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S vajjon kinek kiáltok én, ha nem érti más,
Ha nem érti senki más, mit mond e jajszó?
Ha nem érti senki más, hogy mit tanultam én,
Hogy mit szenvedtem és mit láttam én?
(Füst Milán: Egy egyiptomi sírkövön)

túri
gábor

kimerevített
álmok

Mert visszafogna reggelünkbe
homoknyi vélt utunk:
itt fönn sután, vakon pörögve
örülni sem tudunk.

hajnal-zeng ő dombvidék

szauna-viharból hangyapillanatra döbben ő pihek.

—

i

Szakáll-pondró, göndör lárva;
fű be-porba: bokaárnyék;
idegen szókban halalratorpant kígyós Potifárnék.

s
Önzésbe, lárva-gondolatba,
igétlen-idétlen időbe:

így a korcs mélуbe tapadva,
reggelek hamujaba d őlve.

•
Plató, búcsú, hegyködök:

béna mozdulat fölött;

zselébe fagyva nem találom

•
úgy nézem itt hüvelykemen
e varrat rózsaszín ű görcsét,
most tudd: a szó törekje nem
fog itt.
A szélbe mint ömöl szét

a búza-nyár pipaccsal, istenem!
Vigasztalom magam.
Kaszám fenem.

•
Lázas bolyokban ifjú csorda —

csodás, csodás vers-áhitat! —
ének zokog az oszlopon,

a szél kabatodon matat.
Kirögzitett az álmod itt —
ki szólt, ha majdcsak nevetett?

lázas bolyokban ifjúcsorda:
lüktetđ multad lehetett.

falusi ünnep ez valahogy;

•

amint a b ősz nyárba belefogy.

Vakon, könyöklőn, rendesen,

kecske-pár gyűrűbe: tök,

•
Jajnak: tömött (betört-néma) —

bajuszbarejtve elhaladsz;
moryoka drága, senki sem
találhat itt, ha itt maradsz.

rojtok az éhes falakon.

(Hommage á Eaton Darr)

párkák e törppe lapon;
megsárgult faroktanc, béna

•
rándít a butavert akarat —

Hőköl tömegünk; karok kalácsa:
tócsa-kapocs, h ű köd-fonat;
itt járok el még; nehogy kiáfts: a
drot: szögesdrót; vagon: vonat.

•

•

Vérportól recéig: körmök
fallikus mítoszi piszka —

A lámpa-ívbe, körözve, röptet őn

Zajból: kifelé, versbe-tüd őbe
így neveld bakkhoszi álmod d ő re
kemeként reggeli önmagad.

Oart!zummög őbb a gondolat!
eljárnak hozzam néhanap;

lábam közt thomas mann dörmög
tyúkszeme fonákján vissza.

szoke kép: egy új pokol,

•

•

Tömött héjak, héјa-szemhéj:

bácsikám, ez a derék —
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Ó cápa-jajra kamasz álom
homályba olt szemöldököd.

•
Metropoliszom kalandja:

•

mеll-nуomогѓtб tüzem mély
batisztfia: kín-keverék.

ha néha-neha langrakap.

Ide jutottunk. Talán nem fájna most
homor bicepsz s bicegsz te még;
nyomodban itt a téli villamos:

pihés magányban tettenér.

CAIC,o

L1

Borosta ül ma mosolyunkra,
Tép ett ábránd zizzen bokorrá:
f;jdalmunk remegve besz ő.
suhan felém az álom.
Bénult szilajságok s ernyedt remények E9re fordult tekintetünkben
sargába robban a mez ő.
televénye fekszik a tájon.

•
E literrel mért elit,
melyről nem szólt gigi,

elszállt a csorba gyasszal,
mint pletykafák viragai.
Tsászár, Hertzeg, Kiss Király —
Bandzsal Freddy, rekvirálj!

•
Erőm ez a hímpor s néma

Mint nyomott álmából az ébred ő:
hülyén kifesl ő vak remény.
A napvilágra bukva tétova
s vaksi szemének fáj a fény.

•
Nem rettenthet borza-füstl е
skizofrén ágyék-agyunk:
Pilátus palastján melan
rothadók: magunk vagyunk.

vagyok akár a remület:

nem tudom bukásom s néha
itt ülök.

•
Akartam-é akarva még:
nem tudom, nem tudod;

lift-magányom burka: jég
(mamutnak itt alig vagyok).

•

.

(Hajnali utazás)
(Becstelen és nemtelen)
Mint elégé kövült szél az ablakon:
bőrünk bunökre fagyva már.
Képek egy kánikulai napon.
Tépett testemre hag a nyar.

Fák a kertben, akácok.
Tömött a kert. A falig
szabályos, s űrű sorok.
S góre, hol egy sor kimaradt.
1976
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Alig csillapodnak le a kedélyek, már útra készen állsz ismét. Felhúztad fehér
tornacipő d, s most itt topogsz mindenre elszántan, impregnált es őkabátodban,
csak egy telefonhívásra volt szükség:

— Van ott valami elintézni valód?
— Nincs.

A válasz tökéletesen kielégít. Úgy állsz az ajtóban, mereven, mint Oszlop, a harcos, aki sosem engedte levágatni varkocsát. Most nemhogy Žedniken, Budapesten is túlra készül đdtök, oda, ahol az összes eddig említett tenger után egy
ötödik víztömeg hengeredik, zúdul hatalmas robajjal szorító partjának, habzik,
tajtékzik félreismerhetetlenül. Röszkén, Parassapusztán túl, a Tátrákon keresztül
öninicijatíve, vagyis: öniniciatíve a végtelen hullámzó földek országába! Oda,
ahová az együgyű nótában a tisztálkodó kiskacsa. Ahol félremagyarázhatatlanu
csikordul a világ kereke. Esőkabátodnak kés őbb megörülsz, mert szüntelenül
szakad, csak néha oszlanak szét a felh ők, hogy aztán még súlyosabban tornyosuljanak a festő vásznára kínálkozó, őrült spalettájára tolakodó táj fölé. Az út
szélén kid őlt, tőbбl kicsavart fák, leszaggatott táwezetékek, megtépázott bokrok,
hatalmas pocsolyák, alámosott, süpped ő útszakaszok — valami szörny ű elemi
csapás következményei. Keleti viharaitok romhalmazán át tör magának utat a végül is egész megbízható útitársnak bizonyuló, legombolható tetej ű kiskocsi, kormánynál az egész utat kiagyaló és állhatatosan végrehajtani igyekv ő S.C.-vel,
a telefonbetyárral, a Goresev Iván-i megoldások tekintélyes fegyvertárával rendelkező, rámen ős, hivatásos lélekbúvárral és szenvedélyes amat őr politikussal —
amatőr, mint jómagad. Nem sok idő kellett, hogy rájöjjetek: tökéletesen megértitek egymást, amíg együtt rugóztok, fékeztek és lendültök neki távolságba mered ő
nyakatokkal, ülésbe zsibbadó, ülésnek feszül ő testetekkel.
— Maguk is sztrájkolni mennek oda? — kérdi mosolyogva a szlovák vám őr, majd
kérdését rettentően jópofának találva ismétli meg: sztrájkolni mennek?!
A fogfájós lengyel napóleoni testtartásban közelít autótokhoz az „ígéret földjének" kapujában, célotok küszöbén, hogy Sinkó Ervin egyik kedvenc kifejezésével

élj: kifejezett idioszinkráziával. Kivezényel benneteket a sorból, otthagy, s utána
nagyon sokáig nem történik semmi, csak az es ő dobol a kis sliccgombos kocsitok
tetején. Cigaretta cigaretta után, a csomagtartóból el őkerül a whisky is, s azon
tanakodtok, adjatok-e a savanyú ábrázattal le-föl sétáló Leszeknek is egy kicsit,
arra a lüktet ő fogára, míg az elázott tájra lassan ráborul az este. Körülbelül
kétszer hágtok hangulatotok tet őfokára, és kétszer zuhantok vissza fáradtságotoknak engedve a mélypontjára, mire ismét felt űnik Leszek, hozza átvilágított,
különböző teszteken átesett útleveleiteket, s kellemetlen hír gyanánt közli, hogy

naponta tizenöt dollárnak megfelel ő összeget kell beváltanotok, mindjárt el is
kezdhetitek. Enyhén szólva bosszantó, hogy a határátlép ő tisztviselőnője jó sokáig nem tud napirendre témi sörényed felett. aztán megtörténik a más szempontból egyszer ű , sok számolást nem igényl ő beváltás:
323 450 dinár = 450 zloty (így valahogy)
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Döbbenten kocsikáztok végig a kihalt tájon, sötét ablakú tanyák mellett, kivilágítatlan falvakon át az els ő benzinkútig, ahol még egy kellemetlen hír vár rátok:
benzint nem vehettek zlotyért, dinárért, de még márkáért sem! Csak bónokra.
Leszek nem felejtette el megemlíteni a minden tapintattól és mértéktartástól
távol eső, kötelező beváltást, de a bónokról bölcsen hallgatott, pedig szólhatott
volna, hogy ne kerüljetek ilyen kellemetlen szituációba. A helyzétet egy der űsen
mosolygó, whiskytekre kacsingató bolgár arc menti:
— Ezek mind uzsorások, mi testvérek vagyunk. Gyertek utánam!
Öblös demizsont vesz el ő ócska csomagtartójából, s kétszáz forintért — forintra
van szüksége, mert ő az ellenkező irányba ta rt — félig önti a tartályt, ami Krakkóig
bőven elég. Igy ti ismét úton vagytok, s a kis járm ű duruzsolása fokozza önbizalmatokat. Ismét vaksötét települések következnek, amíg ti nagyokat kortyolgattok nehezülő szempilláitokkal és balsejtelmeitekkel küzdve. Hirtelen, minden
előrejelzés nélkül, egy integető emberi alak bukkan fel el őttetek a fénycsóvák
hatósugarába robbanva. Pillanat m űve dönteni ilyenkor: fékezz! — s S.C. rátapos
a fékre. Az ismeretlen hálálkodva ugrik be a hátulsó ülésre. A tiédhez hasonló
esőkabátból középkorú férfi bontakozik ki az ülés támlájára könyökölve, kissé
meglepődve, hogy nem földijei közt találja magát:
— Diz rein, uh, terribl, nobodi sztápsz. Zgyinkujem!
UH, UH, UH!

Az éjszaka kilátástalanságából száraz, meleg, kilométereket nyel ő társaságotokba csöppenve gyorsan feloldódik: milyen autó ez? hogy hogy skót whisky jugó
pakolásban? merre tartanak? stb.
— Milyen cigaretta ez?
Lucskos éjszakai stoppolásaid jutnak eszedbe, s pontosan tudod, hogy érzi
most magát az ismeretlen, míg fagyos tagjait átjárja a meleg — most olyan hálás,
hogy megvakarná a füled tövét, ha váratlanul megkérnéd rá. Mi a foglalkozása?
— Építészmérnök. Maguk merre tartanak? —kérdi ismét.
— Gdanskba.
— O tt most sztrájkolnak.
—Tudjuk.
— Nem csak Gdanskban,, hanem Gdyniában, Sopotban, Elblagban s őt Szcžecinben is. Azt rebesgetik, hogy szolidaritásból erre is leáll a munka.
Ő személyesen bizonyos szimpátiával szemléli a sztrájkolókat, érti problémáikat,
helyesli követeléseiket, de nem hiszi, hogy mélyrehatóbb változást sikerül kicsikarniuk; őszintén szólva aggódik, mert ő is, mint minden ember, ahogy mondja:
szereti hazáját. Fél, hogy a bénulás kiheverhetetlen nyomokat hagy a gazdaságon. Kissé rámenősebb faggatásotokra kezdi kényelmetlenül érezni magát, próbálja másra terelni a szót, leveszi szemüvegét, rálehel, lengyel cigarettával
kínál: lengyel Marlboro. A kés őbbiékben többször is lesz hasonlóban részetek:
egy relatíve jól szituált, intellektuálisnak mondható réteg akár tudat alatti aggodalma ez elért pozíciókért, meghódított magaslatokért, napi tortaszeletekért,
lehet, épp ezért a Marlboróért. Marlboro és a vészesen fogyó ROYAL COURT.
LUCKY STRIKE?
Krakkóban útitársatok egy hotelbe vezet el benneteket, ahol kiderül, hogy nincs
szabad kétágyas szoba, csak egyetlen egyágyas. A szoba kicsi, barátságtalan,
s ti pénzt dobtok a magasba, hogy melyiktek aludjon a földön. Amíg az alvózsákot keresed a kocsiban, egy kéz nehezedik a válladra (rémfilmbe ill đ jelenet):
az előtted álló, félholt férfi ruhája csupa vér, vérrel kevert sár. Az egész ember
alvadó vérrög. Valamit magyarázva, egyensúlyát veszítve tenyerel fehér törülköződbe. Nem tudsz vele, ezzel a rosszul agyonvert, félig agyonnyomott valakivel mit kezdeni, felviszed magaddal a hotelbe, ahol meglepetésedre a portás
simán, mindenféle magyarázkodás nélkül kidobja, vissza az utcára. Állsz egy
darabig tanácstalanul, aztán megindulsz felfelé a lépcs őkön. Ez is jól kezdődik
— villan át agyadon.
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Az élelmiszerboltok, a hentesek és a pékek üzletei el őtt kígyózó sorokra ébredtek. Az álom után idegesség , frusztráció . Bürokrata útveszt đk : hosszas labdázás
után , melyben mindenki másképp tudja , merre osztják a benzin - bónokat, ti is
beálltok az egyik , időnként valamerre el đremozduló vonalba , amelyben megtudjátok, hogy van némi esélyetek — dinárért! Röpke két óra múlva megvannak
a bónok , de még egy tapasztalattal vagytok gazdagabbak : az 500-as bankók
senkinek se kellenek . Kellemetlenül érint a dolog , mert a pirosakat már szinte
mind beváltottátok a határokon, odaadtátok ezekért a cetlikért . Most mitévđk
legyetek?

— El kell mennünk Varsóba a konzulátusra . Hátha ők felváltják.
A Benzin utcában , még kifelé igyekeztek , egy kopaszodó , kopott kabátos, konspiratív férfiú lép mellétek és halkan közli, hogy ő hajlandó lenne megvenni azokat az ötszázasokat , csak térjetek ide be, ebbe a kapualjba , s ne keltsetek
semmi feltűnést. Idegesen kapkodja fejét, siklatja végig tekintetét a behemót
bérkaszárnya piszkos ablakain , gyors mozdulattal süllyeszti el a pénzt, és már
nincs is itt. Rögtön betértek egy omlettre és kávéra a közeli étkezdébe, ahol
kiderül , hogy omlett nincs , semmi sincs , de mégis van valami : van spagetti.
Elég bizarrnak találod, hogy lejegyezd , megemlítsd itt , ezen a ponton , ahol S.
C. barátságosan cseveg a pincérn ővel , olaszul , mert ki kell használni a spagettinek és S.C. olasz nyelvtudásának e véletlen találkozását , mert semmit sem szabad elszalasztani . Tehát , S.C. beszélget , a pincérnđ ferde fogsorával biztatón
mosolyog , amíg az ajtó üvegére orrát összelapítva , elsárgítva egy arc tapad mint
valami izgatott polip , felétek néz , hadonászik , eltűnik , majd ismét megjelenik.
Nini, jótevőnk! Mit akarhat? Felhívod rá S.C. figyelmét , aki odamegy hozzá.
Hosszas gesztikulálás után az alak kétségbeesetten távozik.
— Mit akart a faszi?
— Azt mondja , hogy hamisított pénzt adtunk neki. Mutatta is, hogy mi hiányzik:
valami ezüst szál. Teljesen kikészült. Megfenyegetett, hogy rend đrt hív.
— S te mit mondtál?
— Csak tessék.

A varsói konzulátuson két-három enervált alkalmazottra bukkantok , akiknek, úgy
látszik , egy kis érdekességet vittetek váratlan felbukkanásotokkal egyhangú éle325 tökbe, mert, a kezdeti gya лakvás után , annál közvetlenebbé válik a hangulat.
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Ők nem is hallottak a kötelez ő beváltásról, rögtön telefonálnak is feleségeiknek,
nincs-e aprójuk. Hosszas hívogatások után kiderül, hogy nem tudnak összeszedni egy-két piroskánál többet, jebi ga, ők dollárban kapják a fizetést, azt meg
nem adhatnak, mert nincs valuta-deklarációtok, amit a határon kellett volna kiállítani. Anélkül úgy jön ki, hogy ti azokat a dollárokat becsempésztétek az országba, ami tilos; talán az üzérkedésnek akarják ezzel elejét venni, mégsem
érted egészen. Új barátaitok bizalmasan kihangsúlyozzák, hogy — mint láthattátok — itt nincs semmi. A fonákság tényleg az, hogy az imént említett kapualji
beváltás után zlotytok van, vásárolni szinte nincs mit, közben, ami aggasztóbb,
nincs bizonylatotok a hivatabs napi érvágásról. (Balonkabátos jótev őtök, aki mellesleg a hivatalos árfolyam háromszorosát ajánlotta, enyhén szólva nem volt
felhatalmazva ilyesmire.) A helyszínen döntetek, hogy ezután nem is váltatok be,
lesz, ami lesz, visszafelé a vámnál, ha kérik a papírokat, sztoikusan átestek
a seggberúgáson, a fekete pecséten, ami azt jelenti, hogy pár évig nem léphetitek át az ország határát. Ilymód felvidulva sétáltok a vegyes stílusú, barokk
oromzatokban és modern tömbökben egyaránt gazdag f ővárosban, ahol megállítatok egy, a krakkói stopperhez hasonló, szemüveges, értelmiséginek t ű nő fiatalembert, aki elmagyarázza, merre van a bazilika. Varsó legeminensebb éttermében, egy tágas emeleti helyiségben hagyományos lengyel-tálat esztek: hagyma,
paradicsom, zöldsaláta olajbogyóval és őszibarack-szeletkékkel, meg valami
húsgöngyöleg, aminek az íze és min ősége kritikán aluli, a cipőtalp minősítő
kategóriájába sorolható. Göngyölt cip őtalp fogvájóval.

Úgy látszik, Lengyelországban mindenkivel kétszer találkozol: egy szemközti
füstös borozóban ül az iménti fiatalember, s integetve igyekszik magára terelni
figyelmeteket. Szakállas asztaltársa egykor Wajdával dolgozott, ő pedig a varsói
tévében operat őr, s őszintén bevallja, hogy neki mindene megvan, amit óhajtott,
ennek megfelel ően itt ül, borozik, s a munkabeszüntetések inkább szomorítják
— mint lelkesítik.
—Történhet velünk ott valami?
—BÁRMI.

A Gdanskba vezető úton még vadabbul kicsavart fák hevernek, még kiszámíthatatlanabbul leszaggatott, faágak köré hurkolt drótok, mániákusan megtépázott
bokrok — veszélyes oldalszél ólmos es ővel. Furcsa nev ű falucskák egész sora,
tábláik olvasása közben elfáradva, megszédülve huppansz vissza az ülésbe:
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zmrzice
zmrzizec
sztrcgrzmrz mrzibrz
Ху„ % , % , % ,
zmrz
zmrz
Gdansk előtt rendđгбk szűrik a közlekedést, meglepetésetekre titeket simán

továbbengednek , le se állítanak , így rövidesen beúsztok ebbe a lengyel gazdaság szempontjából óriási jdent đségű , szemet gyönyörködtet đ , a lenti településektől nagymértékben elüt đ kikötővárosba , ami téged az angol, még inkább talán
a skandináv kikötőre emlékeztet sajátos építkezési stílusában (nem is kell valójában olyan messzire menni , láttál ilyet bőven a németeknél is): masszív, faajtós,
emeletes házak er ős gerendavázzal , a függ đlegesen és Vízszintesen tagoló
gerendák közti részt lécrácsra tapasztott , bemeszelt sárral , malterral töltik ki;
egy fokkal nagyobb tisztaság . A centrumban sz űk utcák , a város szívét csatorna
szeli át itt, ahol oly mesterien nyúlt be Daniel O. annak a csontos , réveteg német
nőnek a Iába közé , aki egy másik filmben a Katharina Blumot játszotta. Id đpont: a második őrült kravál el őestéje , amikor a várost Danzig néven emlegették. Pléhdob és nem bádog. Az igazságnak tanozunk azzal, hogy az emberek
itt jobban öltözködnek — jegyzed meg. — Nézd azt a tündért, milyen csinos!

Léptei a kikötő pereméig vezetnek , ahol eltűnik egy házban , ti pedig folytatjátok
utatokat — alighanem — a hajógyár magas falai alatt — a dokkok felé kanyarodva!
Lassan ismét leszáll az este, ismét elered az es ő, s ti rozsdás hordókon verekedve át magatokat közelítetek egy nyitott , kivilágított , rácsos ablakhoz , amelyen
át magával ragadóan memydörg ő szónak szózata zúdul ki a térbe : odabenn
telefonnal összekötött hangszóró , a pápa arcképe , alatta méltóságteljes mozdulatlanságban csendélet : nagy szelet barna kenyér , paradicsom, parizer zsíros
papírban . A merev daruk , raktárak , különféle üzemek útveszt őjében gumicsizmás, karszalagos , a krakkói stopper es đkabátjánál is jóval súlyosabb , vastagabb
köpönyegbe bújt Lenin-fiúk vigyáznak a rendre . Némán haladnak el melletted,
egyikük sem kérdi , mi járatban vagy , mit keresel erre.
A kikötđben tett látogatásod után, látogatásod mély benyomásai гa könnyed,
derűs kis epizódok épülnek a Heveliusban , Gdansk legelđkelőbb hoteljében, ahol
a recepción kérik a beváltás-papírokat , de eddigre már ti is kinevelkedtetek:
durván förmedtek a portásra , aki elbizonytalanodva átadja a kulcsokat . A NIGHT
CLUBban értesültök a hatalom ravasz húzásáról : az egész várost szesztilalom
sújtja, pedig torkod már száraz , mint a puskapor . Itt is csupán kissé magabiztosabb fellépésre van szükség , s a pincér — titokban — félig önti a limonádét vodkával. Némileg felstimmel ődve néztek szét a vörösfény ű helyiségben, amikor egy
magas, teltkarcsú peroxid -szőkeség lép asztalotokhoz lenge szerelésben, kissé
több festékkel , tipikusan mint az alagsori világítás, léül és mosolyogva fenyegetőzik:

— Én minden este ennél az asztalnál szoktam ülni.
—Semmi akadálya.
— Hogy félreértés ne essék, én pénzért dolgozom: a tarifa ötven dolcsi.
Kicsit soknak találod a kijelölt összeget:
— New Yorkban kissé kevesebb, mondjuk a fele.

— Sajnálom , uraim, most itt vagyunk — mosolyog ártatlanul és rendíthetetlenül,
továbbra is, az angol nyelvvel t ű rhetően bánó balti szirén.
— Maguk honnan jöttek?

— Mondja , maga nem sztrájkol — kérdi hirtelen a szavába vágva S.C. — Maga
nem szimpatizál a sztrájkolókkal?
— Dehogynem , a múlt héten öt napig nem dolgoztam — vágja rá önérzetesen
a gdanski NIGHT BAR munkásnđje. —Mégis, honnan jöttek?

—Jugoszláviából.
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Ez váratlan reakciót vált ki: a termetes bacchánsn ő felpattan , alig sikerül kiszedni
belđle mi készteti ily viharos távozásra:
,

— MERT A JUGÓK MEGKÚRJÁK AZ EMBERT, AZTÁN, HA KÉRED A PÉNZT,
FELPOFOZNAK ÉS KIDOBNAK.

