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Álmából sz ű nni nem akaró cseng őszó ébresztette az állatke гtőгt: türelmetlen és sürget ő . Humott szemmel
az éjjeliszekrényen álló csörg őóra felé nyúlt, de még miel őtt elérte volna, visszahúzta a kezét, s er őlködve
kinyitotta a szemét: körötte szúrós nappali világosság, a cseng ő egyre szólt, az órára nézett, háromnegyed
nyolc, a naspolyás úristenit, megint elaludtam, pedig igazán nem volt kenyere a káromkodás, háromnegyed
órája ki kellett volna nyitnom a kaput, a bejárat el őtt indulatosan toporognak a látogatók, az igazgatóságot
szidják, a rendszert szidják, a hanyag s felületes ügykezelést, ezt a balkáni tempót, jön majd ismét
a munkásellen őrzés, a fegyelmi, ki tudja hanyadszor a felmondás el őtti utolsó figyelmeztetés; kiugrott az
ágyból, kis híján elvágódott, megint ez az átkozott reggeli szédülés, tavaszi fáradság vagy mi az isten,
jönne rám inkább a hajnali merevedés, de az is minek?, a kapucseng ő egyre szólt, hagyd már abba, nagyon szépen kérlek, a ketrecek fel ől éktelen rikácsolás, hát persze, a papagájok, szinte innen a szobából
a páviánok nyers ugatása, már 'rég meg kellett volna etetnem őket, ez lesz a vége, ha stabilizációs
meggondolásokból állandóan csökkentik a személyzet létszámát, az állatállomány pedig egyre szaporodik,
hárman egy ekkora állatkertben, az egyik szabadságon, a másik nyakra-f őre kiíratja magát betegszabadságra, megteheti, állítólag együtt járta meg a háborút a kórház f őorvosával, mi harcoltunk ki nektek mindent, ami van, csak hogyan lehet akkor, hogy a karámjából kiszabadult ázsiai vadbivaly annyira megkergesse, tököl ődhetek egyedül az állatokkal és a látogatókkal, akik között igen gyakran elhanyagolható a különbség, a látogatók, de hiszen ma hétf ő van, szünnap, hogy erre hamarabb nem gondolt, hát persze, ezért
nem húzta föl az este csörg őre az órát, de akkor mi ez a csendháborítás, még majd rátörik az állatkert
ajtaját, csak nem valami rendkívüli ellen őrzés?
Kinn esett az es ő, koratavaszi, széllel bélelt makrancos csapkodás, a kapu öntöttvas rudai szurokfeketén
csillogtak, mint hóesésben a puskacsövek, a bejárat el őtt ketten ácsorogtak, két ázottkalapos látogató, falusi formája volt mindkett őnek, amikor megpillantották az állatke гtőгt, egyszerre abbamaradt a csengetés.
Az alvadtvérsötét salak ázottan töredezett a cip ője alatt, a sétaút két oldalán es őcseppek gurultak le a kardvirágok húsos levelein, gyengén hallható koppanásokkal hullottak alá a földre. Ki van írva a táblára:
hétfőn szünnap, mondta indulatmentes hangon az állatkert őr, pedig csak nehezen türt őztette magát, de
egyel őre nem tudhatta teljes bizonyossággal, ki áll a rács túloldalán, ázott embereket könny ű összetéveszteni, három nyelven is ki van írva. Az alacsonyabb látogató, aki egyben az id ősebb is volt, jóval túl az ötvenen, szorosan a kapuhoz lépett, borostás arcát két nedves vasrúd közötti résbe préselte, amennyire a rácstól látni lehetett, bocsánatkér ően mosolygott, elolvastuk mi, kérem, mondta, s bocsánatkér ő volt a hangja is,
majdhogynem alázatos, csak most már kés ő ; N.-ből utaztunk ide, kimondottan az állatkert kedvéért, száz
kilométert autóbuszoztunk, valamivel több is mint száz kilométert, mert közben át kellett szállnunk, és most
dolgunkvégezetlenül fordulhatunk vissza. Képtelenség, kérem, hogy akkora város, mint N., nem tart állatkertet. A magasabb látogató, aki társánál jóval fiatalabb volt, legfeljebb harmincöt éves, egyetért ően bólogatott, Iám csak, mégsem falusiak, gondolta az állatkert őr, ahogy jött, úgy párolgott el bel őle a rossz érzés,
magam is N. környékér ől kerültem ide, kezdte elhuzgálni a nehéz reteszeket, azután maga sem értve, hogyan szánta rá magát, kezet nyújtott a belép őknek. Sehol nem olvastam a szabályzatban, hogy szünnapon
tilos az állatkertlátogatás, járjanak körül nyugodtan, érezzék otthon magukat, remélem, ez a könny ű tavaszi
csapadék nem lesz ellenükre, igaz, az állatok java része még a téli szálláshelyen tartózkodik, de hát oda is
bátran bekukkanthatnak, ne zavartassák magukat, én addig megfrustokoltatom a lakóimat. Elhárította
a feléje nyújtott gy ű rött papírpénzt,amivel az id ősebb látogató a belép őjegyek árát akarta megfizetni, s indult vissza a lakóépületbe, hogy el őkészüljön az etetéshez, de az id ősebb látogató gyengéden a karjára
tette a kezét, enyhe szorítással visszatartotta, esetleg együtt is mehetnénk, ha nem lennénk túlságosan
alkalmatlanok, kötve hiszem, hogy különben el tudnánk igazodni, idegenek vagyunk mi itt, kérem, vadidegenek. Idegenek, gondolta az állatkert őr, melyikünk nem idegen itt az állatkertben, a háromnyelv ű tiltó
táblákat nézte, ne lépj a f ű re, az állatokat etetni szigorúan tilos, ne szemetelj, a véd őkorláton belül menni
a saját jól felfogott érdekükben szigorúan tilos, bennlev őknek pedig a véd őkorláton kívül kerülni, gondolta,
úgyszintén a saját jól felfogott érdekükben, már ilyen az állatkert rendje. Akkor hát kezdjünk is neki
mindjárt, mondta beletör ődve, a majmok a leglármásabbak, ajánlatos mindig a leglármásabbakat jóltartani,
a legtürelmetlenebbeket, utána sokkal könnyebb a dolgunk, ebben a szakmában az a legfontosabb, mondhatni sorsdöntő , hogy bánni tudjon velük az ember, aprólékosan kitapasztalja őket, a lelkükbe lásson.
Agyvelejük felépítése szempontjából különösen az emberszabásúak állnak nagyon közel az emberhez,
gondolta az id ősebbik állatkegylátogató, noha köztük és az ember között félreismerhetetlen módon nagy,

áthatolhatatlan szakadék tátong; ez elsősorban abban fejeződik ki, hogy a majmoknak valódi beszédük
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nincsen, nyelv nélkül pedig teljességgel lehetetlen olyan szellemi fejl ődést e/érní, mint ami az embernél
bekövetkezett. Vannak testes, karcsú, esetlen és kecses felépítésűek, legtöbbjüknek hosszú a farka,
egyeseké azonban rövid, s vannak teljesen farkatlanok.

A szagukkal nem vagyok egészen kibékülve, akarta mondani a fiatalabb állatkertlátogató, ahogy a téli szálláshely közvetlen közelébe értek, de aztán eszébe jutott, hogy szünnapon engedték be őket, kizárólag
az állatkertő r jóindulatának köszönhetik, hogy most itt lehetnek, belül verheti őket az eső , a szagukkal —
mert illatot csak nem mondhatok — meg er ő szakos és céltudatos makogásukkal, ahogy önfeledten a számukra el ő írt és kiporciózott táplálékot követelik, inkább hallgatott, remélem, nem különösképpen érzékeny
a szagokra, mondta az állatkert őt, mert azt el ő re kell bocsátanom, hogy a majmok téli szálláshelyén nem
éppen ózondús a leveg ő, a szellőztetést mindezidáig .eredménytelenül próbáltuk megoldani.
Ahogy a majmok csillapítottak éhségükön, hihetetlen gyorsasásaggal megnyugodtak, sorra odatelepedtek
a drótháló közvetlen közelébe, kiültek a betonpadlóba ágyazott fatörzsekre, akárcsak langyos őszi délutánokon a keményfa padokra a ráncos ábrázatú falusi öregasszonyok; a fiatalabb látogató már régóta nem
a majmokat figyelte, pontosabban nem csak a majmokat, a háttérben gyönyörködött, a gazdag színárnyalatokban pompázó fotótapétában: er ős törzsű , egészséges őserdei fák sátorosodnak kristályviz ű patakok fölé, a lombok csipkés résein bekukucskál a felh ő tlen ég, az ágak közül karvastagságú liánok csüngnek alá,
amilyenekkel már csak Tarzan-filmekben találkozol, odébb végenincs, tükörsima tó, kavicsos fenekére látni, ismeri azt a viccet?: két néger pisál a hídról a folyóba, érzed, milyen hideg a vize?, kérdezi az egyik,
méghogy hideg, de milyen kavicsos az alja, a tó innens ő partján vörösbe boruló vadszilvafák, a bétonpadló
mindenütt zöldre mázolva, akár gondosan nyírott angol futballpályák pázsitja, úgy simul a bennlakók puha
talpa alá, összkomfort, gondolta, fels ő tízezer, de már mozgolódnak is a majmok, otthagyják a dróthálót, az
időközben unalmassá vált látogatókat, fölkapaszkodnak a betonba ágyazott csonka fatörzsekre, célba
veszik a fotótapéta liánjait, vinnyogva szelik a leveg őt, s hogy tizedszerre is elvétik, körmük harsogva
lecsúszik a lakkozott papírborításról, nem csüggednek, újrakezdik; a páviánok kicsücsülnek a tündértó
partjára, nagy vörös feneküket milyen kellemesen simogathatja most a selymes pázsit, kenyérbélb ől nagy
szakértelemmel lövedékeket gyúrnak, a tükörsima tóba hajigálják, s várják nagy türelemmel, hogy gy ű rűzzön a víz. A majmoknak sokkal könnyebb a figyelmüket elterelni, mint a kutyáknak, mivel a majmokat

mondhatni minden érdekli; ez _ természetesen _ pszichikai mozgékonyságukat illet őleg kedvez ő jel, s értelmességük fejlettségére utal, intelligenciájuk ugyanis túlterjed az életükhöz feltétlenül szükséges dolgok
határain; minden könnyű nekik, ami természetes kúszási és egyensúlyozási viselkedés űkre emlékeztet,
Igy például a kerékpározás: csak fel kell egy majmot ültetni a kerékpárra, s többnyire már halad is, az
egyensúlyozás a vérében van; hajítsunk fel egy majmot a fa csúcsára, fél kézzel megragad egy ágacskát,
s türelmesen csüng rajta, míg az lengésében megnyugszik; akkor felkúszik rajta, s olyan nyugodtan halad
az ágon tovább, mintha egész idő alatt sima talajon mozgott volna, ha az ág letörik alatta, .esés közben elkap egy másikat, ha az sem tartja meg, akkor egy harmadikat, s végszükségben az sem hozza ki
sodrából, ha lezuhan. A majmok emlékezete nagyon jó, tapasztalatokat gyűjtenek és célszerűen használják fel azokat, ravaszok és furfangosak, ügyesen tudják tettetni magukat, s ötletesen menekülnek meg
veszélyes helyzetekből. Ha jobban odafigyelnek, mondta az állatkert őr, arcukon gondtalanságot fedezhet-

nek fel: ilyenkor télvíz idején egészen megfeledkeznek róla, hogy a színes tapéták mögött rácsok vannak,
vegyék viszont szemügyre ezt a két ketrecet, ahova már nem jutott tapéta, ráadásul a betonpadló is festetlen maradt, mindjárt érzékelhetik a különbséget: a lakók arcán letargia és már szinte emberi szomorúság, nézzék, az eleséghez is alig nyúltak. A rácsok elé itt tejüveget tettünk, de ha kisüt a nap, a vaspálcák
mindjárt átlátszanak, e két ketrec lakói egyre soványodnak, s ha a munkástanács hamarosan nem hagy
jóvá eszközöket tapétára és festékre, még az is bekövetkezhet, hogy ezeket a különben igen közkedvelt
lakóink egyszerűen kimúlnak.
A látogatók a nem éppen kellemes légkör ellenére huzamos ideig maradtak a majmok téli szálláshelyén,
gondosan figyelték viselkedésüket, a fogságban majdnem mindegyik majomfaj összetart, bár hamarosan
kialakul kőztük az uralmi és alárendeltségi viszonynak ahhoz hasonló formája, amilyen a szabadon élő
hordákban tapasztalható: a legerősebb állat itt is kiverekszi magának az uralmat, s addig kínozza és gyötri

a magánál gyengébbeket, míg azok meg nem hódolnak; alárendeltjei mindenféle módon hízelegnek neki,
a nőstények mindent elkövetnek, hogy bundáját tisztán tartsák, de nem annyira férgeket keresgélnek
benne, mint inkább sós, számukra ízletes b őrpikkelyeket s b őrválladékot, amit élvezettel nyalnak fel; így
hát ezt a közismert tevékenységet nem helyes tetvészkedésnek nevezni. Páviánok, csuklyasmajom, ma-

kákó, csimpánzok, gorilla, sorolta készségesen az állatkert őr, mintha csak híres-nevezetes személyiségeket mutatott volna be a látogatóknak, s közben arra gondolt, hogy több évig tartó megfigyelései szerint a
csimpánzok félnek a sötétben, az id ősebb állatkertlátogató pedig arra, de felötl ő gondolatairól az állatkertőrnek természetszer ű en nem tett említést, hogy olvasta valahol: a gorillák csekély ellenálló képessége
a fogságban nem annyira testi, mint inkább lelki okokra vezethet ő vissza, elhagyják magukat, megbetegszenek; általában sok magasrend ű állat fogságban tartása okoz különös nehézségeket, a jó testi gondozáson kívül ezeknek az állatoknak ugyanis els ősorban lelkileg kell megértő kezelést nyújtani; a berlini állatkert
Bobbyján, aki hét esztendeig élt fogságban, különböz ő sajátos elváltozások és elfajulások mutatkoztak,
különösen a tarkóján és az izomtapadásra szolgáló csontléceken, feltehet őleg amiatt, hogy tartósan
természetellenes volt a fejtartása az állatkert látogatóival való állandó érintkezés következtében.
Most pedig mutatok maguknak valamit, mondta az állatkert őr, a hangja titkolózó és sokat ígér ő volt,
lényegében ezért is irányitottam el ő ször errefelé az utunkat, hogy tanúi lehessenek ennek a ritkaságszámba men ő jelenségnek, fejével a hályogos sarok felé intett, ahova már alig jutott el a keskeny ablakon
beszüreml ő világosság, a kígyóház, mondta, s ahogy néhány óvatos lépést tettek el őre, a látogatók a
ketrec dróthálója és üvegiapjai mögött megpillantották az óriáskígyót, piton, mondta az állatkert őr, Python
reticulatus, vagyis kockás piton, mint valami olajbarna, ezüstrajzolatú t űzoltófecskend ő , összetekeredve és
egészen mozdulatlanul, és ahogy mégjobban odafigyeltek, szemük tágra nyílt a csodálkozástól, mert az
óriáskígyó testén jól megtermett tengerimalac futkározott, mondhatni kicsattanó kedvvel és magabiztosan,
fekete-vörösesbarna-fehér foltos, selyemsz ő r-borítású rongylabda, ha jól vagyok értesülve, mondta az
idő sebb látogató, a tengerimalac az óriáskígyó kedvenc tápláléka, inyencfalata, talán beteg ez a kígyó vagy
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túlságosan jóllakott, de akkor is istenkísértés, amit ez a kis jószág m űvel. A pitonnak az égvilágon semmi
baja, ingatta fejét az állatkert őr, legalábbis fizikailag semmi: makkegészséges és minden bizonnyal rettentően éhes, tizenharmadik napja, hogy nem nyúlt táplálékhoz, pedig tíznaponként fogyaszt el egy nyulat
vagy egy tengerimalacot, ez a példány a harmadik napja van bent nála, amikor beengedtem hozzá, nem
kezdett el sz űkölni és visítani, ahogyan sorstársai általában szokták, nem lapult pihengve az üveglaphoz,
de rábámult a pitonra, láttam, hogy állja a tekintetét, no, meddig bírod, kérdeztem éled ő kíváncsisággal,
no meddig, és bírta a kis bestia, de még mennyire bírta, percekig, félóráig, végtére a piton unta meg,
lomhán betekerőzött a sarokba, a tengerimalac meg fölugrott a hátára, végigfutkározott rajta, apró lábacskáival kopogtatta a hátát, a fejét, gondolhatják, nem akartam hinni a szememnek. A piton ezóta sem
nyúlt hozzá, naphosszat egymás mellett heverésznek, még hancúroznak is, közös a vizesedényük, én
pedig egyre inkább hajlamos vagyok elhinni, hogy csoda tö гtént, ezek odabenn megbékéltek egymással.
Most ne keressék mindenáron a tanulságot, nincs ebben semmiféle tanulság, csupán azért hívtam fel
minderre a figyelmüket, hogy ha már olyan messzir ől idefáradtak, kapjanak valamit cserébe a fáradozásukért, a saját szemükkel láthassák: nagyritkán ilyesmi is megtö гténik az állatkegyben. A tengerimalacot
most még néhány napig bent hagyom a pitonnál, még kett őig vagy háromig, kíváncsi vagyok rá, mennyire
tartós ez a fura szövetség, hogyan viseli el a megpróbáltatásokat, hogyan áll ellent az állatkert egyik
legparancsolóbb hatalmának, az éhségnek, mikor fogy el a piton türelme, mert azén megsúgom maguknak,
elfogy bizonyosan, vagy mikor kezd el a tengerimalac normálisan viselkedni, sz ű kölve és remegve az
üvegfalhoz tapadni, mert akkor úgyszintén elvégeztetett; ha mindez mégsem következne be, megkegyelmezek a kis bestiának, kiemelem a piton ketrecéb ől, szabadon engedem vagy csináltatok a számára
valami tágas, leveg ős ketrecet, társat szerzek mellé, minden kényelmet megadok neki, a kiéhezett pitonnak
pedig beeresztek egy felhizlalt nyulat, remélem, egyeté гtenek velem: mindketten megérdemlik. De hát ez
állatkínzás, mondta a fiatalabb látogató, mégpedig egyértelm űen halálos kimenetel ű állatkínzás, s arra
gondolt, hogy az óriáskígyó egész erejét összeszedve hirtelen ront áldozatára, körülfonja és csalhatatlan
biztonsággal megfojtja, mindez olyan villámgyorsan megy végbe, hogy a folyamat egyes részleteit nem is

tudjuk kivenni, alig telik bele pár másodperc, a megragadott áldozat már benne is van a halálos szorítóban; csak nagyritkán tud sikolyt hallatni, néhány másodperc után elveszti eszméletét s hamarosan beáll a
halál; hasztalan kísérelnék meg ilyenkor, hogy a kígyót hurkai fellazítására bírjuk, szörny ű izomereje dacol
akár több ember erejével is, csak ha a zsákmánya életét vesztette, az óriáskígyó akkor lazít a szorításon,
ilyenkor nyelvét öltögetve vizsgálgatja a zsákmányt anélkül, hogy rendszerint teljesen elengedné, a
nyelvvel való tapogatózásnak az acélja, hogy megtalálja a kedvező pontot a nyeléshez, ez többnyire a fej,

mert ott találkozik a legkisebb ellenállással; ekkor indul meg a nyelés fárasztó m űvelete, ez a tengerimalac
sehova nem menekülhet az óriáskígyó el ől, kettős burok, üvegfal és drótháló szorításában várja elkerülhetetlen sorsa beteljesülését, még ha pillanatnyilag be is állt köztük a váratlan fegyverszünet. Azt mondtja,
állatkínzás, fiatal barátom, nevetett csendesen az állatkert őr, pedig kísérlet csupán, kísérlet az ő érdekükben. Mert ne feledje el, hogy ebben a szakmában mi a legfontosabb: kifürkészni a szokásaikat, a
viselkedésformáikat, mindezt pedig azért, hogy megfelel ő módon tudjunk bánni velük. Értem én, hogy az
éhes óriáskígyónak táplálékra van szüksége, makacskodott a fiatalabb látogató, de miégy nem csapja
agyon ezt a szerencsétlen jószágot és úgy dobja a kígyó elé, hogy maga milyen naiv és tapasztalatlan,
fiatal barátom, állatkegyügyben legalábbis, az állatkert őr most már leplezetlenül nevetett, hát azt képzeli,
hogy a piton a döglött tengerimalachoz hozzányúlna, már dehogy nyúlna hozzá, undorodva fordulna el t ő le,
a tojáskígyók kivételével a kígyók csak eleven állatokkal táplálkoznak, érdekl ődésüket kizárólag az eleven,
mozgó táplálék kelti fel, ellentétben a hiénákkal, amelyek csupán a dögre vetik rá magukat, az él ő áldozat
hidegen hagyja őket; ráadásul maga nagyon is egyoldalúan szemléli kísérletemet, kizárólag az áldozat
szemszögéből, figyelmen kívül hagyva, hogy kísérletem a pitonra nézve is — a maga szavával élve —
állatkínzás, hiszen kegyetlenül éheztetem, az éhség pedig a kígyónak legalább akkora istenverés, mint a
tengeri malacnak a felfalatás, nem állíthatja tehát, fiatal barátom, hogy elfogult volnék egyik vagy másik
lakóm irányában. Én azért tisztelettel megkérném, szólt közbe az id ősebb látogató, beszélgessünk még az
áldozatról, szenteljünk neki legalább annyi id őt, amennyit leend ő elfogyasztójának szenteltünk, hát jó, adta
be derekát az állatkert őr, látom már, mindenáron vizsgáztatni akarnak: a szelíd tengerimalac vagyis a
Cavia porcellus a legkedveltebb szobai állatok közé tartozik az egész rendből — igénytelensége, szelídsége és jóindulatú természete következtében; gyakran sokáig szünet nélkül szaladgál ketrecében körbekörbe, legszívesebben a fal mellett, s így hamarosan simára taposott ösvény jön létre; nagyon csinos állat,
különösen kedves, ha egy egész család együtt van, ilyenkor egyik a másik nyomában halad, s tán
százszor is megkerülik ketrecüket megállás nélkül; ha megfelel ően bánik velük az ember, hat-nyolc évig is
elélhetnek. Megtörtént egyszer, hogy valamelyik er őteljes hím kirágta a ketrec dróthálóját, de nem lett baj

belő le: a nagy család továbbra is állhatatosan körbejárt, ügyet sem vetve a jókora nyílásra, így köröztek,
amíg csak a piton szép sorban el nem fogyasztotta őket. Ennyivel tartoztunk neki, mutatott az id ősebb
látogató a gondtalanul tovább futkározó tengerimalac felé, s az állatkert őr és a fiatalabb látogató rábólintott.
Hogy elszaladt az id ő , mondta jóval később az állatkegy őr, és a karóráját nézte, óvatosan fölé tartva közben
tenyerét, hogy ne essen rá az es ő , amely kitartóan tovább csapkodott, egy óra múlott, gondolom, maguknak is koroghat a gyomruk. Szünnap lévén a büfé természetesen zárva volt, de az őr kulcsot kerített hozzá:
olajos szardíniát és tegnapi lángost ettek, a szardínia túlságosan halszagú volt, rég megavasodhatott rajta
az olaj, a lángos kegyetlenül rágós, csupán az apatini sör volt elviselhet ően h űvös. Amíg ettek, a büfé
nyitott ajtaján kiláttak az es őben fürd ő állatkertre, innen majdnem az egész állatkert látszott, olyan most ez
a kert, mint egy tengerbe szakadt sziget, mondta az id ősebbik látogató, mint egy különös szigetcsoport,
rabokkal és egyetlen rabtartóval, s a távoli szigetre gondolt, napsütötte sziklái között a kinyújtóztatott rabok,
275 akikre még csak rabruha sem kellett, távol a világtól megjárja a polgári öltözék, a fegyveres őrök, ahogy

puskájukat célzás nélkül elsütötték, s a nyulak, igen bizony, az üregi nyulak, amelyekr ől itt most majd nem
azért esik szó, hogy éppen csak szó essék róluk, hanem mert azon a szigeten hemzsegtek az ügyes
mozgású, mesterien cikázó rágcsálók, amelyek egy id ő után már akkor sem futottak szerteszét, ha
közvetlen közelükben dördült el a puskalövés: lassanként megszokták vagy kifinomult ösztönükkel megérezték, hogy rájuk itt úgysem pazarolják a lövedéket. Híressé váltak a Porto Santo-i üregi nyulak: itt a XV.
század elején az első telepesek kiraktak néhány Portugáliából magukkal hozott házinyulat, s ezek lassanként visszaváltoztak valódi vad üregi nyulakká, ez a feketés portó santól tengeri nyúl a legkisebb hegi
nyúl, nem nagyobb a tengerimalacnál (itt vagyunk már megint, gondolta, a tengerimalacnál, s ezután
aligha tudunk szabadulni tőle), s nem kereszteződik többé az európai vad üregi nyúllal; a darwinizmus
első időszakában ez anyúl nagy szerepet játszott, mint egy állat ismert időn belüli megváltozásának
bizonyítható példája.

