoszláv jazz-rock egy-
üttesre, 

. a zágrábi Benini kvartettre (Igor Frangeš veze-
tésével), 

. a Leb i Sol egykori billentyűsének, Nikola Dimu-
sevszkinek Skorpió c. szvittje a szerz ő  és az új- 

vidéki ifjúsági vonós oktett előadásában, 
. a klasszikus jazzt játszó belgrádi Švager combóra 

. Lengyelországból Michal Urbaniak, Tomas Stanko 
és Zbigniew Namyslowski közül, Csehszlovákiá-
ból egy tradicionális, egy jazz-rock együttes és 
a remek Jirí Stivín — Rudolf Dašek duó közül jön 
egyikük, 

. Magyarországról egy ragtime együttest várnak, 
és felkérték még az ECM céget egyik szólistájuk 
vendégszereplésére. 

A tavalyi 3 nap helyett tehát egy hétig tartana, és 
egy sor kísérő rendezvényt is terveznek. Többek kö-
zött Dormán László fotókiállítását, egy jazz-plakát 
kiállítást (remélhető leg az idei fesztivál plakátja jobb 
lesz a tavalyinál, jazz rajzok kiállítását, kerekasztal-
beszélgetéseket stb. Mindez persze akkor állna 
össze szerves egésszé, ha nem szerveznék olyan 
mereven, több helyet hagyva a spontaneitásnak, —
és az utcára is ki kellene vinni a zenét. A tavalyi 
fesztiválon a játékosságot feltételező  jamm sessio-
nok például szélhámosságba fulladtak. (Binder Kar-
csi mondta, hogy még rémálmában sem kívánna 
többet ilyet.) Azt hiszem a jazz napok létrejöttének 
mindenképpen örülhetünk, de éhelme és jöv ője csak 
egy konkrét és reális koncepcióval lenne. A magam 
részérő l így látnám ezt: az Újvidéki Jazz Napok a 
jugoszláv jazz m űhelye, a jazzt komolyan vevő  fia-
talok összejövetele legyen. Meg kell keresni a szá-
munkra is elérhető , és eredeti zenét játszó külföldi 
együtteseket (ezek nem feltétlenül a „nagy nevek") 
és a hiányzó oktatást pótolandó hívjunk meg kül-
földi tanárokat. Igy komoly munkára serkenthetnénk 
a fiatalokat, és a szórakoztató zenét játszó együtte-
sek sem zavarnának. Őket központba helyezve 
azonban csak a nagy üresség ásít ránk vissza. 

267 1980. június 



268 



269 

sziveri 
jános 

az 
elidegenedés 
eikötelézett 
ábrázolásának 
nehézségei 

varga 
somogyi 
tibor 
fotóiról 

Varga Somogyi Tibor fotói két fogalomkörbe csopor-
tosíthatók: a környezetszennyez ődés, illetve az el-
idegenedés problématikája körébe. Természetesen 
a két kérdéscsoport számos ponton metszi egy-
mást, így fotósunk m űvein is felfedhetők az érintke-
zési felületek. Éppen ezért mondhatjuk talán, hogy 
Varga Somogyi eddigi fölvétel-sorozatai, érdekl ő-
dési, kísérletezési területei egy körvonalazható egy-
séggé állnak össze, melyet az említett kett ős — egy-
mást kiegészítő , tartalmasító — tematika jellemez. 

Az általunk ismert munkák keletkezési sorrendjét 
határozott logikai fejl ődésrendszer determinálja. Mi-
ként a gyermek is önmaga tanulmányozása által 
szerzi első  tapasztalatait a „világról", melynek im-
már ő  maga is egyik szerves összetev ője, ugyanúgy 
a művész is — kis általánosítással és elvonatkozta-
tással — az egyén társadalomban elfoglalt helyzeté-
vel kezdi gyűjteni első  tapasztalatait környezetér ő l. 
Ezek a tapasztalatok lesújtó eredményeket hoznak 
Varga Somogyi számára. Az elgépiesedés folya-
mata korunk emberét egzisztencialista-filozófiai ala-
pon degradálja. Ezeket a fölfedezéseit Varga So-
mogyi igyekszik „akkori" ismereteihez mérten a 
legadekvátabb módon kifejezni. Innen következik 
azután, hogy a fototechnikai, -technológiai, vagyis a 
szakmabeli felkészültség szempontjából jóval keve-
sebb kritika érheti ezeket a munkáit, mint amikor az 
interpretáló képességét vesszük szemügyre: egysí-
kúnak érezzük ugyanis e korábbi képek szimboliká-
ját. 