Itt teljesen öncélúan kapcsolódik össze benned akaratlanul is két dolog ; elkerülhetetlen metszéspontokról van szó, egymást hívogató , egymásra találó, hasonlósági alapokon nyugvó , egymást fedez ő képekről: az egyik gumicsizmás fiú, akivel pár szót váltottál , kíséгtetiesen emlékeztet a mokány Soltis Lajosra , úgymond
ő az, csak nem tud magyarul , míg a heveliusi kurva szerepében egykori vegytantanárnődre ismersz.
Reggel kocsival közelítetek a hajógyárhoz , ahol a két gyalulatlan deszkából
barmolt kereszt alá rengeteg virággal szabadtéri misére gy űlik össze a nép,
de a rend őrök leállítanak , igazoltatnak — tudakolják , mi járatban vagytok. Mondjátok, Szczecinbe igyekeztek, erre nem válaszolnak , csak megmutatják az arra
vezető utat . A kanyar után leparkoltok , s a tömegben elvegyülve ti is odaélek
a gyár kapujába , ahol megtorpantok a kapuba épített emelvény el őtt . Belül a
munkások , kívül ti, lányok , asszonyok , kutyák , játékmackók , fiatalok , öregek. Nincs
rendetlenkedés , a tömeg hallgat , néha-néha fut végig a morajláshoz hasonló,
ünnepélyes refrén . Most veszitek csak észre, hogy a falakra kis cigányputrikra
emlékeztető megfigyel ő állomásokat rögtönöztek , onnan néz ki az őrszem, alatta
a FÉNYKÉPEZNI TILOS!
Gdyniában nem adnak benzint , csak külön sztrájk - bónokra , amiket állítólag
Gdanskban lehet beszerezni — a krakkói itt nem ér semmit. Valamelyik zsebb ől
előkerül az utolsó piros, amiéi rögtön megtöltik az üresen kongó tartályt. Az
üzemanyag-bizonytalanságot elkerülni igyekezvén értek Nowogardon és Goleniówon át Kolbaskowónál a keletnémet határra , ahol szintén félretesznek benneteket egy id őre , amíg alaposan megvizsgálják bumáskáitokat. A fiatal, magas,
jóvágású , lengyel vám őr magabiztosan közelít — ő is reprezentatív , mint a Leszek . Kéri, hogy mutassátok meg pénzeteket , szeme egy kallódó ötven dinároson akad meg: ezen mit lehet venni?
— Hát, egy omlettet meg egy kávét, mondjuk rá.
— Én gyűjtöm őket — közli veletek mosolyogva, még egy gyors pillantást vetve
oldalra . — Szuvenír.

— Hadd vigye — nyújtja át a kéket S.C., mire a vám őr ijedten kapja el a kezét:
Tegyék a hátsó ülésre — suttogja . Először az ülés alá néz , azután a csomagtartóba, megkerüli a kocsit , beül, matat egy darabig , gyorsan markába gy ű ri a pénzt,
majd kilép és szalutál:
— Egy kis vodkát azért vihettek volna!
A motel nélküli, sű rű bokrok szegélyezte keletnémet autóúton az ellenkez ő irány-

ban haladó zöld teherautókkal találkozva befuttok a hidegen monumentális, új
Kelet-Berlinbe , a hatalmas tömbök és mértéktelenül széles utcák / sugárutak városába , az ízlés alsó határait ostromló , hatalmas mozaikok panoptikumába. Sétálni próbáltok , de nem lehet (mint Los Angelesben ), így meg sem álltok a nagy
falig, ahol , már megszoktátok , ismét félrevezényelnek benneteket; JÓ SOKÁIG
NEM TORTÉNIK SEMMI, szemlélitek a megakasztva átkígyózó kocsison, a sorompókat , a természetellenesen megszakadó síneket — végükön torlasszal. Nyugaton veszel egy rend őrhosszabbítót, ami ahhoz a képtelen sztoridhoz kell, hogy
egy R . kezéből csavartad ki valahol ; hozzáfűzöd : alig használtan. A gumibot
ruganyos, elég súlyos, fekete, tömör, s kényelmetlen kinyújtózni, egyensúlyozni
rajta — ezt kitapasztaltad , mert komoly fegyvered ellenére is egy illetékes valami
zöld karton címén elviszi szerény vagyonotokat , hogy azt sem tudjátok , mi lesz.
A kocsiban alszatok, miután gyorsított ütemben , éjt nappallá téve és fordítva
igyekeztek haza szurkolva , hogy sikerül - e, nem áll-e meg valahol köhögve kis
paripátok , de ez még nem zavar annyira , hogy ne vedd észre Prága közelében
az útmenti pléh sarlókalapács - akármiket ( több méteres emlékeztet őket) vödör
vízzel leöntő durva kefével súroló bakákat . Utolsó aprótokat összekotorva tankolva , az osztrák autópályák sorompóit ügyesen kikerülve , egy kis lapszus gyanánt a palánktól szerencsésen visszapattanva (hommage a P. Howard ) lépitek át
Iloknál a Dunát , köszönve a hídadószed ő-fölözőmunkás jóakaratának.
Babiuch menesztéséről még Nyugat - Berlinben hallottál , a szabad szakszervezetek alapításáról sajtónkhoz visszakanyarodva itthon ér utol a hír, de aminek
még jobban megörülsz , az az, hogy egy kicsit ráléptek , mégha ideig - óráig is, az
,

328

6ZE

(Sokáig gondolkodsz, mit tegyél, aztán kifúrod rokkant gazembertáncoltatód,
csavart erősítesz bele, így teszel szert els ők közt tetszés szerint szétszerelhet ő

szükség esetén összeilleszthet ő gumi varázspálcára.)
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Ha otthon van. Benyitok, kopogás nélkül, a megroggyant kertkapu fel ől közelítve.
Szót kell ejtenem a plakátokról. Falra, deszkakerítésre ragasztott, jókora, lepény
nagyságú, ólomszín ű plakátok ezek, reménytelen, rongyos plakátok, miket a szél
rojtoz, gyötör óráról-órára, odalapítva a kerítés szürkéjéhez, majd elcibálva onnan, s idővel talán a leveg őégbe emeli valamelyiküket, a tükrös nap alá, végtelen némaságba, a nyitottság felé, a fák zöld kupolája fölé, kilopva látókörünkb ől
tárgyi jelenlétüket. Igy hát a felh ők is megnyugodnak, nem pisilják le többé
Verszi bácsi keménykalapját, visszavonulnak, fáradt hegy-kiköt őkbe települnek,
aholis határkő-jelleget öltenek, hisz a világvégi szakadékon túl (hol lábukat lelógatva csöndben elmélázhatunk) a hangok bugyborékként pukkannak szét, s a
mindenség csapzott madár szíveként lüktet.
Meglephetem, amint neve Іѕéges, térdig érő klottgatyában ébresztgeti a tüzet,
miközben a tűzgyújtás mesterségér ől, fortélyairól, mi több: m űvészetéről meditál.
Begörbült, kampós ujjal matat a benzinezett csutkák alatt, kézel őjére rátapad
a kihűlt hamu, mikor egészen furcsa dolog történik: egyhelyéb ől emelkedni kezd,
alig észrevehetően, de kétségtelenül, ha egy centiméternyit is, de horizontális
mozgásba lendül, nem is lendül, de elmozdul otthona, családja (kutya, macska,
anyám tyúkja) közösségétől. A tényleges eltávolodás alig egy arasznyi szinte
csak átmeneti, amelynek talán ő sincs tudatában, hisz ahogy elnézem vattaszerű lényét (feledjünk most fakoronákat, atmoszférát, házfal vonulatokat, színátmenetet; értesüléseink most minderr ől hézagosak, hisz fal, falak választanak
el bennünket e roncsolt hónapos szobától, nemcsak a puszta távolság, mert ez
a „teremt ő képzelet" szempontjából nem is kérdéses, de az anyagszer ű léten
átszivárgó fénysugarak nyomán csak a csontozat harmonikus váza rajzolódik ki),
nem érzem emberközelségét, de gyanútlansága lerí testhelyzetér ől, ami változatlanul nyugalmat sugall.

—öregapám, éhes vagyok, szomjas vagyok.
— Szerencséd, hogy öregapádnak szólítottál. Mert máskülönben rögöt törnél, fát
aprítanál, az ezredfordulóig tüzet ennél.
Meglephetem. Most, hogy kampós ujjai között gyufát sercent, világlani kezd a
szoba, rivaldafénybe kerülnek a cserzett nyúl-bundák, a fal erezete, a bezúzott
üveg ű ablak padkáján sunyító pipacsszín ű csésze, repedezett cseréptál, a sarokban lappangó, sajátos szagú káposztáshordó. (Meglephetem magamat is. Mondjuk, egy másik novellában. Mondjuk úgy, hogy megtalálom azt az utcát, amelyiket
már rég elfeledtem. Évtizedekkel ezel őtt anyám csüggedten tolt egy babakocsit.
Köntösébe egy hatévesforma gyerek kapaszkodott. Elhaladtunk (!) egy üzlet
előtt, s én lábakat, kezeket, pulikat láttam, vakolatlan házfalakat, elny űtt cipőket.
És rózsaszálakat láttam. Ide térnék vissza, mondjuk évtizedek múlva. Mintha
kevesebb lenne a ház.) Közelebb húzódok a t űzhöz, csikorogni kezdek (magam
sem tudom, hogyan sikerül), mint egy kih ű lt szem ű , nagytest ű madár.
— Szerencséd, hogy öregapádnak szólítottál.
Most már. Föláll, nem meglepetésszer űen, de lomhán, az erős fényben hunyorogva, dülledt szemét rám vetve (vagy tanácstalanul mered maga elé?). Teljes
súlyával a leveg őre áll, kitekint az ablakon. (A föld síkja a társadalmiság talaja,
a létezés sebe, egyedül kilátópont a valóságra.)
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(Mit sem tudok róla. Belülr ő l ismerem. Szereti a fákat, az elhullott madarakat,
szereti Tandorit, továbbá és nem utolsósorban a macskáját.)
Tehát ajtót nyitok. Belépek az ajtón át a szobába. A leskel đdés szégyenének
pírját érzem arcomon (megtudni, leleplezni, átlátni mindenen és mindenkin, arcomon átsüt lelkem szándéka stb.) Az öreg túl rövid beszélgetési id бt engedélye-

zett, így hát kabátomat magamon hagyva, zavarodottan álldogálok a szoba
közepén. A felesége feltehetб en már nem él. De él. El ősomfordál ő is valahonnan, leül velem szemben. És beszélgetünk begubózva, mi, zakatoló szív űek.
Kisvártatva zsebembe nyúlok, vaskos kéziratköteget húzok el ő. Olvasatlanul egy
halom könyvre helyezi. A hibákat most, itt és nekünk kell megvitatni, próbálok
érvelni, de hasztalan: a társalgási id ő lejárt. Hercegi mozdulattal bocsát el.
Állandóan a földet nézte. Talán átlátott a föld rétegein, talajmintát vett, hisz
belefáradt a mesélésbe, hosszú klottgatyát viselt, lócán ült és pipázott, mind
följebb vonta valami a leveg ő égbe. Talpalatnyi föld sem volt már alatta.

az
ablak
Emlékszem a tornyos szárkúpokra, ahová hirtelen kúszott fel a dér, kétemeletnyit szökött a gyéren csillogó fehérség, s a trágyadomb csíp ős illata a kora ősz
tejszín ű páráin elért hozzám, hogy lehelete szinte lebillentett a durva faragású
kisszékről. Nyomasztó fellegek pillegtek a tükörben, homályos, tompa tényében
arcom nem jelent meg soha, igaz, kutató szemeim más fénykörben verdestek
már akkor, bámultam a barnára mázolt bútorokat, a viaszosvászon asztalterít đ
grandiózus mintáit, vagy kukucskáltam az ablakon át, oda-odanyomva orromat
a hideg ablaküvegre, tekintetemmel belefúródva a köd zsíros fodraiba, matattam
rajtuk, mint elhasznált rongydarabokon öreganyám vasárnap délután, a tétlenség
ritka perceiben, s arcomra ünnepi komolyságot er őltetve elmerültem a köd hullámaiban, mégiscsak érezve, hogy a könny ű játéknak hamar véget vethet egy
óvatlanul leengedett zsalugáter, vagy felzúghatnak az ódon bútorok láthatatlan
szújáratai, s egyszeriben élesen kiütközik a köd és az addig álomszer űnek tűnő
tárgyak határpászmája, felpattan az ajtó, megtörik a varázs, remegés hullámzik
végig a falakon, belémnyilall a félelem. Rettegtem az ajtócsapásoktól, az elhagyott folyosók csöndjét ől, néha úgy tűnt, kriptába zárt, halott emberek hánykolódását hallom, mellemre árnyak települtek, fölszakítják tüd őmet, ajkamhoz nyúlok,
ajkam körül vért maszatolok szét, s ű rű hálóba fog a sötétség, jól jön ilyenkor
az elernyedés, közjáték szorongás és halálom közt, mikor a kimondott szó rég
csönddé alakult már, de még rátör, akár visszatér ő visszhangként is, az idegekre, s elülteti a félelem hagymáit.

(Status praesens) Zúg, ahol el lehet rejt őzni, egy félrees đ mulatóban pl., ahol
minden gesztus befejezettnek tekintetik, ahol a legelvetemültebb csavargó is

européernek nevezheti magát a negyedik kupica után, s ahová egy kései villamos vet ki magából egy esti utazás boldog befejezéseként, a kihalt városnegyedbe. Míg a fűrészporos ládából el őszedett palack bor vérembe ivódik, átérzem én
is teljes megvetésemet magam iránt, de aztán belezuhanok a békés tunyaságba,
érzéketlen orral a kocsma erjed ő, néha csípбs, máskor émelygő en édes szagai
iránt, elhomályosult szemmel függök egy meghatározhatatlan szín ű , kopott képkereten, s most csak egyedül ez foglalkoztat, a keret mint tárgy, megjelenése,
józanul próbálom elgondolni, kilábalni a tudatlanságból, gorombább világunkba
evickélni, felrobbantani a kép boldogságát; elégedetlen vagyok. Tekn ős és nyúl
versenyfutása. Érzem: állatok nyugalma, fák csöndje nem illeszkedhet természetesebben az értelem ege alá, mint ez a keret, tárgyszer ű „magabiztosságával"
közelebb áll a zárt teljességhez, mint a tengerek szele, a kimondott szó rengése.
331 Függök a kereten, mint Midász a kincsein, rádöbbenve, hogy átlátok rajta.

kalapáti
ferenc
versei

nem
felejtve

félelem

meghúzva
késen az élet
ruhában a szálat
falban a repedéket

miképpen bergman is
megérdemelné hogy
kékre tapossák hogy
kékre tapossam

precízen lemérve
hol mi van
hol cipő pocsolyában van
hogyan lehet bejutni érte
tutajon gyalog vagy úszva
el nem merülve
a feledésbe

miféle tett meglopni
elrabolni mondván
néhány évtized
számontartása csak úgy
mint mindenféle idült
találmány kerék
giacometti ionesco braque
évezredekbe mélyül ő fúrógép
légkalapács beszéd
fejbe vert rajzszögek
a halál pillanatának
kiküszöbölése végett eltulajdonítani
néma szájakról aszót
a sikolyok suttogását

gödörben
a gödörben
bevert orral
horzsolt könyékkel
mászkáltak sündisznók
minden nélkül
malacok nélkül
csak t ű és szalonna
bordáik közt vagy
nyelvük alatt őr
tintásüvegbe nyomták
borsos kis vérüket
konyhai gyakorlat nélkül
szakácsi rafinériák nélkül
nincsenek már tejesüvegek
tehén- és kecsketejek
madártejek forradalom
tejport az üzletben
bárki vehet megfelel ő
pénzért tartósra szabott
cipőkkel együtt és
a hajába is tétethet
minden el őítélet nélkül
divat szerint
egyforma egyenruhában
az ellenség helyett
önmagára l őve
elesve az ágyban

a
szél
kifeszített mellcsonttal
derékficam gerinctörés h ősiesség
a betörés lehet őségének elvetése
a kitörésért
az útonállók filozófiája
a főntartás
vajdasági kerékpárra épült
világkörüli út
a megváltó megváltása
titkon-ordítva való
tartás a titokból mely
magam vagyok
a hajó vitorláját elragadó
forgatag

szökés
a
belső
zsebből
honnan tudom majd
kihúzni magam
ahova beraktak
hol retesz minden többlet
melyet apapír magába zár
a sarki bódétól a piacig halló
zsivajjá morzsolt kiáltás
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háromnegyedes
béres
volt
Fagyszítta kezét ökölbe szorítja a térdén. No, nem a düht ől, régen megbékélt
ő már a világgal, hanem reflexszer űen, mert bizony sokszor meg kellett fognia
élete több mint fél évszázada alatt Kispál András volt béresnek a dolgok vastagabbik végét.
Kemény munkában eltelt élete fel ől faggatom a csókai mez őgazdasági birtok
egyik túlfűtött irodájában, meglepő gondolati tisztasággal válaszol a kérdéseimre.
Szülei fél évszázaddal ezel đtt jöttek át a Törökkanizsa közelében lev ő Fility
(Firigyháza) településről a csókai uradalom Macahalma nev ű majorjába. Hat
éves volt és öt gyereket szólított a major csevejdéi közül testvérének. Testvérei
közül egyet elvitt a világháború, a többi él, hárman közülük a birtokon dolgoznak.
Kispál András hamar megismerkedett a kenyérkeresettel, hiszen — ha az intéz ő
úgy kívánta — a terjáni fáradtolaj szagú iskola minden cseléd- és zsellérivadék
tanulójának fel kellett kerekednie a hagyma és répaparcellákra börd őzni, vagyis
irtani a kártevđ rovarokat. Az intézi szava nemcsak a gyerekek, hanem a tanító
számára is parancs volt. Az igazi bérmunkát azonban 11 éves korában kezdte
meg csobolyósgyerekként. Naphosszat hordta a vizet zsibbadt karján a szikrázó
határ különböző részein dolgozónapszámosoknak. Természetesen, nagyon apró
pénzért. Utána kislovas lett, a telefon szerepét töltötte be. Majd amikor kezdett
a legénytoll kiütközni az állán, úgynevezett háromnegyedes béres lett, vagyis
teljes munkát végzett ugyan, de a bérnek csak háromnegyed részét kapta kézhez. Ahogy mondja, nem-látomtól vakulásig dolgozott társaival, és mivel a cselédlakásokban kevés volt a hely, hisz egy szobában olykor több család is lakott,
a nagyobb gyerekek kint aludtak az istállóban az állatok között. Az id ősebb,
álmatlan béresek meséire szenderedtek el, és az ő nógatásukra tápászkodtak
föl hajnali háromkor. Így volt ez télen-nyáron. Kezdetben nehéz volt az ébredés,
aztán megszokta.
A katonaidő lejárta után teljes bért kapott, vagyis egy évre tizenhat métermázsa
búzát, nyolc mázsa kukoricát, egy lánc kukoricaföldet, kátszáz szögöl veteményföldet, háromszáz dinár készpénzt négyszeri részletben, jogot egy tehén tartására és sertéstenyésztésre valamint 16 liter babot, 16 kg szalonnát és ugyanennyi
sót, egy pár féltalpat, meg hetente 50 kg t űzifát. Ezenkívül lakást a szér ű közelében levő cselédházban, illetve szükség esetén az istállóban. A tisztvisel ő rangúak: a béresgazdák, cs őszök, mesterek ennél többet kaptak.
Ezért a bérért zokszó nélkül az összes munkát el kellett végeznie, öntudatosan
minden időpontban helyt állva, mert aki nem tett vagy nem tehetett eleget feladatának, beosztatlan maradt a „szégyenplaccon", vagy szólításkor menesztették.
A szólítás abból állt, hogy január derekán a tiszttartó ellátogatott Macahalmára
az intézővel és az írnokkal, egyenként beszólították a béreseket az irodába, és
aki ellen nem volt kifogásuk, vagy ahogy Bandi bácsi mondja, akinek tetszett
a pofája, azt ellátták atyai jótanáccsal, mondván, hogy szép az igyekezete, de
a jövőben még példásabban, odaadóbban kell dolgoznia, viselkednie stb. Aki
ellen kifogásuk volt, azt megpirongatták, lehordták és menesztették. Kertelés
nélkül tudtára adták: április elsején kitelik az id őd Marci, mehetsz... A szerencsétlen béresnek nem maradt más hátra, ment ahová tudott. Hallgatni és dolgozni kellett tehát — nagyon sokat és nagyon sokáig.
A háború után megváltozott a viszony az egykori uradalmon, de a munkások,
köztük Kispál András is megmaradtak a majorokban és a beléjük rögz ődött
módon végzik munkájukat. Bandi bácsi ma sem nézi, hogy hány óra hosszat
dolgozott, hanem csak azt, hogy minél jobban elvégezze a rá bízott feladatot.
Az agronómus — a „fölöttes" — szerint Kispál András gyakran jobban elvégzi
feladatát, mint ahogy azt a szakember elképzelte.
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Borisz Mihajlovszkit elég régóta ismerem, két évtizeddel ezel őtt már ott állt a
csókai dohányfölvásárló állomás huzatos raktárának ajtajában és fennhangon
osztályozta a hosszú téli estéken gondosan csomózott termést. Naphosszat
rikoltozta: els đ , második, harmadik osztály. Nagy embernek néztem.a különben

cs. simon
istván
publicisztikai
írások

alacsony növésű idegent, hiszen az ő ítéletétől függött, hogy jut-e a dohánypénzből emberségesebb, melegebb téli gúnyára. Valamivel kés őbb már rejtélyesebbnek tűnt fel el őttem. Egy fülledt szeptemberi este gyermekkorom nád- és sásrengetegéből bukkant elő puskával a kezében: vadkacsára vadászott. Ett ől kezdve rendszeresen köszöntöm, de miután termetre felülmúltam Boreset, esetenként megel őz a köszönéssel, sőt olykor még integet is felém.
Nyíltsága, őszintesége miatt mindig őt kerestem, ha anyaggy űjtő utam során
a dohányfölvásárló állomásra is betértem. Ez nem nagyon tetszett a f őnöknek,
Borisznak kellemetlensége is származott bel őle, ezért sokáig nem mentem el
a „monopolnak" is nevezett fölvásárló állomásra. Boriszt sem láttam sokáig,
mikor a napokban összefutottunk, örült a találkozásnak, révedezve beszélt.
— Félúton vagyok éppen. Huszonnégy éves voltam, amikor huszonnégy évvel
ezelőtt eljöttem Macedónia déli részéből, Prilepből ide Csókára. Dohánytermesztő vidék az is, ez is. A dohány „mocskos" növény, sok munkával jár, több
nemzedék átmentett reflexét igényli a f űzés. A palántálástól a beváltásig sokszor
meg kell fogni egy-egy levelet. Ezt tudva, kezdetben tétováztam hangosan kimondani, hogy első vagy második osztályba sorolható-e az elében rakott batyu,
hiszen annyi türelem, gyötrelem volt belesimítva

...