Azt mondja, rabtartó, tiltakozott az állatkert őr, ugyan már, ne túlozzon, barátom, még hogy rabtartó,
hivatalnok vagyok én is, állami hivatalnok, ugyanúgy, mint maga, vagy annyi más millióan ebben az
országban, de ne is vesztegessük ilyesmire aszót, folytassuk a szemlél ődést, a beszélgetést, mert ránk
esteledik, mire végigjárjuk az egész állatkenet. A jegesmedvéket vették sorra el őször, a héthónapos bocsra
az állatkert ő r külön is felhívta a látogatók figyelmét, nézzék csak meg, milyen vidám, életer ős, hogy
bukfencezik, itt az állatkegyben született, rajta kívül Európában mindössze még egy jegesmedve él, amely
fogságban született, büszkék is vagyunk a teljesítményünkre, szívesen mutogatjuk, lássa meg a világ, mire
vagyunk képesek, aztán következtek a rossz b őrben levő farkasok, nehezen viselik a fogságot, magyarázta
az állatkert ő r, és végül az új lakók, a háromtagú elefántcsalád, amióta megérkeztek Indiából, majdnem
megduplázódott a látogatók száma, mert mit ér egy állatkert elefántok nélkül, két hónapig még karanténban
lesznek, ez abból áll, hogy fokozott ellen őrzés alatt tartjuk őket, egyel őre pórázra kötve, de hamarosan
elkészül a villanypásztor, s akkor szabadon sétálhatnak az ormányosok; éjszakára a lóistállóba helyezzük el
őket, rengeteg bajom van velük, több maroknyi kockacukor elfogy, mire sikerül beédesgetnem őket. A
lóistállóba, mondta az id ősebb látogató, de hát hol vannak akkor a lovak, lovakat jelenleg nem tartunk,
magyarázta az állatkert őr, az igazgatóság úgy véli, túlságosan sok ló szaladgál még szabadon errefelé,
ezek a jámbor háziállatok nem csigázzák fel eléggé a látogatók érdekl ődését, s ahogy egy pillanatra
behunyta a szemét, vihar el ől iramodó ménest látott, a zápor ott porzott közvetlen mögöttük, már-már a
farukat verte, csak vágtattak szélsebesen, aztán ahogy fényesre csutakolt hátukat kezdte paskolni, lassanként megcsendesedtek, mintha leh ű ltek volna, álltak g őzölögve, záporba nyújtott nyakkal; minden / ó élénk,
vidám, fürge, eszes állat, mozgásuk gyönyörködtető, a szabadon élő fajok szokásos járása sebes ügetés,
futásuk könnyed vágta; magatartásuk békés és jóindulatú minden állattal szemben, amely nem tesz kárt
bennük, végszükségben rúgással és harapással védekeznek. A ló patája nyomán már egészen ki volt
taposva a f ű , gondolta az idősebb látogató, köralakban mindenütt el őbújt a keményre taposott sárgaföld, a
ló gazdája erősen tartotta a hosszú szárú köt őféket, úgyis kifogok rajtad, hajtogatta, órákig jártatta maga
körül a mind csatakosabbá váló hatalmas vasderest, amely még akkor is ott körözött egyenletes vágtatással, amikor a három nyárfa koronája mögött lebukott a nap. A lónak igen jó az emlékezete, régi gazdáját
sok év elteltével is újra rögtön megismeri, odafut hozzá, rányerít, nyalogatja és igazán bensőséges örömet
mutat. Rögtön észreveszi, ha nem a megszokott lovas ül a hátán: hátra-hátra tekintget, hogy az új
helyzettel tisztába jöjjön. Az istállóból elmegy a kúthoz, a kocsihoz, hagyja, hogy felszerszámozzák vagy
levegyék róla a szerszámot, úgy fut a lovas után, mint a kutya, s magától visszamegy az istállóba.
Akkor hát folytathatjuk is tanulságos körutunkat, mondta az állatkert őr, a madarakat javasolom most
megtekintésre, a magasan ível ő üreges csontúakat és a földközelben röpköd őket, van egy példányunk a
fekete gólyák családjából, ezen a vidéken ez az egyik legutolsó példány, a fekete gólya természetvédelem
alá helyezett madár, egyes helyeken állománya a jelen évszázadnak a második világháborúig terjedő
időszakában állandóan növekedett, azóta viszont rohamosan fogyatkozik: mindenféle zavaró körülmény
iránt annyira érzékeny, hogy általában nem tér vissza, ha egyszer az emberek elűzik helyér ől, erdészetileg
kitermelés alatt álló erd őből például hamarosan eltűnik; vidékünkön főleg a Kopácsi rét nádasaiban volt
honos, de mióta megépítették a töltést, s nekifogtak a rét lecsapolásához, megkezdődött fogyatkozása,
majdhogynem teljes mértékben elt űnt erről a vidékről. A nálunk látható példány meglep ő módon majdnem

mindenben eltér fajtája tulajdonságaitól: könnyen barátkozó, keresi az ember és a többi állat közelségét,
amikor enni adunk neki, hízott kacsa módjára totyog elébünk, meglátják, mennyire mókás, és ami a
legkülönösebb, többé nincs szükségünk semmiféle ketrecre vagy dróthálóra, megszokott és megkedvelt
bennünket, teljes mértékben sikerült népes és sokféle családunk engedelmes tagjává tennünk, még
költőzőmadár mivoltáróh is megfeledkezett; engem ezúttal inkább a halak érdekelnének, mondta az id ősebb
látogató, az akváriumlakók, minden bizonnyal tartanak akváriumot egy ekkora állatkertben, s közben fura
módon a tonhalra gondolt, nem a ragadozókra, a süll őre, a csukára, a harcsára, de nem is a pontyra vagy
az aranyszárnyú keszegre, ami pedig esetében kézenfekv őbb lett volna, de a tengerlakó tonhalra, ette a
hatalmas, 3-5 méter hosszú és 150 kilogramm sulyú halra, amelynek háta színes kékesfekete, oldala
ezüstszürke, a hasa fehér, amely megtalálható messze az Eszaki- valamint Keleti-tengerben, az Atlanti
óceánban, nagy számmal Észak-Amerika keleti partjai mentén, az Indiai óceánban a Vöröstengertől a
Maláji fé/szigetig, f őleg azonban a Földközi-tengerben, s amely hal mozgékonysága révén messze
szétszóródik, az állatkertőr kicsit restelkedve tördelte kezét, igazán sajnálom, akváriummal egyel őre még
nem rendelkezünk, a munkástanács és a szakkollégium ülésén ugyan már többször is szóba került, mert
ugye, mit ér egy állatkert akváriumok nélkül, de anyagiak hiányában egyre csak halogatjuk a helyzet
rendezését, s ahogy szétszóródik, folytatta az id ősebb á llatkertlátogató, a partok mentén tömegesen fogják
az úgynevezett tonnárákban: a tonhalak megszokott útját roppant hálókkal rekesztik e l, s kedvező esetben
egyetlen alkalommal ezrével fogják őket; a tengernek, ahol ilyen létesítményt állítanak fel, legalább
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harminc méter mélynek kell lennie, a hálófal maga ötven méter mélyre tud nyúlni, mivel különböz ő
kamráinak nincs feneke, a háló jó része a fenékre fekszik, úgy, hogy nem szabad elmozdulnia, feneke
csak az úgynevezett halottas kamrának van, mert ezt a foglyul ejtett tonhalakkal együtt emelik ki; két
oldalra két hálófal nyúlik ki farokszer űen azzal acéllal, hogy beirányítsa a tonhalakat a hálóba, ez az
úgynevezett farok vezeti a tonhalat, mely különben a háló és a pa rt között kisiklanék, a kamrába, az
úgynevezett uszály tereli be azokat a halakat, amelyek különben kívül a nyílt tengerben haladnának el a
háló mellett; a háló összhosszúsága olykor több, mint egy tengeri mérföld. A hálónak ütköz ő hal először a
nagy kamrába kerül, amelynek nyílása szabadon áll, soha, vagy legfeljebb igen ritkán jut eszébe, hogy
visszaforduljon, többnyire mindenféleképpen át akarja magát vágni s így betéved a következ ő kamrába;
az úgynevezett sziget közelében, a kamrák kezdeténél csónakokon külön őrök tartózkodnak s figyelik,
mennyi hal jutott be a hálóba. Ha az őrt álló halász észreveszi, hogy az elüls ő komrák egyike megtelt,
megkísérli a legels ő halakat beterelni a következ ő kamrába, hogy így helyet csináljon az újabb jövevényeknek, erre rendesen elegend ő egy marék homok, melynek szemeitől a rendkívül félénk halak megrettennek, vagy pedig úgy terelik a halakat tovább, hogy egy külön hálóval összehúzzák a megtelt kamrát
s ezzel kényszerítik a tonhalakat annak elhagyására. Ha a háló eléggé megtelt és szélcsend állt be,
aminek érdekében a halászok ezer fohászt és imát bocsátanak az ég felé, elkezd ődik a mészárlás. A
környék lakossága osztozik a halászok izgalmában, az ország távoli vidékeir ől érkeznek kíváncsiak, hogy
végignézzék az izgalmas színjátékot. A kifogás el őtti éjszakán a tonhalászat vezére a halálra kiszemelt
összes tonhalat az elő- vagy aranykamrába, a halál valóságos előcsarnokába űzeti; az aranykamra nevét
azért kapta, mert a hálónak ebben a részébe került tonhal épp annyit ér a halásznak, mint az arany az
erszényében. Az öldöklés napján napfelkeltekor a halászat vezet ője az úgynevezett szigetre megy, hogy
megszervezze a tonhalak beterelését a ha/ottaskamrába; ez a m űvelet olykor nehézségekbe ütközik. Ha
minden jól megy, a vezér lobogót t űz ki: a zászló megpillantásakor a parton nyugtalanság és mozgás
támad, halászokkal és kíváncsiakkal megrakott csónakok indulnak el s még miel őtt a szigethez érnének,
abba a rendbe sorakoznak fel, ahogyan a halottaskamra körül állnak majd, két csónak, melyekben az
alvezérek tartózkodnak, meghatározott pontokon foglal állást, a többi bárka pedig a kettő között. A vezér a
kamra közepén választ helyet, úgy vezeti a támadást, mint ahogy a tengernagy irányítja az ütközetet. A
halászok — valamennyien szakadatlan üvöltözés közben, de nagyon lassan és lehetőleg egyenletesen
húzzák felfelé a halottaskamrát, minél közelebb ér a felszínhez, annál szorosabban összezáródnak a
bárkák, a víz egyre kevesebben forr, annak jeléül, hogy a halak közelednek. Ekkor a súlyos buzogányokkal felszerelt bunkósokra kerül a sor, a buzogányok hegyére vashorog van erősítve, a bunkósok a két fő
csónakba szállnak át és innen támadják a tonhalakat. Hirtelen félelmetes vihar kerekedik, melyet a bezárt,
üldözött, magukat halálos veszedelemben érz ő óriási halak verg ődése támaszt, a habzó víz elönti a bárkákat; a bunkósok nekivadulva dolgoznak: a zsákmány meghatározott része az övék, s ezért annyi halat
ütnek agyon, amennyit csak bírnak, s amellett lehet őleg a legnagyobbakat választják ki; ha ilyenkor egy
ember a vízbe esnék, vagy valami más módon kerülne veszélybe, bizonyára nem segítenének rajta, mert
a minél nagyobb zsákmány iránti vágy tölti el egész valójukat, csak ütnek, üvöltenek és huzgálják ki a
vízből a tonhalakat, amilyen gyorsan csak bírják. Mikor a halak némileg megfogyatkoznak, megállnak, a
kamrát újra feljebb húzzák, s így a még hátralev ő halak szorosabban összezsúfolódnak, újabb roham
indul meg és újabb öldöklés kezdődik; így váltakozik a mészárlás és a háló feljebb vonása egymással,
míg végül a halálkamra feneke is felbukkan, s már csak néhány tonhal van hátra; az idősebb látogató
homlokán verejtékgyöngyök gördültek lefelé, akár vihar idején a bárkák oldaldeszkáin a habzó tengervíz,
gondolta az állatkert ő r, a tüdeje enyhén zihált, látszott, hogy szervezetét alaposan igénybe vette ennek a
történetnek az elmondása, az állatkertőr egyre a fejét csóválta és furán nevetett, hát ez igazán férfimunka
volt, szinte egyetlen szuszra, hát ez nem igaz, szünnap ide vagy oda, már csak ezért is érdemes volt
magukat beengedni, ki gondolta volna; a fiatalabb látogató elakadt lélegzettel nézte az id ősebbet, erről még
neki sem mesélt sohasem, mi üthetett belé, s ha felakasztották volna, akkor sem tudja megítélni, mindezt
átélhette- e valamikor a másik, olvasmányélményeib ő l merítette, hosszú tengeri útról megtért részeges
hajósbarátai zavaros meséiből, vagy egyszerű en itt a helyszínen találta ki, ide kellett ahhoz jönniük, hogy
mindennek tanúja lehessen, borzongott és nem tudott mit mondani, s azzal sem volt már tisztában, mi a
valóság és mi a kitalált ebben az á llatkertlátogatásban, az állatkert őr észrevehette zavarát, mert kedélye
sen a vállára csapott, h ű , de elgondolkozott, fiatal barátom, lassan lebukik a nap és a maga szavát még
alig-alig hallottuk, talán bizony nem kedveli az állatokat vagy éppen nem ismeri eléggé őket, azért vagyunk
itt, hogy ezen a bajon segítsünk, melyik állatfajról kíván velünk diskurálni, fiatal barátom, ha meg nem
sértem? A kétéltűeknek van emlékezőtehetségük, vágta ki a fiatalabb á llatkertlátogató, s maga sem tudta,
ez meg honnan jutott az eszébe, de most már nem táncolhatott vissza, nem válhatok nevetség tárgyává,
gondolta, ettő l viszolygott leginkább: nevetség tárgyává válni, s megvan az a képességük, hogy asszociációkat alakítsanak ki, de e képességük semmi esetre sem sokkal fejlettebb a halakénál; megállapították,
hogy a békáknak van bizonyos tanulékonyságuk, másrészt viszont a rossz tapasztalatok nem teszik őket
okosabbá: mindig utána kapnak a hívogató csaléteknek, még akkor is, ha épp az imént szabadították meg
őket a csalétekhez kapcsolt horogtól; életük mégis, hacsak valami erőszakos halál meg nem rövidíti, sok
esztendeig tart még olyan körülmények közepette is, melyek minden más állat pusztulását okoznák, olyan
sebek, melyekbe más gerinces állatok feltétlenül belepusztulnának, a kétélt űeket alig zavarják, a legtöbbjüknek erős színváltoztató képessége van, a színváltozást különféle ingerek válthatják ki, sok kétélt ű
színváltoztató képessége a korral változik: a fiatal levelibékák például csak a zöld színt tudják különbözően árnyalni, míg az öregek szürkésbarna színt is ölthetnek. A színváltoztatási képesség szerepe
természetesen jelentős az állatok életében, sok kétélt ű, különösen a valódi békák, gyorsan tudnak
alkalmazkodni környezetük színéhez s ezáltal ellenségeik számára láthatatlanná válnak. A felhám elszarusodott rétege tavasszal és nyáron időszakosan lelökődik s újjal pótlódik, ez a vedlés a középeurópai
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kétéltűeknél hozzávet őleg minden negyedik héten megy végbe: a régi bőrt a szalamandrák izommozgásokkal vetik /e a farkukig, a békák törzsük és végtagjaik mozgásával érik el, hogy b őrük a fejükön vagy a
hátukon fölrepedjen és fokozatosan kiverg ődjenek belőle; régi bőrüket a kétéltűek sokszor felfalják. Hát
maga csuda egy szerzet, mondta hitetlenkedve az állatkert őr, s látszott, hogy alig képes a nevetését
visszafojtani, szavamra, csuda egy szerzet, de nem sok ideje maradt az ámuldozásra, mert a fiatalabb
látogató máris folytatta, ahol már valóban úrrá vált a sivatag, kétéltű többé nem található, de ott igen, ahol
— bárcsak időszakosan is —évente víz gy űlik össze; mert épp úgy, ahogy mifelénk télen, ott az ennek
megfelel ő száraz időszakban mélyen beássák magukat az iszapba vagy üregekbe rejtőznek és halálszerű
alvással vészelik át a kedvez őtlen időszakot; hát maga valóban bámulatos, mondta az dllatkertdr, és most
már nem is igyekezett a nevetését visszatartani, maguk mindketten bámulatosak, ha nem volnának, ki
kellene találni magukat, de ilyesmi szóba sem jöhet, hiszen itt vannak, még mennyire, hogy itt vannak, az
istenfáját, ezen már nem lehet változtatni, ráadásul én is itt vagyok, igyekezzünk hát mihamarabb egyezségre jutni, nézzék csak, amíg diskuráltunk, az es ő is elállt, fejünk felett szakadoznak a felh ők. Es az
állatkertőrnek ezúttal is igaza volt, nem esett már az es ő, jó régen elállhatott, a ruhájuk egészen száraz
volt, mint ahogy felszáradt és mindjárt fakóbbá vált a vörös salakkal leöntött sétaút is, a ketrecek fel ől
majdhogynem üdének hangzott a papagájok rikácsolása. Ajánlok én maguknak valamit, mondta az dllatkertbr, vegyék fontolóra: lassan ránksötétedik, maguk pedig az állatkertnek még a felét sem látták,
maradjanak bent éjszakára, nálam kényelmesen ellehetnek, éppen magukra vár a váltótársam ágya, ha
meg nagyon válogatósak, üresen áll néhány kényelmes ketrecem, no, mit sápadtak el, ezt természetesen
csak a tréfa kedvéért mondtam, reggel aztán, ha kipihenték magukat, folytathatjuk a körbejárást. Amennyiben úgy látják jónak, t őlem több napot is maradhatnak, látnivalóban nincs hiány, úgy vettem észre,
mondanivalónk is van egymásnak éppen elegend ő , felkínálom hát maguknak: ismerkedjenek meg az én
világommal közelebbr ől.
Az idősebb állatkertlátogató a fiatalabbra nézett, s úgy tett, mintha nem venné észre riadt és tiltakozó
tekintetét, maradhatunk nyugodtan. .N-ben úgy sem vár ránk senki, a szelíd tengerimalacokra gondolt,
ahogy óvatosan egymás nyomában haladva tán százszor is megkerülik ketrecüket, nagyon csinos állatok,
különösen kedves látvány, ha az egész család együtt van, lábuk nyomán tengerimalaccsapás képz ődik a
ketrec padlózatán, a tonhalakra, ahogy önkéntesen beúsznak a halálkamrába, kamrából kamrába egyre
mélyebben, ismerkedjünk meg hát alaposan ezzel a csodálatos világgal, belülr ől és aprólékosan, kamrából-kamrába jutva egyre mélyebben, majdnem mosolyogva csapott bele az dllatkertbr tenyerébe, kevésen
múlott, hogy meg ne öleljék egymást, s maga indult el, hogy még sötétedés el őtt helyükre illessze a vasajtó
nehéz reteszeit.
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tari
iatván
ellenfényben

ellenfényben felragyognak a kontúrok
ellenfélyben az arcok
fekete maszatok
gondoljunk csak a naplementékben
jövőkre menőkre
hogy a drága olvasókról se feledkezzünk meg
újabban
vad terveket forgatok fejemben
olvasóim kedvét szeretném eltalálni
fütyköst keresek magamnak
e vadregényes berekben
nem lesz itt kérem
semmiféle verekedés

amióta az eszemet tudom édes istenkém
egy testhezálló ütleg után kutatok
mennyire más érzés
botra támaszkodva nézni
a vonulást azt a szakadatlan gomolygást
a semmi lazúrja előtt

botot keresek magamnak
ezen a helyen kellene elnézést kérnem
a fáktól amiért minden águkban
furkósbotot Iátok
tudniillik
végső ideje lenne már nekem is valamibe kapaszkodni
valamibe
ami ragaszkodásomtól fényesülne
hisz a közönség
kedvében kell járnom
botot keresek magamnak
bűvészkönyveket forgatok és régi mesterekt ő l
régi kézm űvesektől tanulom
az eltüntetés tudományát

az összehajtható tárgyak titkát
„melyeket a b űvész kalapból, skatulyákból stb.
nagy mennyiségben vehet el ő"
a kényszerválasztásban
a szalondarabok előadásában
már vannak némi sikereim
szeretem
és csodálom a régi b űvészeket
kik még régebbi
talán a legrégebbi b űvésztől
a történelemtől
tanulták a szakma fortélyait
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„A közönség nagy része azt hiszi,
hogy a varázsbotban
valami furfangos gépezet van elrejtve,
amelynek segélyével a b űvész
mutatványait véghez viszi,
pedig tulajdonkép csak az a hivatása,
hogy a közönség figyelmét
bizonyos kézmozdulatoktól elvonja,
de ebben megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz."
botot keresek magamnak
varázsbotot
miben jól megkapaszkodhatom
ami ragaszkodásomtól fényesülne
s jóltartana:
„A bűvész egyik kezében egy kis pléhserpeny őt tart,
másikban a varázsbotot.
A serpenyőt gondosan megvizsgáltatja
s idő közben meggyújt egy kis szeszlámpát.
Az üres serpenyő t azután a láng fölé tartja
s elmondja, hogy a b űvész sohasem szenvedhet szükséget,
mert szellemei segélyével
bármily ételt el ővarázsolhat magának
az üres serpenyőből.
Most éppen rántottára jött étvágya.
Eközben észrevétlenül lecsavarta az üres
varázsbot kupakját
s mihelyt a serpeny ő forró lett,
a bűvész a botot a serpenyő fölé tartja,
nyitott végét a forró serpeny ő re teszi
s kavarni kezdi.
A varázsbot meg van töltve két tojás tartalmával
s nyilása egy kis vajjal betömve.
A bot melegedni kezd, a vaj felolvad
s a bot tartalma a serpenyőbe ömlik ..."
eljött a varázsbot
beszerzésének ideje
ellenfényben
izzó borzas kontúrral
a közönséget
közönségemet csillapítom
tisztelt hölgyeim és uraim
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nagyon jól tudom hogy ez egy kimondottan finom
előkelő hely
ennek dacára

technikai hiba tanúi vagyunk
piciny türelmet kérek
azonnal hozzák varázsbotomat
már jönnek is

tálcán hozzák a botot
nem lesz itt semmiféle verekedés
pedig ütni fogok
eszeveszetten csapkodok majd
bottal fogom ütni annak a nyomat...
valós kétségbeeséssel
ellenfényben kell csühölnöm azt
ami közönségem örömét szolgálja
annak idején
festő szerettem volna lenni
ha most fest ő lehetnék
vonatokban élném le életem
mint Mandelstam
vágtató tájak el őtt firkálnám
a bepárásodott ablaküveget
s ha szétmaszatolnám: kivilágosodna
„Az arab gyorsfestészet.
Ehhez szükséges egy keret nélküli olajfestmény,
melyet el őző leg vízben feloldott krétával kell bekenni.
Ha megszáradt, fehér vászonnak látszik
s kissé távolról pedig nem lehet megkülönböztetni,
vászon-e az vagy papiros.
A képet így meg kell er ősíteni valahol.
Hogy a mutatvány felt űnő legyen, egy festék-lemezt
vagyis palettát kell készítettniünk,
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ezt bekenjük el őző leg különféle olajfestékkel
és megszárítjuk. Ha a mutatványt el őadjuk,
egy bögrét megtöltünk vízzel, az ecsetet bemártjuk
és a festék-lemezre tesszük,
mintha festéket akarnánk reá felszedni.
Az ecsettel most egyszerűen csak a krétát
szedjük le a képrő l s ekkor a kép régi színe látszik,
de természetesen úgy kell forgatni az ecsetet,
mintha valóban festenénk."
ellenfényben
pokoli lámpalázzal
csillapítom közönségem
mindenki volt kezdő — motyogom
fog ez menni
majd én is eltanulom a történelemt ő l
a vonószerkezeteket
a pedálokat
a süllyesztőket átfordítással
fogok még én is
czilinderben szüretelni
leszek még kifogyhatatlan zsák
likőrgyár a vizesüvegben
trafik a kalapon
vándorló állatsereglet
vízből tinta
tentakanál
pénzverde a tenyérben
czérna hurok
hajhurok stb. stb.
stb.

brasnyó
istván

(folytatás)

sziru

Ám a széltől, huzattól a dolgokból áradó valós zeneként hátat fordítva a helynek, felszáradunk az es őtől,
majd egy gurigázó koponyába fészkeljük be magunkat, valamikori, szeszt ől, dohánytól, narkotikumoktól
származó bódulatoknak a csontba vájt érhálózatába, ahonnan többé bizonyára nincs módunk szabadulni.
— Meg kell hagyni, gyönyör ű esténk van. A zápor kellemesen leh űtötte a vénasszonyok nyara forróságát,
megmosta a leveleket, csak az a kár, hogy még nem délben — erre gondolunk, s valaki ki is mondja
észrevételünket. — Az alkonyat csupa t űz, mintha téli lángnyelvek vívnának egymással a kandallóban,
némán, mintegy eszméikkel.

A férfihang egy erkélyr ől száll fel, amelynek k őlapokkal burkolt padlója még nedves a zápor iménti
cseppjeitől, az erkélyen pedig egy vörös hajú n ő is üldögél, a lénye meglepően emlékeztet ugyanerre az
alkonyati hangulatra, ez á гad szótlanságából, rövidlátónak t űnő szeméből, hogy szinte érezni, képtelen a
közeli dolgokat látókörébe fogni — valamerre mozdítani vagy fordítani kellene, irányítani a pillantását,
felhívni vagy ráterelni a figyelmét az égbolt egy opálos sávjára: ám lehetetlen, hiszen ugyanez a pillantás,
az ő tekintete válaszol neki a nyugati égaljról, fokozatosan elborulva, kihunyva, éjszakai sejtelmeket
sugallva, amelyek majd rendkívüli érzékenységgel vacogtatják a fák lombját, h űvös áramokat futtatnak,
mintha a tenger ömlene át éjszaka békésen az égen, ráér ős, hosszú hullámokat görgetve, ami megszabja
az alvók lélegzetvételének ütemét.
Mintha látszólag ehhez igazodna itt az élet; ám más fényekkel, más villanásokkal is számolni kell,
növekedő , feljövő dagályokkal, amelyek áttöréssel fenyegetnek, _úgy buknak keresztül az agykérgen, akár
az égboltozat tetején, hogy csak a haj borzolódik össze véletlen fuvallatuktól:
— H űvös lesz —állapítja meg a n ő, s talán körmeire vagy tenyerébe vet egy pillantást, mintha a beleírt
rajzolatokat venné újból és újból szemügyre —, nemsokára ta кaró kell.
Ám ahogy az alkonyat fényei letompulnak, feláll, néhány lépést tesz, amelyek úgy koppannak az erkély
kövén, annyira egyenetlenül, mintha érett csonthéjú diók hullanának be valahonnan éles csattanással,
kimondhatatlan, fáradt magasságból — talán a vihar utolsó nyomai.
Mégsem emlékeztet azonban mindegyik vihar ennyire arra a régi, kései zivatarra, amelynek következtében
rendkívüli módon, mint valami alig látható, más szín ű szálat a kelmében, selyemszálat a bankjegyben,
ismerte fel önmagát, nézett el őször farkasszemet az ablaküvegeken tükröz ődő rettenet fényeivel, különleges szenzációjával:
hangok, amelyek senkitől és semmitől sem származnak, természetesek, mert a leveg őben vannak;
a mama hangja, ám artikulálása megmagyarázhatatlan, nem gyöngéd, inkább éles, nem sürget ő vagy
követel őző , hanem hosszúra nyúló és alázatos, akár egy csillag fénye vagy a hó hömpölygése szeles, téli
estén, vagy a felcsapódó por a délutáni városi utcán —paták, kerekek csattogása, amelyek céltalanul futnak
és soha célba nem érnek —, s az ajtót egyszerre ló horzsolja kívülr ől érdes orrával, s békésen hunyorogva
dobbant az el őszobában, de mintha csak valami nehéz tárgy esne le, talán virágcserép vagy nem pendül ő
súlyos edény, úgy elnyeli a dobajt a sz őnyeg, s nem lehet utánanézni, az ajtók zárva, egyedül az erkély
felé szabad az út, ám ott épp most bomlik ki a zivatar széles panorámája, mindegyre közelebb nyomulva,
egyre élénkebb és veszélyesebb színekkel torzítva el a leveg őt, fokról fokra érdesebb és magabiztosabb
hangon érvel — a ház most szinte lakatlannak t ű nik, csak a mama hangja tölti ki, meg olykor hallani még a
ló dobbantásait, ahogy le-fel mászkál, fel-alá vonul és súlya alatt megnyikordul a parketta, miközben a
papa odajár.
Vad, zivataros tengereken, idegen zászló alatt elveszetten sodródó hajókon, csak a soha ki nem alvó
szivarja parazsát látni, hiába csap arcába tajték, hullám, talán még a villám is, ég ő szivarja biztosabb pont
a sarkcsillagnál, akként világítja be a felh őket, miként egy barlang falát, hirtelen magasba szök ő és óriásira
táguló boltozatát: ott már a pokol szája van, s ha átvág a poklon, nem marad számára más kaland,
kénytelen lesz visszatérni és nyugton megülni az erkélyen, amely a bezárt szobából nyílik, s azontúl nem a
távolság, hanem csupán a mama duruzsoló hangja fogja nyugtalanítani és a ló járkálása a szomszédos
helyiségekben, mintha sz ű k járatokon préselné át termetes testét, óvatlanul le-lelök egy-egy dísztárgyat,
amit utána horkantva megszagol, majd nyelvével még végig is nyal: nem sós-e véletlenül.
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S ha megjön a tél, Amundsen kapitányként áll majd a jégcsapoktól csillámló erkélyen, tengerészköpönyegét szorosan összehúzza magán, s nehéz, vasalt csizmájával a kövezetre fagyott havat rugdalja, de az
egész lávány a menyasszonynak öltözött fákkal a háttérben olyannak t ű nik, mintha valójában ott sem
volna, csak fényszakállas alakját másolná ide a leveg ő sziporkázása, trópusok és szaharák anyagából,
aromájából, illatából, verőfényéből: olyan ember, aki a déli félteke nyarait éli, idegen égaljak megszállottja,
és telet már évtizedek óta nem is látott.
Levelet csak nagynéha ír.
A mamát ilyenkor Feliciánakszólítja.