Az elidegenedés ábrázolásának egy további, ma-
gasabb szintű  fokozata a „tájkép"- sorozat. Itt a 
szerző  kihalt földterületeken füstölg ő  gyárkéménye-
ket, gyárakat láttat velünk. Az elembertelenedés fo-
lyamata itt már olyannyira felfokozott, hogy megsz ű -
nik magának az embernek a jelenléte is: maradnak 
csupán a keze által létesített építmények, amelyek 
tulajdonképpen e valóságos állapot megteremt ődé-
séhez is elvezettek. 

Ez az a pillanat amikor fotom űvészünk ismételten 
figyelmeztet — az immár inkább ökologiai tárgykörbe 
tartozó —kérdésre: a leveg ő  és a környezet szeny-
nyezettségének az é! ő  természetre való kártékony 
hatására. Ezeken a munkákon azonban még mindig 
kimutatható egyfajta „naiv" humanizmus, az általá-
nosan vett emberiség védelmében történ ő  patetikus 
deklaráció. 

Varga Somogyinak ezeket a fotóit —érdekes módon 
— nem tudom úgy érzékelni mint fényképfölvételé-
ket; minél huzamosabb ideig szemlélem őket, annál 
inkább előtérbe kerül egyfajta fest ő i látásmód. Ebbő l 
eredően megközelítésmódom is ehhez kénytelen 
idomulni, s amikor a ciklus számomra legkedvesebb 
képét akarom kiválasztani, akaratlanul is a fest ő iség 
kritériumait vallom értékmércének. Ha deskriptív 
módon akarnánk megközelíteni a szóbanforgó mun-
kát, akkor elsősorban a látható elemeket sorolnánk 
fel és csak ezt követően fednénk föl — elvonatkoz-
tatás, absztrahálás útján — az elénk táruló gondolati 
szekvenciákat. Tehát sorban: táj — síkság, kietlen 
föld. A kép felső  kétharmadán: gomolygó felh ők. A 
sík földterületen, el őtérben, mint holmi mozdulatlan 
hegység, gy ű rött papírdobozszerűség. Árnyéka nyúj-
tott akár da Chirico festményein. Korunk. rémsége-
sen gyakorlati, mindennapi metafizikáját ábrázolja 



ez a kép: az ürességet, és a mechanizált kor szenny-
teremtő  „gépezetét" — vagy inkább magát a szeny-
nyet, a megsemmisült világot — mely fölénk tornyo-
sul. 

Bármennyire is érdekfeszít őnek tartom a fölvételt, a 
tulajdonképpeni Varga Somogyi-féle fotom űvészet 
kibontakozását mégis egy újabb ciklus némely alko-
tásában vélem érezni. A rácsos sorozat egyes, pop-
artos stílusjegyeket magukon visel ő , darabjára gon-
dolok. Részletezés helyett szögezzük le, hogy ezek-
ben a munkákban a szerz ő  valójában rátalált arra a 
kódrendszerre, arra a sajátos kifejezésformára, mely-
lyel mondanivalóját összetettebben közölheti, az 
esztétikai hatást sem csonkítva. meg. 