— S itt egy Racin versidézet-

tel adott nyomatékot fejtegetésének.
— Kezdetben nem értettem a termel ők többségének a nyelvét, de azért nem t űntek idegennek, sejtettem, mit re}tegetnek hallgatásuk mélyén, tudtam, mi tüzeli
indulatukat. Id őközben megtanultam tőlük magyarul, megépítettem feléjük a
bizalom hídját, befejeztem az egyetem els đ fokozatát, közben a lányom és a fiam
is egyetemista lett, gyorsan múlnak az évek. Mikor évente egyszer-kétszer hazamegyek a hegyek közé, azon veszem észre magam, hogy hiányoznak az itthoni
barátok, az itteni víznek és ételnek az íze. Meghonosodtam, itt vagyok már
itthon...
— Gyorsan múlnak napjaim, szabad id őmben hosszú sétákat teszek a határban
és mondhatom, kisebb csodával is megajándékozott ez a táj. Nem a délibábra
gondolok, bár az is érdekes itt is és a Hortobágyon is, hanem Európa legnagyobb vadmadarára, a túzokra, arról akarok beszélni. Néhány éve láttam bel űlük
kettőt. Az országhatár melletti füves, zsombékos területen szedegették a rovarokat. Szépek, nagyok voltak, úgy tudom, hogy az id ősebb túzokkakas súlya a 18
kilogrammot is elérheti, kiterjesztett szárnyai pedig a két métert is meghaladják.
Dürrögése felejthetetlen élmény. Mozdulatai, tollainak helyzetváltoztatása igen
összetettek. Ilyenkor fehérnek t űnik a többszín ű madár. Borisz lelkesen beszélt
a vidékünkön is már ritkaságnak számító nagy madárról, és miel őtt intettünk
egymásnak, megfogadtuk, hogyha kinyílik az id ő, megosztjuk az élményt, együtt
lessük meg azt a sajátságos madár-csodát.

wilhelm
lesch
A Törökkanizsa melletti Keresztúr szerb, magyar és roma lakói között egy német
ember is él. Név szerint Wilhelm Lesch, a falu egyik legjobb termel ője. Eletének
több mint öt évtizede alatt számtalan alkalma lett volna a világ más részén
letelepedni, szerencsét próbálni, de đ mozgalmas ifjúsága elmúltával mégis e kis
észak-bánáti falu lakosságával vállalt sorsközösséget. Hogy miért tett így, annak
egészen egyértelm ű emberi története van.
A helybeli szövetkezet szakembereitől egy példás termelő iránt érdekl ődtünk.
Egyhangúlag Wilhelmet, vagy ahogy itt nevezik emberünket, Vilikét ajánlották
figyelmünkbe. Faluvégi, tágas, tiszta hajlékában felesége, Lantos Mária fogadott
bennünket, a házigazda a félholdnyi kertben tevékenykedett. Érkezésünk hírére
abbahagyta a munkát, megmosdott a pumpáskútnál és készségesen válaszolt
kérdéseinkre.

334

Wilhelm szülei búcsút intve a bánáti rónának 1913-ban egy Kikinda környéki
faluból Amerikába költöztek , de nem találták ott helyüket , és amikor Wilhelm
betöltötte második életévét , 1920 - ban visszajöttek Bánátba , folytatták a földm űvelést . Wilhelm szakítani akart szülei életmódjával , kereskedőnek tanult , de ezen
a pályán nem vihette sokra , mert közbeszólt a háború. A Bánátot megszálló
német hódítók 1942 - ben besorozták . Ekkor került Keresztúrra , határőrszolgálatot
teljesített, itt ismerkedett meg feleségével.

A fegyverletétel és néhány évi fogság után visszatért Keresztúrra. Nem történt
bántódása, mert egész életében egyetlen elvhez igazodott: dolgozni és embernek maradni minden körülmények között.
A házaséletet 1950-ben felesége 2 hold hozományföldjén kezdték meg, jelenleg
nyolc holdon gazdálkodnak , példamutatóan . Jövedelmük legnagyobb része állattenyésztésből származik . Rendezték sorsukat , kitaníttatták két lányukat , akik már
kikerültek a szülői házból , de azén a szülői gondoskodás nem maradt el.

— Igazán csak akkor lehet boldog a magamfajta ember , ha segíthet valakin,
különösen a gyermekein . A család miatt nem mentem külföldre . Feleségemnek
és a lányoknak Keresztúr a szül őfalujuk , nem akartam ezt fölcserélni egy másik,
talán hívogatóbb , de bizonytalanabb környezettel . Főleg ezzel magyarázható,
hogy évekkel ezel őtt , amikor Keresztúrról több család is nekivágott Németországnak , szerbeket , magyarokat egyaránt „ elfogott a Iáz", ő , a német származású itt maradt . Szorgalmával megbecsülést biztosított magának a más anyanyelv ű
lakosság körében . Bevallása szerint annyira megszokta már ezt a környezetet,
hogy másutt nemigen tudna megmaradni.

zahán
józsef
majdánon
maradt
Kemál Atatürk szülőföldjét istenítđ mondása jutott eszembe a majdáni szövetkezet udvarán , amikor Zahán József fiatal termel đ mentegetőzve nyújtotta felém

répaegyeléstől maszatos kezét ... „Uram, ez itt azén szűlőföldem, nem lehet
tőle piszkos az Ön keze! " — mondta a forradalmár pasa , kegyetlenül szép észjárással és nagyon találóan , az Aranyszarv öböl partjáról föltápászkodó, ködös
Albion küldöttének.

Nem tudom, hogy a harminc körüli földm űves mennyit tud a törökök atyjáról,
de az biztos, hogy nagyon szereti szül őföldjét, mit sem törődve az „új divattal"

Majdánon maradt. Ellene szegült a mind er ősebb áramlatnak, amely a faluból
a Tiszán és esetenként az országhatáron túli városokba sodorja a fiatalokat,
ahol jóformán minden átmenet nélkül válnak parasztfiatalból munkásfiatallá.
Kevés a fiatal a faluban , nehézségbe ütközik egy-egy színdarab megrendezése,
pedig nagy hagyománya van itt a színjátszásnak . Ebből a környezetből nőtt
ki Dóгó Emma és Ábrahám Irén is , tartományunk színházi életének e figyelemre
méltó egyéniségei . Zahán megmaradt amat őrnek , de a falusi színjátszás továbbélésének érdekében tett er бfeszítései , meghaladják a m űkedvelői szintet. Megszállott színész és rendez đ is egyszemélyben ; јб gárdát tudna kialakítani, ha
legalább annyi fiatal volna mint egy évtizeddel ezel őtt . Fejtegetéséb ől kiderült,
ahelyett hogy a fiatalok költöznek el, üzemrészleget kellene létesíteni a faluban.
Az eredményes k бolajkutatások és a termálvíz föltárása lehet бséget nyújt „a tető
alatti termelésre ". De ez még csak felvetett gondolat , hasznosítása sokat várat
magára , s közben mind jobban elöregedik a falu.
— Gyerekkoromban eseménynek számított , ha valaki elköltözött innen , most meg
az a csoda , ha valaki a fiatalok közül itthon marad ... — mondja Zahán József
és végighordozza tekintetét a parton , amely alatt egy középkori hajót ástak ki
valamikor , Aki a Susányi halmokról szemléli a tájat , megállapíthatja, hogy a
maitól jóval eltérőbb volt egykor e vidék vízrajza . A kiskerteket itt is a Maros
335 vize hasította , ahogy az a népdalban is fennmaradt.

A parton megkapaszkodott kocsmában egy alagútról is meséltek alkalmi ismer őseim. Buzahordáskor üres hordóként kong fölötte a föld, s a képzelet a Csanádmondában emlegetett és a turk hordák által feldúlt kolostort idézi ... Elfelejtettem
egy időre, hanyadik században is beszélgetünk, elfelejtettem Zahántól megkérdezni, hogy ő miért is maradt itt?!

mulatni
szeretne
ükunokája
keresztel őjén
Padé peremrészének kis házai még mindig elevenen őrzik a múlt emlékeit.
A helyenként föllelhető búboskemence védelmében kérges kez ű aggastyánok,
mokány öregek töprengenek az el őttük elvonuló, egyre változó világon. Beszédük lassú, akadozó ugyan, de minden szavuk egy rég a múltba süllyedt életforma
emlékét idézi. Igy tett látogatásunkkor Kálmán András bácsi, volt uradalmi cseléd
is, aki több mint nyolc évtizeddel ezel őtt az Indjija melletti szerémségí Oregpusztán született, de küzdelmes életének számtalan állomása, urasága, ütközete volt.
Megnyugvást csak most öregségére talált.
Az év legrövidebb napján toppantunk be hozzá. Kint a tél a csenevész fák
tetszhalott ágaira vicsorgatta a fogát, ő bent a gerendás szoba melegében,
fakuló családi képek közt „fujtatott." Nemigen kívánkozik ki, eleget látott már
a világból. Sokszor minden akarata ellenére gy űjtötte a bogáncsként ráakaszkodó élményeket. Nem akartuk ezek felelevenítésével terhelni, élete der űs pillanatai felől kérdezősködtünk.
Megtudtuk, hogy tíz gyereket nevelt föl két keze munkájával. Sokat gürcölt, de
megérte, mert gyermekei föltalálták magukat az életben, és ez a volt uradalmi
cselédet nagy melegséggel tölti el. Mondhatnánk, er őt ád neki. El őrehaladott
kora ellenére sem hagyta el magát, ha a helyzet megköveteli, még mindig kapál.
De most, hogy végre a kétkezi munkán kívül másra is van ideje, olvas is, szemüveg nélkül. Egészségére sohasem panaszkodott és most sem panaszkodik.
Két évvel ezel őtt huszonhat dédunokája egyikének a lakodalmában eljárta a sortáncot. Be-be lépett a csárdás örvényébe, kurjongatott is, mint évtizedekkel
ezelőtt a regrutabálban, miután a becskereki 29. gyalogezred kötelékébe sorozták. Ebben az ezredben edz ődött meg talán a kelleténél is jobban, itt vált koraéretté, a világégés tüze érlelte kitartó férfivá.
A morzsákat is összegy űjtötte kérges két kezével gyermekeinek. Kevés vidámságban volt része, az idegen nev ű grófok uradalmi majorjaiban. A kilencven
felé közeledve nincsenek különösebb elvárásai, de még meg szeretné érni,
hogy ükunokája keresztel őjén mulasson egy nagyot, már ahogy az ilyenkor illik.

távozóban
A gyapjas ködben nemigen lehetett látni az Egyházaskérre vezet ő úton meredező kátyúkat, gyakran kettéharaptuk a szót aktivista ismer ősömmel, aki a falu
mellett lev ő , már néhány éve lakatlan birtokra Gy őrmajorba igyekezett. A falu
végén elváltunk, a központ felé ballagva a kb. egykilométeres útszakaszon csak
két emberrel találkoztam, mindketten köszöntek: „Köszönj a veled szembejövőnek, ki tudja, találkozol-e még vele," így valahogy tanítja a közmondás, s az
egyházaskériek rendre betartják. Többnyire rendezett házak el őtt haladtam el,
éppen ezért t ű nt szokatlannak az iskola elhanyagoltsága. Tarka falán fekete
tábla hirdeti: Fej ős Klára Elemi Iskola. A tekepályára emlékeztet ő folyosón két
gyerek bajlódik egy új csizmával. Nem taposta ki még a gazdája eléggé, nehéz
volt felhúzni a téli lábbelit. Ók is köszöntek és a nagyobbik beszaladt a tanítónő nek szólni: „Tanítónéni, keresik!..."
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Kicsit csodálkozva nézett rám az iskola egyetlen tanítón ője , Faragó Zsuzsanna.
A szomszédos terembe, az óvodába tessékelt be. Játékok, dísznövények között
dik, de nem az utolsó állomása is ez az iskola . 1959 - ben fejezte be Szabadkán
a képzđt , a Kispiac melletti Fodor iskolában helyezkedett el, de csakhamar
Tornyosra ment, majd 1962 - ben Egyházaskérre költözött , mivel itt szolgálati
lakást is kapott.
— Más volt akkor minden — réved vissza a múltba . A hatvanas évek elején
százhúsz gyerek járt az akkor még hatosztályos iskolába. Néhány osztályban
harmincnál is több gyerek tanult . Hatan tanítottak akkor , kollégáink többsége
nyugdíjba vonult , egy-kettđ eltávozott a faluból . Faragó Zsuzsanna egyedül
maradt 12 gyerekkel . Ennyien járnak a három összevont osztályba.
beszélt az egykori és a mai állapotokról . Két évtizedes pályafutása alatt a harma- Egy évtizede kezdődött a hanyatlás , mind kevesebb gyerek született, meg fokozódott a kiáramlás Szabadkára és külföldre is mentek az egyházaskériek,
a fiatalok többsége a gyerekeket is magukkal vitte. Az évtized elején hatosztályosгól négyosztályosra csökkent az iskola , de két éve a negyedik osztály is
megszűnt . A terv szerint az új tanévben az els ő és második osztálynak kellett
volna csak megnyílni, de nem volt elég gyerek (mindössze kilencen voltak) az
iskola működéséhez . Igy a három harmadikos tanuló is itthonmaradt. Nehéz
velük dolgozni, kevés id ő, 15 perc jut egy-egy osztályra.

A felszereltségre nem panaszkodik a tanítón ő , mind a hat osztályban megvannak a szükséges szemléltet ő eszközök. Az iskola könyvtára is eléggé rendezett,
a helyi közösség minden évben ad pénzt könyvvásárlásra . Elég sokat olvasnak
a tanulók . Van itt minden — mondja a tanítón ő —, csak gyermekbđl lenne több.
Jövőre öt elsбsre számítanak , utána kevesebbre , azaz 1981-ben már csak egy
elsős lesz , Szőke Zolika a neve. Ő már valószín űleg máshol , az innen hét
kilométerre levđ Feketetón tanulja majd a bet űvetést . Tehát a terjáni , monostori,
hodicsi és macahalmi iskola után az egyházaské гi is megszűnik.
— A tönk szélén állunk . Csak az öregek maradnak itt. A fiatalok mennek Csókára,
Szabadkára , ki merre Iát ... Szabadkán már egy utcányi egyházaskéri él.
— A gyerekekkel maga is távozik?

— Nem várom meg a végét . Előbb távozom . Visszamegyek szül őföldemre, Horvátországba , Bellyére . Családi házunktól nem messze , Lászlón ígértek állást.
De ha nem is kapok ott munkát , nem fontos , hogy továbbra is az oktatásügyben
dolgozzak . Szeretem a gyerekeket , de így ez már kínlódás . A gyű lésekre Csókára járok , gyakran van ülés , sokat kell várni a buszra . A helyzetet itt már nem
lehet jobbra fordítani . Mennem kell. A gyerekek, a fiam és a lányom Szabadkán
járnak iskolába, ott is akarnak letelepedni.
A ránk ereszked ő súlyos csönd után ismét beszélni kezd a tanítón ő.
— Jó reményekkel jöttem én ide , jobbat vártam , de nem így lett. Sarokba vagyunk
szorítva . Rossz az út , az ellátás , a szórakozási lehetőség, s a telefonösszeköttetés is nagyon gyatra . Órák hosszat kell tárcsázni , mire létrejön az összeköttetés.
Kávét hoz a gondnok , s az óvón ő is bekapcšolódik a beszélgetésbe . Hasonlókat
mond az óvoda helyzetér ől, mint sorstársa az iskoláról. Jó ideig beszélgettünk,
de a köd még nem oszlott szét, gyapjasan tömítette az utcát, s az iskola el őtt
húzódó szalonnás szántóföldeket . Az iskola melletti épületen is tábla függ, homályos betűkkel hirdeti: Aranj Janos M űvelđdési Egyesület. Ki tudja mikor volt itt
kulturális rendezvény, mikor bomlott fel az egyesület, hiszen egy tánccsoportra

való fiatal sem él a faluban.
A kocsma előtt egy öreg fa testébe ékelve a menetrend vonja magára a figyelmet: Za Sentu Nézegetem a tág id őközöket rögzít ő számokat egy órányi id őm
van még a busz indulásáig . Betérek a finánclaktanyából kocsmává , majd a szövetkezet székházává átalakított ódon épületbe . Üdvözölnek , majd panaszkodni
kezdenek az alkalmazottak . Rosszul termettek a haszonnövények, az út építése
elmaradt , az övéké helyett Feketetó és Törökkanizsa között készül m űút. Az
orvos számára épült korszer ű lakás üresen áll , a fogorvosi rendel ő már évek óta
337 be van zárva.
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A párás keskeny ablakon át nézem a hanyatló falut. Kint tülköl a busz, sietve
elköszönök, átvágok a kátyús utcán, a buszvezet ő észrevesz, megállítja a járm űvet, felszállok. Néhány tanuló ül el őttem a feslett üléseken, Mészáros Mária
kivételével, aki Feketetóra utazik a negyedik osztályba, a többiek Csókára, az
ősszel megnyílt általános középiskolába mennek. Egykedv űen bámulnak el őre.
A falu végén ismét megáll a rozoga járm ű , két feketeruhás néni száll föl m űvirágkoszorúval.

vadvizek
között
A szokásosnál jóval melegebben süt đ december végi nap kicsalta és hancúrozásra biztatta a feketetói négyosztályos iskola kislétszámú tanulóit. A tarka mintás „svéd" pulóverben és kiskabátban feszít б nebulók önfeledten futkároztak
a kopár kertekre tárulkozó nyirkos udvaron. Csak egy bágyadt tekintet ű kislány
húzódott meg szerényen a folyosó irdalt ajtófélfájánál: Cseszkó Mária második
osztályos tanuló magábafeledkezetten állt, félénken suttogva mutatkozott be,
miután a gyerekek kórusba kiabálták nevét:
Kényszeredetten, akadozva kezdtünk beszélgetni. Elmondta, hogy nemrégen
érkezett meg, sárral és tócsákkal küszködve, az úgynevezett törökkanizsai tanyavilágból. Míg nem állt be a lucskos, sáros id ő, kerékpáron járt az iskolába,
most már gyalogol. Egy órányi járásra van az iskolától a tanyájuk, így már tíz
órakor elindul, hogy a tanítás kezdetéig, féltizenkett бig megérkezzen. Az esetleges olvadás okozta kitérő kkel is számolnia kell. Nem szokott elkésni. Néha
azonban kimarad, ha a vadvizek elárasztják a laposokat és elvágják a tanyavilágot a falutól.
Egyedül jár be, osztályába nincs több tanuló a tanyavilágból. Ezért is olyan
zárkózott, hallgatagabb a többinél, néhány kérdés után azonban fölenged. Sebtében sorolja, hogy sötétedéskor ér haza, a tanyán nincs villany, petróleumlámpa
fényénél készíti el a házi feladatot. Lelkiismeretes, jó tanulója ő a feketetói iskolának. A negyedik osztály elvégzése után Csókán tanul tovább, nagyon szeretne
osztálytársaival tovább haladni.
Arra a kérdésemre, hogy mi szeretne lenni, nem tudott válaszolni. Csak a vállát
vonogatta. Lemondóak voltak a mozdulatai... Latolgatni kezdtem, hogy innen
a vadvizek, hajlatok közül, nemigen jutott el messzire senki sem. Szorosan idekötötte a vidék lakóit a rög, lehúzta őket a sár. No, de mégsem — folytattam
a vitát önmagammal —, hiszen Bartók Béla is innen, a közeli Nagyszentmiklósról
indult el a súlyos bánsági virradatban a világhírnév felé. Vajon mennyit tanítanak
meg majd tanítói ezzel a bágyadt szem ű kislánnyal Bartók Béláról?
A kis Máriának nincs meséskönyve, még sosem volt bábszínházban, moziban,
cirkuszban és Zentánál nagyobb, távolibb városban sem.
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vadászaton
apával

marija
jakim
versei

Vasárnap
Vadászidényben az utolsó
Menekülünk a mez őre
hogy a világosság tiszta képe el őtt
újból egymásra
találjunk
Csakhogy összegy űjtsük a szeretetet
Kissé elkallódott
elapadt a vérben
fölemésztetten az időtő l és a hallgatástól
Apa megy elöl
Figyelmeztet az 50 méteres távra
maga mögött és oldalt
Vadászaton ez a szabály
Én csak kísérő vagyok
Apának különben is az élen kell járnia
mint ahogy mögötte feltétlenül én következem
az oldaltáv viszont nem kellett volna —
de igen
Apa türelmetlenül nyulászik
mintha e rövid kölcsönös boldogság
múlékonyságának iramát ölné
Indulunk haza
visszaadva egymást egymásnak
Eltékozolt nagy szeretetvágyunk
áldozata volt a nyúi.

•
„Az ember annyi
amennyi a versbe belefér

(milka božić)
Utána
Ő már mindentől eltávolodott
Utána
Behúzni bár az els ő strófába
Beszélgetésre hívni
Megmagyarázni neki
Mindenekután nyilatkozott
ismeretlen irányban elt űnt
Utána
Utána
El ővezetni élve vagy halva
Mindegy

anyával
a
vadászat
után
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Hétfőn
vadászidény után
menekülünk
mindegyikünk saját otthonába
hogy a sötétség komor ábrázata
előtt
újból elvesszünk
Hogy feltölt ődjünk
az elapadt beszélgetések
vörös borával
Anya késik
Figyelmeztetem
az 500 dináros gyerektartásra
ő megölel
a nyúlhúsból a csontokat adva
nekem
és tolat el őre
Mintha e hosszú kölcsönös borzadály
napjait rágnánk

•
Mikor a szerelemnek
verset kínálok
lelkem a vers innens ő
oldalán érzem
Megfordulok
a másik oldalon
írott szöveg
Önnönmagának elegend ő
Megölelem
bedugom
a meleg pokróc alá
míg kedvesemnek fülébe
sugdosok
Tegyél magadévá
tegyél
Mig szerelmeskedek
Szemem a tarkómra helyezem
okosan néz
és látja a Plafont
És mindent Iát
A szöveg túloldalán
csányi erzsébet fordítása

fekete
1•
józsef
gondolatok
az
urbánus
temető
körül

A temetđ a kommunikáció aspektusából tekintve komplex jelrendszer; közleményeit vizuális, kinézikus, auditív, gesztusos,
proxemikus stb. kódolásban közvetiti. Az üzenetek nagy száma
folytán több tudomány is foglalkozik a temet ő jeleinek dekódolásával: a régészett ől kezdve, a néprajzon keresztül egészen a
kommunikációelméletig és a jelelméletig szak- és interdiszciplináris tudományok egész sora vizsgálódási területének tekinti.
A temető közleményei kezdetben általános érvény űek voltak,
közérthetőek, a jelen és a jövđ számára egyaránt értelmezhet őek. A régi zsidó temet ő megteremtette a halottak egyenl őségét
— ugyanis egyazon jelrendszer azonos jelei tudósítottak a társadalmi ranglétrán különböz ő pozíáót betöltő egyének elhunytá
ról. A sírjelek nem közvetítettek semmiféle társadalmi strukturálódást, nem jelöltek hovatartozást. Ám, ahogy er ősbödött a címés rangkórság, az örök különbözni vágyás belopta magát a sírkertek falai közé is. A földi életben betöltött pozíció hangsúlyozott
kiemelése és a divathajhászás karöltve vetette ki a gazdagra
a „lelki luxusadót." (vö. Erdélyi, 447.-448. o.)
Írásom célja a temet ő kommunikációs rendszerében történ ő változás néhány jelenségének rögzítése, a tények megörökítése.
Többre nem vállalkozom, abban a reményben, hogy munkám
követőkre talál, és az urbánus temet ő modern jeleinek modem
vizsgálata is helyet kap érdekl ődési körünkben.
Dolgozatom egyfajta körkörös megközelítési módban taglalja a
témát, állításaim vajdasági temet őkben végzett megfigyeléseimen, valamint a szakirodalom adatain alapulnak.

az
urbánus
viszonyok
„A mindennapos élet évezredes egyenlő tlenségét ezek után a temet őben, a sírköveken is megnyilvánuló aránytalanság
tetéz."
erdélyi lajos

Az urbánus viszonyok megértéséhez egy közismert tétel felidé
zése szükséges: a városokban az egyik legfontosabb szerepet
az árufelhalmozás játszotta a történelem során, s ma is. A kirakatokkal zsúfolt utcák sorai eladásra kínálják a felhalmozott
termékeket. A változatos árutömeg vonzza a vásárlókat és a termelőket, akik végső soron a város lakosai lesznek. Az árufelhalmozás magával hozza a t ő kefelhalmozást is. Ez a folyamat egy-
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szerűen koncentráció. Bizonyos neme a koncentrációnak már

a történelmi városokban is jelentkezett. Mint a hatalom koncentrációja a politikai városban, mint árukoncentráció a keresked ővárosokban, mint tđkekoncentráci6 az iparvárosokban, s mint mindhárom összessége a mai modem városban. A koncentráció
mindig az ideológia változásával járt együtt. Az áru fétisjellege
ma is változtatja az ideológiát. Azzal, hogy a reklámozott áru
(megvételének) logikája a passzív szemlélés által is megkétszerezđdik, változik az etikánk és az esztétikánk. Torzul az ízlésünk,

a világkép stb. változása során elveszítik aktualitásukat. A közle-

ményt csak a prekondicionálás teszi id őállóvá — azaz, ha egy
szimbólum nemcsak hogy azt köz'etíti, amit az alkotója ki szeretett volna általa fejezni, hanem olyan módon teszi ezt, hogy a
szemlélđ az előzetes kondicionálás folytán ráérezzen, a közleményben mit kell látnia (vö. Hoppál, 39. o.). Ha egy kđzlemény
elveszíti a kapcsolatát a tradicionális jel- és jelképrendszerrel,
meddő, dekódolhatatlan üzenet marad csupán.

a gondolkodásunk, ami magával vonja magatartásunk torzulását
is.