„Bela Vista, Karácsony este
Drága Felicia és Szilvia!"
—így kezd ődnek a levelei, azzal, hogy a helységek vagy a kiköt ők neve mindig más, egyre újabb terepeket
derít fel a mama elkápráztatására, vagy hogy kétségbeesésbe kergesse, megbokrosítsa a lovat.
„Tudatom Magukkal, hogy jól vagyok, ha nem számítjuk, hogy legutóbb maláriát kaptam Zanzibárban."
Ez a rejtélyes, néven nem nevezhet ő távolság, amely a magázáson keresztül nyilvánul meg; a mamát magázza, ez rendben is volna, de miért magázza a tüzet, amely sorra elégeti a leveleit? A lángokkal is
tudatni szándékozna valamit?
„Tudatom Magukkal" —válik láthatóvá egy pillanatra, de az érdes tapintású, drága papír hamarosan kifakul, a lándok, ahogy tudomásul veszik a szavakat, nyomban le is törlik.
„Zanzibárban egy mulatt tengerész ..."
„A Cape Town-i postahivatal címére poste restante ..."
A lángujjak szorgalmasan lapoznak a nyolcadrét hajtott papír foszlányai között:
„Nem tudtam már bélyeget szerezni, mert este nyolc után ..."
Tehát ez a levél bélyeg nélkül érkezett, a címzett, a mama portót fizetett. (Nem volt rajta feltüntetve
a feladó címe, hogy visszaküldhesse.)
„Amint értesültek róla, nyomban arra kértek, hogy adjam át Maguknak legszivélyesebb üdvözleteiket ..."
Itt végetér a lapozás, és a szürke, szinte súlytalan törmeléket a kémény irányába sodorja az áramlás, amely
akár a forró trópusi szél, égeti, perzseli a szemet, hogy kellemesebb borogatást el sem lehetne rá képzelni
a dühöngő zivatarnál, amelynek pászmái süvítve be-becsapnak a nyitott ajtón.
S utána ismét hosszan világoló alkonyat következik, nem mindjárt ez a mai, inkább olyan, mint Pireusz,
sőt Fiume nyárvégi beesteled ő ege, amikor északi irányból a szokásosnál er ősebben támad már a fuvallat,
űzi a tenger melegét, és csak hajnalbán fordul majd ismét a visszájára, húzódik fel a magaslatokra,
ahonnan a tengeri kiterített ezüst szín ű selymek határtalanságának látszik, a mama pedig kilép az ajtón,
karcsúbban, mint valaha, s a ver őfényben úgy emeli szeme elé a kezét, akár egy cicomás egyenruhájú,
tisztelgő admirális.
— A lovat otthon hagytuk, elpusztul éhen vagy szomjan vesz...
Micsoda sejtések lesznek úrrá a leveg őn Varicello látogatása el őtt!
Katonazenekar vonul az utcán, sorra csapódnak ki az ablakok spalettái, és a szobákból a borzongó homály
gyászszalagként hullik a csillogó trombiták nyakára. Csupa fürd őhelyi, bánatos melódia, szomorkás szél
veri fel az utcai szemetet, a mama leengedi a kezét, talán sírni szeretne vagy sírni kell neki, testi funkciói
közé végleg bevette magát a sírás is, vagy csupán Varicellót készül így fogadni, kisírt szemmel és megtörten, egyre csak a távoli tengersík felé tekingetve, ahol a hatalmas hajók csónakokat borjaznak a vízre.
Amint kissé felmelegszik a reggel, verejtékezve kaptat valaki felfelé az emelked őn, majd a kapu rácsát
rázza, mert sehogyan sem boldogul a kilinccsel: jobb kezének három ujja hiányzik, s a maradék kett ővel,
akár valami irdatlan csipesszel nyúlkál be a rács közén, hol az egyik, hol a másik vaspálcát ragadja meg,
majd a két ujját a szájába dugja — a hüvelyk- és mutatóujja van meg —, s öblöset füttyent, mintha a tatfedélzetről küldene jelzést a hajó orrába, mivel sem síp, sem harang — ebben az esetben kapucseng ő —
nincs a keze ügyében.
— Varicello — mondja a mama, és a szeme alját simogatja a púderpamaccsal —, jobban tennéd most, ha
kimennél a kertbe játszani. Varicello nem szereti a gyerekeket...
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A kertből csak annyit látni, hogy a mama a kezét, amellyel az imént oly hosszasan tisztelgett, a kétujjú
embernek nyújtja, s az tenyerét, mint valami madarat, a mutatóujjára hagyja telepedni, majd kimondottan
fekete ajkához emeli, hogy megcsókolja. A mama arca sápadt, tartózkodó, szinte zárkózott, akárha valami

rendellenes szertartáson venne részt, amire nem saját elhatározásából , hanem egészen más cél elérése
miatt kényszerül , de erről a látogató mit sem sejthet , mert a mama arcán hamuszürke maszk van, csak
néhol világít át rajta egy-egy lángvörös folt, miként a levelek papírosának hamuja színez ődik el a tűzben.
Egy öreg fenyőfán , még a kerten is túl, madár sikolt: bizonyára Varicello füttyét utánozza.
A lódobogás elhal a távolban , a fülben éled fel újra , ahogy egy terebélyes fehér felh ő hömpölyög át a magaslat felett , ugrik át az utolsó akadályon , hogy elérje eredend ő elemét , a vizek kimondhatatlan tágasságát,
vagy csak fehér füst csap fel húsz vagy harminc ágyú torkából egyszerre , s ez a morajlás t ű nik a paták
kitartó , szikrát ütő csattogásának , s ebből a morajból bontakozik ki a ló alakja , ahogy a hegytetőn díszsortüzet adnak a világ számára , és a csatahajók árbócáról zuhanni kezdenek a zászlók.
Az ablakon keresztül mintha a mama alakját lehetne egy szempillantásra látni, ahogy a vágtató ló árnyéka
az üvegtáblára vetül, s letörli róla a kert tükröz ődő formáit : keble szinte fedetlen , haja összezilálva , s arcán
megmagyarázhatatlan pírja a gyöngédségnek és a riadalomnak.
Miért nem sikolt vagy hívja fel magára másként a figyelmet? Ám még csak nem is int, karja mozdulatlanul
áll összekulcsolva a mellén , s aztán visszahátrál a magas ablakból , mintha csupán a ló megjelenése csalogatta volna el ő a háttér hirtelen becsapódó kapujából . Varicellónak nyoma sincs , pedig nem távozhatott el,
nem hallatszott a kapuszárny csörrenése , tehát valahol a házban maradt , sötét kalapját a szemébe húzva
áll vagy lapul valamelyik ajtószárny mögött , így készülve halálra rémíteni a mamát.
És a gyerekeknek félniük kell t őle . A lemetszett három ujjától , amelyeket bizonyára a zsebkend őjébe csavarva hordoz , azon véresen , és bármikor kész el őkapni a zsebéb ől , s akárkinek az arcába hajítani .. .
Vagy annyi minden másra kapható lehet , amit elmondani talán nincsenek is szavak , esetleg csak lerajzolni
lehetne a kerti pad támlájára vagy a háznak az utca felé néz ő falára, hogy mindenki tudomást szerezzen
Varicello garázdálkodásáról a házban , a padláson vagy a mama szobájában.
És Varicello árnyékként vagy valósan is szakadatlanul jelen van , ritkán lehet ugyan látni, de éjszaka egyszer vagy kétszer biztosan végigmegy a folyósón , és annyira idegenek a léptei, hogy nem is csoda, ha a
mama szóba sem meri hozni ittlétét.

A nyárvég száraz , napról napra egyre inkább kiaszik , a levegő hirtelen , viharos szelekt ől felkavart kőporral
telik meg , a kertben elsápad a f űszálak kardja , és engedelmesen a földre hajlik a mind élesebb szögben
tűző napsugarak előtt. Varicello mintha a tet őablakon keresztül leskel ődne a tenger felé , ahol a tetőormok
nem állják útját a pillantásnak , arról vár valamit , talán orkánt, hogy kereket oldhasson a viharosan közlekedő éjszakában.
A város napok óta fekete , szálldosó lobogókkal van tele , az utcán gyászszalagok hömpölyögnek , áradnak
ki a kapuk alól , majd állnak össze hömpölyg ő folyócskákká és esténként a csillagok sokkal hidegebbek,
olyan fényük van, akár a szikrázó , sugaras érdemrendjeleknek . Ez a feketeség szakadatlanul Varicellóra
emlékeztet , az ő árnyékában lehet talán ilyen sötét és érezni ilyen fagyosságot.
— Mi köze van Varicellónak ehhez a sok fekete zászlóhoz és szalaghoz?
A mama pisszeg , ahogy a szél hangja a lassanként kialvó fény ű kertben az ablak alatt, s mintha az üvegen
Varicello árnyékának egy darabja libbenne meg.
A tenger azonban váratlanul elenyészik , és ismét a mi erkélyünk emelkedik talán egy szintbe az egyre
fáradtabb alkonyattal , s esti madár szárnysuhintásaként hallani a korábbi férfihangot:
— Odalenn már gyújtogatják a lámpákat , ideje lesz vacsorához ülnünk.
Megint két-három tétova n бi lépés az erkélyen ; fáradságos munka lesz kikutatnunk ezt az id őt , ahonnan
cipősarok - koppanások hallatszanak vagy hatolnak a fülünkbe , mind határozottabban , az égzengésnél is
kellemetlenebbül , mintha be akarnák szakítani koponyánk boltozatát.
— Neveket kérdezhetnénk.

— A mama?
— Naményi Zsófia.
— A papa?
— Steindel Hugó.
— A nő?

— Akkor Steindel Szilvia . De most férje van, alighanem már második . Tehát Szerecsényi Mihályné , született
Steindel Szilvia.
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— Az első férje nevét is kellene tudni, amennyiben létezett .. .
— Még nem fontos, kés őbb pedig majd csak emlékeztetni fog rá valami, egy mozdulata, vagy a közepén
elválasztott haja. Egyel őre az alanya a legérdekesebb. Vagy az apa?

Fiume, 1893 júniusa
A kikötőben egy Lusitania nev ű gőzös horgonyoz, pontosabban a kiköt ő el őtt, roppant méreteir ől egyből
felismerhető . Utasokat vesz fel, úticélja: a Szunda-szigetek, bár innen nem sokan fognak épp a Szundaszigetekre utazni. A nyár virágban áll, hatalmas hortenziafürtök fogják fel a napfényt, villamos kanyarodik
el közöttünk, zenének nem mondható, méltatlan csikorgással, de valahol zene szól, fáradhatatlan és eszeveszett húrnyiszálás hangzik, már-már békétlenked ő , rendzavaró, csendháborító, amelyet a Lusitania
sürgetőnek ható kürtszava némít el vagy harsok túl egy-egy pillanatra: követelik vissza a csónakot a partról,
miközben a hajógépek máris a Szunda-szigetekr ől dohognak valamit.
(Különben emlékezned kellene, Valentino, a szomorúfüzekre, amikor csúcsaikon a fiatal, szinte még bolyhos hajtások zöld bársonyként libbennek meg az alkonyati szélben, vagy a haragoszöld babérsövényre
a múzeumkertben, a megnyesett laura poeticóra, de mégis inkább a harmatot könnyez ő szomorúf űz ragad
magával, amelynek lombjából forró délben is ritkás permet hullik alá, szivárványos sugarakat pendítve
a még bokrosodó, egyenesre nyírt pázsit felett, ahogy a lépcs ők elő tt vet csak enyhe hullámot, mintha
zöld víz fenyegetné elárasztással a bejáratot. Odabenn, az épület termeiben pedig kíméletlen szúpercegést
hall a sokat próbált fül, olyan zajokat, amelyek az id ő mindent megemésztésének folyamatát kísérik
vagy épp magát a folyamatot jelentik, csiklandó vibrálásuk lassanként áthatja a látogató testét is, észrevétlenül megtépázza b ő r alatti hajszálereit, a viaszok és a preparálószerek szagától pedig t ű rhetetlen fejfájás
veszi elő , s gyötri már ezentúl talán örök id őkig
De a volt kormányzói palota szélesre tárt rácsos ablakán
keresztül leny űgöző sziporkázással tör be az égbolt szemernyit sem fakuló, szinte diderget ően hideg kékje,
fényes szirmokként aláperg ő sója, amely átitatja a leveg ő t és enyhén, távolról szállongó füstként csípni
kezdi a szemet, mintha hirtelen emlékek igyekeznének magukat bevenni a látogató ruhája alá, s ezt már
most sem tudná könnyek nélkül elviselni.)
...

Látszólag akárha a nekikeseredett, délel őtti zenéből öltene testet, ebb ől formázódna meg, az egyenesre
nyesett sövényei túl Varicélio t ű nik fel egészen világos öltönyben, girardiban, mint aki idomulni szeretne
környezetéhez, s arcán is valamiféle mimikri észlelhet ő , fiatalsága mögé bújik, a kés őbb csonka kezében
tengerinád sétapálcát forgat; csupa hiúság, önteltség, míg a móló felé tart, s mintha csupán véletlenül futna
itt össze régi ismerő sével, a Lusitania partra küldött csónakjába eléggé vonakodva épp beszállni készül ő ,
a beszállást azonban szemlátomást egyre halogató, elodázó emberrel, aki szinte ugyanazokat a tétova lépéseket teszi a móló kőkockáin, mint sokkalta kés őbb a fiatal n ő az erkély kövezetén: Steindel Hugó az,
a papa, miközben óralánca elutasítóan megcsillan, a lánc hegyikristály fityeg ője pedig kétségtelen gy ű lölettő l szikrázik fel a napfényben, ám Varicello oly természetes közönnyel fordul hozzá, mintha egy perce
sem volna még, hogy elváltak, talán csak azért, hogy néhány szivart vegyen a délel őtti zenés kávéházban,
s mivel eddigre mindent volt idejük b őven megbeszélni, már-már természetesnek t ű nnek rövid, visszájára
fordított utasításként ható kérdései:
— A csomagjaid?
— Már felküldtem — tesz még egy-két oldalazó lépést a nyilvánvalóan rá várakozó ember, talán szándékosan fordulva úgy, hogy óraláncán kihunyjanak a gy ű lölködő sziporkák.
— A hajójegy?
Egy bólintás, egy lépés oldalt, miközben megtapintja a zsebét.
— Mikor lesz az indulás?
— Azonnal.
A tető k fölül most végtelenül gyöngéd fuvallat ereszkedik alá, talán hogy bebugyolálja a testeket és felitassa verejtéküket, s tapintatosan lesöpörje a móló k őlapjait, ahonnan, miután a csónak eltávolodik a parttól,
eltű nnek a bámészkodók, a véletlen járókel ők, a délel őtti korzóra a cselédlány kíséretében kisettenkedett
csitri kisasszonykák: egy-egy tengerésztiszti egyenruha háta villan meg csak tükörként az utcák árnyékos
oldalán, s az olivaolaj ont átható szagot a konyhák ablakán keresztül.
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Alexandriában a poggyásznak nyoma veszett. Hat ütött-kopott b őrönd maradt vissza helyette, dugig tömve
viseltes női ruhanem űvel, amelyért még a zsibvásáron sem lehetne egy egész angol fontot kapni. A legégbekiáltóbb a dologban az, hogy a hajóról nem szállt le n ői utas, csak egy itáliai görög. Mindent megteszek, hogy visszajussak Alexandriába, ahol talán még nyomára juthatok a görögnek. Amennyiben ez nem
sikerülne, a partvidéken leszek kénytelen maradni, amíg csak nem történik valami. A társaság csekély kártérítést ígért, Alexandriában talán átvehetem, s ez az összeg egy id őre elegend ő lesz.
Nagy loccsanás a parton, mintha valami tengeri szörny törne rá a szárazföldre, hogy mindenestül elnyelje
vagy teliöklendezze gyomra feltorlódott tartalmával, bár ezzel sem sokat változtatna a világ külszínén: nyirkos mocsokban lábalnánk térdig, mint a nevezetesebb orkánok után, testünk bosszantóan nagy súlya alatt.

II
(felicía)
A félhomályban az ablak előtt lassanként olyan formát ölt, akár egy zöld, bordázatlan bársonyból varrott
bábu: talán az esthajnalcsillag felt ű nését várja, sebes és ködös forgását a nyárvégi fülledtségben megmerült szobán keresztül —bizonyára ezért is áll tárva ajtó és ablak, mert csak a messzi sz őlőlugas leveleit
rázza meg egy futó, esti fuvallat, a légáramlás már nem veszi hátára a benti leveg őt; vagy ekként vár hírt,
sejtelmet, az égbolt utolsó hunyorításával érkez ő üzenetet, megérzést vagy jeladást, amíg csak annyira
előre nem halad az id ő , hogy önmagától elálmosodva jobbnak nem látja tapogatózva nyugovóra térni, hogy
ettől kezdve álmában adja át magát ugyanannak, amit a napvilág nem hozott meg a számára, az utazó
férfi jelenségének, gondolatának vagy puszta maga elé képzelésének. Másfél hónapja növekszik már az
utas, irdatlan poggyászhalmon, vasalt b őröndök hátán hajózik, útiköpönyege mindent átható sarki fényben
libben meg, de nem tudni, hová ta rt , ő maga pedig nem szól semmit, csak a szakálla n ő, egyre borostásabb
lesz, de ahogy elmúlik egy hónap, lassan átalakul az arca, kicserzik a fények, sarkosra marják a szelek, de
a szakálla kellemes puhaságúvá és vonzó illatúvá válik, olyanná, hogy álló éjszakán át simogatni lehetne,
ám csupán asztrális anyaga van jelen, s bár nem tapintható, mégis fényt vet a b őrre, tartósan telisugározza
a falak síkját, mintha ekként szándékozna közölni vele valamit.
A fák lombjából lassan tovahalad a nyár villózása, árnyékuk napórája hosszú őszt vet a leégett zöldségágyásokra, és csak a méhek zsongása marad andalítóan a régi, mintha tavasz volna, és ugyanúgy önti
el az akácok sárguló level ű koronáját a fehér másodvirágzás. Kinn az országúton megindulnak az őszi szekerek, a sötétséget mindinkább szénaillat hatja át, akár a régi nyári éjszakákat, amikor a szér űt gubancos
subában őrizte a cs ősz, s pipája parazsa harcias Mars csillagként világított. De mennyi fehérség pazarlódik
el hiábavalóan, ha nem issza magába id őben a meggondolás vagy a megbánás alkonyata, s ha túl hoszszan világít az arcokba, holtlényként id őtlennek, örökké tartónak érezve magát, s alig marad bel őle több
egy régi séta emlékénél a homályba bukó erdei ösvényen, amelynek fokról fokra elsötétül ő zöldjét feltoluló,
de megnevezhetetlen érzelmek párnázzák ki, vagy csak érzések, futólag tapasztalt álombeli szenzuális
vágyak, függetlenül attól, hogy nem is volt idejük, alkalmuk a határozott emóció körvonalait vagy kiterjedését ölteni, csak felületes súrlódások, véletlen érintések váltották ki azt az elképzelést, hogy valami módon
szükségesek, esetleg a továbbiak folyamán nélkülözhetetlenek lehetnek, s most, ennyi id ő múltán, kavargó
páraként homályosítják el és ülik meg a szemét, bens őjét, lélegzetét hevítik minduntalan, amit az utasnak
éreznie, percr ől percre tudnia kellene, akárcsak azt, hogy egy napon a képe e vak köd mögött fakulni kezd,
mintha téli dér lepné be, el őbb csak a szakállát és a szemöldökét, mélyen a homlokába húzott világos szín ű
kalapját, de utána b őrére is átterjedne a jégkristályok lerakódása, míg csak tekintetét is ki nem oltja, s arcából nem marad más egy széltől elragadott, céltalanul csattogó üres lobogónál, amely el őbb-utóbb rojtolózni
kezd, s hosszú férceket, fehér ökörnyálszálakat eregetve megy veszend őbe a káprázatos nyárvégi hangulatok igézetében.
Hiszen egy nap a test mindenképpen elfogja unni mozdulatlan töprengéseit, a tulajdon, régesrég feltáratlan
homályát, amelynek nekivágni annyi, de annyi bátorság kellene, amennyi csak az epekedés felhalmozhat
a világban, minden epeked ő sóvárgás és felmutathatatlan megalázottság: ez nem szenvedés és nem boszszú, hanem téboly, oly végtelenül hosszan tartó, akár egy éveken át magányosan és szakadatlanul kötött
harisnya szára, amikor a t űk egyszer csak véglegesen a leveg őt kezdik böködni, mert elenyészik az élmény
és a tapasztalás fonala, amit még rájuk lehetne hurkolni — hallatlan, kiáltásnak is beill ő sóhajtás szakad
fel majd ekkor valahonnan, de már nem a testéb ől, mert igazi teste ett ől számítva tulajdonképpen nem
is lesz; tehát egy forrás vagy eredet nélküli hang üli meg vagy gyötri majd körötte a leveg őt, hajszálait kezdi
cibálni, lehetetlen zengéseket kondít meg fülében az éjfél harangján, sötét búrájába kényszeríti, hogy elmerüljön a tulajdon félreérthetetlen és vigasztalan helyzetében, amelyet nem ő maga alakított ki magának, és
nem is a sorsa vetette erre a kárhozatra, hanem az utazó soha el nem oszló árnyéka.
Amikor aztán sokára, az id ő minden tiltakozása ellenére h űvös, harmatos őszi reggelek mutatják a nyári
csillagképek elmulásának verejtékét, a rémes és a szívben lüktet ő éjszakai vadászatok egyedül kimutatható eredményét, az Orionnak túl korán a szemhatár fölé emelked ő csábító süvegét, amely majd váratlan
fordulatokkal fog szolgálni e megunt játszmában —árnyéktalan elutazást helyez kilátásba, vonatkerekek
kattogását és a vasúti fülkében töltött éjszakákat az Auer-harisnya fényénél, amint vízmélyr ől származó,
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zöld szemként mered álló éjszakán át a helyváltoztató lényére, vagy há testileg is látható lelke volna, e lelkébe, szigorúságot követelve t őle önnönmagával szemben, amely ki tudja, mikor oldódott fel sohasem elég
komolyan vett seküje alól
...

Idegen vidéki városok őszi éjszakai pislákolásába suttogott hó- vagy csak hajnali dér illatú szavak, amelyek
fáradtan és szomjasan, buborékként szakadnak el kicserepesedett ajkáról, útitárs híján csupán önmaguknak: mindössze ennyi az, amit feleselésnek mondhatunk a megtett úttal, talán részleges tiltakozásnak kibontakozó sorsa ellen, ahogy éjszakai gyilkos madárként húz vele egyirányban a vasúti kocsi teteje felett,
irányítva vazomotorikus idegeit, erei sz űkülését és tágulását, szíve elszorulását, amely széjjelpukkanva
annyi, de annyi mindent képes lenne szertefröcskölni magából, az idegen, titkon őt figyelő szemekbe és
a leskelődők bőrére öklendezni, visszatarthatatlanul rájuk égetni a megbántottságából felcsapó jelz őket,
a havas sikolyokat, amelyeket nem is mellkasában, hanem altestében érez: talán e rendkívüli támadást
arra szánná, hogy őt magát is egyenrangú, sejtelmes ellenfélként támadják meg azok, akik er ősebbek nála,
biztosabbak a dolgukban és céltudatosabbak, akiknek nem erejét ől, hanem sokkal inkább szaporaságától,
hihetetlen méret ű termékenyít őképességétől kellene tartania, hogy utána futólag, levelez őlapon közöljék
vele érzéseiket, véleményüket, notíciáikat, kezdve az általa használt parfümt ől, egészen addig, hogy harisnyatartójának zörg ő kapcsait sohasem fogják feledni. És hajnalonként fejében e megfejthetetlen képpel,
mindig a keblében rejtegetett régi papírként fokozatosan elrongyolódó képzel ődéssel ébredni, és nem tudni,
milyen ábra van a sokrét hajtogatott ív belsején, kinek a perverzitásba hajló, romlott képzelete agyalta ki az
ott felvázolt idomokat, a férfiderekat átkulcsoló, villogó n ői lábszárat, amely oly selymes érintés ű lehet és
annyira megfoghatatlan, akár az égbolt alól el őtörő fény, s hogy a pacsirták már nem repülnek, mennyire
üres a feltoluló világosságnak ez a vágyakozása, mennyire semmit sem tapintó és semmire sem vonatkozó, csupán az üres teret széjjelfeszít ő, mintha valami, az éjszaka folyamán elejtett nagyvadat boncolnának,
trancséroznának a részeg vadászok, s akár egy ismeretlen barlangba, mélyednének bele a véres bels őrészek nyálkáiba, küszködve a szemnek is undorító hártyákkal, amelyek minduntalanul s űrű szövésű pókhálóként alkoholtól eltorzult arcukhoz csapódnak.
Ám a leveg őn átsütő felület mindenesetre mást mutat; el őbb sugárzó, meztelen fehérség önti el a tükör
lapját, és e nuditás már magában is igen felhangoló, tevékenységre serkent ő, a tulajdon meglétére döbbentő, ahogy már szinte várja is a hívást, az eseng ő szólítást, hogy teljes egészében adná át magát e hang
felmérésének, a vele való megelégedettségnek, vagy épp ellenkez őleg: sikkantásokkal való becsmérlésének, hogy ebből már ne tudjon felépülni, s újra felhangzani, hanem engedelmes és hajlítható anyaggá
váljon, akár valami növény vaskos gyökere, amely utólag még növekedni, térfogatát mindvégig fokozni képes, s talán őt magát is áthevült szivacsként felszippantani, ami mindenképpen pillanatnyi megoldásul szolgálhatna teste számára, de mit kezdhetne ezentúl a bens őjéből kiszabadult, irdatlan méret ű és szomjas
szellem, az usus fructusra vágyakozó lappangó kísértetlény, amely a világ minden lehetséges módozatát
meg szándékozná ismerni; itt azonban csak ez a szakadatlanul tartó felszippantás van adva, ám milyen
lehet önmaga ellentétét szippantani magába, vagy csak egyszer űen kivetni, elutasítani, másra cserélni fel,
de az őszinte és mély átérzés, az egyértelm ű elragadtatás szándékával, ami a valóságban talán nem is
adott, csupán e tükör beködösöd ő lapja mutatja, ahogy párolgó hasával most megérinti, s köldöke fényl ő
üres szigetet hagy maga után az elboruló homályosság közepén
...

S ez a mozdulatlan, mindössze ideig-óráig látszó, sugárzásával sem sokkalta tovább ható halszem méregeti csupán meghökkent mozdulatlanságát, elfeledettnek vélt, a kiterjedését is már alig megállapíthatóan
felvető vonalakat, a leveg ővé zilált alakját amely nyilvánvalóan tovább fogyatkozik, megállíthatatlanul önmagába zsugorodik vagy a percmutató kimértségével távolodik tulajdon tükörképét ől, amely egykor szerinte is feltételezhető képmása volt, órákkal vagy hónapokkal ezel őtt, amit a földgolyó forgásának elszabadult
körhintája nem fog egyhamar visszaállítani eredend ő helyére.
Végül is azonban elenyészik e fénysugár, vagyis eloszlik a tükör lapjának érintés által kiváltott borzongása
vagy borongása, fényes, sima és hideg felülete már nem a várva várt ver őfényt adja vissza, hanem az
önmagába való távolodás látványát, illetve fordított képét annak, amit a beléje pillantó látni szeretne: nem
arcát mutatja, hanem meztelen hátát és csupasz ülepét, formás, hosszú lábait, és mint sötét fészket, vaginája animálisan hátrafelé tör ő, amaurózissal vert fókuszát, amely eleve — hátulnázetb ől is — kijelöli egy kísértő phallikus lényeg célpontját vagy behatolási helyét: a megtermékenyítés — amire mindig is vágyott —
végtelennek nyilvánuló stádiumát, e távolodás örökösen, mindegyre tartó id őszakát, amelyb ől hihetőleg
nincsen visszaút, ám akit önmagában óhajtana tudni, egyszerre elérhetetlen, az érinthetetlenségig átlényegült, s alig mutat többet annál, amit a tükör sápadozó felületén érzékelni, s közölnivalója vagy kérdése
sincs több annál:
— Talán nagyvilági nő akarsz lenni?, — amire egyértelm űen válaszolni annyira kétségbeejt ő, megerőltető ,
s boszorkányos képmutatást feltételez ő cselekedet, elszánás, rádöbbenés, s őt elszántság volna, hogy vérét veszti t őle az emlékezet, és emberileg hiányosan felkészülve nem tud egyértelm űen sem igent, sem
nemet kimondani, mintha szürke felleg borítaná el nem csak a napot, hanem az egész eget, s emögül szivárogna valami derengés, amely vigasztalásnak mindenképpen kevés, elégtelen, mert csak a nap teljes
fénye tudja kibontani az akaratot, akár valami máris túl hosszú ideig bimbóban id őző virágot, amelynek
szirmain sajnálatos foltot ejtett az esetében elhanyagolhatónak mondható id ő.
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kiismerhetetlen, szétfolyó lavír
az alap.
szögleteire bontva
a tér, óriás-kocka, tájból
kihasított. falai meginognak,
rámboruló tonnányi
kártyavár.
mint présben, oda
eddig jellemző
körvonalaim. talán mert
a személyiség része
a kollektív
léleknek, magában hordva
a rejtett, feltételes
erőt- — kiegyenlítődve vele, hajlamosak
vagyunk, elfogultan, már egyéniségnek is hinni
önmagunkat.
kitörni
a falak szorításából.
ki önközpontúságunkból. de
bárhogyan is próbálom,
célratörő
egyenességgel, máskor igencsak
meghunyászkodva — minduntalan
önmagam szubjektivitásába
botlok.
sokkal határozottabban. őszintébben.
mondhatnám
tisztábban. mulattató: az
igaz tisztasága.
már-már
meg
indulna
a lendkerék, azután: csak
egy-egy
játékosan utánzó,
merev,
dacos
testhelyzet, máskor bizarr,
ismétl ődő
vonaglások, hol van
mindez az akarat tudatos
szembeszállásától.
vonalat
húzni. ismét. hogy
érezhessük, mikor merre
térünk, mennyire
tőlünk az út. otromba
mása a szó
a gondolatnak, a mozdulat
a szónak — mondanám is,
tenném is, de félszegen mit
érne. bombló tudatom, vagy már
eleve így fogamzott: mint
ahogyan
az élő sem elemek
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ésszerűtlen
összessége, az értelem sem
feltétlen eredménye
az agyvelőnek.
az ember is egy-egy megtermékenyült
gondolatból, mint minden magasabb
rend ű szervezet, képz ődmény, termék,
hogy azután türelmetlenkedve, míg
végül mind meg nem érkezünk, persze

bólint
béla
szobafogságban

mindig más a keret, a mester — de
végül újra s újra kisharang, agyagkorsó vagy más, de mindig egy keletkezik.
esetleg önkényesen
szembeszállhatnánk: karunkból
gejzírt fakasztva — csak
kábulat,
ál-szabadság.
a
kiszökken ő melegség
csakhamar
rideg heggé mered.
újra
inger és gátlások.
az emeletrő l
hányszor kikinézve, mintha
le is ugorva, de MÉGSEM. különben
nélkülünk is
folyton magamagát
ismétl ő
flóra és fauna, csak méginkább
öntudatlanul.
nem elszántság, indokolatlan,
lappang
e belső kényszer: akár er ősségükben
alábbhagyó
tudattartalmak, szükségszer ű en
felejtünk.
szándékosan elfojtott benyomások,
vagy ingerküszöb alatti
ingerek —bárhogyan is fogamzott,
bennünk e lappangó
feszültség, mint
az íj fatörzsébe kapaszkodó
feszes húr.
csak ha mozdulatlan,
vagy már
gondolat híján is
holt a test: embertelen — mikor is
az ember
önmagára (ellentmondva
ugyan a nyelvtani
formának) leginkább hasonlítana.
szobafogságban, huszonhét órán
át. nemegyszer.
fülemben a még mindig
csengő m ű -sikolyok, a m űszerek
pattogó
hangja, mint
a folyó mentén
daloló békahad.
összeösszefolynak szemem
el őtt
az egymást zargatva kigyulladó
jelz ő lámpák. csak
néhanéha marad ki
egy-egy villanás,
torpan meg egy-gy kimerült
szívizom.
mennyire más MINDEZ
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a túlél ők szemében.

sokkal valósabb aszónál,
a sornál. aztán
ujjaid érintésében rideggé, fokozatosan
jegesedő hústömeggé
mered
a nemrég még élő.
új élelmet adhatunk a hangsoroknak,
de mindez, az

önkáprázaton túl,
mit váltóztat a dolgok lényegén.
nem vers,
nem költészet. patográfia.
ismeretlen
elvágyódásaink világa. a konkrét
élmény elvész
a torzban.
fáradtan nyúlok, zSбкАм , elszól
játékaid után. mint a
gombát gyűjtögetők. s megelőzi
a széthullás
az eredetet. így pattintom
boldogság-gömbjeid
széjjel.
apró szappanbuborékok.
belgrád,1980. június 6-án
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bevezetés

hoffmann
viktória
herceg
jános
„balett"
cím ű
novellájának
kompozíciója
(elemzés)

Herceg János novellája a modern prózai vonulatok
azon típusába tartozik, mely még mesél: az objektív
irányulású reflexió szubjektív élményként egy történés alakjában tárgyiasul. Sz űkebbre vonva a kört
a novella a metaforikus prcíza típusába sorolható,
de nem a nyelvet, hanem a történésrészeket, a nagyobb jelentésegységeket (ritkábban a mondatokat,
gyakrabban a szegmentumokat) metaforizálja. A történés, a szerepl ők, a környezet nem a bet ű szerinti
síkon funkcionálnak, hanem metaforaként. A metaforikus folyamatok a kompozíció vonatkozásában
szerkezeti rendez őelvként lépnek fel.

kompozíciós
szintek
„A művészi alkotás valóban egyértelm ű a komponálással (angol composition). A komponálás mélyen
a tartalomban gyökerezik, és a stílusig nyújtja ki
összefogó, markoló kacsait" —írja Babits. A no-

velláknak megkülönböztethetjük horizontális és vertikális kompozícióját. A horizontális kompozición a
novella szegmentumainak egymásutánját értjük, a
vertikálison pedig a novella komplex jelentésének
kibontakozási módját, miközben jelentéstömböket
különböztetünk meg, melyek viszonyából, kapcsolatából közelíthetjük meg a novella denotatív jelentését. Nicolai Ha rt mann meghatározásaival élve azt
mondhatjuk, hogy a horizontális kompozíció elemzésével a novella „közbüls ő rétegét" („a megjelen ő
észlelhetőség birodalma") vizsgáljuk, a vertikális
kompozició elemzése pedig a „háttér" („szellemi
tartalmak” rétege) körülírásában játszik jelent ős
szerepet. Az „el őtér” (nyelvezet, stílus) vizsgálata
nem tartozik vizsgálatunk körébe. Úgy véljük, e novellában a stílus „nyelven kívüli, extralingvikus eszközei" (Martinkó András) dominálnak, „a közlés stilisztikai pluszát nem a nyelvi megformálás módja",
inkább a szerkezet, a kompoziciós technika hordozza.
A kompozíciós szinteket modellek segítségével mutatjuk be. A modell szemléltető eszköz, az elemzés
menetét hivatott világosabbá tenni, Roland Barthes
meghatározására támaszkodva, mely szerint: „A
struktúra lényegében a tárgynak különleges céllal
készült másolata, melyben az utánzott tárgy olyan
valamit mutat fel, ami korábban, e tárgy természetes formájában, láthatatlan volt, ha úgy tetszik,
»homályos«.

a
novella
horizontális
kompozíciója
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Jelmagyarázat:

N—
Az író egyes szám első személyben mondja el a
történetet, mégsem azonosítható a novella h ősével,
mert az elbeszélt csak az elbeszélés által létezik.