Vitányi Iván írja A közérthetőség struktúrája című  
tanulmányában: (a m űvészet) „állandóan átalakítja 
szimbólumrendszerünket. S ez a probléma bonyo-
lultságát, de egyben súlyosságát is aláhúzza. Ebben 
az értelemben a m űvészet bármiféle megértése 
dinamikus fogalom, els ősorban azt kell, azt érde-
mes megértenünk, amit eddig nem értettünk. A ket-
tő  elválaszthatatlanul összefonódik, de csak ez ad 
a művészetnek nemcsak élvezeti, hanem valódi tár-
sadalmi jelentőséget." Ebben az értelemben hi-
szem Varga Somogyi szóbanforgó rács-ciklusát 
„m űvészibbnek", többet mondóbbnak korábbi kí-
sérleteinél. Itt már eljutott az elkötelezett fotográfia 
összetettebb jelstruktúrájának alkalmazásáig. 

Azt a gondolatot, melyet Michel Butor a modern 
irodalomra vonatkoztatott, hogy a modern irodalom 
nem a „lusta olvasók" irodalma, az össz m űvésze-
tekre is kiszélesíthetnénk: a modern m űvészetek —
és ebben a korszer ű  fotográfia is benne foglaltatik —
nem a lusta befogadók művészetei. Ha Varga So-
mogyi Tibor tovább kívánja fejleszteni m űvészetét —
amire pedig igen szerencsés példa a keletkezés —
eltűnés cím ű  szinte kifogástalan sorozata — akkor 
mindenképpen szem el őtt kell tartania a francia teo-
retikus és regényíró iménti sorait. 

A Keletkezés —eltűnés hét képbő l áll, melyek tulaj-
donképpen egyetlen fölvételnek meghatározott 
technikai eljárással (kiélesítéssel) készült változatai. 
Az első  három kép a keletkezés folyamatait, az utol-
só három pedig az elt űnést ábrázolja. A központi 
(negyedik) kép egy n ő i aktot jelenít meg, aki széttárt 
karokkal tölti be a képsíkot, kiszolgáltatottságát ér-
zékeltetve. A hét képet egységben kell látnunk, a 
művészi mondanivaló is csupán így képes érvénye-
sülni. Varga Somogyi elmélkedésre hajlamos alkat. 
Szóbanforgó képsorozatában az emberi (n ő i) léte-
zés kiúttalanságáról meditál, a kialakulás-megszüle-
tés-megsz űnés relációin gondolkodik, központi térbe 
helyezve a termékenység jelképét, a meztelen n ő i 
testet, amely mintegy el ő lép a háttérben — a szét-
tárt karok szélességében és magasságában — meg-
húzódó sötétségb ő l. 

a megformálások csak akkor értékesek, ha új, 
eddig ismeretlen viszonylatokat hoznak létre. Ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy a reprodukció (már 
meglévő  viszonylatok ismétlése), ha híján vart vala-
miféle újabb gazdagító mozzanatnak, az alkotó 
megformálás szemszögéből nézve a legjobb eset-
ben is csak virtuózok ügyének tekinthet ő ". —írja a 
fényképészet reproduktív-produktív lehet őségeit 270 



elemezve Moholy Nagy László. Varga Somogyi 
említett sorozatában mintha tudatában lenne eme 
felismeréseknek. A kép kiélezésének bizonyos ti-
pikus stádiumait rögzíti a fotopapíron, ezáltal hozva 
létre, teremtve meg az újabb gondolati-esztétikai 
viszonylatokat. Az első  képen a fehér felület domi-
nál, majd fokozatosan átadja helyét a feketének, 
hogy az utolsó képen immár a fehérb ő l csupán egy 
keskeny sáv maradjon, mintegy sejtetve az akt 
egykori meglétét. A sötétség, amelyb ő l a középső  
három képen a test megpróbált kilépni, teljesen föl-
emésztette a világost az életet. 
Az elidegenedés ábrázolását Varga Somogyi Tibor 
fentebb tárgyalt sorozatával tudta legproduktívab-
ban megfogalmazni. Itt már nem csupán rögzítésre, 
puszta megállapításra törekszik, hanem alkotói szel-
lemben tovább is gondolja alapötletét. Éppen ezért 
merjük javasolni ennek az útnak a folytatását, kifej-
lesztését, nem riadva vissza olykor a fotográfia 
kereteinek az átlépését ő l sem. 
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