Az urbánus megnyilvánulásoknak egyik alapfogalma tehát a
koncentráció. A másik és nem kevésbé fontos alapfogalomnak
a centralizációt kell tekintenünk. Ha utánagondolunk, hogy te-

remt-e valami értéket maga a város, nemleges választ kell adnunk, mert valóban nem teremt semmit, csupán központosítja,

centralizálja a már elért eredményeket. Azonban, paradox módon, mindent a város teremt, mert a csere nélkül, a kapcsolatok
hiányában, közlekedés, azaz közbüls б viszonyok nélkül sernni
sem létezhetne, ami a városban létrejött. Az urbánus viszonyok
között jöhet csak létre a tartalmi dialektika: az összegy űjtött eredmények puszta érintkezésük, cseréjük stb. folytán új értékeket
teremtenek.

Harmadik alapfogalomtrént'a komplexifikáció jelenségét említeném, ami abban nyilvánul meg, hogy a jelenségek a városba
egy viszonylag egyszer űbb forma fel ől egy viszonylag összetet-

tebb forma felé haladnak. Példaként elég megemlíteni a város
struktúráját, amely eleve kétszín ű . Az elsó, morfológiai szintet
a házak, utcák, terek, emlékm űvek, negyedek stb. képezik. A

második a szociológiai szint, amely a lakosság különböz ő szempontokból való megoszlását jelenti. Egy francia intézet, amely
urbánus szociológiai vizsgálatokat végez, megkísérelte a szociológiai szintet elemeire bontani, azaz feltérképezni a lakosság
megoszlását. Amikor a begyűjtött adatfajok, azaz a vizsgált jelenségek száma elérte a 333-at, fölhagytak a további gy űjtéssel,
mert a földolgozás már kivihetetlennek t űnt. (vö. Lefébvre, 59. o.)

a
temető
A sírkertek, mint már említettem, transz-kulturális szempontból is
érdekesek, mert lehet đvé teszik két különböző idđ, két különbözđ

kultúra kommunikációját. Az effajta interdiszciplináris kommunikációt azonban nem tekinthetjük elsődleges funkciójuknak. Sokkal prózaibb a szerepük: az elföldelés aktusának színhelyei. Az
elföldelés egészségügyi feladatához, magához az aktushoz bizonyos viselkedésmódok, szokások, rítusok kötődnek, amelyek

végzését a közösség az elhunyt hozzátartozóitól elvárja. Az
elvárásnak az alapja a közösségben kialakult, állandóan formálódó, változó világkép: a természetfelfogás, a társadalmi megkötöttségek, a hitvilág, a szokásrendszer stb.
A világkép mindig egy bizonyos korhoz (id őhöz) és helyhez
kötődik, s ebből kifolyólag a temetkezéshez fűzbdđ kultúrelemek,

rítusok eredete és intenzitása változatos. A halálhoz, a temetkezési aktushoz, és az ezt követđ gyász-idđszakhoz fűződđ kultúrelemek összességét tág értelemben fogalmazva nevezhetjük

temetkezési szokásoknak. A temetkezési szokásokra azonb атг
nem tekinthetünk mint valami megkövesedett kultúrfosszíliákra, hi-

szen pszichológiai szempontból praktikus célt is szolgálnak. A
természet ugyanis a maga radikáls módján kirekeszti az egyént
a kisebb vagy nagyobb közösség közös életéb ől, aminek szük-

megoszlása, végtelenül összetett rendszert alkot.

ségszerű velejárója az elhunyt személyi környezetének, rokonságának, ismerőseinek erőteljes érzelmi fölindulása. A veszteség-

S végül a negyedik alapfogalom az univerzá/ódás. Ahogy növekedett a lakosság száma, változott a közleked ők kora, képzettsé-

a temetkezési szokások fegyelmezni és levezetni (vö. Kunt).

Tehát egy olyan egyszer űnek tűnđ jelenség is, mint a lakosság

érzet lege гđsebb formája a hozzátartozó elhalálozása esetén lép
föl, és ilyenkor elemi erővel hat. Ezt az érzelmi hatást hivatottak

ge, nyelve, kifejezőképessége stb. úgy bonyolódott a városi élet,
s ezért szakadék keletkezett az urbánus viszonyok és megterem-

A sírkertek elsődleges funkciójuk mellett emlékhelyül is szolgál-

tđik között. E szakadék áthidalását szolgálja a jelenségek univerzálódása, ami viszonylag leegyszerűsíti az urbánus életvitelt. Az
urbánus élet egyetemes jellege csak egy fogalmat nem ölel fel

tipikus viszonyát, természetesen helyhez és id őhöz kötődvén.

teljes mértékben: a jelrendszert. A város és az urbánus jelensé-

nak. A temetđk tárgyi világa a különféle kegyeleti aktusok lebonyolításának színterei is, így kifejezik az ember és a halál archeEzek a tények már ismeretesek, hiszen a temetkezési szokások

gek nem csak egy jelrendszerben nyilvánulnak meg. Tehát nem

bđséges gyűjteménye áll rendelkezésünkre.

beszélhetünk kimondottan urbánus nyelvről, jelrendszerről, vagy
éppenséggel szemiol đgiáгбl, mert más, közismert jeleket is tartalmaznak, amihez képest az urbánus jelrendszer mennyiségileg
elenyésző.

Keveset gondolunk azonban a sírkertekre, mint a kollektív lét (!)
egyik színterére. Nem abban az értelemben, hogy kommunikáci-

Azonban vannak jelenségek, a gazdasági vagy kulturális érintkezés olyan formái, melyekre az urbánus kultúra rányomta bélyegét, és egy új, de torz alakban élnek tovább.

ós alkalomként szolgálhat egy falu/város lakosainak számára,
noha a temető nyilvános hely (pubik place), ezért kommunikációs szituáció-teremtő szerepet is játszhat az auditív és vizuális
közleménycserében. Egyelđre csak arra kell rávilágítanunk, hogy

a temetđ tulajdonképpen, elvonatkoztatva, a természet és a társadalom metszés-érintkezési pontját képezi. A természet vi-

szonylatából a természeti tudat, az ökológiai-higiénés ismeretek
pedig a társadalom szemszögéb ől a (mitikus) világkép és a
különbözб ideológiák. Magának a természetnek velejárója az
elmúlás, így tulajdonképpen a természet determinálja az elföl-

Az emlékművek egyidősek a várossal, s mindmáig megmaradtak

delés idejét és helyét (értsd: a sírkertet), amíg az aktus módját

eredeti funkcióikban. Mint ahogy az elnevezésük is bizonyítja, f ő
funkciójuk emlékül állni, valami módon felidézni, megörökíteni

a társadalmi tudat határozza meg. A világkép szabja meg az
elhunyt egyén és az 6 16 közösség viszonyát, ami a temetés alkalmával a különböző rítusokban, szokásokban, eljárásokban
megnyilvánul. S végül a temet őknek gazdasági vetületük is van,
amit egyaránt tekinthetünk természeti és társadalmi jelenségnek
is. A gazdasági vetület abban rejlik, hogy néhol a sírkertek

azt az egyént, aki építtette vagy építette, vagy éppenséggel akir ől
mintázták. Az emlékmúvek nagyobb részét uralkodók, hadvezérek, államférfiak tiszteletére emeltették. Aránytalanul kevés állít
emléket a szépségnek, mondjuk úgy, ahogy a Tadzs Mahal teszi.
Ezt a funkciót referenciális funkciónak nevezzük, és elsбdlegesnek kell tekintenünk. Némely emlékm ű betölthet még transzfunkcionális szerepet, mint pl. a katedrálisok. Ezek, amellett,
hogy impozáns méreteikkel leny űgözik az embert, díszítményeikkel esztétikai élvezetet nyújtanak, praktikus célt is szolgálnak.
A síremlékek még transž-kulturális funkciót is ellátnak, ugyanis
az utókor tömérdek érdekes adatot tudhat meg egy let ű nt kul-

túráról éppen a síremlékek vizsgálata által.
Az emlékm űvek/m űemlékek esztétikai és etikai töltettel bírnak,

és a kor világértelmezési koncepcióját közvetítik a befogadó
számára. Hogy ezt a közvetít đ szerepet minél sikeresebben láthassák el, az emlékműveket szimbólumokkal látják el (terheik
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követelik meg a temetđk létrehozását, a síremlékek emelését

m űemlék emlékm ű

meg). Azonban ezek a szimbólumok már értelmüket veszitik,
mire a passzív szemlélő szeme elé kerülnek (nem így a szakember számára), elidegenülnek tői, ugyanis aszociális tudat

konvencionális növényzete (ami megint csak a prekondicionálás

kérdése) gyümölcsfákkal ültetik be, és a termés a község tulajdonát képezi, de általában a sírásó rendelkezik vele.

a
sírjelek
A sírhelyek elsődleges funkciója az elhunyt elhalálozási helyének
jelölése. Az általuk közvetített adatok pedig valamilyen ideológia
alapján kiválasztott és megfogalmazott információk az elhunytról.
Tehát a sírjel egyfajta médium, amely egyirányú közleményközlést hoz létre. Közlemény érték ű lehet a helye, méretei, ese-

tenként színezése, sík- és térdíszítményei, feliratai és abbreviatúгái.

A feliratban közölt adatok megnevezik az elhunytat, jelölik annak
korát, születési és elhalálozási dátumát, s a sírjel állítójának
rokoni-érzelmi kapcsolatát az elhunyttal. A szövegszer ű adatok
mellett a sírjelek általános info гnációkat is közölnek az elhunyt
vagyoni állapotáról, érdekcsoportbeli hovatartozásáról, ízlésér ől
stb. Erre a sírjel kivitelezésének nagyvonalúságából következtethetünk. Erdélyi Lajos megfigyelései alapján állíthatom, hogy ez
a nagyvonalúság a kivitelezésben a XIX. század utolsó harmadá
ban kapott lábra (Erdélyi megfigyelései csupán a zsidó temet бkre
vonatkoznak). Szerinte a vagyon- és rangbeli egyenl бség egye-

Módosított modellünk így nézne ki:
temető
emberfialál viszony
sírjel

közösség

tradíció
térbeliség
Amíg a temető komplex kommunikációs hálózat, (vizuális, kinézikus, auditív, gesztusos, proxemikus stb.) jeleket közvetít, addg

düli kifejez ője a régi zsidó tem е volt. A sírkövek nagyjából
azonos méretűek és kivitelezés űek voltak, híven képviselték

a sírjel a vizuális látás-észlelés szintjén kommunikatív. A na-

a síron túli egyenl őséget. Ma azonban már a sírkövek anyagából
és méreteibбl következtetni lehet az elhunyt vagyonára, a felira-

tozatos, azonban az egy-egy helyhezvagy id őhöz kötődő formák
statikusak, legalábbis igen lassan változnak. A változás gyorsasága függ az alapanyagtól, a hely Ібl és az időtől, a világképtđl.
A fához kötđdő sírjelformák sokkal lassabban újulnak meg, mint
pl. a műkđbбl készülő k. A fonnák mellett a feliratszövegek is
sablonokhoz kötбdnek, amelyek hátterében megint csak a tradí-

tok pedig megnevezik világi életben betöltött rangját.
A temetőre tehát mint komplex jelrendszerre kell tekintenünk
— amely az élő szervezet megszúntéről tudósít, olyan formába,

gyobb kifejezđerđ elérése végett stiláris megformálásuk igen vál-

amely a társadalom és a kés őbbi társadalmak számára érthet ő,
magyarázható és a kultúrába beépítt5 lesz. „Az információ tartal-

ció áll. Az id ők folyamán egy pszidiológiai tényez ő — a szelektív
percepció — el đsegítette, hogy a sírhelyek megjelölésénél az

ma nem más, mint azon tapasztalatok és utasítások összessége,
melyeket egy adott közösség tagi elhunyt társuk emlékének

aktuálisan visszatérő eseményt, a halált ne ábrázolják, hanem
a fđ helyen álló szöveg mellett csupán szimbólumokat és díszí-

őrzésére és tiszteletére legalkalmasabbnak ítéltek, s amelyek
figyelembevételét a következő nemzedékektől elvárják." (Kunt,
107. o.)

tбelemeket tüntessenek fel. A f ő helyen tehát a szöveg állt.

Kunt Ernő e témakörben különösen sok érdekes és helytálló

szó- és névrövidítéseket, abbreviatúrákat alkalmaznak, s ezzel

Már a rokokó hatására azonban a szövegen eluralkodott a díszítő elem (vö. Erdélyi, 480. o.) A dekoráció elveszti bels б összefüggését a szöveggel, s hogy minél több helyet foglalhasson el,

adattal szolgál, ám ezzel az utolsó félmondatával nem szükséges

kezdetét veszi a sí гКбm űvészet hanyatlása. Amikor meg megin-

okvetlenül egyetértenünk. Egyik oldalról azért, mert noha a síkö-

dult a tömegtermelés a sírk điparban, a giccs bevonult a temet đk-

veket betonból, m űkőbő l, vasból stb. készítik, tehát élettartamuk
jelentősen megnövekedett a kopjafákkal, fakeresztekkel (vala-

be.

mint más, fából készült síremlékekkel) szemben, a sír nem olyan
hely, amit több generáción keresztül (egyforma kegyelettel) láto-

gatnak. A másik ellenvetés pedig az, hogy a sírfeliratok, annak
ellenére, hogy az elhunytról tudósítanak mégis a ho цátartozók
elvárásairól, ízlésér đl stb. tanúskodnak. гgy a közlemények megválogatásában más tényez ők is közrejátszanak, mint pusztán
az elhunyt emlékének őrzése és tiszteletben tartása (els ődleges
funkció). Az effajta idegen elemek beszüremlése végs đ soron a

kegyelet elidegenedését eredményezi, amir ől a továbbiakban
lesz szó.

az

urbánus
temető
Az urbánus változások az emberi lét utolsó állomását — nyugodtan használhatjuk ezt a közhelyet —, a temet őt sem kerülték el.
As általam észlelt változások négy pontban foglalhatók össze:
a sírjelek megnövekedett „privatizált" jellege;
a vagyoni helyzet érбsbödő tükrözése;
az össze nem ill ő formák keveredése;

a szimbólumok aktualizálása — kózhelyszer űsítése.

a
temető
mint
kommunikációs
modell

C)rök emberi igény, hogy a fizikai elmúlás után valami maradjon emlékeztetőül az utódok, a közösség számára. Van, aki úgy

Térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy a temet ő komplex
jelrendszer. Ennek az állításnak a megértését feltételezi a kom-

elhunyt életében már nem tudott eltetézni. Leginkább még mindig

Lássuk ezeket a tételeket részletesebben is:
érzi, nem elég az, amit életében megvalósított, hát még sírhelyet
is maga vásárol, és elkészítteti az ízlésének megfelel ő kisebb-

munikációs modell ismerete. E modell lényege abban rejlik, hogy
minden feladott közlemény (vegyük csak a beszéd esetét) egyfajta kódolásban (nyelvi megfогmбlás, aгtikul бlás, hangerđ, hanglejtés stb.), kontextusba foglalva (a közlemény szövegkömyeze-

te), egy csatornán át jut el a címzetthez, amely csatoma azonos
időben közvetítheti a közleményt (a leveg ő , a telefon stb.), vagy
késleltetheti azt (hangszalag, hanglemez stb.). A csatornába
mindig zaj akadályozza a közlemény zavartalan megértését,
dekódolását. Zajnak tekinthetjük a nyelv tökéletlen ismeretét,

nagyobb „emlékm űvet". Sok sírkövön láthatjuk csupán a születési dátumot, amely mellé az elhalálozás id бpontját kell csak
a hozzátartozóknak bevésetniük. Talán ez az egyetlen, amit az
a hozzátartozók emeltetik a síremléket „örök emlékül" az elhunyt
sírhantja fölé, a végs đ kegyelet jeléül, amit utána több-kevesebb
szorgalommal látogatnak és gondoznak. Igaz, ezt nem mindig
az e célra kijelölt helyeken teszik, hiszen a közlekedésbiztonság
szempontjából veszélyesebb közutaink lassan temet ői sétányok-

ra hasonlítanak az utak mellett elhelyezett számtalan keresztt ől,
koszorútól, gépkocsialkatrészekbбl összerótt „emlékm űvektđl"
(vö. Rajkovi ć , 41. o.).

a különféle zörejeket, a telefonhálózat zsúfoltságát stb. Ebb ől
kifolyólag a feladott közlemény sohasem azonos a felvettel.

A síremlékek magától értet ődően az elhunyt számára készülnek,
kanonizált felirataik az elhunytról referálnak, azonban a sírjelek
mégiscsak arról tanúskodnak, aki élve maradt, aki készíttette

A kommunikációs modell vázlata:

őket. Kit űnően tükrözik a hozzátartozó/ho цátartozók izlését, for-

makultúráját, a széppel szembeni állásfoglalását, s mindez mellett az elhunythoz, az elmúláshoz való viszonyát. Mivel a sírjel

az életbenmaradt гб l tesz tanúbizonyságot, az idegenekkel szem
beni viszonyát is kifejezi, a sírjel er đsen privatizált jelleg ű lesz,
státusszimbólummá válik. A síremlékek kanonizált, prekondicio-

kбd
közlemény
címzett

feladó
csatorna+zaj
kontextus

nált, tradicionális közleményeit sajátította ki az urbánus ember,
és helyükbe olyan információkat csempészett, amelyek a kös бsség számára érdektelenek (paradox módon már a síremlék-tulajdonos számára is azok).
A síremlékek privatizált jellegével párhuzamosan kell említenünk a vagyoni állapot erősbбdđ kifejezési igényét, az el đkelđséghajhászást. Már a falvakban is észrevehet ő az a tendencia,
hogy a gazdagabb családok a temet đ elején temetkeznek, ott

Ha most ebbe a modellbe behelyettesítjük az eddig elmondotta-

kat, kiderül, hogy: „A kód maga a temető, amely vizuálisan dekódolható, a számos információ strukturálója a változatos térbel гség. A jelcsatorna, melyen át az információk a címzettekhez
jutnak, a hagyomány, a tradíció." (Kunt, 107. o.)

vesznek sírhelyet maguknak. („A temető a község tulajdonát képezi, s benne, vagy belöle semmit sem lehet eladni, de esetleg
az egyházközösség átengedi a nem gondozott sírhelyek »hasz-

nálati jogát', de más módok is akadnak a sírhelyvásárlásra.”
Jung, 162. o.) Az elő kelöséghajhászás érvényesítésenek tehát
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egyik foгmája az „elókeló" sírhelyek megvásárlása. Ezért egyes
falvainkban a temet б frontális része túlzsúfolt , esetleg tđbbszön
ráásással temetkeznek, amíg a temető hátulsó része kihaszná-

latlan.
A városokban , ahol a sorban való temetkezés elve esetleg kifejezettebben jut érvényre, a vagyoni helyzet kifejezésének más
útjait keresik és találják meg: monumentális síremlékeket építenek. Ezeket bátran nevezhetjük emlékm űveknek is (különösen ha
mellszobor ékeskedik a tetejükön). Nem ritkák a szintekre emelt,

több lépcsős építmények, hatalmas m űmárvány lappal, amelyen

4. Az elidegenült kegyelet okai között f ő helyen az urbánus
kultúra azonosidefűsége áll. Az urbánus ember hite a jelenben,

a mindennapok aktualitásában v an . Ezért igyekszik a sírkertek

minden esetbeli ott van az elhunyt fényképe, s mellette a szériatermelés közhelyszer ű szimbólumai. Az effajta sírhelyeket több
nyire egyszeres vagy többszörós vas- vagy lánckoalát veszi
körül , a korlát és a sír között pedig á polt mini - virágoskert v an .
Érdekes módon a vagyoni helyzet kifejezett tükrözését az elhunyt
iránti szeretet anyagi kifejezésének is tekintik. A legtöbb monumentális sírépítményt a fiatalon elhunyt gyermekek (15-25 év),
a szerencsétlenségben életét vesztett jegyespárok, vagy ifjú
házaspárok sírjai fölé emelték.

szimbólumait (síkdíszítményeit) akđializálni. A tradicion đlis szimbolikus jelek helyét az aktuális ikonikus jelek veszik át. Ezeket
a jeleket gyakran nehéz elkülöniteni a giast бl. A műköveken
elsődlegesen ábrázolt arcképek, szomonífúzek, megtört száni
rбzsabimbбk , galambok stb . után megjelentek a klasszicizáló félés egész akt-szobrok, az életnagyságú köztéri szobrokra emlékeztetб faragványok és a mellszobrok . Egyik vajdasági temetőben egymás közvetlen kželében hat mellszobor magasodik, távolról jól kiemelkedvén a többi síremlék közül. Pontosan olyan

3. A sírkertek nemes egyszer űségét fölborította az urbánus gon-

gató. Nem egy síron igyekeznek föltüntetni az elhunyt hobbiját
a foglalkozása mellett . Egyik márványlapon egy rádióamat őrt láthatunk munka közben , a másikon egy labdarúgó készül a labdába rúgni. A valódi méretekben, fehér ésfeketе .núkбból készltett
futball-labda szinte mindennapos látvány már a sírkertekben.
Vannak olyan dekoratív elemek is, amelyek kevés összefüggést

dolkodás. A temetkezés egyre nagyobb anyagi befektetést követel, és a hozzátartozók a pénzükért szeretnének valami különlegeset kapni. Már az olyan falvakban is, ahol a sírhely megjelölése emberemlékezet óta kopjafákkal történik, a tehet ősebb családok a kopjafát betonból (!) készíttetik, er đszakot téve ezzel a hagyományon, a paraszti vizuális kultúrán. (vö. Major, 240. o.)
Miben is áll ez az erőszaktétel? A kopjafát ezredéve már csupán
tölgyfából készítették, néhány kivétellel akácból. Kézzel faragták,
s formaviláguk változatosságáról már könyvtámyi irodalmat írtak.
Megmunkálásuk , formai gazdagságuk azonban az önt ősablon
közbeiktatásával eltűnik, akárcsak a kommunikatív funkciójuk
alapja.
Az urbánus temető formavilága megintcsak elüt đ képet ad. Nem
a százados hagyományokhoz igazodik, hanem a divathoz. A divat, mint érték- és ízléskategória, annyira befolyásolja az egy
vagy több nézet ű re formált síremlékeket, hogy az elhalálozási
dátum figyelembevétele nélkül is meg tudjuk állapítani, melyek
készültek körülbelül egy id đben, egy divathullám alatt. S бt, az

alkalmazott szimbólumkészlet alapján azt is, hogy melyeket készítette azonos kđfaгagó vagy m űkđöntđ . A plasztikusan meg-

munkált síremlékek tartalmazzak a legváltozatosabb és legkevésbé összeill ő formákat. Az urbánus formakultúra által létrehozott formák esztétikai hatása elenyész ő, inkább sokkhatással bírnak. Egyes szerzők szerint a síkdíszítmények ikonikus jellege

megszűnt. Ha az ikonikus jellegen a hasonlóságot értjük, akkor
azt kell mondanom, hogy a megfigyeléseim ennek az állításnak
szögesen ellentmondanak. Más kérdés azonban, hogy ezek a
síkdíszítmények mit ábrázolnak.