A novella világa fiktív: a helyszín, a személyek
(a sajátos funkciójú emblémákat kivéve) nem azonosíthatók. Igy nem azonosítható a szerz ő énje az elbeszélő énjével. Ez utóbbi is a fiktív világ része, de
egyúttal a produktuma is. Az elbeszél őt a következőkben narrátornak nevezzük.
82 —
Labash rendezvényét, a dilettáns balettet jelöli.
„Attrakcióját" azért nevezhetjük aszó legpejoratívebb értelmében dilettantizmusnak, mert nem csak
tornagyakorlatnak vagy szórakozásnak szánta, hanem m űvészi ambíciói voltak vele, amint erre Labashnak a lélek megváltásáról" hangoztatott giccses
mondataiból és N.-nek erre vonatkozó ironikus
kommentárjaiból („A halálnak ezt az előreküldött
kis szélfúvását szerette volna kicsit elhárítani mister
Labash, persze egy szappanfőző módján kíséretezve a »lélek megváltásán«, ahogy mondani szerette, balettel, zuhanyozóval és az irgalmas nővéreknek beöltöztetett n őkkel”) következtethetünk.

Labash balettjének a novellában metaforikus jelentése is van. Ez csak megközelít ő pontossággal
írható körül: bár „emberbaráti szeretetb ől" keltette
életre, ám hamis, ámító illúziót eredményezett, illetve egy ilyen illúzióba való könny ű menekülés lehetőségét.
A jel N szerelmének „második", az elválás utáni
szakaszára is utal.
81 —
A múltbéli, m űvészi balett, illetve ennek emléke.
Emblematikus elem Debussy, Chagall és a párizsi
Opera említése: mindez a balett m űvészi, nemes
voltát látszik erősíteni. Metaforikus jelentése körülbelül: becses, etikailag, emberileg értékes illúzió.
Olyan, nem fizikailag létez ő , m űvészi esztétikum,
mely „életünk belső gazdagságának ösztönzője, és
épp ezáltal az élettel szemben való esztétikai és
erkölcsi követeléseinknek az állandó, nyugtalan,
forradalmi bujtogatója". (Sinkó Ervin)

A jel N és Zizi szerelmének akkori szakaszára is
utal.
NY—
A harmadik és a hatodik részt jelöli, N-nek a rend őrségen tett látogatását és a nyomozóval folytatott
telefonbeszélgetést. Metaforikus értelemben a nyomozó a józan ész, a ráció megtestesít ője. (N-nek
az az érzése támad, hogy a nyomozó „keresztüllát" rajta; „Hiszen ezek mindent tudnak!" — véli
a rendőrségrő l; a nyomozó úgy beszél, „mint akinek
esze ágában sincs belemenni holmi szentimentális
elmélázásba"; „gentelmanlike" felvilágosításokat
ad, „egész korunkra kiterjedő józan megállapításokat" mond.)
Megjegyzés: A novellát maga az író tagolta hat
részre. Ezeket a tipográfiailag is elkülönített egységeket tekintjük a novella szegmentumainak.
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A klasszikus novellák horizontális kompozíciójában
általában az egymásutániság id őbeli aspektusa teremt rendet. A szegmentumokat els ősorban (persze
nem kizárólagosan) kronológiai kapcsolat f űzi öszsze, ahogy ez a valóságban is történik. Ez a szer-

kesztésmód biztosítja az objektív szukcesszivitást
és a cselekmény vonalán haladó érdekkeltés-érdekfeszítés csattanó-szer ű , egyirányúan emelked ő majd
élesen eső, lineáris szerkezetét. Így az id ő szinte
észrevétlen, magától értet ődő közege a történésnek.
Herceg megbontja ezt a hagyományos kompozíciósémát. De csak megbontja, nem zúzza szét, mint
a rövidtörténet-írók.
„A regényben éppen századunkban vált eleven,
égető gonddá az időfolyam művészi ábrázolása .. .
A modern regényben (az idő) témává, tárggyá
válik". (Ungvári Tamás) Ehhez bizonyára Bergson

népszerű idő-fölfogása és Proust regényciklusa is
hozzájárult. A filozófus és az író közvetett hatása
Herceg novellájában is érezhet ő .
Babits Mihály így ismerteti Bergson id őszemléletét:
„Minden pillanatunkban benne van — tudtunkkal
vagy anélkül —egész múltunk, sőt őseink egész
múltja. A múlt nem halt meg, hanem hat ránk; él
testünkben, lelkünkben; egész valónk az egész
múlt eredője, minden jelen pillanat magában foglalja az egész múltat és valamit ad hozzá ... A múlt
a lélek, a jelen a test: az emlékezés a lélek hatása
a testre".

Múlt és jelen ezen szimultaneitását, egymásra hatását, jelen esetben konfrontálódását kifejezésre juttatni — e célból kellett Hercegnek beleavatkoznia az
idő folyásába.
A történet 62-vel kezd ődik, holott az valójában sokkal előbb, valahol Madridban vagy Moszkvában
veszi elejét. De az, író nem a kronológiai rendet
követi; lélektani motiváció rendezi egymás mellé
szegmentumait. Lélektani szempontból az elmondott élmény valóban azzal kezd ődik, hogy „két fiatal
nő jött be."

A szerző filmszerű montázst alkalmaz. Képzeljük el,
hogy az elbeszélt jelenébe tartozó eseménysor film-

szalagra van fölvéve. Ezt az író tartalmi szempontok
szerint feldarabolja, és egy másik, az elbeszélt
múltjába tartozó csélekménysor szintén darabokra
szabdalt filmszalag-részeit illeszti az el őbbiek közé.
Az így kapott szegmentumszekvencia kohézióját
sem az idő , sem a cselekmény folytonossága nem
biztosíthatja; a szegmentumokat asszociációk fűzik
egybe. Asszociációk által választódnak ki az egyes
múltbéli képek, képsorok, mégpedig azok, amelyek
valamilyen összefüggésben vannak a jelenbéli percepciókkal és az ezekre következ ő reakciókat befolyásolhatják.
„Az emlékezés pedig nem visszatérés a múltba,
hanem a múlt minduntalan betolakodása a jelen-

be", hogy mint valami késhegy, irányítsa azt.
(Babits) Herceg ezt a bergsoni (és prousti) gondolatot érezteti, amikor a bels ő (a tudatbeli) történést
teszi meg a horizontális kompozíció rendez ő-struktu гdló elvévé.
A „még mesél ő " elbeszél ő m űfajokban fontos sze-

repe van az alakok és az események pszichológiai
logikájának, mert ez esetben az író csak így tudja
„szándékát" hitelesen objektiválni.
A modellen a szaggatott vonalak az asszociációk,
a teljes vonalak pedig a motiváció irányát jelzik.
B2 asszociatív hatására tolul fel B1 emléke (a prousti spontán, érzelmi színezet ű , „önkéntelen emlékezés"). E motiválta a nyomozó felkeresését. A nyomozó a ráció „képvisel ője". A látogatás célja N-ben
határozatlan, de mint a kés őbbiekből kiderül: a rációt hívja segítségül, hogy megfejtse 62 és a nem értelmi úton felbukkant emlék nyomán keletkezett

„megdöbbenése, iszonyata és felháborodása” igazi
okát, hisz világos el őtte, hogy nem a groteszk attrakció váltotta ki bel őle a „nagy felhajtást".
A nyomozóéhoz hasonló szerepe van Satanellinek,
a felügyel őnek Herceg János Ég és föld cím ű regényében. (A regényt többször is segítségül hívjuk
majd novellánk értelmezésekor —annál is inkább
tehetjük ezt, mivel kulcsregényr ől van szó, melyben
az író — Bori Imre szavaival — „a maga művészeti
kétségeiről és válságairól vallott".) Ő is „józan megállapításokkal" látja el az illúziókban hív ő Gerard-t.
S ahogy a bohócon sem fog Satanelli figyelmeztetése (bármennyire is megnyugtatja eleinte): „Emlé-

tilos! Sok minden bajtól megóvod magad,
majd meglátod!" — N-nél is erősebb 61 emlékének
hatása NY tényeinél („ne izgassa magát fölöslegekezni

sen"): A gyönyör ű emlék visszaidézése kedvéért
vállalja a hamis illúzióba veszés kockázatát, az értelem helyett mégis az érzelmet választja. Útja megint
Labash-hoz vezet.
Az 5. szegmentum a novella csomópontja, fordulata; itt következik be az illúzió és valóság, múlt és
jelen, lélek és test közti konfliktus, konfrontáció.
N nem elégszik mát meg a puszta képzelgéssel,
az illúzió mámorával („Lehunytam a szemem, és a
másik balettet láttam ... "): a valóságban akarja tudni ismét B1-et, „az örök szerelem szimfóniáját” —
megint csak, makacsul, meg akar kapaszkodni Ziziben, az illúzió létjogosultságát bizonyítandó. Át
akarta hozni B1-et a jelenbe, mert csak így szállhatott volna szembe 62 letaglózó valóságával.
(Ahogy 62-nek Ljubinka, B1-nek Zizi volt a „lelke",
nélkülözhetetlen támasza. Ezért fordult hozzá.) S
úgy járt, mint Gerard: „Hiába hívtam vissza az elmúlt időt és próbáltam hozzákötni a jövőhöz. Úgy

látszik, nem lehet átugorni az éveket..."; „Az emberek nem tudtak követni, a reális erők lehúzták
őket, s amikor varázslatom véget ért rajtuk, minden
maradt a régiben. Egyszeníen képtelenek voltak
bejárni a távolságot ég és föld között."
N-nek sem sikerült „átugorni az éveket", hisz az
emberi id ő „teremtő ", „alkotó", változó: „sohasem
térhet vissza ugyanaz, éppen úgy, ami már egyszer
elmúlt". (Babits) És Zizit is földhözragadttá tették
a „reális er ő k", a való tények (férje betegsége,
problémák a fiával). N illúziója szertefoszlott.
A 6. szegmentumban a ráció fölényes diadalát látjuk, B1 és 62 teljes destruálódását, NY gy őzelmét.
Gerard szavaival: „A reális világ erősebb volt, mint
az a másik, s az asszonyi ravaszság széttépte az

illúziók utolsó foszlányát is".
A horizontális kompozíció elemzésével a m ű menetét, a m ű részeinek szukcesszív el őrehaladását, az
idő struktúrát és a motívumstruktúra kibontakozását
vizsgáltuk meg. A modellen megfigyelhet ő, hogy a
szegmentumok nem csak láncszer űen követik egymást, hanem sajátosan szervez ődnek, szabályos,
arányos rendszert alkotnak. E struktúraszervez ődés
rendezőelve az ismétlődés.
Nemcsak a költészetben, az epikában is fontos szerepe van az ismétl ődésnek, csakhogy ezek általában a m űalkotás „mélyebb", kevésbé érzékelhet ő
szintjein dominálnák. Amikor a képi tárgyiasulások
egyszer fordulnak el ő , jelenségvoltukban t űnnek fel,
„nem mutatkoznak lényegesnek, bármilyen összetettek legyenek is, az újabb ismétlődés folyamán

viszont éppen lényegi jelentéses voltukat bizonyítják." —írja az ismétlődések szerepéről Király Gyula.

Novellánk esetében az ismétl ődés nyíltan vállalt,
előtérbe állított. Az 1., 2., 3. szegmentumban ábrázolt szituációk alapvonásai új információt hordozó
elemekkel bővülve ismétlődnek a 4., 5., 6. szegmentumban, úgy, hogy kompozícionálisan kiegészítik egymást. A függ őleges szaggatott vonal két
szimmetrikus részre osztja a modellt, melybe csak a
„csattanó"-rész visz árnyalt disszonanciát, ezzel is
ráirányítva a figyelmet a m űalkotásnak erre a különösen érzékeny pontjára. A szimmetrikus szerkesztés funkciója ebben az esetben az, hogy az id őben
lezajlott eseményeket az id őből kiemelve egymással
való kapcsolatukban, vonatkozásukban szemléljük,
hogy szembesítsük egymással a fokozatosan kialakult jelentéstömböket.

a novella

vertikális
kompozíciója
A kompozícionális egységek rendjének, kapcsolatainak tehát jelentéshordozó funkciója van. A szemantikailag határozottan „egybecseng ő " ismétlődéseket epikai rímnek nevezzük. Az epikai rím szerepe Király Gyula szerint az, hogy egy bizonyos problémára irányítja figyelmünket, erre koncentrálja az
esztétikai átélését, s „ezáltal emeli a mű egésze

jelentését egyféle összetett jelentéssé, szellemileg
megismételhet ő eszmei praxissá ".
Az epikai rímre összpontosítva rajzoltuk fel a novella vertikális kompozíciójának modelljét.

ILLÚZIÓ
B1

„REÁLIS ER ŐK"
ERKÖLCSI

„ITT"
TRIVIÁLIS

B2

TRAGIKOMIKUS
DESTRUKCIÓ
TRAGIKUS
DESTRUKCIÓ

A novella többirányú, totális destrukciót mutat be.
B1 erkölcsi tények miatt foszlott szét. „Nem merek
a fiam szemébe nézni, ha annak az embernek baja
lesz" — mondja Zizi. Lelkiismerete, erkölcsi felel ősségérzete nyomorék férje mellé parancsolja. Önfeláldozása következtében a szerelem lemondásba,
elválásba fulladt, Zizib ől „összetört, őreg asszony
lett". Mindehhez még egy mozzanat hozzájárult: az
N és Zizi közti félreértés, a kommunikáció csapdája.
A félreértés motívuma a 2. és az 5. szegmentumban
bukkan fel. Zizi félreérti N-t, amikor N arról beszél,
hogy meg kell kapaszkodnia Ziziben, „mint amikor
szakadék fölé hajol az ember". Mást-mást értenek
„szakadékon". N számára Zizi volt az, aki fenntartotta benne „az örök szerelem szimfóniájába" vetett
hitet a valóság rideg tényeivel, a „szakadékkal"
szemben; Zizi a szó hallatán az elválásra asszociált.
A kommunikáció csődöt mondott. Az 5. szegmentumban N értette félre Zizit. Zizi „asszonyi ravaszsággal" kérése, tulajdon szavai ellenére, mégis elvárta N nyílt közeledését, bele-nem-nyugvását a
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búcsúba, N viszont férfias kitartással és akarater ővel, bár gyötr ő dve, de „tartotta a távolságot", szó
szerint vette az asszony kérését.
Ezek az apró mozzanatok, melyekre csak ismétl ődésük hívja fel a figyelmet, a ráció alig észlelhet ő,
de fölényesen ironikus fintoraként hatnak: ha a szerelmesek, úgymond, nem „költ ői körítéssel", hanem
egyértelm ű en fejezik ki magukat, elkerülhették volna
a végzetes félreértést. Jelent ős szerepe van ennek
a banális motívumnak a novellában: éppen banalitásánál fogva lefokozza, életszer űbbé teszi a destrukció tragikumát.
62 felbomlását már hétköznapibb tények idézték
el ő . „Amíg az öreg Labash a háttérben a gumit
rágta szerelem szövő dött közöttük", „Rodolpho
megszöktette Ljubinkát".

Az öreg, reszel ős hangú, bonvirágos képű , kopasz
primitív és hóbortos Mister Labash szerelme a fiatal,
feltű nően szép, csodálatosan nő ies és intelligens
Ljubinka iránt ugyanolyan tragikomikus, mint balettje, mint „a virágos bikiniben fürd ő vénasszonyok"
a strandokon, mint a „vastag combjukhoz tapadó
selyemnadrágban" szánalmasan nevetséges, vihogó amerikai n ők — és, végső soron, mint a már
szintén id ős, lehunyt szemmel képzelg ő N, ahogy
„ellágyulva és kétségbeesve rohan az... emlékei
után ".

B2 széthullása már nem drámaian tragikus, hanem
szánalmasan tragikomikus destrukció.
B2 felbomlásának vonalán húzódik végig N szerelmének, illúziójának végleges szertefoszlása is. Hisz,
a tragikum törvényei szerint, N szerelme elválásukkor nem múlt el, sőt felmagasztosult. Zizi szemében
viszont, asszonyi rációja és az említett félreértés következtében „minden elmúlt". N „Gerard-i természete" tette, hogy mindenek ellenére hitt .,az örök
szerelem szimfóniájában". Ez okozta, hogy a fölelevenedett emlék hatására túlságosan is elrugaszkodott a földtől, átadta magát illúzióinak, s ugyanolyan
tragikomikus alakká lett, mint Labash, mint a balettező „aggastyánok és matrónák, zörg ő csontú
idős hölgyek, akik ősz hajukból szánalmas frufrut
húztak homlokukra, és vastag bajszú, nagy hasú
parasztemberek", akiket szánalmasan nevetséges-
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nek, sőt visszataszítónak tartott.
Destrukció áll fenn, ha B1-et és 62-t hasonlítjuk
össze. B1 m űvészi, B2 dilettáns, az el őbbi igaz,
szép, az utóbbi groteszk, hamis. A tények, melyek
az illúzió felbomlásához vezettek, szintén destruálódtak: B1 esetében még erkölcsiek, B2-nél már
triviálisak és szükségszer űek. Igy maga a destrukció is ellaposodott 62 esetében.
Dehát, miért hogy: „Minden így züllik szét?" A
„függ ő leges" destrukciónak — modellünk nyelvén
szólva — mi a magyarázata?
Részint az id ő múlása, ahogy a haladással párhuzamosan valami kivesz őben van a világból, s az
öregedéssel párhuzamosan ez emberb ől, mígnem
„a halálnak ... az előreküldött kis szélfúvása" meglegyinti, s rádöbbenti erre. N-t 62-b ől fútta meg ez
a szél, rádöbbentette az id ő múlásával, az öregedéssel járó értékvesztésre, majd pedig arra is, hogy
hiába „rohan az ember az emlékei után", a Gerardi illúziókat fel ő rölte az id ő és a tér .. .
A tér is, mert, mint az Ég és föld-ben, itt is fölmerül
a probléma: mennyire enged teret, juttat-e leveg őt
a konkrét társadalmi környezet az eszméknek, az
adott-tól többet-követelésnek, tehát, végs ő soron,
a pozitív értelemben vett illúzióknak?

B1 Párizsban játszódik le; N és Zizi szerelme mindig
külföldön lángolt fel ,igazán („Zizi imádott utazni");
olyankor feledkezhettek meg az itthoni földre-húzó

problémákról. Labash az oaklandi „táncos-zenés
szeánszokat" akarta itthon megvalósítani, s azért
vághatott bele oly merészen a vállalkozásba, mert
nem tudta, hogy Bácskájában „a lélek megváltásáról egy büdös szó” sincs. Honvágya következtében átszíneződött tudatábал az itthon képe: „esztendőkön át megjelentek álmában a komlóskertek
zöld lugasai, s a falu kékre, pirosra és sárgára
festett házaival, melyekből bőszoknyás asszonyok
léptek ki szögletesre kötött batyuval a hátukon, s
indultak el a meséskönyvekből való utcákon a városok piacai felé. "

N józan pillanataiban, amikor még nem kerítette hatalmába a Pelléas it Mélisande számára varázslatos zenéje, jól tudja, hol van: „Kődobásnyira a Dunától, amelyet ezen a szakaszán egészen széles
fűzfaerdő szegélyez, mögöttünk egy múlt századbeli copf stílusban épült, örökzölddel felfuttatott
kastéllyal, amely ma múzeum, csak nem lehet belépni a termekbe télen, mert az ember megfullad
a parkettlakk és a molyirtó szerek bűzében. Az erdőn túl a hegy vonul, zöld hajlataiban fehér présházakkal. Innen követte Hrabovszky tábornok ágyúival a várost, senki sem tudta, miért".

Az „itt"-nek ez a szervesen a novellába simuló
pasztellrajza a szentelekyes/hercegi „langyos, vastag, bácskai pordunna" — motívumra emlékeztet.
„A bácskaiság alapvonása a békeszerető, restség,
a lelkesedésre való képtelenség s ugyanakkor a
gyakori szorongatott helyzetek következményeként:
az előre látó, leginkább lapos okosság" — ismerte-

ti Vajda Gábor Herceg nézetét. E „bácskaiság" elvont képletének érzékletes megtestesít ője a mi nyomozónk (aki magánemberként beszélget N-nil),
mint ez a 3. és a 6. szegmentumból világosa л kitetszik. Nem esetlegesek hát a novellát záró szavai:
„Ez a mi egészséges klímánk nem felel meg holmi
nyugatias szektáknak" —értsd: holmi illúzióknak,
holmi eszméknek.

„Minden oly hasznos, minden oly józan
nagy értéke van a trágyának
a késnyelők és komédiások
félve, idegenül kullognak e tájon
és alázatosan köszönnek
a füstölg ő trágyaszekereknek. "

— E Szenteleky-élmény visszhangja is kiérezhet ő

a novellából, akárcsak az Ég és föld című regényből. Nemcsak az id ő , a tér is determinál.
Még egy kérdés válaszra vár: mi az oka annak,
hogy míg Labash öngyilkos lett a destrukció hatására, N kilábalt a konfliktusból?
N és Labash — párhuzamos a sorsuk, elvesztették
illúzióikat, életük értelmét. (Labash „búcsúlevele
egyetlen sorból állt: Semmi értelme többé az életemnek"; N ezt mondja Zizinek a telefonba: „ ... ha
tudnád, mennyi önuralmamba került, hogy kérésednek eleget tegyek! Volt úgy, hogy felriadtam éjszaka, mintha szólítottál volna. S ilyenkor úgy éreztem,
semmi értelme az életemnek. ")

Mi tartotta mégis N-ben a lelket?

Sorsa abban is különbözött Labashétól, aki „primitív
ember maradt annak ellenére, hogy milliomos lett...
az olvasás se tartozott napi programjába", hogy ismerte és szerette a m űvészetet: „En még hallottam
a trombonok és a fuvolák feleselését a holdudvarban ülő öreg zsidó hegedűjével, és láttam a halfarkú lányt..." Ez a szép nem züllhetett szét, csak
ehhez képest züllött szét minden. Labash önámító,
csaló illúziói a leveg őben lógtak, és apácának beöltöztetett n őkre támaszkodtak, egy legyintésre össze
is omlottak, mint a kártyavár, N illúzióinak viszont
megmaradt az elvont, transzcendentális igaza.
N nem vesztette el hitét a m űvészetben, az igazi
Pelléas it Melisande igazában. Ezért a destrukcióból való kiútja az alkotás lehetett. Nem NY diadala
(„De látja, ez a mi egészséges klímánk nem felel
meg holmi nyugatias szektáknak. Ezt írja meg! —
fűztemég hozzá diadalmasan, és letette a kagylót. ")

a végső . Az alkotás végül is máshogy sül el, mint
azt NY képzelte. Az alkotás gesztusa magában foglalja a dacot, melyet Szenteléky Kornél már idézett
versének (Bácskai éjjel) zárósoraival illusztrálhatunk:
„Alattomosan kuncorgok,
káröröm bugyborékol bensőmben,
mert most ültetem el a téboly
mákonyos, magtalan, tündérszép
virágait
a hasznos, trágyás, egyenes
bácskai barázdákba. "

tordai
zádor
hogy
Is

van
az
a
messianizmus?
1

Részlet a szerző Hogyan lehet valaki
Európában zsidó, Walter Benjamin cím ű
tanulmányából

Eléggé elterjedt vélemény, hogy a huszas évek
kommunista marxistáinak gondolkodása er ősen
messianisztikus volt. A világ megváltásának gondolata minden forradalom hajtóereje. A huszas évek
elején a forradalmi célú mozgalmak, vágyak és gondolkodásmódok szinte mindenikében ott a messianizmus: abban, ahogyan a forradalmat várták, gondolták és remélték. A világforradalomban megváltó
erőt láttak és hittek: főként Közép- és Kelet-Európában. Ez a hit leginkább azoknál a baloldali értelmiségieknél volt erős, akik a kommunizmushoz csatlakoztak. Példa lehetne Ernst Bloch, vagy Lukács
György — hogy olyanokat említsek, akik szintén zsidók voltak.
Lehet, hogy éppen a messianizmus vezérelte őket
a kommunizmushoz? Akár igaz ez, akár nem, annyi
biztos, hogy szerepet játszott benne. Benjamin számára a messianizmus különösen fontos eszme volt.
Minden baloldali kommunista értelmiségi között ő
tesz talán a legtisztábban hitet a messianizmus mellett. Sok-sok írására lehet hivatkozni. Az élete végén
lejegyzett „Történetfilozófiai tézisek" azt is bizonyítják, hogy ez a hit mindvégig eleven volt számára,
s nem is mellékesen. ‚re a XVII. tézis két mondata:
„A történelmi materialista egyesegyedül ott ragadja
meg a történelem tárgyát, ahol az mint monász áll
elébe. Ebben a struktúrában felismeri a történés
messianisztikus megállításának jelét, más szóval,
egy forradalmi esélyt az elnyomott múltért való
harcban.
"1

Hogy innét indítjuk a megértés keresését, nem jelenti azt is, hogy a magyarázatot is itt találjuk meg.
Volt szerepe, több mint valószín ű , hogy volt benne,
de éppen azt kell tudni, hogy milyen. S ehhez
kell az általánosabb körültekintés, amely akkor jó,
ha elég széles. Messianizmus, nem csak a zsidó
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vallásban van. A keresztény vallásban is középpont.
Persze, a két messianizmus nem azonos tagalmú.
Tehát a különbségeiket is számba kell venni. Vajon
csak sajátosan zsidó messianisztikus vonások lennének a forradalmiban? Folytonosságról csak akkor
lehet beszélni, ha erre igennel felelhetünk. Meglehet
viszont, hogy a különbségek a fontosabbak.

2
A zsidó messianizmus jól összefogott jellemzését

adja Gerschom Scholem. Erdemes rá bíznunk magunkat. De hivatkoznunk kell is rá, mert senki olyan
szoros szellemi kapcsolatban, barátságban nem volt
Benjaminnal, mint ő . És Benjamin Scholem által formálta véleményeit a zsidóságról: elengedhetetlen
hát a segítsége.
Scholem a jellemzést ez evilágisággal kezdi: „A
zsidóság minden formájában és megjelenési módjában mindig ragaszkodott a megváltás olyan foga/mához, amely szerint az nyilvánosan megy
végbe, a történelem színterén és a közösség közegében, röviden, amely döntő módon a látható világban megy végbe, s amely ilyen megjelenés nélkül
nem is gondolható el. "z

A megváltás átalakítja az egész világot: minden
megváltozik, az ember világa éppúgy, mint a természet. (Annyira fontos ez, hogy sok legendában
ez lesz a megváltás kritériuma). Ha nincs látható
változás, akkor a megváltás nem történhetett meg.
A Messiás eljövetelét hirdet őkkel újra és újra szembeszegezték: „ha eljött volna már a Messiás — bárhol is jelent volna meg — azt itt a mi városkánkban is
látni lehetne éppúgy, mint mindenütt a földön."