Egyre gyakoribbak a plasztikusan megformált, több nézet űre készített síremlékek, melyek között akadnak ízléses kivitelezés űek
is, de ezeknek is van bökken бjük. Vagy köztéri emlékm űvekre

hasonlítanak, azok sápadt utánzatai, s egyáltalán nem sírkertekbe valók (téves kontextusba kerültek), vagy olyan szimbólumokkal megterheltek, amelyek lerombolják a maradék esztétikai hatást is. Ezek a nagyplasztikák leegyszer űsített mértani formákból
építkeznek, minden dekoratív tobzódás nélkül. De képzeljünk el
egy egyszerű , vízszintes m űkб-téglalap tetejére odabigyesztett
cement-galambot! (Kuriózumként legyen megemlítve ezekr ől a

cement-galambokról, hogy többnyire külföld гбl cipelik haza, utazótáskában!)

Itt említem meg, nóha a következ ő alcím alatt a helye, hogy
mennyi minden keveredhet egy síremléken. A példázandó alko-

tást magam láttam egy vajdasági temet őben. A függđleges műkđ
alapra egy fekete márványtábla van díszes, ötvösmunkához hasonló csavarokkal erősítve. Jobb oldalról egy m űkő-angyal, balról
pedig egy mécses. Magán a márványlapon a kép: egy serdük5kor elején lehet б fiú ül egy farödcön, lábán m űanyagpapucs,
kezében tranzisztoros rádió. Bal Iába elé egy könyv van helyezve, a címe: Üvölt ő szelek. A tábla bal sarkában pedig egy
kétszárnyú repül đ képe.
Az összezsúfolt díszítmények, lehet, hogy híven tükrözik az elhunyt érdeklődését, de a közösség és a kommunikáció szem-

pontjából ez nem lehet más, mint redundancia, terjeng ősség,
ugyanis ezekre az informáсiбkra nincs szükség, az alapvetđ
közlemény szempontjából feleslegesek.

Megállapíthatjuk, hogy az urbánus megjelenésmód kizárólagos
jellemzđje a sorozatgyártás és a dekorativitás igénye. A dekora-
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lyeket a közgondolkodás befogadott és napirendre tért fölöttük.
Egyre rövidebb idđ kell hozá, hogy egy-egy új, különös fonna
jelenjék meg a temetőkben, tradicionális formák kézé keveredvén, polgárjogot keresvén. S azok a formák, melyek valami oknál
fogva nem tudnak beilleszkedni a temet đ szokás - és formavilágába, az elidegenült kegyelet képzetét keltik.

tivitás azonban közhelyekben merül ki. A síkdíszítmények és a

plasztikus megformálás közhelyei között is vannak olyanok, me-

látványt nyújtалak, mintha egy emlékparkba tévedt volna a láto-

mutatnak az elhunyttal. Az ilyenekre számtalan példa adódik,
csak egyet szeretnék említeni, azt, amelyről az elhunyt arcképe
egy tv-készülék képemy őjéről mosolyog a nézőre.

Az urbánus kultúra tehát belopta magát, a maga aktualitásigényét a temetők kommunikációs rendszerébe is. A modern világ
tárgyi ábrázolása ellentmond a temet ők szellemének és alap-

funkciójának, a szép iránti megváltozott viszonyt tükrözi, mégis
az ember és a halál új megfogalmazásátadja , a halál kihívását.

Az idézett művek jegyzéke:

Erdélyi Lajos: Régi temetők művészete. Koгunc, 1979/6
Jung Károly: Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Forum, Újvidék, 1978
Kunt Emi: Temetők az aggtelki-karszt faJvaiten. Studia folkloristica It etnographica
3.,1 Debrece n, 1978
Hoppál Mihály: Egy falu kommunikáclбs renoszeгe. Az MRT Tömegkommunikációs
Kutatóközpont Szakkönyvtára 11, kötet. Bp. 1970
Lefebre, Hend: Urb an a revolucija. Nolit. Beograd, 1974
Major Miklós: Felső-Berettyó vidéki fejlék. Nép ~ mereti dolgozatok. Kritenon, Bukarest,

1978

Rajković , Zorica Krajputaši na kraju puca. start, 1978/243

3.

tordai
zádor

A „nagy háború", az els ő világháború, a „Világháború 1. felvonása" el őtt a szocialista gondolat és a
marxizmus hatása zsidók között Oroszországban a
legnagyobb. Legerősebb szervezetük — a „Bund" —
zsidó is és szociáldemokrata is. A század els ő évtizedeiben pedig mindinkább szocialista lesz. A
Habsburg Galíciában már más volt a szellem. Majdnem biztos, hogy az emancipációbeli különbségek
miatt. Hiszen a zsidók helyzete legrosszabb talán
Oroszországban volt. A radikálisabb demokratizmusban lehetett reményük helyzetük javulására és
a szociáldemokrácia volt akkoriban a demokratizmust legradikálisabban akaró mozgalom, az tehát,
amely a zsidók számára (a XIX. század eszmevilága szerint) az emancipációt hozhatta.

hogy
Is

van
az
a
messianizmus?
II.

Részlet a szerz ő Hogyan lehet valaki
Európában zsddÓ, Walter Benjamin Cím ű

tanulmányából

A XIX. század szelleme szerint az emberek hittek
abban, hogy a tudomány és a demokratikus harcok
civilizáltabbá, jobbá teszik a világot. Hitték, hogy
minden megoldható türelmes küzdelem által. Hitték,
hogy Európa a kultúra világa és a kultúrnemzeteké.
S a világ ilyennek is látszott lenni, bár lelkük mélyén
sokan érezték a visszafojtott feszültségeket. A
visszatekintő szem bizonyságot nyerhet err ől az akkori irodalomban. Sok minden fel-fel is tört: elégedetlenség és lázongások sok-sok formájában. Meglehet ezért volt olyan vidám 1914-ben a bevonulás.
Könnyű kis kalandot reméltek, mely levezeti majd
a felgy ű lt keserűségeket — „agresszivitásokat" és
„frusztrációkat". Hogy felnyíljon minden mélység és
már senki se tudjon megszabadulni a tényt ől, hogy
gyilkossá lett. El őbb örömükben lettek azzá, kés őbb
dühükben, végül elkeseredettségb ől. Mindenki csődöt mondott és mindenkin ott a bélyeg: ha lelke
mélyén is, de mindenki érezte ezt.

` Aki négy éven át élte a háborút, annak nem lehetett kultúremberekr ől, -nemzetekről, államokról és
civilizált Európáról beszélni. A mindennapi félelembe és gyilkolásba belefásult minden érzelem és
lélek: szétrombolta az emberekben mindazt, ami
hit, remény és szeretet volt — mindent ami értelem
volt. A háború teljessé váló irracionalitását értelmesen megválaszolni nem lehetett csak irracionálisan.
Minden ember „pszichopata" lett, hosszú évek kellettek, míg „magához tért" — bár élete végéig is
aligha lett „normális". Attól, amit végigélt: amit
elszenvedett, de talán még inkább attól, amit cselekedett — nap mint nap. Ktéboly mindennapjából
senki sem menekülhet, még kevésbé attól a tébolytól, ami már őbenne voR.
A mélységek mélyén csak értelem-elleni remény
élhetett. Fölösen volt viszont méretlen düh és gy űlölet: mindenki és minden ellen, ami ezt „hozta"
és aki ezt csinálta. S ezért nem azt gondolták, hogy
„valaminek történnie kell", hanem azt, hogy valamit
tenni kell. Szétvetni a világot, amely alávalóan megbukott minden fronton. Az apokalipszis valóságában
csak ehhez mért megoldást lehetett elgondolni. Mindenki maga is apokalipszis-lovaggá lett: fegyverekkel a kézben és az ölés magasiskolájával a lélekben. Mi sem természetesebb, mint beteljesíteni az
apokalipszist, a végéig elvinni azt: végítéletet tartani
a világ fölött. Mindenki Messiás lehetett és akart
lenni.

344

A világ maga lett irracionális a háború által és a
háborúban : a megváltó világi tett ezzel szemben
az értelem követelménye volt. S hogy az lehetett,
annak még sok oka volt. Ezek egyikét érdemes
még megemlíteni.

Amikor a halál állandó lehetőség és valóság, s
anyagi módon az a fegyverek szeszélyében, akkor
az idő széthull az emberben . A pillanatot éli állandóan. Összekapcsolt láncolata csak az esetlegesnek
van, a jövő pedig megfoghatatlanná válik. Elképzelhetetlen lesz: gyakorlatilag . A gondolkodást és a létet ez határozza meg. Megsz űnik minden előrelátás
és tervezés, értelmes elképzelés. Csak az élet utáni
vágy marad . A ködös azutánra pedig legfeljebb a
leszámolás . De mindig az érzelmek uralkodnak — az
értelmekben is.

A tisztító vihar : ez is pillanat — de olyan , amelyben
minden megváltozik.

Racionális fogalmazásban : ha a haladás hazugság,
ha a civilizáció is és egyáltalán minden az, akkor
radikálisan át kell alakítani a világot . Legyen hát
forradalom . S ebben szinte végletes a tagadás: az
embertelenség , a bű n meg a gonoszság elleni láza-

egyházszerűekké . Legalábbis sokak, mindazok számára akikben éltek vagy újjáéledtek a katasztrófában a régi magatartástípusok , amelyek korábban
a hit és a vallás által és az egyházban szervez ődtek,
,

,

hogy most öntudat, politika és szervezet módján
rendeződjenek.

Sokaknak — parasztok , munkások , értelmiségiek —
a társadalmi eszmélése ezekben a formákban alakult ki. Vagyis nem racionálisan, hanem inkább
mitikus formákban . Igy szerveződött milliók társadalmi élményanyaga , tapasztaláta , idomítva az elméleti gondolkodást is. A viszonylagos valóság és

az abszolút hit sajátosan kever ődtek : az abszolútumot áthozták a transzcendensb ől a világba nemcsak a jövőt tekintve, hanem a jelent is. Az óhajtott
—

jövđ így egyszerre lett számukra meghatározott és
meghatározhatatlan . Miközben gondolkodásuk nem
az ésszerűség szerint változott , hanem a hit logikája
szerint. Kifejtett és tételezett tartalmak, elméletek é,
szemléletek mind eszerint módosulnak és a szöveg-

beli racionalitások mögött is a hit logikája határozza
meg a mozgást . Ezért lehetséges , hogy a messianizmus formai módon a racionalitás szerint fogalmazza meg magát , noha egész világában a mítosz
uralkodott.

dás az egész világ ellen fordul.
Történt pedig mindez az általános nyomorúság ölelésében , amely azokat is átfogta , akik maguk nem
járták meg a poklokat . Két lázadás találkozása er ősíti egymást : a hátország nyomora és a front gyilkolása , az egyik adja az er őt A társadalmi realitás
alapján — a másik az általánosító értelmet . A kettő.

ből születik a messianizmus mint társadalmi hit és
törekvés. A nyomorgók lázadása ad er őt a reménynek s a remény e valóságossága adja a lázadáshoz
az elméletet . A háború létrehozza a világ morális
kritikáját . És ebben az általánosságban nem is lehetett más , mint a bosszú , a visszafizetés vágya. A
hátországbeliek nyomorúságaikat osztályjelleg ű
igazságtalanságokként élték át s a társadalmi rendszer ellentmondásai kínáltak számukra magyarázatot. Ezáltal vált a morális tagadás és a bosszúvágy
a társadalom elleni lázadássá . Amikor a nyomorúság osztálytartalmakban ismerte fel magát , akkor lehető vé vált a cselekvés is. A gondolkodó emberek

számára pedig a „csatlakozás ". Értelmiségiek morális okokból vállalták az elnyomottakat és a társadalmi erő érzése vezette őket az alárendel ődéshez.

Bennük látták a romboló erőt, amely az apokalipszist végig tudja vinni, hogy végül mint megváltók
emelkedhessenek ki belőle.

Ez a „lelkiállapot " és ez a lázadás talál egymásra
a kommunista mozgalom messianizmusában, módot
teremtve önmaga megfogalmazására és megvalósítására . Nem eszköz volt ez számára , hanem hit.
A világtörténelem láthatóvá lett testében , a megváltó erőkben való misztikus unió hite.
Mindez nemigen volt tudatos. A tudat még ájult volt
a háborútól , még csak a hitek útjai szabadok. A

tudatnak csak igénye van még — a hit tehát a tudatosság ruháját ölti magára . Részben megszokásból, részben biztosításként, részben tiszta reményként . A háború alatt széthullt tudat - rendszerekből
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csak váz és cím maradt meg. A hitnek öntudattá
kell válnia , a vallás politikává lesz, a szervezetek

A háború , az új XX. század a zsidókra is rákényszerítette magát. De akelet-európai zsidók világát
másként változtatta meg, annyiban , amennyiben
világuk eleve más volt . A hadszintér a keleti zsidóságnak szinte egész világán végigvonult . Világháború : a szemléletmód tágabb kell hogy legyen,
hogy fel lehessen fogni, hogy megbirkózhasson vele az ember tudata . A világról van szó és mindenkiről. Elszigeteltségük sem olyan nagy mint régebben volt , a már korábban bomlani kezd ő életformákat méginkább kikezdte a háború . Még ahol hagyományos módon gondolkodnak a háborúról , ott is tá-

gasabbá válik minden és az általánosítás felé mutat

a történelem. Azok el őtt is, akik az emberiséget

korábban a zsidóság közvetítésével gondolták el, a
háború által maga az emberiség jelenik meg. Mert
csak részben hihetik, hogy helyzetük és szenvedéseik oka egyetlen nép, vagy nemzet, vagy hit. Akik
választ keresnek , ettől általánosabbat igényelnek.
Az osztályszemlélet, mint a nemzetek véres farsangjával szembeni általános érv , sok felvilágosuft
zsidó számára vált érthet ővé . Ha nem másért, hát
azért, mert a zsidók, szemben más népekkel, a
legkülönbözőbb nemzeti törekvésektől — minden
nacionalizmustól — egyaránt szenvedtek . A nemzeti
szellem minden változatát megszenvedték, mert

majd mindenkiben találkoztak az antiszemitizmussal. Ebben tapasztalhatták közvetlenül a nemzeti
eszményeket : néha életük árán. Bármilyen lett légyen is a nacionalizmus : orosz vagy lengyel, ukrán
vagy francia , német vagy román : azt a zsidók megszenvedték. Nem mindig élesebben, mint más elnyomott népek körülöttünk , de általánosabban. Ennek tudata többnyire lappалgó maradt , de mégis
gyakoribb volt mint vélni lehetne — sejtésként néha,
olyasmiként , ami a régi gondolkodásmódot feszítette, nyugtalanította . Azoknál persze , akik még nem
vállalták ezt vagy azt a nemzetet — törekvéseivel,

esetleg éppen elnyomó gyakorlatával egyetemben.

Nekik viszont könnyebb lett a háború barbárságait
általánosabban látni s így morális tanulságokat le-

Hiba lenne alábecsülni : ami az emberben tudatosan
és racionálisan létezik , az csak a látható rész —

vonni belőle. Könnyebben tudták tehát az osztályszemléletben keresni a válaszokat . Könnyebben, de
nem kevesebb elkeseredéssel, mint mások.

a freudi lélektan a tudattalanban elméletileg átfog,

A messianisztikus érzelmek, hitek talán könnyebben

is újultak fel zsidók között mint másoknál. Mert a
keresztény környezetből jövőknél erőteljesebb, jóval
elđrehaladottabb a laicizálódás , a vallási gondolkodástól való eltávolodás . A kerasztények vallási hite
nem olyan mélyen átélt mint a zsidóké : a hosszú
eszmei és társadalmi fejl ődés eredményeképpen
szinte mindenütt csökkent a vallásos érzések intenzitása . A zsidók közelebb voltak vallásukhoz, s ez
a vallásosság Kelet - Európában a legmélyebb. A
messianizmus gondolata is elevenebb volt itt s ez is
közel állt sok zsidó értelmiségi gondolkodásához.
Még akkor is, ha világiasodottak voltak , vagyis a
messianisztikus vágyak , törekvések már nem formálódtak vallási formákba . De soha nem távolodtak
el annyira a vallástól , hogy a messianizmus gondo-

lata ne lenne mégis természetes számukra. A kommunisztikus messianizmushoz, a kommunista moz-

galomba terjedő messianizmushoz való csatlakozást
könnyen vehették vallásuk folytatásának — vagyis
általánosaabbá , egyetemessé tételnek : mindenkire
való kiterjesztésnek . A fékezett belső dinamika szabaddá válhatott : a zsidó messianizmus feszültségé-

mögötte a nagyobbik húzódik meg. S az is, amit
az is csak töredéke az egésznek.
Az új messianizmus más szempontból is kiteljesedés lehetett. A zsidók között mindig er ős volt a szolidaritás érzése. A szegények segítése sem csak

más egyedek segítése volt a lélek megnyugtatására,
hanem a közösség tagjainak segítése . Korlátozott
körben konkrét emberi követelmény volt a szolidaritás — bármennyire bomlófélben volt is ez már. A

szolidaritás alapja a közvetlen közösség, háttere
pedig a zsidó nép — vallásban konkretizált -tudata
volt. A bomlás nyomán a közvetlen emberi gyengült
leginkább : az általános — elvontként is — inkább
maradt . Annyira legalább , hogy a közösségérzés
elviként létezhessen még. Ez a szolidáritás mint elv

újul meg és válik egyben sokaknak egyetemes alapelvévé a marxizmusban . Éppen elvontságában kap
sajátos formát — hatványozottat — a messianizmus
által. A marizmus egyik forrását és alapját jelent ő
morális tartalom ezért állhatott közel a zsidó értelmiségiek egy részéhez. Mi több: a messianisztikus
remény visszatérést kínált a közösségi léthez,
amelynek mindinkább csak emléke eleven , de valósága — még részleges formájában , sőt még a gettó
szerintiben is, felismerhetetlenné változott a helyi

tekintélyek szorításában ha ugyan nem hullott teljesen szét.

nek feloldása vólt az új messianizmus. A megnyíló

aktívizmus mellett más is volt. A megváltás áttétele
a világra olyan kiterjesztés is, amivel megoldódik a
Megváltónak a zsidóságbóli megjelenéséb ől eredő

ellentmondás is. Tehát az az ellentmondás, amely
a kiválasztottság és mindenki megváltásának az

Mindebben a zsidók nem annyira szemléletük és ér-

tékeik folytatását láthatták , hanem inkább megújulásukat , annak ellenére , hogy nem is képviseltek sajátosan zsidó értékeket és szemléletet.

eszméje között feszül. Mégpedig úgy, hogy a kivá-

lasztottság a népről áttevбdik a mozgalomra, és így
teszi lehetővé a feloldást : a kiválasztottság tudatának és érzésének érvényesülésével.
Ennek sokrétű — többé-kevésbé rejtett — összefüggései vannak . Először is nem szabad elfelejteni,
hogy sok zsidó az üldöztetések és a kizártság
hosszú állapotára fels őbbség -tudattal válaszolt — és

a messianizmus zsidó formája ennek a válaszérzésnek is kiteljesedése volt. Másodszor : a kiválasztottságot kíszélesít ő társadalmivá tétel új válasz lehet őségét nyitotta meg a zsidók helyzetének értelmezésében is, még inkább az ennek megfelel ő érzések
világában . Hiszen a tőkés világ által kirekesztett és

•
Ezeket az eszméket a zsidók is, akárcsak a keresztények a vallási szemléletből bontakoztatták ki. Így
s ezért lehettek általánosak : mint a társadalmi igazságosság követelése . És lehetővé válik, hogy amit
általánosként hirdetnek , az közös legyen , tehát a
sajátjuknak érezzék , s azt, ami benne sajátjuk, általánosnak fogják fel.
Van azonban valami , ami ezt az általános szociális
magatartást a zsidóként érzett problematikához kapcsolja : a kommunista marxizmus élesen antikleriká-

negációban tartott osztályhoz hasonlónak érezhet-

lis és ateista jellege.

ték saját helyzetüket. Mint zsidók, ők is ki voltak
zárva a társadalomból , itt is a tiszta tagadottság
viszonyát lehetett feltételezni. Elég aztán a zsidó

A vallástól való elszakadás a vallás nevében kezd ődik. A vallás adja az elvi alapot az egyházzal szemben. Az antiklerikalizmus pedig a gyakorlati folyamat. A társadalmi gyakorlati alap is ebben van. A
végén ezért mindig marad valami a világi hitformá-

messianizmust ebben a szellemben átértelmezni,
vagy inkább átérezni , hogy párhuzamosság jöjjön
létre. Ennek megfelel đen az osztályjelleg ű messianizmusban saját helyzetüknek megfelel ő , de áttett
formájú kifejeződést érzékelhettek. A helyzetérzésük lehetett ugyanaz , mert annak csak tárgya tev ő-

dött számukra át, csak ennyi változott benne. Minthogy ezzel álláspontjuk elvesztette zsidó tartalmát,
az áttétel leghatékonyabb akkor lehetett , amikor
éppenhogy rém tudatosodott. Ekkor érezhették magukat „ otthon " az új látásmódban és hitben, érezhettek benne nekik megfelelő megoldást. Nem elszakadás lett az új messianizmus , hanem kiszaba-

dulás.

ból is. Minden felvilágosuló szemléletben er ős ellen-

érzés van a vallási lényeg felett uralkodó egyházi
rendszerrel szemben. A papok iránti ellenszenv ta-

lán a legközvetlenebb vallásellenes er ő, amely
aztán az ateizmusban elvileg alapozza meg magát.
A marxizmus ateizmusa — a keresztényi világ terméke lévén — antiklerikalizmusában elsősorban keresztényellenes , s ez sokban formálta is ennek az ateizmusnak a jellegét . A megfelel ő militáns gyakorlatában a kereszténység tagadása érezteti is hatását.
Természetes ez, hiszen ezzel a vallással állt Európában szemben . S ez egészen más, mint a zsidók
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szembenállása, amely a vallás védelmében volt elzárkózás és ellentét. A zsidó vallástól elszakadó
ember saját vallásával leszámolva a marxizmusban
olyan formát talál, amellyel úgy tagadhatja meg
vallását, „egyházát", hogy ugyanakkor közvetlenül
és élesen elhatárolja magát a kereszténységt ől. Sőt
lehet éppen keresztényellenes is. A lélektani jelentősége ennek nagy. Mert aki így fordul szembe
saját hitével, annak ez a hitehagyás nem jelenti
a keresztény világba való áttérést. Hanem ezt a keresztény világtól való elhatárolódás alapján teszi
meg. El tudja a zsidók számára legsúlyosabb b űnnek számító áttérésnek az ódiumát hárítani.
Olyan hitehagyás ez, mely nem áttérés, és nem is
rokonulás más —bármely másik — vallással. Fel
lehet ezt mint a beolvadás éles elutasítását, mint
implicit elítélését is fogni. Így is érzik legtöbben.
Sok marxista zsidó ellenszenvvel nézi a kikeresztelkedetteket, Walter Benjamin is így érzett-gondolkodott. Hogy a kommunista marxizmushoz való
csatlakozást az asszimilálódással való szembefordulásnak lehetett érezni, abban a valláshoz való
viszony csak az egyik alkabm. Talán nem is a legfontosabb. Gondoljunk arra, hogy a szegény zsidók
ritkábban asszimilálódtak, miként az iskolázott zsidók is — legalábbis a XIX. század során —, f őleg
a sikeres üzletemberek tették ezt. Az utat azok
nyitják meg, akik kereskedelmi és ipari t őkét szereznek és helyet teremtenek maguknak a t őkés gazdaság világában. Tapasztalatuk szerint, amiket évszázadok alatt gy űjtött össze egy-egy család - a
keresztények zsidótörvénye kényszeréb ől. Jómódú
vagy gazdag zsidó családok integrálódnak a gazdasági életbe: ők viszik a szellemi és a vallási asszimilációt is.
Az integrálódás alapjait az veti meg, hogy az emancipáció körülményei között egy család vagyonosodása önmagától — a helyzet súlya által — kiemeli
őket zsidó közösségükbő l Gyakori aztán, hogy a
második generáció, legalább részben, visszatér a
kulturális tevékenységhez az alkotómunkához. És
ez az integrálódás második lépcs ője: a kultúrabeli.
Ebben a fejl ődésben aztán igen gyakran lesz generációs konfliktus a szül ők óhajtotta pálya elutasításából sebből az integrálódás elleni lázadás. Persze
ez az önállósulás jórészt az asszimiláció által válik
lehetővé. Mert a gazdasági integrálódás egyúttal
kulturális változás, amelyben megváltoznak a családi viszonyok is. A vallástól való távolodás, a felvilágosultság is meglazította a korábban igen szilárd
családi kapcsolatokat. Így válik szabaddá az út a
generációs konfliktusok számára is. A t őkés gazdaságbeli tevékenységgel szemben lesz lázadássá
Walter Benjamin számára is az alkotómunka. Maradhat ez ennyiben: vagyis azt a zsidó értékvilágot jellemezve, amely a szellemi tevékenységet
mindig is a gazdasági fölé helyezte — legalábbis elvben, de többnyire gyakorlatban is. De történhet
mindez nemcsak morális, hanem szociális követelmények alapján is, vagy ezekkel kiegészülve, s
ilyenkor már nem csak egy konkrét pálya megtagadása lesz, hanem az integrálódás gazdasági szelleméé. Antikapitalizmus — mindenképpen. S ez aztán
a marxizmusban — és az els ő világháború után a
kommunista marizmusban — találja meg elvi racionalizálódását. A marizmus ekkor a szül ők szemléletének és életmódjának tagadása, a szül ők által
347 elfogadott világ elleni lázadás. Mi több, a tagadás

ebben maximálisan kiszélesedik, hiszen annak az
egész világnak a globális megszüntetését hirdeti,
amelyben az asszimilálódók sikerrel rendezkedtek
be és amelybe szeretnének még jobban berendezkedni.
Az integrálódás ilyen elutasítása aztán az els ő világháborút követ ő években még radikálisabbá válik.
Nemcsak a gazdasági élétformát tagadják meg, hanem az egész polgári kultúrát. Amiben az els ő világháború tanulságai is dönt őek. Martin Buber így
jellemezte 1918 őszén az európai polgári világot:
„Politika... amely ott, ahol a humanitás álarcát veszi fel, a hatalomnak a hatalom kiszélesítésére tőrtév ő felhasználását érti, ... hazugság, amely ott,
ahol szocialisztikus magatartást őlt, a semmire se
tekintettel levő profitot érti ... egy magát még mindig kultúrának nevez ő civilizáció, amely jól rendezett nyilvános hazugságot jelent. "16 Ennek értelmében fogalmazza meg Buber acélt, mondván, hogy
minden attól függ vajon „sikerülni fog-e Palesztinát
a nyugati politika uralkodó módszerétől, a nyugati
gazdaság uralkodó rendszerétől, a nyugati »kultúra«
uralkodó életformáitól mentesnek megtartani. "16 Ez
az idézet azén fontos, mert megmutatja, hogy bár
a kommunista marxizmus ennek a magatartásnak
a legmegfelel őbb eszmei kiteljesedése és megalapozása lehetett, nem ez volt az egyetlen forma,
amelyben az ilyen általános tagadás megfogalmazódott.
A cionizmus és a kommunista marxizmus közötti
különbség nem is ebben, hanem a nemzeti valósághoz és szemlélethez való viszonyukban volt. Még
akkor is, ha ébben is volt köztük hasonlóság. Szinte
kézenfekvő ez, hiszen az asszimiláció nem csak
vallási, sőt többnyire éppen nem vallási volt. A beolvadás a környez ő társadalom összefogó eszmerendszeréhez való csatlakozásban lel betet őződést.
Ez az eszmerendszer pedig nemzeti. Ezért az aszszimiláció végül is a nemzeti szemlélet vállalásához
vezet — de mindenképpen a környez ő kultúra befogadásához. A cionizmus is és a kommunista marxizmus is egyaránt elutasítja a nemzetbe való beolvadást, illetve a nemzeti eszmerendszer átvételét,
hogy aztán — más-más eszmék szellemében — ez
mégis különbözőképp történjen.
A kommunista marxizmus ugyanis éppen a társadalmi összegezés nemzeti formáival szemben akarta abban az idő ben az osztályszemlélet szerint való
egységesítését. A nemzeti tudatot és nemzeti szemléletet burzsoának tekintve, határozottan támadták
azt — az összemberi egység megvalósítása nevében. E cél elérésének eszközét látták az osztályharcban, a felszabadító társadalmi cselekvésben.
Ennek jegyében fordulnak szembe a nemzeti szemlélettel, szembefordulásuk minden nemzeti tagadása. Tagadásuk nemcsak a környez ő nemzettel
szemben radikális, hanem ugyanakkor a zsidóságnak, mint nemzetnek a tagadását is jelenti. A zsidó
nemzet gondolatával az összemberiben való általános egyesülés távlatát állítja szembe. S ez egyrészt
a zsidóságnak mint olyannak a tagadása is, másrészt az asszimilációé is, amely a környezethez való
alkalmazkodás. Mi több, radikális formájában — eltérő en a szocialista, szociáldemokrata marizmustól
amely az asszimiláció mellett szólt — a zsidókérdést
mintegy egészében „leveszi a napirendr ől". A meg-

szüntetés perspektíváját átveszi a jelenbe és közvetlen-azonnali megoldásként kínálja magát.
Konzekvens álláspontot és elvi szemléletet tükröz

És belehelyezkedés ez egy megnyíló, a történelem

Törvénye által szentesített biztonságba. És a mozgalom szilárd kereteibe.

az. A szocialista marísták meglehet ősen óvatosan
foglalkoztak a zsidóság kérdéseivel, de általában
megtagadták a zsidóság nemzet-voltát. ugyanakkor

Ami nem hogy akadály, hanem éppen létének ér đsí-

néha mégis tettek engedményeket: esetleg kulturá-

mítosszá teszi önmagát, mítosszá lesz az emberek

lis autonómiával. A kommunista marizmus végletes
változata sokkal következetesebb: a zsidóságot legfeljebb vallásként ismeri el. A vallás meghaladása
viszont a nemzeti szemléleibe való átmenet minden

formáját kizárja. A legtisztább megfogalmazás talán
1903-ból való: „A külön zsidó nép eszméje, amely
tudományos szempontból teljesen tarthatatlan, politikai jelentőségét tekintve reakciós. Ennek megcáfolhatatlan gyakorlati bizonyítékai a legújabb kor
történelmének és a mai politikai életnek a közismert
tényei. "17 Ez a megállapítás a legkonzekvensebb,

mert a zsidóságtól még a nép jellegét is elvitatja.
Ha zsidóság a valláson kívül tulajdonképpen nincs,
akkor minden reá való hivatkozás vagy csak illúzió,
vagy burzsoá ámítás, vagy mind a kett ő együtt.
Az a zsidó, aki áttér erre az elvre, ebben a hitben
egyszeriben megszabadul mindent ől, ami nyomasz-

Kétségkívül ellentétes érzések összefonódása ez.
tője: mítoszban megoldható ellentét, amely ezért
hitében.
Sok mindenben fellelhető ez a mítosz, de legtisztáb-

ban abban, ahogy az egyéni átalakulás egyúttal belső harc a „gonosz" ellen. Ennek jelképe a „kispolgári"; ez az, amit mindenki ki kell tépjen önma-

gából. Kispolgári — ez nem szociológiai valóság
itt és nem társadalmi magatartás, hanem mindannak összegezése, amit el kell vetni. Így fogalmazódik meg az egyéni megváltás érdekében, a b űnöktől

való megtisztulás vágya. A b űnbeesés újabb veszélyei ellen való harc is ez: a kispolgárság megújuló
hajtásait folyamatosan kell kitépdesni. Sohasem lehetne biztonság, hiszen a b űnről és gonoszról van

szó, ha nem lenne, amire rábízza magát az egyén.
A bűntudat alapján fenntartott önmegváltás alapján
lehet az új közösséghez tartozás ilyen segít ő támasza. A közösség a biztonság, annak megtestesülése

totta, amitől, zsidó lévén félt. Ennek érdekében ta-

pedig a szervezet.

gadja meg zsidó voltát: és ezt nem pusztán a
vallás szintjén teszi, a néphez tartozás minden szálát elszakítja. Saját zsidóságának megtagadása ebben a formában megy el a legmesszebb: itt lehet
teljes. Önmagának tagadása mindig egy általános
tagadás; minden tagadás a nemzeti jelleg tagadásának része, éppen ez adja racionalitását.

A megváltás, a messianizmus ezért nemcsak összemberi és társadalmi törekvés, hanem egyéni is.
És ez utóbbi ad az általános számára létbeli bižtonságot, úgy, ahogy ez általános elvi alapot ad az
egyéninek. És a messianizmus a mindennapi lét

A zsidóságnak ilyen elhagyása szinte visszamen ő-

Ebben az exkatalógiában nemcsak az általános
apokalipszisnek van meg a helye, hanem az egyéninek is. Maga a megtisztulás is apokalipszis jelleg ű .

leges hatályú. Annyiban mindenképpen az, hogy
saját múltját teljesen „megszünteti". A jelent tekintve pedig követelmény: hogy minden közösséget

megszakítson saját népével. A hontalanság világába
való átlépés ez: az emberiség nevében.

gerince lesz. Természetesen, a hit mértéke szerinti.

Ezért történhet meg legkönnyebben a forradalom
„megváltó viharában". De az egyéni sors minden

katasztrófája szintén apokalipszisnek vehet ő: következésképpen a megváltás alkalmának és állomásának. Passió útjai ezek a feltámadás felé. Még akkor
is, ha az utolsó stáció a kivégzés.

Bármilyen következményei lennének is a kötelékek

ilyen széttépésének társadalmi szinten — vagyis a
zsidó népre nézve —, az aktus mindig egyéni aktus.

Ekként valósítja meg magát, de ezt általános eszmei
indokolásba, eszmékbe öltözteti át. S talán ez a legfontosabb az egyén számára. Így tudja önmagának
megindokolni, önmagával elfogadtatni, hogy kilép
közösségéből. Értelmiségieknél ez általában a társadalmi-kulturális kötöttségek belső szétrombolását
jelenti. Ebben közvetlenül is osztályelv ű : az osztály

nevében való átállás fedi el az etnikumhoz való
tartozás megtagadását.

Jegyzetek:
16

Und das bedeutet: ob es uns gelingen wird, unser Palilstina in die herrschenden
Methoden der abendlsndischen Politik, in das herrschende System der abendldndischen Wirtschaff, in die herrschenden Lebérsfomen der abendlándischen „Kultur"
nicht einbeziehen zu lassen. Finer Politik, die, auch wo sie die Maske der Humanitat
vorbindet, die Ausnützung der Macht zum Zweck der Erweiterung der Macht mein,
weil es ihr an Idun fehlt: liner Wirtschaff, die, auch wo sie sozialistische Gebarden
annimmt, den rücksichtslosen Profit meint, weil es ihr an Gemeinsinn fehlt. einer
sich immer noch Kultur nennenden Zivilisation, die, auch wo sie sich geistiger Produktivitёt bedient die wohlgeordnete öffentliche Lüge met, weil es ihr an schöpferisher
Wahrheit fehlt.
(Martin Buber: Die Revolution and Wir. In: De Jüdische Bewegung, Berlin 1920. p.

195-196)
V. I. Lenin: Összes m űvei Bp. Kossuth 1965. VIII. p. 72

Osztályának és a népi közösségének a megtagadása: együtt és kölcsönösen teljesíthette ki egymást

És így lehetett az átalakulás radikálisabb mint bárki
másnál, nem-zsidónál. Minden szálak széttépése:
az önmagában a szabadulás érzése. Különösen, ha
emögött a világból való kizártság és egy sz űk körbe
való bezártság, az állandóал fenyegetett-kiszolgáltatott lét állt. Eggyé lenni az egyetemességgel, az
emberiség egészével: a megváltás érzése lehetett.

És a teljes megtisztuló megújulásé: ami önmagának belső megtagadásából következett. Hitbeli átalakulás módjára.
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DERMEDT SZINTAGMA-MAGMA. Nem akármilyen, hanem dermedt. Mert a magma lehet tűzhányók izzó okádéka is... És megcsillapodott-kih ű lt-

megmerevedett, elenergiátlanodott alapanyaga vulkáni kőzeteknek. Meg kórtani pép is, medico-fekáliák
üledéke ... Ezek szerint a dermedt szintagma-mag-

ma olyan szószerkezet-magma képzetére asszociáltat, amely maga is kih űlt, megállapodott, meredt
üledékké vált ...Semmi lobogás tehát, semmi teátrális vezuvkodás! Ohne patetika, ohne mámoros hit
a költészet szintagma-magmáinak hegyhenterget ő
krisztuskodásában! Esetleg csak a latens, lét- Кбzetbe fagyott szellemi energia éppen-hogy-csak pislákoló reménye. A szellemi energiáé, mely néhanapján
talán mégiscsak aktivizálódhat ... A költészet önmagával szemben táplált maradék-hitének szunynyadó objektumaként is értelmezhetjük tehát a dermedt szintagma-magmát; nem véletlen, hogy eredeti szövegkörnyezetében egy pozitív rögeszme az

ironikus szinonímája ... Vagyis olyan téveszme,
amely mániákus szökés-kísérletet képvisel a Nihilt ől,
ezért hát „pozitív" ... S amely aszóban forgó vers
szerint végül is mindig megteszi. Megjárja például,
hogy hihessük: KöZOSSEG ... Szóval, /hogy hihessek egyet-mást. /Szóval, hogy ne hihessek
egyet-mást. / Te is. Te sem...

2

s

SUHINT A KIFENT CIFRA SZIVÁRVÁNY. Nem

bosnyák
istván

a
versvermelés

stratégiája,
avagy
szabadgyakorlatok
cs. b.
dermedt
szintagma-magmáira

akármilyen szivárvány suhint, hanem cifra és kifent,
vagyis a megtévesztően kedves, barátságos —
ugyanakkor pedig kaszapenge-veszélyes is... Színes égi ostor. Kedves kis istennyila. Kaszányi Demoklész-kard. Derült égb ől mennykő. Metafizikai

létveszély. A teljes és abszurd — a szivárványnak
álcázott istennyilák révén is érvényesül ő — kiszolgáltatottság szintagma-magmája. Ártatlanul bámulod a
magasságos Egeket, várod, egyre várod a Horizont
kiderülését, a Szivárvány (talán épp a túlnyomórészt
bíborvörösben pompázó Szivárvány) jelzi is már
kétségtelen jöttét—és sutty, a cifra kis kifent kaszácska mint kába dísztököt üti le túlontúl hiszékeny
Optimista kobakot!

3.
EZOTERIKUS FEGYELEM BONYOLÓDIK ELLE-

NÜNK. Az előbbi szintagma-magma szemantikai rokona. A különbség csupán az, hogy itt a FEGYELEM

a metafizikai abszolútum, a titkos, a rejtett, az álcázott emberellenesség. metaforája. A teljes determi-

náltság forrása. A testetlen Fátum, melynek megjelenésformája is rendhagyó, misztikus, metafizikaian
alaktalan: ellenünk bonyolódik ... Nem készül, indul,
rohan vagy vonul ellenünk, ahogy a reaálvilági hadászat bontonja megkövetelné, hanem bonyolódik.
Gomolyog. Gubancolódik. Kitapinthatatlan, fölbecsülhetetlen masszájú zárlatot bonyolít körénk, melyet valóságosan nem, esetleg csak ál-valós módon
lehet „áttörni" ... Amúgy „tréfásan". „Viccesen".

„Játékosan". A szövegkörnyezet asszociatív mágiája épp ezt a jelentést bontja ki képszer űen is: a
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verscím Ulysses, a zárósor pedig: papírhajó .. .
kifut... Ki az anyánk kínjára, ha egyszer papírból

való! Csak semmi határtalan bolyongás tehát, semmi
fegyelmezetlen kaland. Esetleg egy lavórnyi szabadság-óceán, természetesen a FEGYELEM óvó,
„játékosan''-kiskorúsító, dedós árnyékában.

eufémiát használtak: fejbenézés ... Fejbenézni Viszont lehetett másnak is, például a Kedvesnek, ami
egyúttal a szerelmi odaadás jelképes és sokszor
nem is csupán jelképes kinyilatkoztatását jelentette.
Hisz gondoljunk csak Szent Lászlónk szentül kisze-

melt némberére, aki a fránya pogány kunnak a fejéMUNKÁSÖKöLVASÜKОL. Ez az egybeírt négytagú

szintagma-magma —épp az egybeírással, az ily
módon létrejött új grafikai jellel — a szociológiai, sót
bizonyos immanens erkölcsi jelentésárnyalattal is
bíró pozitív fogalom elhasználódását, megkopását,
verbális klisévé, már-már óvodás dalfoszlánnyá torzulását sugallja. Egy adott pozitív tartalom teljes
kiürülését. A szövegkörnyezet következ ő , ugyancsak

összevont/egybeírt szintagma-magmája, az acélosodunkcicus viszont immár nemcsak grafikai jelként,
de szemantikai tartalmával is tovább tágítja a munkásökölvasököl jelentéskörét: az egykori proletár és

be néz, miközben az, túl lévén a dolgon, jóízűen
szunyókál némberünk ölében ... Némi szabadabb

nyelvi áttétellel tehát azt is mondhatnánk, hogy tetvészni annyi, mint magad-odaadni és mást-viszontkapni ... A tetvészni abszo/útumotszintagma-magma ezek szerint úgyis érthet ő, mint — Abszolútum-

mal hálni ...Poétánknak viszont, e modern pogánynak, mindennemű abszolútumok istentelen elutasí-

tójának nyilvánvalóan nincsenek efféle erotikus
nosztalgiái: a konkrét szövegkörnyezetben a tetvészni abszolútumot megfelelője a tetvészni malacot, /birkát vagy valami / hasonló / haszonállatot.. .

8.

forradalmári tartalmakra — munkás ököl, vas ököl
— bizonyos kispolgári, vagy legalábbis pusztán-intimisztikus, családias jelentésárnyalat vetül, ama s okatmondó szintagma-elem, a „cicus" révén ... Hiába, a nyelv és a társadalom élete, életük alakulása

szer-sem-merülhetek-ugyanabbajavízbe. Majd jött a
dialektika egyszerű újratemmelése, unalomig verkli-

mindig is összefüggött.

zett ismétlésként: dialektikadialektikadialektika .. .

DIADALEKLEKTIKA. El őször lőn a dialektika. Egy-

Hogy aztán e szakadatlan újratermeléssel színre
lépjen a dialektika dialektikus új láncszeme, a DIAÉPÜL FEKÉLY TGKÉLY. A Garantált Történelmi

Fejlődés ironikus szintagma-magmája. A Nyílegyenes Haladás Dialektikus Maлnája: a mennyiség egy
bizonyos ponton — az elfekélyesedés bizonyos.pontján —önnön ellentétébe, új min őségbe csap át

(miközben milliókat csap tarkón), vagyis tökéllyé
alakul. Minél rosszabb, annál jobb! A tökéletes b űnösség fekélyes állapotából szaltó mo гt le a tökéletes tökélyesség birodalmába! A fekély metasztázisai
— az eredeti szövegkörnyezetben az épül szinoni-

mája az osztódik és gomolyog! —, a fekély másodlagos betegséggócai tökéletes egészséget szülnek.

Közismert történelmi analógia: az államhatalom maximális megerősödése mint az állam elhalásának
szülője... Tökély, tökély, nyicsevó fekély! „ Szpa-

szibo tovariscsu Sztalinu za szcsasztlyivuju zsizny!"

DAL. Jawohl, tovaris Georg Wilhelm Friedrichovics!
Lőn tehát, immár a bővíteü újratermelés eredmé-

nyeként, a dialektika lánc szemláncolatába beláncolódott DIADAL, vagyis a dialektikadialektikaDlADALektiká-ja ... A dialektika azonban végtelen és
dinamikus, a DIADAL viszont pöffeszkedően véges

és statikus: fokózhatatlan, növelhetetlen. Ez-a-világa-legjobb-világ! Antinómiákról van tehát szó, elektikus értékek ellentmondásá гtíl: dia/ektiká-ról. Az ef-

féle antinómiákat viszont, természetesen, a dialektika nem t űrheti meg feloldatlanul; sor kerül hát
a dialektikus feloldásra, miközb еП mindhárom láncszem — dialektika + diadal + eklektika — megszüntetve-megőrző transzformáción esik át: megšzületik

a diadal dialektikus eklektikája, illetve az eklektikus
dialektika diadala, illletve az eklektikus diadal dialektikája. Vagyis, a DIADALEKLEKTIKA. Íme, a híres-hírhedt DIAMAT természetrajzát remekül kifeje-

ző, klasszikus szintagma-magma!

9.
SOHA-NEM-OMLÓ JERIKÓ. A Kánaánba-jutás újkori (DIAMAT és TORTMAT) mítoszának ellenmi-

tikus szintagma-magmája, mely kisbet űs szedéssel,
a szintagma-elemek kezdőbetűjének verzálosításá-

val még erőteljesebb hatású: Soha-Nem-Omló Jerikó ... A „konok" dezillúzió determináltságtudattal

áthatott kinyilatkoztatása: a Gy őzelem, a Diadal harsonái sem rombolhatják le végleg ama Falakat...
Hiszen: A lakatlan: bennünk... Amott pedig, a Kapukon túl: a sosem-lakható...

KÜTELESSÉGTUDÓ MÓDSZERES HAZUGSÁGUNK. Az erkölcsiség diadaleklektikus dialektikájá-

nak a szintagma-magmaja. Mindenekelőtt itt is antinómiákról van szó: kötelességtudás (morális), contra
hazugság (amorália). Csakhogy a dialektikus, illetve
diadaleklektikus Cél bevonásával e merev ellentmondás is könnyen feloldható. Természetesen:
megszüntetve-megőrző módon. Hiszen nem akármilyen e hazugság, hanem kötelességtudó, s tetejében még módszeres is, tehát bizonyos szervezettséget, bizonyos institucionalizmust feltételez ő , vagyis

egy fentibb Távlattal, Céllal, Rezonnal áthatott. MiTETVÉSZNI ABSZOLÚTUMOT. A tetvészés: a tet-

vezés szabad változata, az pedig annyi, mint fejet,
hajat, ruhát, szövetet tisztítani a tetvekt ől ... Mint
ismeretes, eleink annak idején, ott El ő-, Utó-, Alsó-,
Felső- és Közép-Ázsiában e barbárus m űveletre
egy meglepően civilizatorikus, sőt, egyenesen költđ i

nek következtében az amorális eszköz — a hazugság — mint végsősoron-úgyszólván-egyféleképp nagyon is morális cél-eszköz tételeződik ... Ahogy

ontológia-klasszikusunk írta volt, akkor még igen
erőteljes szkeptikus kérdđjelekkel, a post-heidelbér-

gi időszakában: Belzebubbal űzni ki a Gonoszt...
Áthazudni magunkat a Mennyek Országába ... 350

Vagyis, tesszük hozzá mi, az átmeneti kapitalizmusból az átmeneti szocializmusba s onnan az átmeneti kommunizmusba. Módszeresen. Köteles-

ségtudóan. Diadaleklektikusan.

VERSVERMELÉS. A közönséges, köznapi vermelés: verembe helyezés. Télire eltevés. Átteleltetés.