Ahogy a megváltás világbeli jellege a világ megváltoztatását jelenti, úgy ennek fordítottja, hogy a világ
megváltoztatását nem teheti más, mint a Messiás.
A zsidó messianizmuson belüli különbségeket, ezek
egy részét, Scholem az Apokalipszisnek juttatott
szerep szerint (is) csoportosítja. Van, ahol háttérbe
szorul, de bármennyire is elhalványulva az Apokalipszis gondolata, mégsem hiányzik soha. Mint
Scholem mondja: „A zsidó messianizmus eredetében és lényegében — s ezt egyáltalán nem lehet
eléggé hangsúlyozni —katasztrófa elmélet. Ez az
elmélet a történelmi jelenb ől a messiási jövőbe való
átmenetben a forradalmi, a felforgató elemet hangsúlyozza. "3

Nemcsak a katasztrófa szemlélet súlya szerint vannak különbségek, hanem a katasztrófa és megváltás közötti viszony logikájában is. A klasszikus az,
hogy a Messiás jötte „váltja ki" —els ő fázisként is.
A másiknál a szenvedés a kiindulás: amikor túllépik
a tű rés minden határát, akkor jött el az id ő teljessége. A jelenbeli katasztrófában, mihez a jelen már
előjáték. E mögött egyszer ű lélektani tény áll: a remény és az elviselhetetlenség egymással kölcsönösségben vannak. Az egyik erősíti a másikat.
A Talmud tudja a kétféle felfogás lehet őségét: „To-
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vábbá írva van:»Ideje,hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet. « Rabba mondotta: Az
Írásnak ezt a versét lehet az előmondatról az utómondatra menve magyarázni, és lehet az utómondatról az előmondatra menve magyarázni. Lehet az
előmondatról az utómondatra menve magyarázni:
»Ideje, hogy az Úr cselekedjék,« mert »megrontották
a te törvenyedet. « Lehet az utómondatról az eldmon-

datra menve magyarázni: »megrontották a te törvényedet.« Miért? Mert: »Ideje hogy az Úr cselekedjék. «4

Az is lényeges, hogy a zsidó messianizmus soha és
semmilyen formában nem gondol az egyedi meg-

váltásra. Az csak kollektíven történik: a nép egészét, az emberiséget, a világot érinti.
Ezekben kétségkívül vannak kapcsolatok a társadalmi messianizmussal. És lehetne másokat is említeni, de ezek vannak leginkább jelen a messianisztikus forradalom szemléletben. Viszont a különbségek is nagyok. Mégpedig igen fontos vonásokban.
Meg a Messiás eljövetele vonatkozik ugyan a tö гténelemre és az emberiségre, de egyáltalán nem a
tö гténelem és az emberi cselekvések következménye. Ellenkező leg: azokat megszüntet ő és kívülről
jövő esemény. Ilyen éhelemben ína éppen Benjamin: „Csak maga a Messiás végez be minden történelmi történést, éspedig abban az értelemben,
hogy előbb annak a messiásra való vonatkozását
magát váltja meg, végzi be és teremti. Ezért semmi
történelmi nem vonatkoztathatja magát a Messiásra.
Ezért Isten birodalma nem a történelmi mozgás
telosza. "5

A zsidó messianizmus lényege hogy a Messiás „kívülrő l jön", és eljöttére emberi cselekedet nincs ha-

tással. Mint Scholem mondja — és fogalmazásáról
bevallja, hogy az kiélezett —: „lebírhatja-e az ember
saját jövőjét? Es az apokaliptikus válasz erre:
nem. "6 Ez a tiszta remény messianizmusa, a reménynek eszményi tisztaságát akarja megtartani.
Még a lehetőségtől is határozottan elválaszt. Annyira, hogy még az el őrelátás lehet őségét is elzárja,
és minden tudásbeli el őrenyúlást. Benjamin szavaival: „Mint ismeretes, a zsidóknak meg volt tiltva,
hogy a jövő után kutassanak. "' A remény a tiszta
várakozás: a jöv ő pillanata „kicsiny kapu, amelyen
át beléphet a Messiás. "$ A zsidó messianizmus

nem érthető azonban még a hit másik pillérét ő l függetlenül. Ez a pillér a kinyilatkozás, a Tóra. Ez az,
ami a megváltáséh való cselekvés számára is elképzelhetővé tesz egy kiskaput. Az ember annyit tehet a megváltás érdekében, hogy életében betöfti
a Törvényt. Mind Buber mondja: ;,Földi létének egészét isten felé fordítani, s aztán ezt minden pillanatban feltárni és lezajlani hagyni: ennyi az ember
ténykedése a megváltásban. " 9 Ez azonban minden:
fenntartja a „jogot" a megváltásra. Vagyis a jogot
a tiszta reményre. Minden cselekvés, ami ennél
több lenne, idegen a zsidó messianizmustól.
Kétségtelen, hogy a messianizmus állandó kísértés.
„Ám az emberben a legjobbnak a maga jöv őjére
való olyan kivetítése, mint a zsidó messianizmus
utopisztikus elvében oly hatalmasnak mutatkozott,
az magában hordja a cselekvésre való kísértést,
a beteljesítésre való fеlhЈуѓѕt." 1 ° Feszültség tehát
ez a hit. De csak olyan feloldást ismer, amely nem
cselekvés. Olyannyira így van, hogy „Az aktivizmus
a zsidóság körében, amelyb ől pedig származik,
éppen a történelem megváltatlan világa és a messiási megváltás közötti radikális különbség tudata által ... egyedi és különösen erőtlen marad. " 11 A zsi-

dó történelem kevés aktivista messianizmus formát
ismer, és egyáltalán nem ismer olyant, amely világi
közös cselekvésben akarná az isteni birodalmát
a földön megvalósítani.
A kísértést nem lehet mindig legy őzni. Így hát ismétl ődve meghirdették, hogy a Messiás eljött. De csak
kétszer eresztett gyökeret, súlyos válságot nyitva

meg. Az egyik esetben a zsidóság mintegy kilökte

magából a mozgalmat. Ebből lett a kereszténység.
A másik esetben, Szabbataj Cwi (1626-1676) nyomán is történt hasonló: vagyis voltak kitérések és a
mozgalom is a kitértek között terjedt. De a zsidóságon belül is nagy volt a hatása: súlyos küzdelembe
került s időbe tellett, míg a szabbatianizmust le tudták győzni.
A szabbatianizmus egyik különlegessége Szabbataj
Cwi mohamedán hitre való' áttéréséb ől ered. Mert
nem ennek ellenére, hanem éppen ezt teologizálva
bontakozott ki az eretnekség. Ebb ől is látható: a
nem zsidó világhoz való viszonyulás problémái is
kibuggyantak ebben a mozgalomban. Hiszen az a
viszony a messianizmusban kétértelm ű volt, sőt belső ellentmondást jelentett. A zsidó hit az egész világ
megváltását hirdette, ugyanakkor a kinyilatkoztatást
csak a kiválasztott népé. A megváltás els ődleges
alapja ezért a zsidó nép volt és kellett, hogy legyen.
Az egyik oldalon egyetemességet hirdet, a másikon
partikuláris társadalmi közösségbe záródást. Mi
több az egyetemességet a partikuláris által hirdeti
eljövend őnek. Ha ez az ellentmondás általánosabb
megfogalmazása, a konkrétabb forma egy kitüntetett nép általi megváltás hirdetése. Az ennek megfelel ő felsőbbrend űség tudat kétségkívül hasznos volt
a szám űzetésben: erő a környezett ől való elhatárolódásban és a szenvedések viselésében. Mégis:
a nemzeti messianizmus nem kicsi g őg, és ennek
is meg voltak a következményei. Elvi szinten nézve:
a kiválasztottság implicit és rejtett, de nem kevésbé
valóságos módon ellentéte, tagadása az egyetemességnek. Az id ők folyamán a megváltás gondolata ezért mindinkább a szám űzetésből való kivezetés
reménye lesz csak, a templom újrafelépítésének a
hite. Az egyetemesség pedig csak abban jelenik
meg, hogy más épek is a Tóra hitére fognak térni.
Mindenképpen a partikuláris „általánosítása" ez,
amely nem vezet a valóban egyetemeshez. Az ellentét feloldhatatlan.

•
A keresztény messianizmus sokban rokon a zsidó-

val, hiszen abból bontakozott ki. De más is, mert
a két említett alap-ellentmondást feloldotta, vagy
legalábbis átformálta őket.
Az egyetemesség és a partikuláritás ellentétét az
utóbbiról való lemondás által szüntette meg. Benne
van ez az Írás jellegében már. Az Újtestamentum
nem olyan konkrét törvényrendszer, mint a Tóra.
Ezért lehetett az új hit mindenki számára nyitott.
A kiválasztott közösség kikapcsolásával az egyetemesen érvényes megváltás valóban mindenkire vonatkozhat. Ezért részben egyénivé válik a messianizmus, másrészt a megváltás a spirituális világába
tevő dik át. Egyáltalán kiválasztja magát a tö гténelmi-társadalmi világból. Lehetett egyéni: spirituálisként, belső ként — a lélekre irányuló és csak abban
lezajló folyamatok által.
Mindez egyben az aktivitás és a várakozó remény
feszültségét is áthidalja. De más módon, mint tette
a zsidó messianizmus — az ellentmondás is más itt.
A zsidó várakozással szemben: a Messiás már
megjelent a világban. Ami azt is jelenti, hogy mindig jelen is van benne: mint Isten és mint Megváltó.
Sokkal több ez mint a puszta remény. Lehet őség.
És csak az embert ől, az egyéntől függ: felhasználja-e a Jézus eljötte által kínált lehet őséget a meg-

váltásra, vagy nem. Így viszont a lehet őség léte kötelességgé is teszi a vele való élést. Hogy ez nem
lesz világi aktivizmus, az azért van, mert a megváltás értelmében valócselekvésre csakegyéni lehet
és méginkább azért, mert a megváltás spirituális lévén, a cselekvés is csak belső-lelki lehet. Nem irányulhat a világra.
Végül, de nem utolsósorban a világi aktivizmus ellen
küzd az egyház is. Minden erejével. Csakhogy éppen ennek megvan a visszája is. Mert az egyház
Krisztus emberi voltát mint id őben létező időtlenséget teszi láthatóvá és valósággá. S ez már cselekedet is. Az egyház mint a hívek összessége történelmi, társadalmi valóság. Benne tehát a Messiás
társadalmi léttel bír. Minthogy az ember az egyház
által részese a megváltásnak, ez a megváltás benne van a társadalomban s a történelemben. Ez is
állandósítja a kísértést és a feszültséget, s őt még
ki is élezi azt. Természetes lesz az egyház valósága
és a megváltás eszméje közötti összehasonlítás.
Vegyük ehhez hozzá, hogy a megváltás bármennyire is egyedi-sprituális cselekvésre korlátozódó legyen, lényegénél fogva mindig morális és morális
követelményeket állít. Ezzel viszont világi követelményeket is támaszt és maga is világi. A moralitás által a legspirituálisabb messianizmus is világi
lesz.
E védekezési formák tulajd onképpen kétértelm ű ek.
S így nem is tudnak hosszú távon hatékonyak lenni.
A keresztény messianizmus ezért nyitás is az aktivizmus számára. Viszont ebben is megvan a kett ősség: így az aktivista mozgalmak sokáig megmaradhatnak keresztényinek, ilyennek is hiszik magukat.
Éppen így s ezért az egyházzal szemben követelik
az új létformákat. A különböz ő millenarista mozgalmak ezenkívül a Megváltó második eljöttének hirdetésével hidalják át a követelmény és a gyarlóság
tudatának ellentmondását —újra a remény állításával.
Ezek az aktivista mozgalmak azokból a lehet őségekből élnek, amelyek kísértésként a zsidó messianizmust is feszítik. De mégis mások mint a zsidó hiten belüliek —éppen az említett kett ősségek miatt.
Messzebb mehetnek a hitel belül, mint amennyire
bármelyik zsidó messianizmus mehetett. A zsidó
messianizmusból ered ő aktivizmus viszont eleve

szakítást jelentett az igaz-hittel. Szabadabban tudott
kibontakozni, mert rákényszerült erre. Ezért van,
hogy a zsidó messianizmusból kialakuló aktivizmusok — a szabbatianizmus elsősorban — igen messzi
konklúziókig jutottak el.
A messianisztikus mozgalmak el őlegezik a megváltás abszolut szabadságát, megfogalmazzák a sors
feletti uralkodás vágyának messianisztikus formáját
is. Az a cselekedet, amely meggyorsítja, vagy elhozza a megváltást, csak a megváltáson mérhet ő.
Társadalmi és morális, de vallási törvényszer űségei
is csak ehhez mérve é гtékelhetők, nem pedig a
megváltás el őtti világ törvényei szerint. A megváltatlan világ erkölcsrendjét a megváltás nevében át lehet és át kell hágni, meg kell szüntetni.
Rokon ezzel a szabbatianizmusnak az a gondolata,
hogy a Megváltónak és a megváltó tettnek alá kell
merülnie a világban, tehát annak gonoszságában.
Hogy belülről „gyűjtse össze az isteni szikrákat",
állítsa helyre az isteni rendet. A gonosz cselekedet
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a megváltás eszköze, ez adja annak erejét. A gonosz világ ellen éppen a gonosz hatalmával és eszközeivel akar gy őzni.
Ilyen végletes formákig a keresztény messianizmus
millenáris formái sem juthattak el. A keresztényi hiten belül kötötte is őket, hogy Jézusban a messiás
már eljött volt. Ugyanakkor viszont ezen a kereten
belül jobban meg tudtak erősödni.
Alakítja a messianizmust az is, ahogyan a kereszténység a zsidó messianizmus másik alapellentmondását megoldotta. S őt éppen innét van az egyik
alapvető különbség a zsidó és a keresztény messianizmus között. Mert a kereszténység valóban lemond a partikulárisról az egyetemes nevében és érdekében, de ez nem jelenti, hogy közvetítés nincsen. Ellenkezőleg. Ez a közvetítés az egyház.
Az egyház olyan intézmény is, amely mintegy letéteményese a megváltásnak, e szerint kellene a hívők világát rendezni és így: közvetít ő a hívők világa és a Megváltó között. Ezzel a messianizmus
gondolat- és hitvilágában nemcsak a szeretet általi
közvetítés van jelen, hanem a tekintély is és a konkrét szervezet formája is. Maga a messianizmus
hierarhikussá válhat, kiélezett formában pedig autokratikus lesz. A hív ő és a megváltás közé kapcsolódott letéteményes szervezet, ha szentesít ő szerepet
játszik, akkor a hív ő egyént mindig alá is rendeli
magának.
Éppen ezért tudja az aktivizmust is fékezni. De csak
úgy, hogy hatalomként cselekszik: világi módra. És
még így sem tudja annak lassú, de biztos kibontakozását megállítani. Végül úrrá is lesz a keresztény messianizmuson: a polgári messianizmus formájában véve át annak szinte teljes örökségét.
A laikus gondolkodás magát mindenben a vallási
ellentétének látja. Valóban létezik ellentét, de nem
mindenben és nem is olyan végletes. Sok a rokonság s a legnagyobb talán az emberi világhoz való
viszonyban, felfogásmódjában van.
Vágy és valóság között mindig ott a remény. És ez
mindig arról szól, hogy a valóság a vágy szerint lehet és lesz is. Miért ne lenne, mikor mind a kett ő
emberi? A beteljesítést Istenre is lehet bízni, ám
vállalhatja az ember magára is. Mindkét esetben a
remény a valóság megtagadását jelenti: teljes megszüntetését akarja s ezt csak egyszerib ől látja megvalósíthatónak. A messianizmus ennek a reménynek vallási formája, érvelése. Ha így van, akkor az
ember vallás nélkül is teremthet magának hasonló
hitet. A vallásos és a világi: ugyanaz a törekvés,
ugyanazzal szemben. Közvetítéssel vagy anélkül:
mindkét esetben ugyanarról van szó. A vallásban
hívőnek ez adja a remény természetes szentesítését. Ha nem hisz, akkor világi módon szentesíti a
reményt. De az ember így is, úgy is abszolut reményt fogalmaz meg és mindig hitként éli azt.
A polgári társadalom a vallást csak úgy tudja kiszorítani, hogy mindazt, amit a vallás rendezett most
más rendezi a maga módján. A klasszikus vallások
egy reproduktív és így megállapodott társadalmat
fogtak össze és egyensúlyoztak ki. A reproduktív
301 megállapodottság szerint a remény különválik a

cselekvéstől. Állandó mozgásban lev ő , mert bővülő
reprodukciójú társadalomban az emberi törekvések
perspektívái viszont mások. Ebben központi eszme
a haladás gondolata. A progresszivizmusnak akárhány változata legyen is, közös az alapja. Olyan
ideológia ez, amely általános eszmei összegezés:
minden értelmezés kerete. Ez az ideológia mint
aktivizmus lesz az addig vallási messianizmus által
összefogott és rendezett emberi törekvések új érvényes formája.
Minden forradalom tisztító viharként apokalipszis
és megváltás egyszerre. A szabadság pillanata ez
az egyén világában is: így lehet hitként mozgatója
az „eseményeknek". Természetes, hogy a világi
messianizmus klasszikus modellje a francia forradalom. Ebben teljesedett ki minden el őször és mindjárt a legátfogóbb módon, a legsokrét űbben. Általa
kapott a messianizmus teljesen új lendületet.
Közvetlen elvei szerint a francia forradalom az
egyetemesség nevében lépett fel: az embert felszabadító viharként. Társadalmi valóságából következett ez, mert az általános emberi osztálytartalom
lehetett benne. Kétarcúság ez persze, és ezért világi apokalipszis: elszabaduló vihar volt és tudatosan csinált terror (a „véres Messiás", Robespierre
által).
A francia forradalom ugyanakkor a messianizmus
nemzeti formáját is hozza — inkább implicit módon
még, mint világosan megfogalmazva. Az egyetemes
még elfedi a nemzeti valóságot, mert szavakban
inkább befelé fordul. Példát mégis ez adott. Legközvetlenebb folytatására így lelhetett a német nemzeti gondolatban, abban, hogy Fichte beszél a német nemzet messianisztikus elhivatottságáról. Szerinte a német nép lényegiségében van „az egész
emberi nem romlás mélységéb ől való megváltásának minden reménye. " 12 Hogy aztán a nemzeti
messianizmus talán legtisztább példáját Mickiewicz
adja. Ő így ír: „És a lengyel nemzetet halálnak adták és sírjába helyezték: és a királyok így kiáltottak
fel »megöltük a szabadságot«. De ez őrült kiáltás
volt... Mert a lengyel nemzet nem halott, teste
a sírboltban nyugszik és lelke alászállott a földről,
vagyis a politikai életből, az alvilágba ... Hogy tanúságot tegyen szenvedéseir ől... Es a harmadik
napon a lélek vissza kell térjen testéhez, és a nemzet fel fog támadni és fel fog minden európai népet szabadítani arabságból ... " 13 „És miként a
Krisztus feltámadása után az egész földön megszűntek a véres kataklizmák, hasonlóképpen a lengyel nemzet feltámadásakor a kereszténységben
meg fog minden háború szűnni. "14
Erre az eszmerendszerre, gondolatmenetre jellegzetes példa az orosz messianizmus is, úgy, ahogy
azt Dosztojevszkij fogalmazza meg Puskinról szóló
beszédében. Ebben mondja, hogy a kés őbbi oroszok majd megértik: „igazi orosznak lenni egyet jelent majd azzal, hogy igyekezzenek immár végérvényesen békét teremteni Európa ellentmondásai
között, hogy megmutassák Európának a továbbvezető utat egyetemes emberi és mindent egyesít ő
szellemünkben ... és végső soron hogy talán kimondják a döntő szót a nagy közös összhang érdekében, s kivívják minden nemzet végleges beleegyezését a Krisztusi evangéliumi parancs nevében". És ugyanitt felteszi a kérdést: „Mi lennénk
arra hivatva, hogy az emberiségnek kin yilatkoztas-

suk az új igét?" Válasza pedig az, hogy igen, mert
„e koldus földet rab képében járja be Krisztus, áldást osztva ". 15

Az utolsó idézet világosan mutatja, hogy ez a világi
és világra irányuló messianizmus szellemében keresztényi volt. Alapjukban azok a formái is, amelyek
szakítanak minden keresztényi móddal, mert a keresztény messianizmus végfejl ődésének eredményei. Ugyanakkor a rokonság a zsidó messianizmussal abban van, hogy az egyetemes jelleget egy
nemzet közvetíti. Egy nemzetnek a többi fölé helyezése nemzeti felsőbbrendűség: jellemz ője ez minden ilyen messianizmusnak — igaz nem egyformán.
A saját nemzetnek isten és az emberiség közé iktatása ugyanakkor óhatatlanul megtöri a messianizmus tisztaságát. Csak ez nem derül ki addig, amíg
ez a messianisztikus hit elnyomott nemzetben létezik. Amíg az az üldöztetések elleni védekezés (hatékony) formája. A „tisztátalanság" akkor derül ki,
amikor megsz ű nik az üldöztetés. És az üldözöttb ő l
üldöző lesz.
A nemzeti típus ellentmondó jellege különben igen
gyorsan nyilvánvaló lett: a nemzetek ellentéteiben
minden egyetemesség tarthatatlan — aminthogy a
nemzeti eszme Európa-szerte éppen Napóleon és
a francia „egyetemesség" ellenében kezdett szilárdulni. Hamar létre is jött egy olyan világi messianizmus, amely éppen az egyetemes emberit vette
(célként) els ődleges alapul — hasonló módon hozva
feloldást, mint valaha a keresztényi. Ez a messianizmus eszkatalógiáját az osztályra építette. Erre
bízta a harmonikus, tökéletes világ megvalósítását,
vagyis a megváltást. Ez is partikuláris valóság, de
minden társadalomban létezik vagy kialakulóban levőnek tekinthető . Így van átmenet az általánoshoz.
Másrészt olyan osztályra bízta, amely egyszerre társadalmon belüli és társadalom kívüli, tehát egyszerre társadalmi és nem-társadalmi. Amelyet a világ
teljességében tagadott és ezért a tiszta megfosztottság világa, a tiszta negáció alapja lehetett. Vagyis
képes az egész társadalmat mint olyant tagadni.
Ezért megváltásra kell kényszerülnie. Ez a prófécia rokona a keresztényi messianizmusnak, mert
a megváltó osztály Krisztus kettős lényegiségéhez
hasonló. Különösképpen, mert hogy e kettősség teszi a messiási szerepet lehet ővé, ez elhivatottsága
záloga. A profécióban ehhez kapcsolódó várakozás
volt meg, s ez is több mint a remény, s őt a lehetőségnél is több: kötelesség. A cselekvés kötelességében olvad össze az aktivitás és az, hogy a megváltás kényszer űen fog eljönni. E megváltás is apokaliptikus: a világforradalom tisztító vihara által fog
megtörténni. Ez utóbbi azonban a XIX. század vége
felé még másodlagos.
Egészében véve nemcsak azt lehet mondani, hogy
a XIX. századi világi messianizmus a keresztényib ől
nőtt ki, hanem, hogy az osztályjelleg ű inkább a keresztényi formát veszi át, mintsem a zsidót. Ezt viszi
szinte a végső konklúzióig — az emberivé alakítás
útján. Erősíti az egyetemességet és a maga módján
feloldja a keresztény messianizmusban létez ő azon
ellentmondást, amely az egyetemes és az egyéni
közt feszül. Végül koherensebbé teszi a messianisztikus elképzeléseket , racionálisabbá . Részben
azzal, hogy minden nem-racionális elemet formailag kikapcsol belőle. Annak-érdekében, hogy a végső nem - racionálisat , az abszolut megoldás uralmát
hirdesse, mint a relativitások világában elérhet őt.
Egy világnak, amelyre a gyors változások és az ellentétek élez ődő mozgása volt a jellemz ő , amely

gondolkodásában a haladást tette mindennek központjává , ez a messianizmus felelt meg leginkább.
Természetesen tudta tehát az emberekben létez ő
messianisztikus törekvéseket és vágyakat rendezni.
Lehet fordítva is érvelni, vagyis a messianisztikus
vágynak és reménynek létéb ől indulva ki, mert mind
a kettő igaz. Amilyen mértékben élez ődött a nyomorúságokban a remény, hogy fenntarthassa magát,
olyan mértékben lett messianisztikus. És amilyen
mértékben átfogta ez a társadalmi rétegeket — értelmiségieket, munkásokat, bárkit — olyan mértékben
formálta a messianizmus szerint mozgalmainak
eszmevilágát is tovább. Társadalmi mozgalmakba
olvadt bele, módosítva azokat, teret teremtve saját
vágyainak s ezek logikájának.

jegyzetek
' Der historische Materialist geht an einen geschichtlichen Gegenstand einzig und
allein da heran, wo it i hm us Monade entgegentritt . In dieser st гuktur erkennt it
das Zeichen einer messianischen Stillstellung des Geschehens, anders gesagt, liner
revolutionáren Chance fim Kampfe für die unterdrückte Vergangenheit.
(W. Benjamin: schriften, Suhrkamp 1955 I.p. 504-505)
und Gestaltungen, stets an einem
2 Das Judentum hat, in allen semen Forman
Begriff von Erlösung festgehallen, der sie als einen Vorgang auffasste, welcher slch
in der Offentlichkeit vollzieht, auf dim SchaLplatz der Geschichts und im Medium
der Gemeinschaft, kurz, der sicht entscheidend in der Welt des Sichtbarin vollzieht
und ohne solche Erscheinung fim sichtbaren ni ht gedacht werden karra.
(G. Scholem: Zum verstándniss der Messianischen Idei irt Judentum, In: Judaica, I.
Suhrkamp. 1963. p. 7)
3 Der jüdische Messianismus fist in seinem USprung und Wesen, und das kinn gar
nicht stark genug betont werden, line Katastrcphentheorie. Diese Theorie betont das
revolutionáre, umstürzlerische im Übergang von (der historischen Gegenwart zur
messianischen Zukunft.
(G. Scholem: Zum Verstándniss... Judaica I. p. 20)

Fernec „di es gilt , fur den Herrn zu wirken , brachen sie define Lehere". Raba
sage. Diesen Vers Kann man vim Anfang zum Schlusse auslegen und vim schlussi
zum Anfang auslegen. Man kinn ihn vim Anfang zum Schlusse auslegen: „es gait
für den Herrn zu wirken, weil sie define Lehre brachen; man kinn ihn vim schlusse
zum Anfang auslegen: sie brachen define Lehre, weil is gait, Sir den Herrn zu wirken.
(Berakhoth Fol 63/a)
(Der Babylonische Talmud übers L. Go/dscѓтnidt I. Berlin 1933 p. 285)
s Erst der Messias selbst vollendet allis hisbrische Geschehen, und zwar in dim
Sinne, dais er dessen Beziehung auf das Messianischi selbst erst erlöst, vollendet,
schafft . Darum kinn nichts Hisorisches von sich aus Bich auf Mesianisches beziehen
willen. Darum ist das Reich Gottes nicht das Tilos der historischen Dynamis.
(W. Benjamin: Theologische-politisches Fragment, In: schrifteп I. p. 511)
0 sie lautit dana: Kann der Mensch seine eigene Zukunft bewáltigen?
Antwort des Apokalyptikers lautete hier. vein.
(G. Scholem: Zum verstándniss ... Judaica I. p. 33)

Und die

Bekannthch war es den Juden untersagt, deg Zukuntt nachzufirschen.
(W. Benjamin: Geschichts - philosophischen Thesen, In: schгilten I. p. 506)
a Den Juden wurde die Zukunft aber darum doch nicht zur homogenen und leeren
Zeit. Dean 'in ihr war jade Sekunde die Kleine Pforte, durch die der Messias treten
konnte.
(W. Benjamin: Geschichts-philosophischen Thesen, In: schriften l.p. 506)
Die Ganzheit seines Weltlebens Gott zuweiden und is dann in all semen Augenhlicken bio auf den letzten sich auftun und abfolgen lassen, das fist Wirken an der
'rlösung.
,iv1. Buber: Spinoza, sabbatai Zwi und der Baalschem. In: Werke Ill. p. 756-757)
10 Aber dieser Projektion de Besten fim Menschen auf seine Zukunft, wie sie gerade
der jüdische Messianismus in semen utopischen Elementen so gewaltig herausstellte,
wohnt die Verführung zur Aktion, der Aufruf aim Vollzuge, inni.
(G. Scholem: Zum Verstndniss.... Judica I. p. 33-34)