Fogyasztható állapotban való meg őrzése biz. tápláléknak, takarmánynak. Vermelni pedig lehet: sárgarépát, marharépát, töröktököt, disznótököt ... De

verset?! Miféle bolond világ az, ahol már vagy még
a verset is vermelni kell? Kinek, minek, miért? Hisz

ugyan miféle fura állatállonmány rágja, rágicsálja,
rágcsálja , falja, zabálja , emészti még a verset a
kpzelgő ezredvégen, s rotyogtatja át az édes-anyaföldet — huj, huj, a legéslegszebbet! — dúsító feká-

liává? Mert igaz ugyan, hogy energiaválságos ezredvégünk fogyasztói társadalma sok minden más egykori szentséget épp ily módon alakít át új MATÉRI-

ÁVÁ, azonban a verset... Vagy aszóban forgó
versvermelés netán ama másodlagos szótári jelentésre asszociáltatna, miszerint a tavasszal elvetend ő
magot — a Megújulás, az Élet magjait — ugyancsak
vermelni lehet? Homok között. Ládában vagy veremben. Amikor is az átteleltetés nem puszta át-

mentés a fogyaszthatóság és ürülékké válthatóság
állapotába, hanem sokkal fennköltebb m űvelet: átéltetés, elevennek-, csíraképesnek-megtartás .. .

Melyik jelentést sugallja hát inkább e dermedt szintagma-magmánk? — Forduljunk ismét az eredeti
szövegkörnyezethez. Egyfd đl koponyatorony-kár-

tyaasztal és penészgordonka-termelés — vagyis
abszurditás, modern abszurditás a javából —, más-

forradalmi harca irányításának tudománya." De hát

a versre, s általában a szellemi alkotásra vonatkoztatva ez is merd képtelenség. Mert a p гoletaríátusnak, a történelem tanúságaként, nincs szüksége
esztétikai irányításra, esztétikai vezetésre; ő maga
irányítja forradalmi harcát tulajdon élcsapataival,
miközben — mint imént emlegetett ontológia- klasszikusunk írta volt öregkori tündéri optimizmusával
— időnként megesik az is, hogy nem tudják, de
teszik... Mégis teszik! Olykor meg — adta hozzá

egyik kelet-közép-európai tanítványa — tudják már,
de mégsem teszik... Mégsem! —Akárhogy van is,

a vers-stratégiára ez a jelentés sem vonatkoztatható. Marad hát a harmadik szótári lehet őség: „Szervezett, nem fegyveres küzdelem tervezésének és
irányításának főbb elvei." Megint a konkrét szöveg-

környezetre utalva állíthatjuk: itt vagyunk. Nem
fegyveres, tehát fegyvertelen küzdelem. Amelynek
főbb irányelvei vannak, de fegyverei nincsenek...

S az sem derül ki e szótári meghatározásból, hogy
milyen szociális közegben is folyik-folydogál e küzdelem: kikkel, kik által is lesz szervezett? Nyilván-

valóan olyan küzdelemről van tehát szó, amelynek
közege sincs, ahol legalább valamelyest valóssá
válhatna, minden fegyvertelensége ellenére is .. .
De hát vajon nem ez a vermelt vers egyetlen adek-

vát, egyetlen lehetséges stratégiája is? Tlanul-tlenül
—'fegyvertelenül, médiumtalanul, azt sem tudván,
mikkel, azt sem, hogy kikkel —, de tenni, tevegetni,

tervezgetni, és irányítgatni — a puszta önfenntartást.
A vegetálást, az áttelelést. A természetellenes„te гmészeti" létformát: Ternye, tippan, torma, tök. /
Sáritök, disznótök, uborka. Botanika / mindenek
fölött. (...) Hosszú menetelés, / nemde, ternye, tippan, torma, tök, / az intézményeken kereszt иl: s
botanika / mindenek fölött.

felő l pedig egy dinamikus, szinte kéjesen dinamikus

szintagma: história-ága lábad közt kecerész ... Férfiasságod csiklandozza. Ingerli. Coitusra vagy onániára ösztönzi. S e képtelen, irracionális, tehát ízig-

vérig korszerű termelés, valamint a perverzül históriai/histórikusan perverz kecerészés közé van ékelve, szorítva, préselve a szerencsétlen versvermelésünk ... Semmi Tavasz, semmi Megújulás, semmi
Élet-csíra nem lehet tehát ebben a szövegösszefüg-

gésben a képzettársítás igazi objektuma. Vagyis:
semmi idejét múlt romantika, semmi agyalágyult ellen-optimizmus az agyalágyult vers-szitura, a vermelt vers abszurd szitujára.

(VERS-) STRATÉGIA. A közönséges, köznapi stratégia elsődleges szótári jelentése: „A hadviselés
elveinek és egy egész hadjárat tervezésének s vezetésének tudománya." A versre vonatkoztatott
stratégia, vagyis a vers stratégiája ezek szerint annyi

lenne, mint a verses hadviselés, verses hadjárat
tudománya? De hát miféle hadviselés-, min ő hajdárat tudomány lehetne még időszerű a hadviselés-

és hadjáratutániság állapotában? A gy őztes hadjáratok és győztes hadviselések heted- és nyolcad

napján? Amikor is: a nyolcadik nap /Szentélyszaga
messziről érzik. Amikor is: Dolgukat értik a konzervátorok. —Tehát ez az els ődleges jelentés mint lehetséges asszociáció-objektum eleve elesik. Marad
351 a másodlagos jelentés-lehet őség: „A proletariátus

BÖLCS NEOÁRKÁDIAI I'OÉ-TRAKTOROK. Ezt

az önmagában meglehet ősen zárt szintagma-magmát a szövegkörnyezete potenciálisan többjelentésűvé teszi. Az őt megelőző és rárímel ő szókapcsolat
ugyanis: elíziumi faktorok; az utána következ ő pedig: szakállas rinocéroszok, metaforikus (kukoricakombájn) jelentéssel. A poé-traktorok nyelvi tartal-

ma tehát a rímpór els ő tagjának vonzáskörében valami kevésbé naturalisztikus lenne, utóbbiéban viszont épp a realisztikus-naturalisztikus jelentés, a
traktor felé billen a szemantikai mérleg serpeny ője ... Csakhogy e különös traktor elđtagjai a neoárkádiai és a poé ... Ezek viszont egyértelm űen

költészeti, pontosabban: irodalomtörténeti szférába
rántják be titokzatos mez őgazdasági gépünket: Árkádia-per a magyar, s traktor-poézis a jugo-magyar
lityeratúra történetében ... Itt vagyunk hát: Új-Árkádiában, az idillikus költészet elíziumi birodalmában,

az üdvözült faktorok égalja alatt, a jó marhalegel ők
vidékén, ahol ismét megjelentek a poé-traktoroktraktor-poézises irodalmi faktorok is, és pöfögik

bölcs, idvezülten önfeledt neoá гkádiai dalocskáikat.

pöpöpöpö...

Nyilvánvaló, hogy Cs. B., a fenti szintagma-magmák
elvermelője, költészetünk legelevenebb áramának
többi képvisel őjével együtt, nem tartozik közéjük.

losonc
alpár
a
kimondás
ára

„A kardokat most mind fényesre
csiszolják. Tőlük szikráznak a vitrinek,
plüssbe csavartan ...
" 1

1. (A vers gyakorlása a reflexió funkciójában, a vers
mint eszköz) Miért a vitrin? Kinek és miért kellett

kiragadni az ű r makulátlanul fönnálló végtelenségéből, pokoli és hiánytalan tisztaságának fenomenológiájából és — ha jó adag parafrázissal is szólva — az
örökkön és szenvedélyesen lüktet ő szürke prózájából ezt az ütött-kopott bútordarabot rozsdaette lábaival, barokkos díszítésével, vörös bársonyával, és
idependeríteni ezt a pondró tárgy-formát félszeg
tekintetünk elé, félretaszítva tolakodóan az abszolút
mindennapiságunkba beleolvadt látvány soknem űségét vagy ha úgy jobban tetszik, akkor az éppen
Ily rögzítettségében rekedt szokványosan renyhe
vízióinkat? Igy igaz: amennyiben tekintetünk megfeszül, márpedig a vitrin nagyon is csökönyösen lebeg
előttünk, akkor az idependerítés poetikus gesztusa
a közegidézés eretnekségének újfent felidézett becsületrendjébe kerül. Eretnekség, mondom, mert
ezen vitrin láttatása túl van a poézis praxisának
beidegződött szabályain; mert e rendeltetésénél
fogva — azaz botrányrobbantó mivoltában éppen' Csorba Béla: Stratégia, Forum 1980. — s ezenkívül azok a kérdések, amelyek, azt
hiszem, a leveg őben vannak

seggel nem más, mint a látvány soknem űségének
közepette a környezet-reflexió kiküzdése. Most még
lehetetlen menekülni a nevezetesen verstani racionalizáció menedékébe: itt állunk magunkra hagyatottan, egyszálegyedül, lemeztelenített intencióink
és döntéseink forgatagában; szaladásra készen de
egy nulla-pontban megállásra kényszerülve. Ezért
nem a racionalizáció pillanatáról beszélek, hanem
az el őtte eltelt napokról, a botorkáló intenciókról, az
eltékozolt lehetőségekrő l, mindenről, ami előtte létté
affirmálódhatott; egyszóval nem a költőről, akit a világ érdekszférái mindig isiindokoltan kaszt-igazságokba gyömöszölnek, aki a világ metaforákban meg
formálásnak kísértésébe esett és kihívta a tragikusnak tű nő sors ellentmondásosságát, amely méltán
adja fel a leckét — legalábbis, ha jól meggondoljuk
azt, amit Kierkegaard mond azokról az emberekr ől,
akiket mások arra biztatnak, hogy dalolják ki magukat — olyannyira, hogy cinikusan és keser űen ugyan,
de választania kell a disznópásztorság és a költészet mestersége között. Nem, itt nem err ől van szó.
Valaki hozzánk fordult, hozzánk szólt és egyszerre
iszonyatosan fontossá válik számunkra az, hogy ne
fedjük fel kilétét. A költ ői cselekvés még nem arra
irányul, hogy utat vágjon a poézis metafizikájának
ingoványos talaja felé, egyel őre csak intenciójának
fénylő terhét görgeti az emberi beszédben tanyázó
reflexiók irányába. Az esztétikumon innen ákár közvetlen is lehet, mert nem bizonyítani, hanem elmondani akar. Ezt lehetetlen racionalizálni: együtt haladni vagy netalán perlekedni vele csak egy másik
intenció reflektálásával lehetséges. A fordulat következménye egyértelm ű , s csöppet sem veszélytelen:
a versek alanya visszahelyezi saját lehet őségeit
oda, ahova manapság kevesen nyúlnak, és éppen
ezért lehet (talán túl sokáig is) egyedül intenciói
között. Mindez, persze, leszámolás mindenfajta
passzív beállítottsággal, de mint forma nem poétikai
indíttatású létmegismerés, hanem egy szuverén
ember akarati aktusa. Számára a versben testesül
meg s lesz valóságossá egzisztenciájának intenciója, másképp: léttel ruházódik fel az, ami a maga
sejtelmes önlétében mint elvont fogalmi rendszerek
szerves építőköve létezik. Így hát a vers nemcsak
hogy felülmúlja saját fétis-jellegét, hanem önnön
testére sem tekint, mint Tolnainál. Cselekedeteit
nézi. A kérdés természetes és közönségesnek t ű nő:
milyen jogon? Lehet-e büntelenül reflektálni, miközben a verset szolgáló rendeltetésszer ű mozgások,
a szójátékok egymásrahajolásának jelképei, a rezg ő
szatír húrok hangjai az intendálás durva és barbár
gesztusaivá aljasulnak?

2. (Kitérés

a
felidézés
lehetőségeire)

Kísért a modern filozófia egyetemes élménye — s ez
az élmény kiváltképpen a nagy filozófiáé — a radikális szétválasztás, a megszüntethetetlen distancia, a
szubjektum és objektum kettéhasadásának tragikuma. Azonban: az alany és tárgy fenomenológi
nak alapelveit — amelyeknek, mint ismeretes, a
művészetre vonatkozó jelentését Bloch és Lukács,
a nagy filozófia modern változatainak letéteményesei dolgozták ki, módszertani igazoltságát pedig
e század világállapota tette magától értet ődővé — az 352

ideológia feszítései tették kérdésessé. A példázatnak, a szemlélő és a természet közé ékel ődött distanciának , a tájviszonyban fogant térbeli elválasztottságának , de egyáltalán az alany és tárgy viszonylatrendszerének következetes inkongruenciát
kellett elszenvednie , az ideologikum olyan hatását,

amely nemcsak hogy megbontotta a feljebb mondott
magától értetődđséget , hanem ellentmondásossá is
tette azt , noha a distancia (most bonyolultabb), átérzését nem szüntethette meg. Bretter György
elméleti vívmányai értelmezték ennek az inkongruenciának , a szubjektum és objektum önmagára
vonatkoztatott meg-nem felelésének néhány szempontját : a nyelvit , etikait és tapasztalatait . A szubjektum már nem ismeri fel önmagát s ett ől kihullik
kezébđl a fegyver; oda emelkedik, ahol még egyedül
lehet , ahol egyáltalán feltételezheti az egyébként
igencsak kétséges kívülállás létezését . Onnan nézi
értetlenül immanenciáját és néha, ha sikerül , láttatja
a dolgokat , amíg azok mozgásban vannak s kisugározzák azt, ami nem dologszer ű : az ürességet.

ha stilizáltan is, de a jelenlét érdekében szövetségre
lép vele . Az alany most már kész az empíria egeszének birtoklására, miközben viaskodik, hadakozik
láthatatlan ellenfelével , és beveszi a kimondás és
a reflexió erődjét. Ahol lemarad erről az útról,

amelyben az empíria adottságainak egészét forgatná, ott eleve vereséget szenved, ilyenkor er őtlenek

lesznek a versek; ilyenkor a negatív-boldogság fogalom hedonizmusával kénytelen kacérkodni és a
költészet belopózott metafizikája határt szab a
kimondásának . Mit szabad hát mondani a radikális
szembenállás gesztusának é гvényesítésérđl és
esélyeiről? Ez a reflexió a megismerésben is a distancia görcsében verg ődik. A felszínre került distan-

cia azonban megváltja önmagát: alanyra talál, amely
formát ad üzenetének az alany pedig reflexióra,
mely úgy tű nik, visszaveszi az inkongruenciát. De
ez nem a szédítő mámor hatása , hanem a higgadt
küzdelem végeredménye. Így mondjuk: vállalt sza-

badság, az erkölcsi önállóság szubjektivitása. Tudja:
ezt a distanciát létre hozni csak úgy érdemes, ha

Hogyan lehet tehát a megismerés ilyenfajta lehetetlenülése után a fogalmakat birizgélgetve látni,
ábrázolni a tájat és versbe írni a modern környezet
letompult ellentmondásait és a laposságokon nevel-

úgy cselekszünk, hogy az bevégezetlen maradjon; ez a bevégezetlenség örökös nyitottság a jelen

kedett embereket?

sen bennsőnkben kavarog és metsz ő élességgel

3. (A
célba
vett
tárgy
használhatdvá
válik.

felé, amelynek egyetlen nyugvópontja van, s ez a
nyugtalanság; az a nyugtalanság , amely végzeteállítja talpra intencióinkat a pozitivitásba fulladt szellem ellen . A nyugtalanság kergeti az üres ént, vagyis
magát az örességet a telítettség felé , de ez a nyugtalanság nem birtokolhatja azt a plus ultrát, amely
már önmagában véve is el őremutatás lenne. Ezért
itt mérhetetlenül többre v an szükség, minthogy a
telítettség rangja attól is függ , hogy irányultságában
mit intendál. Ebből érthető, hogy megerősítése és

Az

affirmálása érdekében elkerülhetetlenül a múlt gya-

epifánia,

korlati maximáihoz kell fordulnia, de nem azért,

a
megjelenés
ugrása)

Mármost , amikor azt mondjuk, hogy a tekintetünk
által észlelt empíria nem hordoz jelentést, akkor
nyilvánvalóan felfüggesztettük annak a lehet őségét,
hogy mindannyian ugyanazokat a dolgokat lássuk,
az empíria tehát szükségképpen különböz đen telíti
látvánnyal a szemünket . E versek alanyának vitat-

hatatlan és behozhatatlan el őnye, hogy arra kényszerít bennünket , — legalábbis abban az esetben, ha
reflexióira magunk is reflektálunk — hogy tekintetünkkel kövessük őt, és egyben azt lássuk, amit ő

Iát. Ezt nem szabad módszertani kételynek alávetni:
a vitrint, a plüsst a még-nem intézményesült, vélet-

lenszerű tárgyat látnunk kell. Újrateremtett és kipattant distancia. A tárgyban bezárt, vitrinné merevedett, átlényegült empíria lerázza magáról az ideologikum fogalomhasználatának terhét s felismerve
sajátos adottságait , jelentést kovácsol magának.
Ire, a vitrin fenomenológiája: a lényeg-nélküliség
játéka, tudor kritikusi bársonynadrág (mely félelmetesen harmonizál a vitrin bársonyával), a radikális
gondolatok papírpénzre váltása, álkonkrétság, a
provinciába rögzöttség dicsfényei, marxisant álöltözékek, egyszóval mindaz, amivel szemben egy
szuverén ember distanciát képes tartani . Ez a tárgy-

szerű megközelítés titka, hiszen a versírásnak nem
kell feláldoznia magát a világ-metaforáknak és a
megismerés történelmileg is lecövekelt pozitivitásá-

nak oltárán. A tárgyszer ű megközelítés visszahódít353 ja, visszacsábítja az intellektuális szemléletet és az,

hogy a szembenállás örököseként pusztán a hasonulás elveit konstruálja , hiszen akkor valóban nem
lenne más, mint a visszahívott gondolatok ésszer űtlen ismételgetése, amellyel viszont éppen tulajdon

radikalizmusát veszélyeztetné. Neki csak a mindennapok mikrokozmoszának ízlelgetésére, az azonos-

ság és különbözőség tudatára van szüksége, a
történelmi hosszmetszetre, amely most betör abba

a körbe, amit a tradíció húzott maga körül és megvilágítja azt. Tudniillik az emlékezetes tradíció cse-

lekvéstana, az utópikusan kisarkított radikalitás intenciói , a kizárólagosság tanításán nevel ődött negativitás, a hagyományos versbeszédet támadó formadöntögetés már nem lehet méltó és értelmes
kritériuma ennek a reflexiónak. Bizonyos értelem-

ben a szóban forgó radikalitás anyaga észrevétlenül
nehézkes — tragikomikus helyzet ez —, hiszen a dis-

tanciából felépített forma akeresve - megtalált, s
szembenállásra irányuló reflexió híján van az evidenciára alapozó szemlélet közérthet őségének.
Ezért akaratlanul is megfosztja magát annak a jogától, hogy aggálytalanul és elfogulatlanul érvényesítse értéktételezéseit; intenciói az értékközömbös

racionalizáció ütlegeléseinek vannak kitéve. De őt
nem nyomasztják a múlt kényszerképzetei, a kardcsiszolgatások hamis alternatívái, az unalmasan
ósdi metaforák, és allegóriák b űnbánó cédulái, az
elszalasztott lehet őségek nyugtalanításai. Teljhatalmának ereje a radikalitás maradéktalanságának
szétrombolásában , a manicheizmus bírálatában rejlik, a jelenlét alanya a megismerésre irányuló, és az
alternatívák létrehozására sóvárgó szellem nem
lehet manicheista.

Itt valami kíméletlenül elsiklik tekintetünk el ől: az,
ami valamikor a jelent közvetítette felénk és a szellem ceruzáját irányította, maga a jöv ő. Az őt ünneplő tánc körvonalai nyomtalanul elt űnnek a ködfoszlányokban, s csak valóságos éji árnyak egyre távolodó lépteiként hallatszanak. Minél el őbbre haladunk
annál kevesebbet beszélhetünk róla. A megismerés
rekurzusa, a tapasztalatkeresés igénye feltörheti a
jelen látszatainak héját, mert mint olyan nem engedélyezheti, hogy az itt-lét homályba vesszen, mégis
a jövő jelképei a szemünk láttára abszurdan magukba fordulnak s kivesznek ebbő l a világból. A térbeli

distancia tisztítótüzébe való belevetés után a reflexiónak az idő dimenzióra vonatkozó distancia nélküliség, a parttalanság poklát kell elviselnie. Ezért nem
összpontosít a hit keresésére, csak saját maximumait akarja sejtetni, azaz kitolni magát ezekhez a
maximumokhoz. Senki sem magasodhat fel a valamikor az utópia talaján lepihent szellem érzelmeihez;
a folytonosan kevésbedő s evidenciákra széthulló
utópizmus nem tisztítja meg szennyétől a világot.
A kocka el van vetve — s legalább nem áltatjuk
magunkat.
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elfordul a lét sötétebb kérdéseit ől és az élmények

viszonylagos igazságaiban keresi igazságait, adekvációit — könnyen meg is találja, mert ahol minden
viszonylagos, ott minden igaz is. Az élmény-fetisiz-

mus színfalai el őtt az ami autentikus, csak irónikusan tud szólni.

Oh, de hol van már az irónia rebellis, felforgató
fegyvere? Olyan korban élünk, amelyben az irónia
eltompult és nem több a rezervátumban háborgó
szellem m űvészi hedonizmusánál. Az iróniának már
csak akkor van értelme, ha az ember önmagát teríti
le vele a porondra és mint a bohóc, aki már eljátszotta a szerepét, keser űen lemezteleníti önmagát az unatkozó publikum előtt. Korróziós történel-

münk színpadán csak irónikusan szólhatunk önmagunkról őszintén és kegyetlenül. De ez már olyan

csőd, aminek kegyetlen ára van: permanens bukás
az önmegsemmisülés árnyékában.
Csorba objektíve még nem lehet ennek az énekese,

viszont már nem vállalhatja a melodramatikus húrokon való ironikus játékot: a rossz közérzet igazolását frivol játékkal. Sajnos ebből az utóbbi hangból
mint több kerül a könyveinkbe: megfeledkeztünk-e
arról, hogy: „az irónia isteni őrület, amely Tamerlánként dühöng, s nyomában kő kövön nem marad"?