" Im jüdischen Bereich, aus dim it doch entstammt, beleibt dieser Aktivismus,
gerade fim Bewusstsein der radikalen Differenz zwischen der unerlöstin Welt der
Historie und der messianischen Erlösung, wie oben dargelegt wurde, singulár und
seltsam kraftlis.
(G. sholem: Zum Verstándniss... Judaica I.p.33)
' 2 Geht ihr in dieser eurer Wesenheil zug гuni , so geht mit euch zugleich alul Hoffnung des gesamten Menschengeschlechts auf Rettung aus der Tiefe seiner Übel
zugnunde.
(J. G. Fichte: Reden an die Deutsche Nation, Leipzig 1944 p. 245-246)
" Et la nation polonaise fut mise á mortbel déposée au timbeau; it les rois s'écriéCar la nation polonaise
rent: „Nous avins tud la Liberté" Et ce cri fut insensé
nest pas morte; son corps repose dins le sépult гe, it son áme est descendue de
afin d'étre témoin de leuts
Ii terre, east á dire de la vie politique, aus hmbes
suffrances. Et le troisiéme jour I'áme doit retourner á son corps, it la nation ressuscitera et délivrera Ilus les peuples éu гopéens de I'esclavage ..
(Adam Mickiewicz: Actes de la nation polonaise it des pélérins polonais (1832) In:
Oeuvres Completes de, Para 1859 Vii II. p. 73)
"Et comme our toute la terre aprés la résurrection du Christ cessérent les sanglants
holocaustes, de mérne dans la chrétienneté cessera toute guerre, aprés la résurrection de la nation polonaise.
(Mickiewicz: Actes de.... In: Oeuvres.... p. 74)
's (Puskin, Emlékbeszéd, 1880 VI. 8. In: Dosztojevszkij művei,Tanulmányok, levelek
vallomások Bp, 1972 p. 188)
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A megnyilatkozásban rejl ő és az emberi lényegre
mutató szubjektivitásra az evidencia sötétségének
aurája borult. Mondják: sors a szubjektivitás, emberek sorsa a dolgok között; istenek adománya hát
mint a szent ned ű , az ambrózia, Apolloné, Zeuszé
vagy Dionoszüszé tán, ki tudná már ezt megmondani. Ezért olyan elégedettek az emberek önmagukkal;
hitükből valami tántoríthatatlan bizalom árad a hatalmas istenek felé; a szavakban fogant tombolás
arisztokratikus g őgöt lop beléjük és nem kételkednek abban, hogy bennük a Szubjektivitás logoszának tökélye munkálkodik, mert Iám a szellem, a
ráció tiszta és férfias beszéde mérhetetlenül többet
kell, hogy jelentsen a puszta szemlél ődés empirikus
intellektusától és az érzéki gyönyörök esztelen hajhászásától. Dehogyis lázadnak sorsuk ellen, inkább
megpillantják önmaguk visszáját a lázadásban és
sohasem volt-van-lesz ily könnyedség és boldogság
a sorshordozás terhe. És döntöttek a költ ők és filozófusok: dolgozni csak dolgozni, ez tömör megfogalmazásban a feladat, tobzódni a szavakban, habzsolni a szavakat, létrehozni, ha nincs folytonosan
újrateremtve, az ülepedettség mámorát és a szavak
harmóniáját. Azt hitték, hogy az istenek megadták
nekik a szabad döntés jogát, noha tudhatták volna,
hogy mindaz, amit tesznek, csak lebegés a becserkészett lingvisztikai rend illuzióinak menedékében.
Nekik azonban új perspektíva csillant fel a szemük
előtt, amelynek nem kell tudomásul vennie a még
feltérképezetlen világ végtelennek t ű nő hiányfoltjait
és az erkölcsi aggályok sarába ragadt hit megbicsaklásait. Aki megrészegül a szavaktól az másra
bízza a cselekvést, mert ugyan ki képes arra, hogy
cselekedjen a dics őség nimbuszának és a széptelén
analitikusainak szeretetlakomáján; kihallani hát,
ahogy a formák monász-ablakán kikönyökölve imájukat mondják: éreznem kell e pillanat földöntúli
gyönyörét, hogy elmondhassam az orgazmus gyakorlatát, hogy beszéljek arról, ami van születés és
halál között, egyszóval mindenr ől, magamnak, másoknak, a világot úgyis a beszéd osztja ketté, tehát
a némákra és azokra akik beszélnek; nem baj,
hogy szolga vagyok, csak beszélhessek, vagy tán
nem is vagyok senkinek sem szolgája, szubjektív
homály ez; én nem szorongok, mások igen, nekem
fontos is, hogy ne szorongjak, hogy leírhassam ezeket a szavakat: szolga és szorongás, és szögletes-

sé faragjam a gömböly ű betűket; olyan ez mint a kör
négyszögesítése; hogy a bet űk fölé hajoljak és
megérezzem e szertartásban az istenek hívását;
a betű k fényesek és sz űziesen tiszták, átragyogják
a szubjektív homályt; soha nem rettegtem attól,
hogy elvakítanak és netalán valakit vagy valamit
tudatlanul kiszolgálnék, bennem az istenek a maguk
akaratára ismernek, nézd mennyire örülnek, hogy ily
hosszúra nyujtom a mondatot, sohasem vettem
észre, hogy kényszerítenek, az ő nyelvüket beszélem, nem! én teremtettem ezt a nyelvet, a sors úgy
is az, hogy mindig mások nyelvét beszéljük és azt
a magunkénak higgyük; én beszélhetek, más nem,
a világ nem létezik énbennem, hozzáálmodom magamat a világhoz, engem senki nem láthat.
A ráció csak a filozófiának és a költészetnek kölcsönződik, ám e formákat csak a szavak hozhatják
létre. És igazakká válnak a költ ők és filozófusok,
istenekhez méltóvá. Pályájukat kijelölték az olümposziak és az emberek nem félnek sarut kötni a lábukra és fogvicsorítva végigtáncolni-haladni az intézményeken, megpenderíteni a szavakat hogy igazolhassák önmagukat; harmóniává oldani a világot
hogy narciszisztikusan gyönyörködhessenek önmagukban és a formára hozott-épített kielégültség nyugalmában. Egyetlen kapocs van az emberek és
a sors intéz ői között: a költészet és a filozófia mítosza. Így tudják ezt és hiszik az emberek és ennek
a nevében áldoznák fel a lázadást és a cselekvést
isteneik oltárán. Most már bátran ostorozzák mások
szavait és latroknak nevezik őket, mert illúziókat
táplálnak és frázisokat pufogtatnak. Az önállóvá varázsolt költészet és filozófia kiépítette a maga logikáján átsz ű rt evidencia-falát, azt a többletet, amelylyel a másság tudatát képes biztosítani a tompákkal
és a mindent megszervez ő ideologikummal szemben. A Mértéket elszakítják az emberi szférától és
a halhatatlan istenekt ől származtatott objektivációs
formákra bízzák. Nincs mérték, csak formák vannak,
a mérték nélküliség beváltott fenyegetésével. Az
istenek jóváhagyásával és akaratából. Ezért gyötrik
halálra testüket, nem kímélve szellemüket sem:
hogy lássák és látassák másokkal aszó-faragás
kéjes izgalmát. Aztán túllicitálják azokat, akik megtapsolják őket, mert a tapsviharban nem hallják saját
hangjukat sem és korholják a tapsolókat, mert nem
teremtik meg a maguk logoszát az alkotás eufóriájában.
A formák logoszának teste az isteni intencionáltság
innensője; a logosz az alanyiság tiszta irányultságában pillantja meg önmagát. Ameddig van intenció,
van logosz is. Mondják: közös a logosz és mindenki
belemerülhet mélységeibe. De beszélhetnének-e
másképpen azok, akik nem merik vállalni a szabadságot, a forma-intendálás cselekményét és lemondanak az önreflexivitás harsányan lüktet ő marcangolásáról? Avagy forma-e a forma, ha a rögzítésben
élő szabadságra vonatkozó akarat, per definitionem
megszenteltsége ellenére is, megfeszítés és egyáltalán a szabadság reflexiója és a megismerés vágya
nélkül marad, vagy csak a felel ősség nélküli hit és
az erkölcsi meggondolások hiányával telit űzdelt sivárság eufórikus kivetülése?
Íme a szkeptikus Herakleitosz kérdései: ha közös
a logosz, hogyan gondolkoznak akkor különböz őképpen az emberek, vagyis mily átkozott a hermeneutika; mit kezdhetünk a pluralizmussal, ha a legosz csak egynem ű lehet és nem sokasodhat.

Az istenek a szubjektivitást az öröklét tüzéb ől teremtették, hogy a földön lév ők megérezzék a vá-

gyak és lehet őségek között tátongó szakadékot,
hogy hozzán őjenek az olümposziak létének megértéséhez és beteljesítsék az istenek tökéletességét.
Hibájuk az volt, hogy nem tudták : a szubjektivitás
kiszámíthatatlanul messze röpítheti az embereket,
és hogy azt lehetetlen levezetni az evidencia össz
logoszából , mert maga is logosz teremt ő erő ; a
szubjektivitás, miképpen a cselekvés cselekvés, az
alkotás alkotás . Ez a tautológia kényszeríti a halhatatlanokat a félelem rabszolgájává , rettegésük mindent belep , mint a kráter lávája, ellenállhatatlanul
és megfoghatatlanul . A szubjektivitás az istenek
labirintusa, ön-elidegenedése. Kituszkolni már nem
lehet a történelemb ől, legfeljebb üresjáratú cselekvéssé bűbájolni ; ami nem más , mint a nem - létező
cselekvés, a cselekvésképtelenség, a szembenállás
posványosításának ekvivalenciája . Logoszának testét most az evidencia - építménybe falazták; nincs logosz és nincs intenció, sorsa az, hogy a logikai
evidencia elnyelje és a filozófiai rendszerek kipofozott premisszája legyen . Csak evidencia van és
sötétség. Kiüresedik a tekintet és a betanult emlékezés rációjának vádjával érkezik vissza az empíriához . Az itt-létet egyedül a térképzet fogalmai és a
tiszta gondolkodás formái eszkábálják össze valamiféle egységgé. A szubjektivitás elveszti a tö гténelemről alkotott tudatát és a valóság szövegét csak
visszafelé képes olvasni.
Az esszé ítélkezés, de a fontos és értéket meghatározó benne — mint rendszerben — nem az ítélet,

hanem a megítélés folyamata.
Elégséges volna a világosság . Az alany világossága, aki kilép az evidenciák világának léhaságából,
a szavak d őzsöléséből a sohasem evidens világába,
és körüljárja és kitapogatja a dolgokat és vállalja az
erkölcsi autonómia logikáját . Tudnia kell azt, amit
Bretter Herakleitosza érezhetett oly nyomatékkal,
míg az elvadult kutyák között a halált vágya: a nagy
filozófiát világunk miatt képtelenek vagyunk végigélni, a nagy filozófiát már csak tanítani lehet. Ki lesz
itt az, aki , mint Kierkegaard és a fiatal Lukács életük egyetlen egzisztenciateremt ő gesztusával, megmutatja nekünk az antinomiákat ? Az esszé , a szubjéktivitás probakövének birodalmában vagyunk. De
ide már nem a nagy filozófia Lukács által költ ői
cselekvéssé való avatása és Horkheimer rágógumijának metafizikája kell. Az esszé a szabadság vállalásának legtisztább és legemberibb formára hozása;
az ítélkezés folyamatában megnyilvánuló alanyi intencionáltság szakadatlanul megújuló kifejez ődése.
Csakhogy a formába növés pillanata nem t ű ri az
evidenciák poros önfeledtségét . Szabad - e tehát itt
manapság esszét írni ( vagy ugyanaz a kérdés másképp : lehet-e? ), ha még a reá vonatkozó kiindulópontokat is nélkülözzük? Hogyan letéteményesíteni
az itt és más bretteri követelményét ha még az
itt és most egyszerűnek tűnő kritériumainak sem tettünk eleget? Es ez egy pillanatra ugyan , de letérít
bennünket az itt és már erkölcsi hermeneutikájának
ösvényérő l. Innen már a megismerés terepére szorulunk; ám ez nem kell, hogy egyúttal azt jelentse,
hogy az erkölcs mellékösvényeire tévedtünk volna.
Csak azt, hogy a ráció úgy rögzítheti erejét, hogy
megkérd őjelezi az itt és most evidenciáit és a gyakorlati - erkölcsi választást látszólagosan a másodla-

gosság ta гtományába helyezi át . Ez a megismerés
etikájá, amely arra hivatott , hogy feloldja az erkölcsi
magatatás iránynélküliségének görcsét, még ha
mindezt megannyira nehézményezi is a valóság jelentésszerkezetének feltárásakor jelentkez ő elkülönülés terhe.
Egyetlen esélyünk ez arra, hogy az erkölcsi autonómia és a hit tekintetében a megtérés útjaira léphessünk. Ám ez nem metafizikai kérdés: a cselekvés
túljutva az itt és most „ talányán " már az itt és mást
célozza és jövőjének medrét vájja magának.

Tehát a világállapot : a szubjektivitás kifeszítve az
adottságok idejének és terének keresztjére (Simon
Weil). Itt minden esszének végig kell járni az alanyiság és intencióinak kétségbeesett hajhászását és
az önreflexivitás vissza-visszatér ő motívumainak
rögös útját; és minden esszének tudva vagy tudatlanul meg kell írnia saját m űfajelméletét . A szubjektivitás esélye : visszatérni a történelem folyamatába.
Ha ezt el akarja érni, akkor el kell felejtenie a megnem valósultság kényszerképzeteit és újra kell teremtenie a maga utópiájára vonatkozó vágyait. Mert
a létezés ételmére vonatkozó tudat ma a teoretikus
kérdések pókhálójában vergődik, nem törődvén azzal, hogy a teória órákuluma már régóta felszívta
a tapasztalatot , az empíriát. Így hát létezésünk egyik
döntő ismérve fogalmaink kálváriája. A ráció megnyilvánulásai a fogalomban válnak elvonatkoztatássá, de a fogalom igazán funkcionálóvá az ideologikum rendszerében tev ődik össze. A hatalom nyelve
számára minden fogalom magánvalósággal bír,
mert beolvasztható és felhasználható céljai számára. Csakhogy nem mindegy , hogy csupán újra
mondjuk vagy létrehozzuk az ideológia nyelvét.
Az esszé így az ítélkezés prizmáján vibrálva a fogalmak visszavételének folyamata . A kiüresedett
tekintet megbolygatása az evidenciák megvilágítása
révén tö гténik, de ezt úgy teszi, hogy beledobja
szubjektivitását az empíria s ű rűjébe. És megkezd ődik a kezdetben tompa , de aztán egyre jobban erősödő dialógus az adottságok és a vágyak között.
A kiüresedett tekintet a kopárság helyett a tájjá alakult képet látja , a szubjektivitás pedig végigterpeszkedik az empirián és újra érzékeli a dolgok formáját,
karjába zárva és felmutatja őket , és boldog mert
újra képes látni önmagát és mert újra megtermékenyíthet másokat a maga logoszával . Mindezt azét,
hogy kiizzadja újra fogalmait és megpillantsa azokat
majdan a ráció utópiát intendáló rendszereiben. Tehát felelősségét arra alapozza, hogy kifacsarva az
empíriát , láthatóvá és kimondhatóvá tegye a létezésünkben rejl ő ű röket és hiányokat. De ez már nem
a nagy filozófia alany és tárgy viszonylatai rendezésének b űvköre ; inkább törekvés affelé , hogy az alanyiság intenciói megszabaduljanak az ismétlés terhétől. A felismerés Bretter Györgyé, aki az esszéibe
vetett hitet az emberi beszéd lehetővé tételével magyarázta . Merthogy az a nyelv , amely arra kényszerül, hogy az ideológia nyelvét létrehozza és maga is
az elidegenített hatalom része , és amely a maga
szabta korlátokba fullad, képtelen arra, hogy nyelvében intendálja esetleges erkölcsi autonómiáját. Őt
már nem a kimondatlanság , hanem egyáltalán a kimondhatóság kísérti.
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csorba
béia
munkássztrájkok
jugosziáviában

Prof. dr. Neca Jovanov: Radni čki štrajkovi u
Socijalisti č koj Federativnoj Republici Jugoslaviji
Id 1958. do 1969. godine Bg. 1979.

Neca Jovanov könyvének fontosságát aligha lehet
túlhangsúlyozni. Szociológiai fölméréseinek, vizsgálatainak, elemzésénektanulságai els őrend ű politikai
aktualitással bírnak az önigazgatás jelenét, jöv őjét
illetően egyaránt. A szociológia sohasem volt az
apolitikus Vesta-szüzek diszciplinája. S ugyanakkor
talán sohasem volt tudományág, amely annyira igényelte volna s igényelné a demokratizmus szabad
levegőjét, mint a szociológia. Ha ezt tudjuk, megértjük, miért jelentős tett több mint tíz éven keresztül
foglalkozni olyan kérdéskörrel, amelyet hol sok mellébeszélés, hol meg éppenséggel túl sok hallgatás
övez. A demagóg gondolkodásmód sémái alapján
abszurdumnak tűnik annak puszta gondolata is,
hogy szocialista országban (pláne, ahol a normatívák értelmében az önigazgatásnak is birtokosa a
munkásosztály) a munkások sztrájkolhassanak. Ha
sztrájkolnak, önmaguk ellen sztrájkolnak, ergo,
megtévesztettek, politikailag éretlenek stb. stb .. .
Valóban így van-e?
Jovanov a tények erejével bizonyítja be azt, amit
tapasztalataink alapján tudunk, s amit a korántsem
naiv politikai közgondolkodásunk is igen jól megtanult, hogy de még mennyire vissza lehet élni, akár
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jogosabb emberi és osztályérdekeiket védik. Ez a
gondolat különben már 1922-ben sem idegen néhány szélesebb perspektívában gondolkodó baloldali politikustól. Lenin külön értekezésben foglalkozik
a kérdéssel, s téziseit a bolsevik Központi Bizottság
elfogadja. Lenin szerint lényegi különbség van a kapitalista országokban bekövetkez ő sztrájkok és a
proletárállam sztrájkmozgalmai között. Az el őbbiek
végső célja a kapitalizmus megaöntése, az utóbbiaké a proletárhatalom er ősítése. (Lenin proletárhatalmon aligha értett merev állami és pártcentralizmust,
különben nem vélné a sztrájkokat a proletárhatalom
megszilárdítóinak.) Elképzelése — amely magán viseli a szocializmus kezdeti stádiumának nyomait —
az, hogy nem az államhataom egésze áll szemben
a munkásosztály egészével, hanem az államhatalom
egyes szervei a munkásság különféle csoportjaival.
Megoldást a „transzmissziós" intézmények (szakszervezet stb.) gyors reagálásában Iát. Hangsúlyozza, hogy a számításba jöhet ő megoldásoknak a
sztrájkoló munkáscsoportok számára maximálisan
hasznosnak kell lenniök, vagyis Lenin számára magától értet ődő , hogy a felkínált megoldások nem
lehetnek károsak a munkásság más csoportjai számára, s nem okozhatnak visszaesést a munkásállam és a gazdaság fejl ődésében. A sztrájkok okát
lényegében három tényez őre vezeti vissza. Ezek
a bürokratikus visszaélések a hatalommal, a kapitalista jelleg ű örökség az állami intézményekben és
a munkástömegek kulturális és politikai elmaradottsága. (Számunkra korántsem olyan egyértelm ű , vajon éretlen-e és mikor nevezhet ő annak a sztrájkra
képes munkásság.Legföljebb, ha céljai túlzottan
partikulárisak.)
Lenin álláspontjának vizsgálata nyilván nem haszontalan. Az ötvenes—hatvanas évek Jugoszláviájának sztrájkproblémáit azonban pusztán Leninre
hagyatkozva még nem érthetjük meg. „Lenin az

átmeneti korszak államának sztrájkjairól közvetlen
az októberi forradalom után írt. Ő az állami gazdasági vállalatok sztrájkjairól beszélt. Nálunk a sztrájkok olyan vállalatokban vannak, amelyekben nor-

matívaként — a kés őbbiekben majd látjuk valóságosan milyenmértékben — létezika munkásönigazgatás. Mindenesetre a mi vállalataink a sztrájkok
idején nem olyan mértékben államiak, mint amilyen
mértékben a Szovjetúnió vállalatai államiak voltak
1922 -ben" — írja Jovanov.

Jugoszláviában 1958 januárjától — ekkor került sor
az első munkabeszüntetésre — 1969-ig mintegy
2000 sztrájk volt. Ennek ellenére a sztrájkok okaival
foglalkozó első, s még pusztán empirikus kutatások
csak 1965-ben kezd ődnek el. 1969-ben a JKSZ elnöksége is megvitatja a sztrájkkérdést. Ennek köszönhetően a probléma nagy sajtóvisszhangot kap,
a sztrájkokkal kapcsolatos állásfoglalások azonban
intézményesen, akár individuális kalandorkodással korántsem mindig egyértelműek. A szerz ő külön fea legprecízebben megfogalmazott önigazgatási jo- jezetet szentel „az intézményes politikai és állami
struktúrák sztrájkokra vonatkozó hivatalos állásgokkal is, különösen, ha számításba vesszük, hogy
pontjainak" alapos bemutatására, vagyis a JKSZ 7.
elkezéppen,
hogy
folyamata
elhalásának
az állam
kongresszusán (1958) elfogadott programnak a
dődött, következésképp társadalmunk sincs híján a
dolgozó, hétköznapi embertől elidegenült, a társa- munkásosztály önvédelmével kapcsolatos határozadalmi ellenőrzés és a felelősségviselés terhe alól taival, majd a pártelnökség 7. ülésének (1969) hatáoly könnyed ügyességgel kicsúszó hatalmi gócok- rozataival, a szakszervezet 1970-es elnökségi határozataival, amelyekben a munkaszervezetekben létnak. S ha ez lehetséges, akkor aligha szükséges
magyarázgatni, hogy szó sincs politikai tudathasa- rejövő konfliktushelyzetekre keresnek megoldást,
dásról, hogy a munkások nem, egyáltalán nem ve- valamint az államapparátus különféle szerveinek a
szítették el józan eszüket, csupán... csupán leg- sztrájkok kapcsán kifejtett aktivitásával.

Az 1958-as program a sztrájkokról nem tesz emlí- ként — els ősorban a különféle szinteken jelentkez ő
tést, annak ellenére, hogy ekkor már léteztek. Jo- bürokrácia lovagolja meg. A munkásság továbbra is
vanov szerint a programot még sajátságos dualiz- idegenül áll szemben saját hatalmával. Lássuk, mimus jellemzi, amelynek leglényegesebb vonása, ként mutatkozik meg ez a statisztika tükrében. (Meg
hogy az önigazgatást szinte kizárólag vállalati kere- kell mondani, hogy Jovanov könyvének külön erétek között képzeli el, míg a társadalom „hosszú nye a statisztikai adatok és táblázatok, korrektsége
lejáratú kérdéseit" továbbra is az adminisztratív ál- és sokasága, amely itt indokolt, ugyanakkor nem
lami irányítás platformjáról tagja megvalósíthatónak. nyomja agyon az elméleti részt sem. Ismetet őmben
S ami a sztrájk kérdése szempontjából még lényecsupán a leglényegesebbeket említem.)
gesebb, huszonkét évvel ezel őtti program úgy véli,
hogy a munkásosztály hatalmát sem a magánt őke, Lévén a munkástanács az üzemi dolgozók egyik
sem az adminisztratív irányítás nem veszélyezteti
hatalmi szerve, lássuk azok szociális összetételét!
— tudjuk, hogy ezek a nézetek páiunk programjában
azóta meghaladottakká váltak, éppen a kérdés 58- 1960:
76,2
beli leegyszerűsítése miatt —ezért, mondja a prog- 1965:
73,8
ram, munkásosztályunknak nincs szüksége klasszi- 1970:
67,6
kus önvédelmi szervezetre. (Értsd: hagyományosan
1972:
65,5 százalék a munkások aránya
szervezked ő szindikátusra.) Ugyanakkor azonban
ugyanez a fejezet elismeri, mi több, el őlátja a szak- Az igazgató bizottságok, amelyek 1974-ig igen fonszervezetönvédelmi, munkásérdek-védelmi funkció- tos szerepet játszottak a vállalatok irányításában,
it. Ám, hogy kit kell védenie a szakszervezetnek sőt nagyon sokszor kisajátították a munkástanácsok
és ki ellen, milyen erőkkel szemben, mindez a prog- jogait, vagy egyéb módon manipuláltak azzal, a köram dichotomikussága miatt nem tisztázott. (Tegyük vetkező képet mutatták:
hozzá, nem is tisztázódhatott a szakszervezet
transzmissziós felfogásából, de még inkább ilyetén 1960:
67,2
gyakorlatából következ ően.)
1965:
61,9
Az 1969-es elnökségi határozatok meghozatalakor 1970:
44,2 (!)
már jóval több tapasztalat állt a politikai fórumok 1972:
46,9 százalék a munkások aránya
rendelkezésére, mint 1958-ban (a munkabeszüntetések mintegy kétezerre duzzadtak), ennek ellenére
Azonban ha a tényleges (s nem csak „statisztikai")
a sztrájk megközelítésének politikai szempontjai munkásokat vesszük figyelembe, az arány még
nem hibátlanok. Jovanov egyik f ő hiányosságként rosszabb (1972-ben 35,4), vagyis — jegyzi meg a
azt említi, hogy a határozatok mélyen hallgatnak az
szerző — az igazgató bizottságnak csupán minden
anyagi javak elosztásának ellentmondásairól és
harmadik tagja munkás.
elégtelenségeiről, annak ellenére, hogy az adott id őszakban (els ősorban 1965 után) a sztrájkok egyik f ő A munkástanácsok és az igazgató bizottságok eloka a jövedelemszerzés és -elosztás kirívó igazságnökeinek szociális összetétele sem jobb. 1972-ben
talanságaiban leledzik. Hiányosságai ellenére az a munkástanácsok elnökeinek csupán egyharmada
1969-es pátelnökségi határozatok el őrelépést je- tényleges munkás, az igazgató bizottságokban pelentettek, mivel elismerték a sztrájk létezését, s
dig még ennél is rosszabb a helyzet.
olyan összeütközésnek értelmezték, amelyet nem
A képviselőházakban ill a községi képvisel ő-testülehetett rendes úton megoldani. A sztrájkjog jogi és letekben a munkásság aránya —eufémizmus, ha azt
erkölcsi elismerésére azonban 1969-ben sem kerül
írjuk, hogy rossz —ekként nézett ki 1970-ben:
sor... Neca Jovanov könyve 32. oldalán megjegyzi:
13%
a községi képvisel ő-testületekben:
„A Határozatokban a sztrájkokat apriorisztikusan az a köztársasági képvisel őházakban
1%
egész munkásosztályra, az önigazgatásra és a tár- a szövetségi képvisel őházban:
1%
sadalom egészére nézve káros jelenségnek min ősítették. Azonban ez nem pontos. A sztrájkok osztályA képvisel őházakban ugyanebben az id őben nagy
szempontú megközelítése ezekben a határozatok- métékben s aránytalanul megnövekszik az egyeban meglehetősen hanyag, és a munkásosztálynak
temi végzettség űek száma. 1970-ben a szövetségi
a sztrájkokkal kapcsolatos valóságos érdeke téve- képvisel ő háznak már 68, a hat köztársasági képviselő háznak 58%-a rendelkezik egyetemi végzettsen identifikált. Szó sem esik az érdekek ütközéséséggel. Ugyanakkor az ' egyetemi végzettség űek
nek sem pedig a sztrájkoknak az osztályjellegéről".
aránya a foglalkoztatottak összlétszámán belül (a
Ennek az apriorizmusnak lesz a következménye az
elvárás, hogy a sztrájkok kezdeményez őit felel ős- társadalmi szektorban) mindössze 4,9%, a gazdaségre kell vonni,függetlenül a sztrájkok valóságos ságban pedig — mily jellemző —csupán 2,4%. (E két
okaitól, mi több valóságos okozóitól, amely mint a utóbbi adat 1968-ra vonatkozik.) A könyv adatainak
biokában megállapítható, hogy a hatvanas évekkönyv későbbi elemzéseiből kiderül, a legtöbb esetben a gazdasági vállalatok vezet ői nagy súllyal
ben a decentralizált bürokrácia s a liberálkapitalista
eszményeket szóval és tettel újraéleszt ő technokrá- vesznek részt a képvisel ői döntéshozatalokban. Az
állami és politikai funkcionáriusok mellett (1969-ben
cia. Az önigazgatási döntéshozatal mechanizmusának irányítása a hatvanas években intenzíven 31%) arányszámuk alapján (1969-ben 20,9%) az ő
akaratuk lehetett a dönt ő . A vezetőknek és a szakcsúszik ki a munkásosztály kezéb ől, s hogy az ellentmondás még nagyobb, még érzékelhet őbb le- embereknek a munkások fölötti uralma ezekben az
években cáfolhatatlan tény —állítja Jovanov —, migyen, éppen akkor, amikor társadalmunk makroként az is, hogy a vezet őkés a szakemberek sziszteszintjein határozott lépések történnek mind az intézmatikusan igyekeztek beépülni a munkásönigazgamények mind a politikai gyakorlat demokratizálása
tás mechanizmusába. (Tegyük hozzá: mindezt sifelé. Ezt a demokratizálódási folyamatot azonban
kerrel tehették, hisz ennek úgyszólván semmilyen
— az ún. liberalizmus id őszakának kínos tanulsága,
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jogi akadálya nem volt.) Az utóbbi folyamat következményeként a szerz ő által elemzett periódus utolsó esztendeiben a munkások néhány esetben saját
önigazgató testületeikkel szemben, s őt azok akarata
ellenére is sztrájkba léptek, minthogy akaratuk a
legális, elismert, jogilag szabályzott formák között
nem érvényesülhetett.
A technostruktúrának a tudományos és technikai
fejlődésben elfoglalt vezető szerepe pozitív, ám a
technológia és a munkaszervezés terén kialakított
természetes vezet ő szerep könnyen átalakulhat
osztályuralommá, egyfajta modern, szakbarbári „felvilágosult abszolutizmussá" — vonhatjuk le a tanulságot a szerz ő nyomán.
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A korábban már említett pártelnökségi ülés határozatai alapján 1970-ben a szakszervezet elnöksége lépéseket tesz a munkabeszüntetések problémájának rendezésére, s az önigazgatási mechanizmus
bizonyos megújításával készül rendezhet ővé tenni a
konfliktushelyzeteket. Mindez magával hozna olyan
törvényes rendelkezéseket, amelyeknek értelmében
a sztrájk nem csupán megt ű rt „szükséges rossz"
jelenség lenne, hanem jogilag biztosított, következésképpen játékszabályait is tiszteletben tartandó
eszköze a dolgozók önvédelmének. A kilátásba helyezett jogi normatívák mindezidáig nem készültek
el. Maradt a gyakorlat, miszerint amit az Alkotmány
nem tilt, az megengedett. Minthogy az Alkotmány a
sztrájkokra való jog fel ől nem rendelkezik, a fenti
értelmezést a munkabeszüntetésekre is alkalmazzák. Annál is inkább, hiszen hazánk is aláírta azt a
gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló
nemzetközi egyezményt, amit a Szövetségi Képviselőház 1971-ben ratifikált, s amely 8. cikkelyében a
sztrájkra való jog fel ől rendelkezik. (Lásd a JSZSZK
Hivatalos Lapjának 1971-es 7. számát). A sztrájkjog
nem került be az Alkotmányba (csupán a 47. cikkely
vonatkoztatható közvetve arra is), ám jóideig nem
került le a napirendről sem. A Szövetségi Képvisel őház egyik munkacsoportjának tézisei a következ ő
körülmények figyelembevételével tekinti törvényesnek a sztrájkot: ha a konfliktusokat rendes úton
semmiképpen sem sikerül megoldeni; ha a dolgozók önigazgatási jogait durván megsértik; ha a munkások követelései igazoltak; ha ezek a követelések
megvalósíthatók (a sztrájk helyénvalóságát e javaslat szerint a szakszervezetek különféle — munkahelyi, községi — szervei döntenék el). A fentieken
kívül a tézisek javasolják a sztrájknak egy héttel
ko,rábbi bejelentését, azt, hogy a szakszervezet feleljen a rendért és azért, hogy a technológiai folyamatok ne szenvedjenek anyagi veszteségeket okozó károsodást; az „általános társadalmi érdekeket"
kielégítő munkaszervezetek dolgozói (közlekedés,
posta) viszont nem rendelkeznének sztrájkjoggal .. .
A fenti, általunk csak vázlatosan átfutott javaslat
máig is puszta javaslat maradt. Neca Jovanov lakonikus megjegyzéséb ől tudjuk, hogy a kérdés jogi
rendezése a szövetségi politikai fórumoktól függ.
Megjegyzendő természetesen, hogy az 1974 utáni
időszakban a sztrájkok aránya a hatvanas évekhez
viszonyítva csökkent. Ez jórészt annak köszönhet ő,
hogy határozott politikai lépések történtek mind a
bürokratizmus, mind a technokratizmus hatalmi m lnopóliumainak szétverése, gazdasági, jogi és adminisztratív lehetetlenné tevése irányában. A küldöttrendszer jóvoltából a formális hatalmi központokban
is növekedett a munkásság száma, szavának súlya.

Mindennek ellenére a b ővített újratermelés folyamata feletti ellen őrzés, a szabad munkacsere kiteljesítése, s általában egész társadalmunk önigazgatási
irányítása terén korántsem megoldott minden probléma. Következésképpen a munkássztrájkok kérdése sem kerül le automatikusan az elkövetkez ő évek
gyakorlatának napirendjér ől. Naivitás lenne azt hinni, hogy a sztrájkjog törvényes rendezésére nincs
szükség. Társadalmunkban a sztrájkok els ősorban
a munkásság valóságos, tényleges, illetve kívána-

tos, társadalmi normatívakért tételezett helyzete közötti ellentmondásokra vezethet ők vissza. A munkásság valós részesedése a társadalom irányítása
fölötti hatalomból, részesedése az anyagi és a szellemi javakból jóval szerényebb — Jovanov szerint, s
szerintünk is — az önigazgatási rendszer hivatalos,
tehát az Alkotmányban és a pártprogramokban is
hangsúlyozott elvárásainál és formális lehet őségeinél. A sztrájkok, mondja Neca Jovanov „objektíve a

valóságos állapotot változtatják meg a tervezett önigazgatási rendszer irányában. Ez az, ami megkülönbözteti a mi sztrájkjainkat a kapitalizmus és az
államszocializmus sztrájkjaitól, amelyek egyszerre
szegülnek szembe mind a valóságos, mind a projektélt rendszerrel. A mi esetünkben a munkásoknak rende/kezniök kellene erkölcsi és politikai jogokkal azokhoz a sztrájkokhoz, amelyek a tervezett
önigazgatási rendszer megvalósítását gyorsítják

fel." Annak a rendszernek a megvalósítását, amelyben az osztályok megsz ű nésével a sztrájkokra sem
lesz többé szükség .. .
Jovanov könyvének az eddig említetteken kívül van
még néhány nagy horderej ű tanulsága. Az egyik
ezek közül, hogy az említett id őszak sztrájkjai között
egyszer sem konstatáltak ellenséges politikai tevékenységet. (Nézetünk szerint ez már önmagában is
eklatáns bizonyítéka annak, hogy a sztrájk lényegében a tényleges önigazgatási társadalomért folytatott harc eszköze, miként annak is, hogy a sztrájkok
megjelenése összefügg a munkásság osztályöntudatának mértékével.) Ugyszintén fontos hangsúlyozni, hogy a vizsgált sztrájkok nagy hányadának
esetében a konfliktushelyzet kialakulásának tényleges okai nem a mikrostruktúrán belül (vállalatok
stb.), hanem a makrostruktúrában (els ősorban a
globális gazdasági irányításban stb.) alakultak ki,
maga a konfliktushelyzet mégis a sz ű kebb környezet viszonyaiban öltött testet.
Jellemző adat, hogy az eseteknek csupán 27,7%ában nyúltak a sztrájkhoz, mint végs ő fegyverhez,
az esetek 72,3%-ában viszont nem használtak ki
minden rendes lehet őséget a konfliktusok megoldására. Ennek egyik oka bizonyára az, hogy a munkások igen gyakran nincsenek tudatában tényleges
jogaiknak sem, a másik ok pedig az a korántsem
Optimista tapasztalat lehet, hogy a bürokratikus hatalmi gócok, még a legkisebbek is, amikor érdekeik
úgy kívánják, igen hatásosan tudják alkalmazni az
adminisztratív cs ű rés-csavarás módszerét. A legtöbb munkabeszüntetésre a gazdaságilag fejlett
köztársaságokban és Vajdaságban kerül sor, a legkevesebbre a fejletlen köztársaságokban illetve Kosovo tartományban. Mindez összefügg a munkásságnak „magánvaló osztályból" „magáértvaló osztállyá" fejl ődésével, s nem független az osztályharc
hagyományainak létezését ől sem. Jovanov hangsúlyozta, hogy a munkásosztály nem csak a kapitalizmusnak, de önnön bürokráciájának is sírásója.

Lényeges, elméletileg is fontos megállapítás, hogy a
sztrájkok megjelentésének elhanyagolhatatlan alapfeltétele a társadalom relatív demokratizálódása.
Totalitariánus vagy bürokratikus szocialista társadalmi viszonyok között a munkássztrájkok ritkák, hiszen lehetetlenek, ám jelentkezésük katasztrofális —
hol a rendszerre, hol a sztrájkolókra nézve. Ebb ől
természetesen nem következik az a megállapodás,
hogy a társadalom demokratizálódásának mércéje a
sztrájkok száma és puszta léte lenne.

.

Végezetül még csak annyit: vázlatos recenziómból
talán kiviláglik, miért tartom bátor, okos és rendkívül
tanulságos könyvnek Neca Jovanovét. Stílusa ugyan
olykor didaktikusabb a megszokottnál, ám a viszonylag képzetlenebb, az elmélet spekulatív nyelvében járatlan olvasók számára alighanem így
hasznosabb, hisz közérthetőbb. S ez fölöttébb méltányolandó erény.
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előszó
Vajúdások éjsötétje. — Mert ilyennek látom máris ezt az írást, még miel őtt megszületne és élné a maga életét. Azoknak a napoknak a szülötte, amelyeket
a lelkesedés inkább megtöltött, mint a fölfogás józansága, azoknak az együtt
töltött napoknak a nyomát viseli magán, amelyek mélységeibe egyel őre nem merek belenézni, s a sárét, amelyet csak áttételesen tapostam.

a próbák
A rendező magyarázza, miért választották éppen Vlaho Stulli dubrovniki szerz ő
mintegy kétszáz évvel ezel őtt írt színm űvét, komédiáját, végs ő megfogalmazásban: életképét. A szerepl ők főiskolások, néhányuk id őközben hivatásos színész
lett.
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Sokáig csak a férfi főszerepl ő van meg: Földi László, aki ingázik Szabadka és
Újvidék között, eközben tanulja szerepét. Aztán megjön a behívó, így még az
első előadást sem nézheti meg. Helyébe Soltis Lajos lép. A n ői főszerepl őt
(a darab címe: Nagyszájú Kata) sokáig nem találják. Szezon vége van a színházaknál, nyári pihen ő. Végül Abrahám Irén elvállalja. A játék megkezd ődhet.
A rendező legnagyobb dilemmája: hogyan lehet ezt az életképet drámaian mozgalmassá tenni, hiszen klasszikus ellentétek nincsenek benne, az alakok változatok egy témára és a részeges család es ő-kelő , káromkodó tagjai nagyon is
egy leveg őt szívnak. Természetszer űen adódik, hogy a férj, Lukács és a feleség,
Kata között alakulhat ki összeütközés, hiszen az egyik tehetetlen és becsvágy
nélküli — „bunkó" —, a másik pedig nagyravágyó és büszke, még ha csak modorban és viselkedésben is. A gyerekek sem ragaszkodnak egyik szül őhöz sem
— adott pillanatban mindig az győz, aki több bort ad. Allandó családi veszekedésük így egyfajta groteszk harmóniába torkollik — az életük változtatásához szükséges polaritás fel sem merülhet. A próbákon kialakult helyzetkomikumok döntőek lesznek az el őadásban.

keszeg
károly
tanyaszínház '80

A rendező : Hernyók György, végz ős főiskolai hallgató, akinek ez a diplomamunkája. Vlaho Stulli dubrovniki kőre írott darabját ő adaptálta, hangolta át a bácskai
sárra. Meg persze, a színészek, akik a sárban mászkálnak.
A készülődés: sátrak, meleg holmi. Meg pénzgy űjtés, amely az indulás kezdetekor is alig van.

tanyavilág
Nagyon keveset írunk, beszélünk a tanyavilágról. Ma még mindig egzotikum számunkra, a százados nyugalmat látjuk benne. Még mindig a nép, az „istenadta
nép" ismérveit keressük rajta —anélkül, hogy egyszer is megkérdeztük volna
valós igényeit. Lebecsüljük fantáziáját, élniakarását, pedig eléggé magárahagyatva tette elviselhet ővé életét, harcolta meg harcát. Ha pedig kulúráról szólunk:
szinte múlt, jelen és jöv ő nélkül áll itt a m űvelődés ügye. Egyre több ember érzi
mégis, hogy mindaz, amit m űszaki civilizációnk nyújtott éš nyújt, nem elegend ő,
és akár számadatokkal igazolhatnánk azt is, hogy az önkifejezés szükségének érzése mind kifejezettebb óhaj körükben. A tanyasi — talán jobban fedi a valóságot,
ha azt mondjuk: szórványtelepülési, falusi — embernek jóval kisebb a lehet ősége a
kifejezés formáinak megtanulására. Sok helységet alig köt össze valamicskeút a világgal, és bár látszólag fejl ődik — hiszen takaros házakat, tévét, rádiót, szép lakásokat láthat az idegen—,mégis elöregszik, haldoklik, központi vonzásterülete fölszívja
ifjúságát, tervszer ű falufejlesztésér ől pedig nemigen beszélhetünk. Nem olyan régen hallottam azt az adatot, hogy Vajdaság összlakosságának mindössze egyharmada él olyan környezetben, amely biztosíthat számára valamirevaló kulturális életet. M űvelődési otthonok, vagy egyszer űen termek nélkül nem fejl ődhet ki közösségi művelődés.

A Tanyaszínház első előadására Kavillón került sor, az egykori iskola romos,
összed őlésre ítélt falai között. A fényképész rothadó gerendáknak d őlve fényképezett, a rendez ő maga állította be a fényszórókat egy létra legmagasabb fokáról. Kilyuggatott falak, a sarokban ürülék — az iskola el őtt mesterségesen kiásott
és beöntözött pocsolya, amelyben a kavillói születés ű , iskolába is itt járó Soltis
Lajos megtürdött — olyan életh űen, mint a karácsonyi levágásra készül ő drótozott
malac a saját levében.

beszélgetések el őadás el őtt — brazilia
Első öregasszony: „Nagyon szeretem én ezeket ... Іѓtnі, meg hogy itt játszanak.
Mert hogy más semmi nincs... ja, igen, lánykoromban odajártunk, ott, ahun
most is az a kocsma van, oszt ott táncoltunk. Máma meg a fiatalok a diszkóba
járnak, de hát úgy tudom, az sincs má."
Második öregasszony: „Á, nincs itt semmi... Gy űjjön sógor, maga is mondja...
azt, hogy nekünk má nincs semmi, csak ha gyünnek ezek a Tanyaszínházzal.
Igen, minden évben megnézem, most is alig vártam, hogy gy űjjenek. Vasárnap
itt vótak, oszt kérték a létrát, olyan örömmel adtam, hogy föltegyék, hogy JÖN
A TANASZÍNHÁZ... Most is, délután a szalmát akartuk hordani, de most készülünk, oszt nézzük."
Lány: Topolyáról jöttem, ott is van színház. Ezt még nem láttam, de biztos,
hogy érdekes lesz, mert kinn van ... "
Dreasi házaspár: Tavaly is vártuk őket, az idén is, de nem jöttek, mert a becseiek nem adták meg... Láttuk a plakátokat, hát átjöttünk ide. Alig várjuk, hogy
lássuk, mert érdekesnek találjuk, és más szórakozásunk nemigen van."
Harmadik öregasszony (Kezét imádságra kulcsolja a szája el őtt, fél a megszólalástól. Soha nem nyilatkozott. Id őtlennek ismerem ezt a mozdulatot, várom is
válaszát. Ha tömören kellett volna fogalmaznom, ilyen őszintén én nem tudtam
volna): „Nem tudok én semmit se mondani. Énnekem már van hova mennem...
Mit mondjak, kilépünk a kapun, meg bemegyünk."
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5. jelenetek
A közönség komédiát jött nézni, és látott is. Nem vásári komédiát, mint az
el őző két évben, hanem egész estét betölt ő előadást. A színpadot ugyan jelképesen elrekesztették a közönségt ő l, de az emberek a színészek közé akartak kerülni. Játszani akartak. És nem akadt senki azokon a helyeken, ahol a Tanyaszínház járt: Kavillón, Brazilián, Tornyoson, stb., aki unatkozott volna. Amikor
a szerepbeli Lukács megjelent kutya-vontatta kocsijával, benne a borosüveggel,
elkezd ődött a nevetés, a kérges tenyerek összever ődtek, egy-másfél órára mindenki színésszé vált. Ezért nem zavart senkit a ruháját befröcsköl ő sár, vagy ha
visszahallotta azokat a káromkodásokat, amelyeket családi körben maga is
használ.
Az el őadás színhelyét ő l mintegy 10 méterre kerékpár, mellette egy ember fekszik. Lényegében a darabéval azonos szituáció. Alig tud mozdulni, Iába minduntalan beleakad a küll őkbe. — ő maga mégis a közönség hahotázását kíséri,
elcsukló hangon biztatja a színészeket, tanácsokat ad. Látnia nem is kell, ismeri
a játékot, és élvezi így is.
Hogy vége az el őadásnak, a színészek között megjelenik egy id ős néni, és a sáros, piszkos arcokat megcsókolja: „Magunkra ismertünk. Köszönjük."
Lejegyezték már, de hadd ismételjem meg újból, mert valóban a legszebb, amit
mondtak a Tanyaszínházról: a tanyák népe csak a templomba, lakodalomra és
temetésre menet szokott ünnepl ő be öltözni. Meg nyáron egy estére, amikor
a Tanyaszínház megérkezik. Tükröt láthattunk, görbe tükröt — annak az igazmondásnak a tükrét, amellyel ez az egy turnéra összeálló társulat ajándékozta
311 meg művelődésünket.

6. amirő : keveset beszéltek
A Tanyaszínház-at 1978-ban újat akaró és a maguk képességeit próbára tenni

kívánó fő iskolások hozták létre. Az idén hivatásos színészek is csatlakoztak a
társulathoz, az el ő adás pedig rendez ő i diplomamunka volt. Helyet kapott az a törekvés is — egyel ő re csak Kavillón —, hogy a Tanyaszínház egész napos m űvészeti rendezvénnyé váljon.
1978-ban a Tanyaszínház tizenkilenc települést látogatott meg, tavaly már csak
tizenötöt, az idén pedig — nem számítva a zrenjanini és muzslai különmeghívást
— mindössze kilencet. Az okok közül többet is fölsorolhatnánk, de maradjunk
csak a községi érdekközösségeknél, akiknek a legnagyobb anyagi támogatást
kellett volna nyújtaniuk. Mai viszonyaink között jelképes összegnek t űnik az
a 9000 dinár, amelyet a Tanyaszínház a községi érdekközösségekt ől egy-egy
elő adásért kért. Tizenöt el ő adásra számítottak, ám a várható 135 000 dinárnak
csak a fele került el ő , és így útközben több el ő adást le kellett mondani. Zenta,
Topolya és Szabadka községben például négy-négy el őadást terveztek, ám Zentától " з Topolyától csak 15000, Szabadkától pedig mindössze 5000 dinárt kaptak. „A becseiek nem adták meg ... " — mondta a dreasi házaspár. A legkifejező bb példa erre az adai községi m űvelő dési érdekközösség magatartása. A törökfalusi (Utrine) küldött kijelentette, hogy a helybeli lakosság nem igényli a
Tanyaszínház szereplését. A törökfalusiak így máshol nézték meg az el őadást,
és nem tudtak a határozatról.
A Tanyaszínház jövője függ attól, hogy vállaljuk-e világosságra tör ő kísérleteit, és
nem hitetjük el magunkkal, hogy megnyugodhatunk eddigi eredményeinkkel. 312

2.
bosnyák
istván
az
első

alapos
kázmér-portré

Vajda Gábor:
Кázmér Ern ő szellemi arca.
Forum Könyvkiadó, 1980

1.

313

Irodalomkritikánk és irodalomtudományi gondolkodásunk nagykorúsodását is jelzi a körülmény, hogy
az egy-másfél évtizeddel ezel őtti időkkel ellentétben
önmagában már nem jelent valami kivételesen
egyedülálló pillanatot egy-egy kis- vagy nagymonográfiánk megjelenése.
Miután ugyanis kritikairodalmunk meghódította magának e legrangosabbnak, olykor pedig túlzottan is
rangosnakvélt m űformát, s miután íráskultúránk örvendetes „szekularizálódása" oda vezetett, hogy
kell ő munkafeltételek mellett már filoszaink legtehetségesebbjei is össze tudnak hozni egy-egy standard irodalomtörténeti nagytanulmányt —, a mónográfia írásban sem magának e becses m űformának
puszta vállalása minősíthető immár végső alkotóvívmánynak, hanem és csakis: e forma minőségi
kitöltése.
S amíg idáig jutottunk, ezen az alkotóterületen is
szükségképpen adóztunk az „itt és most"-nak. Mindenekelőtt pedig: irodalom- és eszmetörténeti kutatásaink viszonylagos szegénységének, filológiai
megalapozatlanságának. Amiért aztán tanulmányirodalmunkat sokszor érthető módon terhelte meg a
frissen feltárt bizonyítóanyag, az illusztrálást és alátámasztást közvetlenül szolgáló filológiai dokumentumhalmaz. Másodsorban pedig ugyancsak szükségszerű en adóztunk a legnépesebb potenciális közönségünkhöz, a tanulóifjúság igényeihez és szellemi szintjéhez való tudatos vagy ösztönös alkalmazkodásunkkal is.
Nyilván e két helyi meghatározottsággal magyarázható leginkább tanulmányirodalmunk egyik — bár közel sem egyetlen — alapsajátsága: a puszta számbavételt, logikus leltárt, a téma közérthet ő leírását
célzó neopozitivizmus. A tárgyába vesz ő népszerű tudományos adatfeltárás és extenzív adatösszegezés, mely intenzitás híján gyakran mossa el a határt a „középiskolás fokon" és az azt meghaladó
szinten történ ő értekezés igénye között.
Vajda Gábor Kázmér-monográfiájának legjobb alfejezetei nem ennek a hagyománynak a jegyében
íródtak.

A belső értékek terén mutatkozó eltérést, megosz-

lást e portré komponálásmódjának közelebbi vizsgálata tárhatja fel leginkább.
A három nagyfejezetre tagolt — Kázmér alkotóút јdnak három korszakát átfogó — monográfia tizennégy
alfejezetet tartalmaz, s ezeken belül, akárcsak az
osztatlan második nagyfejezetben is, kett ős szerkesztésmóddal találkozunk: vízszintessel és függ őlegessel. Vagyis, a kázméri témákat, témaköröket
időrendi sorrendben számba vev ő előrehaladással,
illetve, az id őrendiségen belüli mélyretöréssel. El őbbi esetben jobbára collage-technikáról van szó, a
kázméri résztémák informatív célzatú egymás mellé
állításáról, ismeretterjeszt ő felsorakoztatásáról, az
utóbbiban viszont a monográfia címében is jelzett
igazi végcél —Kázmér Ern ő szellemi arca — intenzívebb ostromáról. Vagyis, a vizsgálati alany szellemi alkatának újabb és újabb mélyrétegeit fölfed ő
„füg ő leges" elemzésről.
Nyilvánvaló, hogy a monográfia melyik kompozíciós
vonulata vállalkozik nagyobb és izgalmasabb alkotófeladatra s valósít is meg értékesebb alkotóeredményt.
Mint ahogy az is nyilvánvaló, hogy e kett ősség nem
valami öntudatlan módszertani eklekticizmusból
eredt, hanem abból a körülményb ől, hogy a Kázmér-életm ű — egyetlen, ifjúkori esszékötet kivételével
— magyarországi, csehszlovákiai, romániai és jugoszláviai lapokban, folyóiratokban, s őt ma már alig
használatos lexikonokban porosodik, a szakmaiak
körében is jórészt ismeretlenül. Extenzív áttekintése,
fel- és bemutatása tehát éppolyan megkerülhetetlen
szükséglet volt az els ő Kázmér-monográfia írója
számára, mint az intenzív megvívás, megbirkózás
az életm ű belső szellemi problémáival.
A mélyrehatolás terén mutatkozó szintkülönbségek
ily módon mintegy eleve adva voltak az els ő ilyen
témájú monográfia tényével, s ez el ől ćsu$n úgy
lehetett volna esetleg kitérni, hogy a pusztán csak
áttekintend ő felszíni résztémákat —Kázmér Ern őnek
a korabeli világirodalommal s a magyarországi, felvidéki, erdélyi és vajdasági magyar irodalommal és
írókkal kapcsolatos kritikusi nézeteit, valamint a teljes délszláv-magyar, magyar-délszláv komparatista
tevékenységét — függelékként összegezi a monográfia szerz ője. Különválasztva, ily módon, az extenzív részleteket az intenzívekt ől, a szellemi arculat mélyrétegeit vizsgálóktól. A portré lényeges, fontos, mélyen megragadott körvonalai ezáltal nyilván
töretlenebbül álltak volna össze szerves egésszé, s
még meggyőző bb és hatásosabb lett volna a mélyrétegi elemzéssel megalkotott összkép. Ugyanakkor
pedig a könyv látszólagos — a komponálásmódból
ered ő — töredékessége, lezáratlansága is elkerülhető lett volna.

3.
A Kázmér-portré anyagát szerz őnk túlnyomórészt a
több éves — az egykori Hungarológiai Intézet munkatársaként folytatott —alapkutatásaival tárta fel.
Munkája közben nem támaszkodhatott sem könynyen kezelhető Kázmér-kötetekre, sem róluk szóló

gazdag kritikairodalomra: a harmincas évek legképzettebb és legtermékenyebb jugoszláviai magyar

szemolyit keresi h ősének életm űvében, hanem inkább a közöset , a korra és kortársakra is jellemz őt.

kritikusának az életm űve a jelzett kelet-közép-európai filológiai térségeken szunnyad, s az egyetlen,
ifjúkori esszékötetr ől szóló, mintegy két tucatnyi kri-

A megrajzolandó arcképen tehát e módszeres rokonítással elmosná a csak-egyedit, a jellegzetesen
kázmérit? —Csupán annyiban , amennyiben Kázmér

tikán kívül e monográfiát megel őzően csupán né-

Ernő szellemi, etikai és esztétikai eklekticizmusa

hány emlékező-, illetve el őtanulmány jelent meg
róla (Majtényi Mihály , Herceg János , Bori Imre és
Benkő Ákos tollából.)

maga is elmosta a jellegzetesen személyit ... Olyannyira , hogy a monográfiából kibontakozó arcélét
szemlélve magától adódik a kérdés : Ennyi általá-

Az alapos és szerteágazó filológiai kutatás mellett
e monográfia másik nyilvánvaló erénye a szerz ő
kortörténeti jártasságából ered, ami különösen a
kázméri életm ű szellemi hátterének felvázolásáb ал
és a kortársakkal való rokonításban érvényesült si-

nos- és rokonvonás mellett végül is mi az, ami ezen
a portrén egyéninek nevezhető? — Az, hogy e sok
álta!ános jegy — megfér rajta békés egyvelegben

kerrel

mér? — Mindegyik.. . "

Vajda ugyanis nem elszigetelten vizsgálja h ősének
szellemi arcát , hanem állandó viszonyba állítja az

Ennek a sokarcú és épp sokarcúságával egyedi
européernek az els ő alapos portéját rajzolta meg
szerzőnk, a szerkesztésmóddal kapcsolatos mód-

adott kor eszme-, esztétika- és etikatö гténeti „izmusaival " és „ellen-izmusaival ", meg a magyar és
nemzetközi kortársak , illetve elődök jó néhányával.
Platonizmus, szeretet-utópia, miszticizmus (áltálános
és maeterlincki); szecessziós világérzés, okultizmus, egoizmus és pesszimizmus; freudizmus (pszichoanalízis ) és szocializmus : ezekhez a főbb szel-

lemi áramlatokhoz viszonyítja szerz őnk hősének
írásm űvekben megnyilatkozó szellemi magatartását, míg az esztétika-, illetve kritikatörténeti viszinyitás legfőbb alapja a szecesszió ( nemzetközi és
magyar ), továbbá a naturalizmus , impresszionizmus
és expresszionizmus ( általában vett és krisztianista),

Illetve, ahogy egy részkérdéssel kapcsolatban Vajda Gábor is megfogalmazza: „Melyik az igazi Káz-

szertani fogyatékosság ellenére is eléggé meggy őzően. Megvan az első átfogó szellemi arckép — kezdődhet hát , ez esetben is, a további árnyalás, pontosítás , kiegészítés , retusálás , elmélyítés , kinagyítás vagy törlés az arckép egy-egy részletén.
Ehhez azonban el őször is az kellene, hogy miel őbb

kiadjuk a Kázmér-életm űnek legalább azt a részét,
amely nálunk, Jugoszláviában íródott, s amelyet
Vajda Gábor monográfiája meggy őzően minősít a
legértékesebbnek.

valamint a klasszicizmus és realizmus (általáb аП
vett és misztikus), illetve a couleur locale ... A kor-

társak és el ődök közül pedig Anatole France, Maeterlinck, Lukács György, Balázs Béla és Sinkó Ervin,
de részben Marx, Nietzsche, Verhaeren és Whitman
is a párhuzamteremtés eszköze. S tegyük hozzá
nyomban: általában ésszerű, hasznos, nem öncélú
eszköze.
Mert lehetetlen szem el ől téveszteni, hogy e mo-

nográfia alanya kritikus és esszéista volt, s nem
szépíró ; művét tehát erőteljesebben hatották át a
kor eszmeáramlatai és m űvészetelméletei. A szóban forgó párhuzamok ezek szerint természetszerű-

en kínálták magukat a monográfusnak ; ellenkezésünk ezért csak akkor támad , amikor Kázmér szellemi érintkezéseinek viszonylagosságára ismerünk

a könyvben. Vagyis akkor, amikor szerz őnk éppenhogy-csak-felvillantható rokonvonásokat is rárajzol
hősének szellemi arcképére , akaratlanul is azt sugallva, hogy Kázmér Ern ő elmélyülten és produktívan valamivel kevesebb „izmussal" és „el!en-iz-

mussal " érintkezhetett alkotóútján , mint ahogy ezt
a monográfia jelzi.
Feltételes módban fogalmaztuk a fentieket, hisz a
monográfiák kritikusai az anyagismeret terén alighanem csak némi nagykép űség árán lehetnek
„döntőbírák " a monográfiaírókkal , azaz: meghatározott részterületek szakspecialistáival szemben. Esetünkben is megeshet, hogy a helyenként erőltetett-

nek vélt párhuzamok egyike-másika épp a szerz ő
azon módszertani erényével függ össze, hogy.kerü-

li a bőbeszéd űséget és a terjeng ős bizonyításokat,
okfejtéseket. Olyannyira, hogy néha inkább szófukar, túl-tömör, tézisekkel és jelzetékkel is megelégedő .
Az viszont a fentiekt ől függetlenül is nyilvánvaló,
hogy Vajda elsősorban nem a goethei értelemben
vett „démonit", a sorsdöntően egyedit, az individu-

um életútját és alkotását alapvet ően meghatározó
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Már régóta keresem az ürügyet, hogy írhassak Baranyay András, magyarországi fotóm űvész, vagy —
pontosabban fogalmazva — fotóval is foglalkozó m űvész munkáiról. Mert sajnos, az a szokás, hogy nem
lehet valakir ől „csak úgy" írni, ürügy kell hozzá.
Még nem tartozik az úgynevezett komoly ürügyek
közé, ha a kritikus egyszer űen fontosnak tartja az
adott alkotót. Szükséges, hogy a m űvésznek önálló
tárlatot szervezzenek, kiadjanak t őle egy díszes albumot, meghaljon, évfordulója legyen, utcát nevezzenek el róla — vagy mondjuk díjat kapjon. Baranyayval az utóbbi történt. Ez év júliusában els ő díjat kapott az igen színvonalas második Esztergomi
Fotóbiennálén. Tehát most már szabad róla írni.
Munkásságából ezúttal csak önarcképeivel szeretnék foglalkozni.
Baranyay az úgynevezett mediális fotóm űvészet korai úttörője. Konok, némi megszorítással monotematikusnak nevezhet ő alkotó. Figyelme nem annyira a m ű effektusára, inkább az alkotás néhány belső paradoxonára irányul. Tartalmas formai paradoxonokra. Csak megenged ő értelemben mondható
el róla, hogy munkájának eszköze és célja egyaránt
maga a médium. Munkái érzésem szerint sokféle
olvasatot megtűrnek, többek között az effektus-olvasatok különféle változatait— lírai, expresszív, szürreális stb. — én mégis mell őzöm ezeket és els ősor315 ban a formai paradoxonokra szorítkozom.

Baranyay már jó ideje készít önarcképeket, els ősorban a fotó és a rajz keskeny határmezsgyéjén.
Úgy fotózza le magát, hogy exponálás közben bemozdul. Igy homályos, ködszerű képet kap magáról,
s ha még így sincs megelégedve a torzulással, színes —általában b őrszín ű vagy rózsaszín — ceruzával satírozza, homályosítja tovább portréját. Másik
gyakori önarckép-megoldása: hátulról fényképezi
vagy fényképezteti magát — és végül, hosszú exponálási id ő mellett úgy mozdul be, hogy feje mozgásának két pillanata ugyanazon a képen valamennyire kimerevedjen. Igy részben meg tudja valósítani
a festészet történetében többször felmerült óhajt:
ugyanazon a képen több aspektusból, több nézetb ől
láttatni a dolgokat. A satírozás az utóbbi két esetben is gyakori.
Mindhárom megoldásánál felvet ődik az önarckép
státusának kérdése és ezzel együtt a po гtréfényképezés sajátosságának kérdése. Az elmélet jól ismert jelszava, hogy a portrénak ki kell fejeznie a
lefényképezett alany személyiségét. Ezért a fotóm ű vész feladata, hogy elcsípje alanyának „termékeny
pillanatát", vagy önarckép esetében saját jellegzetes pillanatát — hiszen ilyenkor tárul fel a jelenség
mögötti fotó-lényeg. A Baranyay-féle önarckép készítés mindhárom felsorolt változata - legalábbis
látszólag — ennek ellenkez őjére irányul: m űvészünk
mindent megtesz, hogy a fénykép mögé rejt őzzön.
Bemozdulás, satírozás, hátulnézet — mindez az inkognitóba rejtőző , rejtőzködni akaró m űvész eszköze. A paradoxon azonban az, hogy minden eszköz,
amit ennek érdekében igénybe vesz, a visszájára fordul — a m űvész inkognitója ellen m űködik. Egyszerűen azért, mert ő önarcképeinek tárgya és létrehozója-korrigálója egy személyben. Miközben a fotómodell Baranyay homályosul, például satírozódik,
a m űvész, vagy mondjuk úgy, a cselekvő Baranyay
kerül el őtérbe, hiszen ő az, aki satíroz. A ceruzavonások Baranyay eszközei, úgy is mondhatjuk,
kézjegyei. A kézjegy pedig valamilyen módon feltétlenül a psziché „lenyomata", személyiségkifejez ő
konfiguráció. (Zárójelben meg kell jegyezni, hogy az
sem kivétel, ha a m űvész kikapcsolja tudatát —
Horvitz épp ezt csinálja, hogy minél adekvátabban
fejezhesse ki magát!). Ha egy rólam készült fotót
satírozok, roncsolok vagy mondjuk széttépek, egyszerre rejtem el és fejezem ki magam. De ezt
a kérdést még jobban ki lehet élezni. Satírozássalroncsolással nem magam rejtem el, hanem egy mechanikus fizikai-kémiai folyamat eredményét, a
fényképet mint tőlem függetlenedett tárgyat. Az inkognitoba törekvő m űvész tárgyat-romboló gesztusa lesz az, ami az adott pillanatban aktuális személyiségkifejező . A fotó csak dokumentum, mindenképpen az ember múltjának dokumentuma (attól függetlenül, hogy dokumentumfotóval vagy m űvészfotóval állunk szemben). Baranyay beleavatkozik önarcképeibe — a „jelen idős" és a „múlt idős" mű vészi ego küzd egymás ellen. Kézenfekv ő hogy honnan ered ez a konfiktus: a fotó (és a többi médium)
egyik fontos sajátosságából. Minden fotó hazudik,
meghamisítja a valóságot, hiszen behatárolja, izolálja azt, ami határtalan. Baranyay nem engedi
magát behatárolni, de azt is tudja, hogy én-jének
határtalanságát sohasem tudja kifejezni, megjeleníteni. Még akkor sem, ha megállás nélkül, a végtelenségig korrigálja önarcképét. A hatdrtalan kifejezésére egy médium sem képes. Aki ebben a tekintetben a végtelent, a határtalant akarja, fel kell
hagynia a m űvészettel. Helyes Camus észrevétele:

arcképei" tanúskodn аk (az emberek feje hátulnézetben megtévesztésig hasonlíthat — inkognitólehetőség!), hanem az idei Esztergomi Fotóbiennálén
kiállított munkája is. Itt is satírozott , homályos önarcképet látunk , azzal az újdonsággal , hogy ezúttal
Kierkegaard híres „vagy-vagy "- ával írta tele portré-

ját. Ezzel régebbi munkáinak hangsúlya némileg eltolódott . A kierkegaard - i dilemma többszöri leírása
vizuálisan tovább homályosítja Baranyay önarcképszemélyiségét, másrészt fokozott mértékben sugallja intellektuális olvasatunkat — új mozzanattal kiegészítva . Az ismert szöveg , fáradhatatlan idézgetése
folytán már rég lepergett a nagy dán filozófus személyiségéről —egyébként is valamilyen értelemben
mindenki használja a mindennapi életben. Tehát
egészen személytelennek tekinthet ő. Mikor Baranyay idézi, segítségével inkognitóba igyekszik, de
csakhamar kiderül , hogy még e személytelen frázis
mögött sem lehet elrejt őzni. Mivel saját portréján
idézi, új erőt kap a frázis. B ővíthető a közhelyek
sorozata : „ mutasd meg könyvtáradat , megmondom,
ki vagy ", „ mutásd • meg barátodat, megmondom, ki
vagy " — mutasd meg idézeted ... s ha Baranyay
megmutatja idézetét , valami mindenképpen kiderül
személyiségéről. Lehetetlen inkognitóba rejt őzni —
ez Kierkegaardnak sem sikerült , pedig számos kísérletet tett rá . Boltanski is beláthatja , így sem kerülhető el a halál . Persze Baranyaynak elméletileg
van még esélye, de ahhoz teljesen sematikusan
kellene satíroznia , ami nagyon nehéz feladat. Vagy
az egész portréját be kellene feketítenie, de az akkor már nem lenne önarckép . Vagy az lenne mégis
az igazi?
Még közelebb kerülne értelmezésünk Boltanski
gondolatvilágához , ha a „vagy - vagy "- ot nem tekintenénk Kierkegaard-tól elidegenedettnek, hanem
épp élete-gondolkodása szimbólumának , az idézés
tényét pedig azonosulásnak vagy azonosulási kísérletnek . De akkor Baranyaynak nem azt kellene
mondania — amit Boltanski mondott —, hogy „elkerültem a halált", hanem azt, hogy Kierkegaard nem
halt meg , vagy mellékes , hogy meghalt vagy nem
— én ugyanazt élem , amit ő. Ha ez így van, akkor
én ,is számíthatok arra , hogy valaki majd ugyanúgy
él és gondolkodik, mint én — akkor pedig megmenekültem. Persze, mindez éppúgy öncsalás lenne,
mint az, amikor Boltanski azonosítja magát unokaöccsével. De ez nem is lényeges, hiszen a m űvészet igazi létezésmódja nem a valóság , hanem a
lehetőség.

Végezetül azt kell mondanunk , hogy Baranyay tisztában van a fotó-önarckép abszurditásával. Legalább olyan kilátástalan feladat ez, mint ha árnyékomat kellene teljes egészében lerajzolnom (Erdély
Miklós ötlete). Mert mihelyt lenyomja az ember a
fényképezőgép gombját , a korlátlannal szemben a
korlátoltat választja. (Nem tartozik ide, csak utalhatunk rá : ez a probléma kisebb-nagyobb mértékben
minden m űvészetben jelen van, sőt minden megvalósításban).Baranyay azonban vállalja médiuma
kihívását : a korlátolton belül akarja megvalósítani
a korlátlant. Sziszüphoszi feladat az övé , de egyetérthetünk Camus-val, Sziszüphosz boldog volt.
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„Valójában a művészet sohasem realista; néha
azonban erős a kísértés, hogy azzá váljék. Egy
igazán realista leírásnak a végtelenbe kellene nyúlnia." Baranyay megkísérli enyhíteni a helyzetet. Ha
nem fényképezheti le fejének minden mozzanatát,
akkor lefényképez egy különös, portré-idegen mozzanatot (hátulnézet), vagy egyszerre lefényképezi
arcának két mozzanatát (bemozdulás). Nyilvánvaló
azonban, hogy mindkét kisérlet medd ő — a bemozdulás például azért, mert feje mozgásának két legjobban kivehető mozzanata sem mutat többet az
arcból, mint egy statikus fotó, mert homályos. Meg
kell említeni egy önként adódó értelmezési lehet őséget, ami nekem nem tetszik és nyilván Baranyay
gondolkodásmódjától is idegen, de bizonyos szerepe lehet: „homályosnak" látom magam, hát homályos képet készítek magamról, szégyenlem magam,
tehát háttal fényképezkedek le, „kétarcú" vagyok,
tehát úgy mozdulok be... stb. Mivel az ilyen típusú
szimbolizálás a hagyományos fotó és a begyöpesedett értelmezés jellemz ője, hagyjuk ezt a lehetőséget és nézzük meg közelebbr ől a satírozott önarcképeket.
Mivel a fotó mindig múlt (a m űvészi fotó koncentrált,
individualizált múlt — pontosabban: volt jelen), a fotótörténetben számos esetben felmerült mát a fotó
manuális korrigálásának igénye. A múlt lenyomata
és az elképzelt, ideális közötti szakadék áthidalására hivatott a retusálás. Baranyay, miközben manuálisan beleavatkozik önmagáról készített fotóiba, bizonyos értelemben retusál. Az különbözteti meg a
fotómester ügyeskedését ől, hogy egyrészt nem titkolja, hogy módosította az eredeti felvételt, másrészt, hogy más természet ű , mint a fotómesteré
vagy akár a hagyományos fotóm űvészé. A hagyományos fotóm űvész segít a fotónak a világ elmúló,
befejezetlen volta elleni küzdelemben-lázadásban
— a statikus képbe igyekszik belegyömöszölni a dinamikus valóság „tanulságát", absztrakcióját, hogy
minél inkább jellemző legyen a kép (ezt a folyamatot
nevezhetnénk ikonizálásnak). Baranyay mást akar.
Ő a fotó befejezett, statikus volta ellen lázad. A
valóság, más szóval a határtalan érdekében. Ha
beletörődött is, hogy önarcképe holnap már énje
múltjáról mutat egy izolált nyomot, nem adta fel annak lehetőségét, hogy bármikor beleavatkozzonbelesatírozzon fényképébe, hogy a statikus felett
a dinamikussal diadalmaskodjon. Hiszen a rajz,
illetve vonás sokkal dinamikusabb és közvetlenebb,
egyben nyitottabb jelentéstartalmú mint a fotó. Ezen
a ponton könnyű végletbe esni. Nem így Baranyay.
Ő konokul és finoman egyensúlyoz a határolt és a
(viszonylag) határtalan között, önarcképeinek fotoés rajz-, illetve vonalszer űsége között.
Érdemes itt megemlíteni Christian Boltanski megoldását, aki nagyon hasonló problémákkal küszködik.
Boltanski összegyűjtött egy sereg gyermekkorából
való fotót és kiderült, hogy másoknak is ugyanolyan
fotó-emlékei vannak, mint neki (születésnap, tengerparti üdülés, bérmálkozás stb.), majd azonosította magát unokaöccsével, hogy elkerülje a halált.
Megtagadta (elhazudta?) életének személyes vonatkozásait, mert „ha arra gondolsz, hogy az

egésznek csak része vagy, hogy van még valaki,
aki ugyanolyan mint te, a halál nem borzasztó. (...)
Azokban a közösségekben, ahol a kollektív szellem
fejlett, a halál semmit sem jelent" (Boltanski). Úgy
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látom, Baranyay is érzett kísértést a Boltanski-féle
irányba. Erről nemcsak hátulnézetben készített „ön-

hoffmann
artúr
eric
dolphy

„Hallgatod a zenét. Miután végetér, a
hangok szétfoszlanak a leveg őben. Sosem foghatod meg."

Ezekkel a szavakkal zárta Eric Dolphy egyik utolsó
koncertjét 1964 júniusában Hollandiában, néhány
nappal a halála el őtt. Furcsán hangzanak ma Dolphy
szavai a lemezről, hisz a hangrögzítő ipar lehetővé
teszi a zene tökéletes reprodukálását. Dolphy másra gondolhatott: ahányszor hallgatjuk a zeneszámot,
annyiféle (esztétikai) élményben van részünk. Élményünk függ pillanatnyi érzelmi állapotunktól, hangulatunktól, s főleg attól, hogy mennyire ismerjük a
számot.
Dolphy zenéjét nehéz klasszifikálni, mert egyéni és
sokoldalú (sokrét ű), több j az z korszakba sorolható.
A hard bop és a free jazz között mozog, de gazdagon alkalmazza a klasszikus jazz elemeit is. Játéka
virtuóz technikájáról ismerhet ő fel. Csodálatos tökéllyel játszott altszakszofonon, fuvolán, basszusklarinéton. A free fuvolastílusban úttör őnek tekintik
Dolphy játékát; basszusklarinét technikája is egyedülálló — a basszusklarinét még ma is ritkaságszámba menő hangszer a jazz együttesekben. Dolphy
volt az els ő, aki ezen a ritka hangszeren úgy ját-

szott, mintha szakszofonozna. Virtuózitását talán
csak Anthony Braxton közelítette meg a hetvenes
évek közepén.
A Down Beat cím ű amerikai jazz-folyóirat három
éven át mint a legjobb altszakszofonost, fuvolást és
basszusklarinétost tartotta számon. Mindezek ellenére a zene, amiért olyan sokat áldozott, nem sok
elismerést hozott neki életében. Közönségsikere
alig volt, lemezei sem voltak kapósak. Zenéjét érthetetlennek és absztraktnak tartották. Amerika a
hatvanas években csak a pop zene iránt érdekl ődött. Ilyen körülmények között tört magának utat a
free j az z. „Mérges", „forradalmi" zenének keresztelték el, vonakodtak t őle a zenészek is. Aki az új
zenét m űvelte különcnek, excentrikusnak számított.
A jazz-klubbok tulajdonosai sem látták őket szívesen. Akik a zajokat diatónikus skála határain kívüli
hangoknak tekintették — „lármának" vélték. —írja
Ben Sidran.
Dolphy 1964-ben a jobb megértés reményében
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Európába költözött. Olyan zenészeket keresett, akikkel saját zenéjét játszhatta volna. Próbálkozásait
hirtelen bekövetkezett halála szakította félbe. 1964ben halt meg Berlinben.
Dolphy nyughatatlan, örökké kísérletez ő zenész
volt. Ted Curson szerint Dolphy-t tanítója arra biztatta, hogy sajátítsa el az állatok és a madarak
hangját. Ennek hatása már az 1961-es felvételein
érződik. Később is gyakran használt rekedtes nyögéseket, sóhajokat, halálhörgés-szer ű gliszandókat
— ezek a motívumok igen jellemz őek a free stílusra.
1964-ben készült felvételei mintha az afrikai állatvilág hang-kavalkádjával szólnának a hallgatóhoz.
Gonda szerint Dolphy az úgynevezett átmeneti évek
zenésze. Zenéjének alapja majdnem mindig a bop,
pontosabban a hard bop, amelyet sajátságos free
módon interpretál. A kíséret hard bop-ot játszik és
ezen az alapon építi fel Dolphy saját játékát, amely
a klasszikus jazztől a free stílusig mindent könnyedén magába olvaszt. Voltak másfajta kísérletei is,
amikor Charles Mingusszal és John Coltrane-val
játszott. Dolphynak azonban sosem volt állandó
combója, inkább csak alkalomszer ű csoportosulások voltak ezek, attól függ ően, hol tartózkodott. Fejlett improvizálókészséggel rendelkezett, jól értett a
közös játékhoz, tudott alkalmazkodni is, de mindig
hű marad saját stílusához.
Coltrane-val 1954 óta kapcsolatban állt. 1961 végén
egy közös fellépésük megszilárdítja barátságukat,
minek eredménye az „Impressions" cím ű lemez,
amelyet a hindu zenéhez való közeledés jellemez.
„Nihilista zenészek, antijazzt játszanak" — szólt a
negatív kritika. Az elismerés azonban jóval er ősebb
volt. Coltrane és Dolphy együttm űködése 1962 elején ért véget. Coltrane-nak szemére hányták, hogy
quartetjéhez „ötödik kereket" csatolt. Mindez puszta rágalom volt, mert Coltrane kés őbb is csatolt
Dolphyhoz hasonló „outsider' -eket együttesébe,
mint például Rashied Alit és Pharoah Sandereset.
Dolphy hatása Coltrane zenéjére még elválásuk
után is érz ődött. Néhány évre rá a „Kulu Se Mama"
albumon hallható a basszusklarinét hangja, amelyet
akkor Donald garett szólaltatott meg. Lehetetlen
hallgatni ezt a hangszert és nem gondolni Eric
Dolphy-ra.
Mingus együttesei idális kísérletez ő csoportok voltak. Dolphyval (1960-1964-ig) kísérleteket tettek a
kollektív improvizáció és a free jazz terén. Parker
hatása alatt a fekete zene (black music) gyökeréig
hatoltak. 1960-ban felvételezik a „Mingus Presents
Mingus" lemezt, ahol Gonda szavaival: „ ... ősi
vagy inkább: naoprimitív — elemek a free jazz felé
mutató, atonáliš fordulatokkal keverednek". 1964ben közös koncertjeik voltak Európaszerte. A legjobb felvételeket a „The Great Concert of Charles
Mingus" cím ű album őrzi. Két géniusz remekm űve
ez a lemez. Habár Mingus kompozícióit játsszák,
Dolphy b őven kivette részét a közös munkából és
rányomta egyénisége pecsétjét Mingus zenéjére.
„Olyan kiváló hangja volt — magyarázza Mingus —
és óriási zenei kapacitása, amely a legkülönfélébb
érzésekről mesélhetett. Tulajdonképpen mi beszélünk a zenénkkel. Ő tudta, hogy csak nagyon kevés
zenész nyelvezete jut el addig a fokig". Vagy ahogyan maga Dolphy mondta: „Igyekszem minél több
humán melegséget és érzelmet vinni a munkámba.
Többet akarok mondani a hangszeremmel, mint
amire képes lennék az egyszerű beszédben".

Külön kiemelném Dolphy szólójátékát, amelynek ta-

lán legszebb példája a „Gold Bless'the Child"
(Isten áld meg a gyereket) cím ű felvétel a „Here
and There" albumról. „A legfordulatosabb kígyózás" —így jellemzi Don Heckman Dolphy basszusklarinétját. A kígyózó, meleg emberi hangok igazi
kifejezői a mély emberszeretetnek, melyet páratlan
virtuozitás kísér.
Dolphy kevés olyan lemezen van jelen, amelynek
sikere lett volna. Egy ilyen kivételesen sikeres album
Oliver Nelson „The Blues and the Abstrackt Truth"
cím ű lemeze. Dolphyval együtt játszottak Bill Evans,
Freddie Hubbard és Nelson. Ez a siker sokat használt hírnevének, de sajnos rövid élet ű maradt.
Később tapasztalt és rámen ős zenészeket toborzott
(mint Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Richard
Davis, Tony Williams, Sonny Simmons, Prince
Lasha, Woody Shaw), de lemezei ekkor sem keltek
el nagy példányszámban. Dolphynak nem maradt
más, mint a kétségbeesés, amely végül elvezette
Európába, hogy onnan soha többé ne térjen vissza
hazájába.
„Mindig mondtam — emlékezik vissza Ted Curson —

hogy Eric megtört szíve miatt halt meg."
Amerika zeneipara a 60-as évek elején nem kedvezett a kísérletez őknek. Dolphy sosem alkudott meg,
számára életfontosságú cél volt kitartani elvei mellett. Dolphy zenéje intellektuális erej ű , átgondolt és
fegyelmezett. Uralkodik érzelmein, szenvedélyein
és indulatain. Így szövi egybe a konkrét formát, a
hard bop-os lüktetést és az absztraktabb free hangszerjátékot. E két elem sodrása jellegzetes eleme
Dolphy zenéjének. Gyakori nála a panasz érzete;
visszafojtott sírása a szó legnemesebb értelmében
művészi. invallomás, kétségbeesés — talán ezek a
szavak fedik leginkább azt az alaphangulatot, amely
zenéjéb ől árad és amely által rögtön fel lehet ismerni. Egyéni stílust alakított ki, amely sohasem árasztott boldogságot: a magány és az elhagyatottság
zenésze ő .
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A pázsit- és sárgarépaautó,
az amerikai szubkultura
két jeles megnyilvánulása

Énekelnek a gumik - a világon egyedülálló út menti tábla
NSZK-találmány

Egyel ő re csak filmen száguldozik: az atommeghajtású hill
woodi autóbusz

A Michelangelo nyomdokait kiveti carlangelo olasz szobrász eme páratlan gipkocsialkotasa vonalaiban nemigen kiveti az eszmény tanításait

art press art press art press art p ress
Autósok,
motorosok
Eltérni az uniformizált szabványtól, kiválni, megdics őülni. Ősrégi
emberi törekvés, amely manapság az élet mindegyik érvényesü-

•

lési területéri megnyilvánul. Nem utolsósorban az úttesten, a szé-

les autópályán, ahol a különböz ő márkák népes családján belül
az egyedet már színkiválasztással sem igen lehet az átlagtól

Az autós-motoros m űalkotások lényegében véve egy romantikus
reminiszcencia jegyében, egy nem annyira gépies, mint a gépi-

megkülönböztetni. Csak az NSZK-ban évente 2,3 millió új kocsi

ességet visszaszorító és leplez ő humánus életérzés megnyilvá-

kerül ki a gyárakból, s kétszer akkorára taksálják azoknak a
használt gépkocsiknak a számát, amelyek ugyanannyi id ő alatt
kéz alól cserélnek gazdát.
Az autózás és motorozás tudás-, ügyesség- és egyúttal jellempróba. Hiszen a „kordából" való kivonulásnak a nihilizmusba torkolló vakmerőségen, az elfojtott tudat alatti vágyak kicsapódásán
és a kisebbrend űségi érzés vezet ői kalandokkal történ ő kiegyen-

nulásaként határozhatók meg. A nyomaték, a hangsúly általában
az esztétikai összetev őn, a kinézésen van, sőt, állítható, hogy
ezeknek a legkülönfélébb guruló alkalmatosságoknak az apropója elsődlegesen nem is mechanikai természet ű . A meglepetés így
hát nem abban van, hogy egy autószerkezet ma paradicsom,
holnap sárgarépaküls őse fog átváltai, hanem ellenkez őleg, hogy
Iám a paradicsom, a sárgarépa, esetleg egy f űcsomó is gurulni

lítésén túlmen ően van egy nemesebb módja is: az alkotó jelleg ű

tud.

átminősítés/átmin ősülés, amely — méreteit ől függ ően — a hóborttól a korszakalkotó újításokig terjedhet.
A valamikori Beatles együttes psychedelic színfoltokkal tarkított
Rolls Royce-ja zenéjük kábítósze юskorszakánaktárgyi bizonyítékaként egy egész nemzedék jelképévé vált. A bálványok pél-

Tom Fulery sárgarépaautóját és az Environmental Communications pázsitautóját az America Now cím ű reprezentatív kiállítás
keretében nekünk is alkalmunk volt megismerni. Ezek mögött

tetlen kocsifestési mozgalmat indított el. Ennek a divatnak a demonstratív alanyai leginkább az ósdi vonalú, romantikus bogár-

nem sokkal marad le az ormótlan, méreteiben azonban leny űgöző olasz csoda, Cariangelo római szobrász alkotása. A világ állítólag leghosszabb személyautója amerikai motorral üzemel, farában fürdőmedence van, oldalában pedig egy boroshordó is található. Oldalait emellett három-három neoncs ő világítja meg, a ve-

dája végül is szerényebb, tömegességében azonban felmérhehátú Citroének és Volkswagenek lettek, amelyeket egy kis túl-

zető jobb keze ügyében pedig revolver van az ajtó küls ő felére

zással egy lázadó-lázongó ifjúság világszemléleti hitvallásának is
nevezhetünk. Pontosabban: országúti, ennélfogva pedig nemzetközi hitvallásnak, élet- és magatartásformának. A m űvészi alkotásoknak is beill ő , egészében véve bábeli eklektikát mutató, vizuálisan nemesített „bogarak" gazdái még a mai napig is évente

erősítve. Mivel a puskatusra emlékeztet ő gépkocsi nem igazodott
az olasz közlekedési teltételekhez, Carlangelo — aki mellesleg
Michelangelo kései követ ője — egyelőre csak villája körül kocsikázhat. Nem kisebb teljesítmény a Dayana-motorkerékpárból kiképzett országúti páva sem, Jake Jacobs philadelphiai (USA)

összejönnek, hogy egy nemzetközi szemle keretében gyönyörködjenek egymás „m űveiben".

buszvezető remekm űve, amely az amerikai folklór jegyeivel

A festékszóróval felcicomázott, tulajdonosáról els ő pillantásra is
sokat eláruló piktorális autómodell a kiválási módozatok megtestesítőinek könnyebb fajsúlyát képezi, nem bolygatja meg a
mélystruktúrát. A szerkezetben alkalmazott lényegibb változások
már inkább egy kisiparos-barkácsdó „háztáji" réteg szenvedélyét tükrözik. A motorizált peremm űvészek — mert bátran m űvészeknek nevezhetjük őket — a megszállottak eszel ősségével

igyekeznek bizonyítani átlagon felüli képességeiket. Az sem zavarja őket, hogy inkább mozgó szobroknak, mintsem országúti
járm űveknek beill ő járgányaik már-már csak a kertet, a ház elejét
díszíthetik, hiszen nem felelnek meg a közúti forgalom szabta
technikai kб vetelményeknek. A legtöbb véglettel természetesen az

iparilag fejlett országokban találkozunk, ahol a gépkocsigyártás
hiperprodukciója önmagában véve is serkenti az egyéni kísérletezést.

A folklór, a pop és az úi realizmus keveréke - az amerikai országutak pávája

ékeskedik. A szakadék peremén billeg ő atomautóbusz a maga
nemében szintén páratlan szerzemény, de nem magánvállalkozás eredménye. A száznyolcvan utast befogadó nukleáris meghajtású - busz A nagy busz cím ű hollywoodi szuperprodukció f ő-

szerepl ője. Viszontagságos útja folyamán azt igyekszik bizonyítani, hogy a romantikus kalandkeres ők nemcsak a vízen és a levegőben, hanem az országúton is megtalálhatják az áhított izgalmakat.
S végül egy a témába vágó út menti értelmez ő tábla, amely nyelvi
felépítményében egy konkrét vizuális költemény m űfaji követel-

ményeit is kiállja: arra hívja fel a vezet ők figyelmét, hogy a
Giessen-Do rtmund autópálya négyszáz méteres szakaszán jelentkez ő autógumi-fütyülés nem gumidefekt, hanem a pályatest
különös felszíni kiképzésének következménye. Kellemes utazás[!
Art Lover