(Kierkegaard) Csorba tisztában van vele, hogy az
iróniával alaposan visszaéltünk már, tisztában van
vele, hogy aki drámaian akar látni és nézni, az nem
élhet vissza ezzel az önigazolási lehető séggel. Köl-

végel
lászló

az
öneszmélés
versei

tészetünkbő l ma talán ez hiányzik legjobban: a profetikus komolyság, az öneszmélés pátosza, a világban való lét drámai tudata, a tágabb horizontok
szindrómája. Csorba Béla versei ezt a hiányt pótolják valamelyest. Számára nem maradt más mint
a kényszer: komolyan gondolkodni és újra beleszédülni a nagy fogalmak mély szakadékaiba. Ez pedig
azt jelenti, hogy el kell utasítania a felel ősség nélküli
elégedetlenség fényes emblémáját.
Csorba Béla els ő enigmatikus szerkezetű versei
előre jelezték ezt: destruálták a látszatot. Tanult
szembeszegülés volt ez: nyers és polemikus versbeszéddel, amelyben egy egy élére állított gondolat,
ellenszegülő gesztus, gúnyos fintor, profán kijelen-

Csorba Béla kondenzált és keser ű epigrammatikus
ihlettel írta első verseit. Ezek még rövid kommentá-

rok voltak a lét hosszú textusához. Pontosan átgondolt versvázlatok, intellektuális abszurdumok az
enigmatikus versterekben. A lényegre irányuló gondolati fegyelem lakonikus versbeszédet szült, au-

idővel a „sem-út"-ba torkollott. Az abszolútum keresésére indított levelek kés őbb íródtak, amikor a

látszatok elvetése/destruálása mélyebb és fájóbb

reola-tépő kritikus sorokat a dadogás és a szitkozódás határán. Ennek az útnak az els ő állomása az

sebeket fedett fel.
De ezeken a pontokon kiderül: nem teljesen el őz-

élmény profanizálása. Végre egy költő, akinek a

mények nélkül való ez a költészet. O гбkölt valamit
Koncz István pátoszából, felszippantott valamit a
nagy dilemmák iránti konczi érzékenységb ől. Csakhogy ezeket a kérdéseket Csorba a végs őkig radikalizálta. Koncz verseinek még maradt némi ünnepélyes aurája, ez a költő még demiurgoszi hittel
építette versvilágát, a pokoljárt értelem kalandjaiban

szemében az élmény nem szent, s aki ezért az élmények mögötti súlyos káoszra függesztette tekintetét. Innen má г nincs visszatérés, ebben már nincs

megbocsátás. A kis mámorok csillagai kialudtak,
a látszatok filigrán Istene helyett az alaktalan Moloch
válaszol. A káosz mindent felfal — az élmény mindent elrendez. Csorba célba vette a színlelt élmé-

nyek látszatait, tündökl ő káprázatait, hogy megragadhassa a kevésbé megformálható, azén-en túlmutató lét szikkadtabb talaját. Könnyen címkézhetnénk intellektuális költőnek: az is, de csak abban
az értelemben, hogy tudatosan fordult a szellem

zűrzavarosabb világa felé. Olyan költ ő , akiben
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tés dokumentált egy másfajta ars poeticát. De ez
még csak a negatív látlelet volt: a konkvisztádori út

tudatosult: mi manipuláljuk az élményeinket, az élményeink manipulálnak bennünket. Élményeink
rendezettek, mert eleve viszonylagosak: a konformizmusba vezető út apró élményekkel van szegélyezve. Az élmény áru lett, a kvázi-szubjektivitás

még élénken lüktetett egy teleologikus impulzus.

Csorba világából viszont kiveszett ez a teleológia,
a harmónia feltételezése. A másik ős: Tolnai. Sokfelé vezetnek utak ebb ől a költészetből. Csorba arra
a Tolnaira figyelt, aki a szellem hadiállapotainak
dokumentumait írja, aki következetesen végiggondol-

ta a modern vers ideologikumát. Csorba a „pengéknek tékozló árnyékában" ismét elevenné tette a
modern versbeszédet, amely valljuk be, az utóbbi

években a fáradtság és a kiüresedés jeleit mutatta.
A harmadik fontos forrásvidéke ennek a költészetnek Csorba nemzedékének gomolygó-forrongó lét-

érzékelése, amelyben már dereng a másként akarás
vágya, de még nem kapott tiszta formát. Csorba volt
az, aki életre keltette a nemzedék autentikus alternatíváját, tehette ezt azért, mert szinte belülr ől gondolta végig helyzetük paradoxonjait.
Egyértelm űen utal erre a „szituációra és paradoxonra" egyik újabb verse: a Sortüzet R. D.-re!
„ ... izgágán fürkésző barátok, a magunk esze /
szerint számlálván az átmeneti korszak mitikus lófogait", olvassuk e paradigmatikus sorokat, amelyek
értelmezik Csorba elóbb írott verseit is, és azt az
utat is, amely az elutasítás kényszerét ől a vállalás
kényszeréig vezetett. E versben már minden a helyén van: egy világlátás megtalálta saját historikumát és topográfiáját, egy polémikus, önromboló
gondolat kétségbeesetten fordul vereségeink és
reményeink felé, mint Klee angyala a paradicsom
felé, hogy aztán a „sem-út" egyéni élményeként
túlmutató kalandjait, gondolati kételyeit keményebb
közegben fogalmazza meg: ezekben a sorokban
már nemcsak az annyiszor megénekelt Út metafizikus ábrázolását látjuk viszont, nemcsak az ÚT-hoz
füződő kommentár mered felénk, hanem a megismert ÚT eszmei lényege is feltárul. Teljes egészében feltárul Csorba versvilágának gazdagodása is.
Az enigmatikus versek robbantották a látszatokat, de
önmagukat is. A poentírozott leleplez ő versek nagy
kérdéseket felvet ő világszemléleti versekké alakultak át: a gesztusok lassan koherens szemléletté
transzformálódtak. A gond, amely az elmúlt dolgokat faggatta mindinkább egy önmaga jövőjét védő
reflexióba s ű rítődik. A meglevő, uralkodó viszonylatok mögül felvillanó jövőt, amelyhez az út sokszor,
a becsapottak és az elmarasztaltak tanácstalanságán át vezet. Helyesen emlékeztetett az egyik huszadik századi marxista gondolkodó: az él ők mélységes tanácstalanságát tanúsítja a remény. Ezért
van szükség az öneszmélésre ebben a költészetben: a tanácstalanságon túlinak a megidézése céljából. „Mert mégsem a végbelekből fúj — oldalba
kaphat az idő," olvashatjuk az el őbbi versben. Óneszmélési/eszméltetési kódex: ne bízzuk el magukat a meglévőben. S ugyanezt a rákérdezést, faggatást, vallatást idézik meg a következ ő sorok is:
„Mi több: okkult biztonsági szelep/Gyanánt mészben áztatni koponyánk, /Yorick, nemde tetszet ős
ős-szerep. " Erre a kérdésre visszhangzik az alábbi
sor is: „Tán okosan hátrálni a szó-mágiákba az
ártatlanság sunyi szellem pénzein?"
A felidéző-kérdező verstípus a dermedt, k őkemény
múltat idézi, a cselekvésre utal, másfajta, forró jöv őt
sejtet. Mit tegyünk? mit tehetünk még? mi az értelme tetteinknek? tehetünk-e még valamit? — ezek a
kérdések hallatszanak ki Csorba verseinek világszemléletéből. Költészetének egyik szembet űnő
vonása: a cselekvés lehet őségeinek mérlegelése:
az autentikus lét csak a cselekvésben mutatkozhat
meg. A Stratégia kötetcím is ezt sugallja. Legjobb,
legteljesebb világú verseiben a cselekvésnek és
cselekvéshez f űződő erkölcsi dilemmáknak megváltó-felszabadító-utópikus jellegük van, még akkor is,
ha például a „hosszú menetelés" „az intézményeken keresztül" jelszó, a tegnapi reményeket megidéző gondolat már csak a biakei katalógus vízióját
villantja meg. Csorba: „Hosszú menetelés, / nemde,
ternye, tippan, torma, tök, / az intézményeken keresztül: s botanika / mindének fölött " Blake: „A
csillagok elmenekülnek; menny és kén a főid, / És
mind a hegyek és dombok elsorvadnak, mint a
tök..."

A pusztán szubjektív élmény defetisizálása tehát a
látásmód verdiktje. A történelem hideg kövületei
merednek felénk, mindaz ami volt és van, a fagyos
éjszakák józanságában megfogant víziókban dereng fel. Csorba mindig valami általánosabb, koncepciózusabb rendez őelvek után kutat, verseiben
ezért nem tud megelégedni a pusztán egyéni élménnyel, a személyes tapasztalatokkal. Ami pusztán személyes, az már elvirágzott. Ami pusztán
jelenidejű , az már nem hajt virágot.
Csorba versbeszéde is ezekben a keretekben, eszmei struktúrákban alakul és változik. A múltak folyamatos nyomását a történelmi utalások montázsolásával éri el, váratlan, különböz ő, egymással lazán
összefügg ő időegységeket szimultán módon láttat,
a történelem nem mint múlt, hanem mint él ő,
veszélyes idő bukkan fel. Vagy, ahogyan Walter
Benjamin mondaná: „ ... olyan fogalmát alapozza
meg a múltnak, amelyben a múlt Most lesz, s e
Mostba a messiási Most szilánkjai fúródnak bele."
A szilánkos versmondatok, félmondatok, az egyszavas verdiktek, a káromkodásra hangszerelt meditációk jelzik ennek a versbeszédnek a csomópontjait. S ezekben a versekben azén feloldódik, mindig
mi-rólunk van szó: a versekben egy lehetséges
nemzedék emlékezik egy lehetséges aranykorra.
Egy aranykorra, amely Csorba Béla költészetének
tiszta és nemes utópiafia egyben.
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Az időmértékes verselés dallama számos versben

felcsendül. Vizsgálódásunk tárgyául ezúttal a Cédrusfa ága, 1979 cím űt választottuk, mely öt 10+

toldi
éva
1z
itt-tartózkodás
lehetőségei
Tóth Ferenc: Csontomiglan-csontodiglan.
Forum, Újvidék, 1980.

+9+10+9 szótagszámú versszakból áll. A verssorok daktilikusak, ereszkedd daktilusokból és semleges lejtés ű spondeusokból tevбdnek össze. A
tízszótagos sorokban két daktilus és két spondeus
található meg: -w/--//-w/ -- (pl: „Újra elérlek kék
koronámmal" —4. vsz. 1. sor), míg a kilencszótagosakban két daktilus, egy spondeus és egy csonka
versláb jelenik meg: -w/--//-w/ — (pl. „Vérem elindul, Golgota vár" — 4. vsz. 2. sor). Természetesen

formai licentiák is megtalálhatók, leginkább a cédrusfa szó jelenléte miatt, amikor is az els б daktilus
-- v-re módosul (1. vsz. 1. sor; 4. vsz. 4. sor; 5.
vsz. 1. sor). Ehhez hasonló eltérés másutt is megfigyelhető (5. vsz. 2. sor; 2. vsz. 2. sor). A spondeusok néhol trocheusokkal helyettesít đdnek. Ritmikai

furcsasága a versnek, hogy megalkotója az utolsó
sor utolsó, csonka verslábát emelked ő jambussal
helyettesíti, s ez a szabályostól eltér ő felütés sajátos, disszonáns kicsengést kölcsönöz neki.
Tóth Ferenc költészetének a verselés-kultúra mellett

erénye a gondolati gazdagságra való törekvés, a filozofikus hangnem, a végs б kérdések megválaszolásának igénye. Meg kell mondanunk azonban, hogy
törekvése ez utóbbival kapcsolatban természetszerű leg sikertelen. A kötet els đ fejezetében az erre
a témára íródott versekben pedig fellelhetünk néhány közhelyszerű költői képet is: „különben is
sírok vagytok, cipelitek magatokban a halált" (Megszakított hallgatás); „minden csak akkor érezheti
igazán, hogy él, ha észreveszik, tudomást vesznek
róla és szeretik" (Agónia), „bal lábad előtt most is
ott lapul az a leszakadt gomb: az életed" (Tehetetlenül), és így tovább. Viszont az is tagadhatatlan,

Manapság már igen-igen megkérd đjelezhető az a
költđi attitűd, amely szerint megvalósítható az é гzelmekkel és a költészettel való teljes azonosság, mi-

nek következtében ez utóbbinak tudatformáló-alakító jellege lesz. Ennek folytán ugyanis problemati-

kussá válhat a költđi pózból ered đen jelenlevő töltelékszöveg és a valós megéltség talajáról íródott
mélyen személyes vallomások különválasztása,
gyakran megkülönböztetése is. Ámbár meglehet,
hogy a költői minőség szempontjából ez nem per-

döntđ , a költészethez való etikai hozzáállás szempontjából mindenképpen lényeges.
Tóth Ferenc egy ehhez hasonló költészeteszmény
szószólója. Csontomiglan-csontodiglan cím ű köte-

tét a halál- és szerelemélmény, valamint a népköltészeti mimetikus funkció hármas vonulata határozza
meg. Ez utóbbi mindenképpen újat jelent a korábbi
verseskötetéhez viszonyítva, s az újítást joggal várhattuk el tőle, hiszen a két verseskönyv megjelenése
között eltelt id đ nem kevesebb, mint tíz év. A költ ő
mégsem „robbant be" könyvével, jóllehet nem is

ez volt acélja, az azonban bizonyos, hogy a költ ői
intenció az „ez vagyok én"-re irányult. Annál inkább
tehette ezt, mivel tíz év alatt impozáns mesterséegg
beli tudásra, kim űvelt nyelvezetre tett szert. Osi

hatosban, ősi nyolcasban versel, patetikusan deklamál, rejtđzködik, s a mai költ őknél oly ritkán jelentkező időmértékes verselést újítja fel. Néhány költeménye kis formai-tartalmi tökély. Ilyen többek között

a népi ihletés ű Ráolvasás (hályogra és hervadásra),
valamint az Anyám álma. Mindkettőben a feszültség-
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hogy a képi mikrostruktúra eredetisége is leginkább
itt nyilvánul meg: „Az ág közben gyökeret ereszt
a versbe, és — ha jól figyeltek — kivirágzik a szemetekben" (Balra a kődobálóktól); „Amikor észrevettem, hogy figyelik játékaimat, megállt bennem a
labda" (A kerítésen belül); „Aztán, hogy belém
tört a nyárnak a lombja ..." (Üvegkalitkában).
Talán nem véletlen, hogy a kötet élén az önvédelem cím ű vers áll, amely nem más, mint retorikus

biztatás a múlandóság ellenében. Ebben a versben
figyelhető meg az a fajta átmin đsülés is, mely olyannyira jellemző egész költészetére.

Az első versszakban ugyanis még önmagához intézi
szavait, romantikus hevületében azonban kitágítja
a dimenziókat: a második versszakban már emberiség-problémákkal küzd, eljut tehát a kollektív létérzés fokára. Ars poeticája a harmadik versszakban
mutatkozik meg, Tóth Ferenc ugyanis a „m űvészet

a halál ellenében" gondolatát vállalja, s humanista
módon hiszi annak fontosságát. Miután az els ő
fejezet aszály-verseiben a költ đ fokozottan érzékeli
az élet korlátait, kiút-keresése, a társadalmi mikroközösség felé fordulása indokoltnak látszik. Férfi és
nő kapcsolatára keres választ. Kötetének egyik legszebb verse, az Óriás gyúmölcs a kertben sajátos

szóképekben gazdag, melyekben a hangulatteremt ő
funkció kerül el őtérbe. Témája a szerelem elbizony-

talanodása, éppúgy, ahogy a Hóember versbéli hőse is saját fején érzi a fazekat, s a „megcsúszástól"
fél. Az Aszály után pedig a szerelem teljességének

a vágyát fogalmazza meg. Itt jelenik meg a csontomiglan-csontodig/ah szókapcsolat, amely a népme-

sék holtomiglan-holtodiglan formulájának átmin đsí-

tése, s túlmutatva azon a létidő meghosszabbodását eredményezi.
Mi teszi, hogy esetleges negatívumai ellenére is
jellegzetes költő-egyéniségnek tartjuk Tóth Ferencet, kötetét pedig el nem hanyagolható értékünknek? Létélményének autentikus kisugárzása, a kiállás bátorsága , amellyel vallja humanista ember- és
verseszményét, ahogyan meg-megújuló szkepticizmusa optimizmusra vált át . Nem utolsó sorban kutatásának eredményességében való megingathatatlan
hitével teremt versei köré erőteret, hitelességet.
A népi-szürrealista formák felé fordulása bizonyítja,
hogy a metamorfózis, a mimesis s a játékosság
által egy magasabbrend ű átminđsülésre tart igényt.

Fájdalmas játék tehát a Tóth Ferencé, melyben
azért a pillanatnyi találás kételyeként vagy örömeként felvillan az enyhülés lehet ősége is.

in
memoriam

A kézirat nyomdába
kerülése után érkezett
a hír, hogy Tóth Ferenc
az Ujvidéki Egyetem
Magyar Nyelv- Irodalom- és Hungarológiai
Kutatások Intézetének
tudományos munkatársa 1980. október 9-én
tragikus körülmények
között életét vesztette.
Tóth Ferenc költő, drámaíró és néprajzkutató
1940-ben született.
Munkái : Ösztől tavaszig
(versek, 1961), Vörös madár (versek,
1966), Halál a síkban
(versek, 1970), Áramkorlátozás (színpadi játék, 1971), Јбb (verses
színm ű , 1971), Kálmánt' Lajos nyomában
(Az észak-bánáti népballadák élete, 1975),
A kígyófiú titka (mesejáték, 1977), Csontomiglan-csontodiglan

(versek, 1980).
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nagy
istván
az
írás,
mint
létforma
Csoóri Sándor: Nomád napló, Magvet ő
Könyvkiadó, 1978

Az utóbbi évek magyar irodalmának talán legszebb
és legegységesebb esszékötete a Nomád napló.
Benne a napi kérdéseket, tárlatmegnyitókat, költ ői
életm ű veket, verseket, az öneszmélés útját fölülvizsgáló esszéket szerves egésszé ötvöz egyfajta
költő i lelkesültség, erkölcsi kiállás, a tisztánlátás
vágya. Talán egyedül Illyés Gyulánál tapasztalhattuk ezt a fajta cselekvésvágyat, a gondolatok olyan
fokú sűrítő erejét, amikor az észrevételek nemcsak
jelzőtáblák, de az írás maga is cselekvés, mint
Csoóri Sándornál.
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A Nomád napló gyűjteményes kötet. Benne foglaltatnak a már korábban megjelent prózaköteteinek
esszéi (A költ ő és a majompofa — 1966; Faltól falig
— 1969, Utazás, félálomban —1974), újakkal gazdagítva, mintegy kiegészítve őket, ily módon „szellemi
fejlődésregényt formázva" (Simon Zoltán), egyszersmind nyugtázva azt az igazságot, hogy ajmodern
gondolkodás csak ott és akkor helytálló, ahol és

amikor az idegrendszerbe kövesedett eszme tehertétellé válik, sziszüphoszi példakővé, ami helytállásra és a közösség szolgálatára kötelez. Sajnos, „az
író írás közben is megtanul viselkedni, alkalmazkodni", s így néha „igazságot szolgáltatni, új irányt
adni az eseményeknek" nem lehetséges. Kegyetlenül önvizsgáló, vívódó alkat tehát Csoóri, s ebb ől
fakadó líraiságát, költ ői arcélének határozottságát
a kíváncsiság, a kutatás izgalma alakítja meteortöménnyé. „A szellem nem ismeri a befejezettséget, csak a folytonosságot." —írja az irodalom
magaslati pontjáról vetve pillantást az elmúlt évek
termésére. (A kiegyensúlyozottság ára). Lényegbevágóan fontos ez vizsgálódásunk szempontjából,
hisz Csoóri legszemélyesebb „vallomása közben is
önmagát alakítja." Habár ezt Veres Péterr ől szólva
írta le, az ő írói léthelyzetére vonatkoztatva is maradéktalanul érvényes. 'Az önmagát alakító folytonosság hullámain, er őterein át érkezett a „titkok kapujához," majd a modern költészet kép-, és mítoszteremtő hatalmát számbavéve (gondolunk itt Nagy
László verskatedrálisaira, Juhász Ferenc nyelv-forradalmára), feltárult el őtte a népi kultúra gazdag
tárháza, egyszer űnek tű nő metaforái, szimbólumai
mögött egy átfogó összefüggés-rendszert fedezett
fel. Fűzfapoétás eltökéltségét sokáig Pet őfi szókimondó egyszerűsége, közérthetősége tartotta mágneses terében, s egy nyelvi és képi forradalom
kellett ahhoz, hogy kizökkentse eddigi meggy őződéséből, a „tiszta forrásokhoz" terelve őt. Csoóri,
elérkezve a népköltészethez, a dalhoz és a balladához, meglepő és felfedezésszámba men ő $rhuzamokat talál a nyugati stílusirányzatok (szürrealizmus,
dadaizmus, expresszionizmus, stb.) s a népköltészet egyszer űnek tű nő , archaikus szóképei, nyelvi
fordulatai között. Elemzéssel bizonyítja pl., hogy ez
a dalszöveg-kép: „Elment, elment az én párom /
/ világgá ment egy f űszálon" — lehet annyira képtelen, mint bármely valóság-fölötti, szürrealisztikus
erezetű vers.
Sajátos, tömör és ugyanakkor leny űgözően lírai
nyelvezete van Csoórinak. Ismét Illyésre utalnék,
hisz, ha nem is ugyanazon a lírai h őfokon, de
ugyanakkora elkötelezettséggel, óvó fegyelemmel
ugyanolyan kényes aggályossággal írnak mindketten. Közös gondjuk az anyanyelv ápolása. S amikor
Marshall McLuhan „rémüléseit", látomásait a
makrokozmikus jelbeszédről kétségbe vonja, teszi
azt a „legyőzhetetlen nyelv" érdekében, hisz aki
becsuk egy könyvet, amíg él, sose csukódik be.
(Tengert ébresztő mondatok)
Három ciklusba illeszkednek Csoóri esszéi. A harmadikat lezáró, kisebbfajta könyvvé duzzadó Tenger
és diólevél megrázóan szép és az egész kötetet
meghatározó esszé. Jól megszerkesztett esszékötetről van tehát szó, s amikor ezt méltányoljuk, nem
jogtalan két különösképpen egybevágó, egymásra
rákérdez ő mondatot idéznünk, egyet a kötetnyitó,
egyet pedig az azt záró esszéb ől. „Mihelyt megtanulnék élni, lemondanék az irodalomról" — olvassuk a könyv első mondatában, a mer őben más
témát boncolgató Tenger és diólevél utolsó mondata pedig így hangzik: „Mert kérdezni és választ
keresni is már egy másik írás föladata lehet." A
szüntelen kérdezés, töprengés, kutatás lehet ősége
tehát számára az irodalom, s mint olyan, egyedüli
létformája is.

bicskei
zoltán
ellingtonról

Sokáig nem szerettem Ellington zenéjét és nemcsak

azt, hanem általában a big bandeket sem kedveltem
túlságosan. Az improvizáció kerékköt őit láttam csupán bennük — tévesen. A mai modern nagyzenekari
muzsika itt a Кi zеs improvizációt központba helyező , kortársi muzsikát játszó nagyzenekarokra gondolok, mint amilyenek a Jazz Composer's Orchestra,
Globe Unity stb.) távlatából már Ellington helyét és
szerepét is másként látom. Kommercionális felvéte-

lei, a fehér szmoking, a csokornyakkend ő , a széles
mosoly sokáig eltakarta el őlem az igazi Ellingtont.
Azt az Ellingtont, akit Miles Davis, Charles Mingus

és a tеbbi nagy jazz muzsikus is csak a legnagyobb
elismeréssel emlegetett. Duke persze sose beszélt
kommercionális zenér ől, legfeljebb tánczenéről, de

nem is beszélhetett — ő mindenütt magát adta.
Ellington a zenében mindenféle kategorizálást, besorolást tévesnek tartott (f őleg a mi századunkban,
ahol annyiféle zenei irányzat kölcsönhatásának lehetünk tanúi), csak jó és rossz zenét ismert el. Ezzel
a legteljesebben egyetértve, s épp az ő mércéi

alapján kell a kommercionális m űveit kirostálnunk.
(Ellington megismerését nagyban gátolja nálunk az
is, hogy a rádió és a televízió szinte kizárólag csak
kommerciális felvételeit sugározza.)
Többtételes szvitjei, kompozíciói, hangszerelése —

lényegében egész munkássága kiindulópontja nemcsak a mai kortársi nagyzenekari muzsikának, hanem az egész modern jazznak is. (Hosszú évekig

dolgoztunk és k(zd еttünk mindannyian a jazz zászlaja alatt, holott ez aszó voltaképpen semmit sem
jelent... A muzsika határtalan.) Ellington széleskörűen m űvelt, intellektuális m űvész. Elsőként rugaszkodott el a jazzkompozíciók kеzhelyvilágától (kevésnek érezvén a jazz jászolmelegét). Egy nagykorúbb

zene megteremtésének céljával (a fekete hagyományok megőrzésével) a súlyt a tudatos alkotásra
fektette. A j azz fejlődésében ez a „felülnézeti distancia" elkerülhetetlen volt.

Bár a huszas-harmincas években még nemigen
érezhető, de ettől a pillanattól kezdve lényegében
szertefoszlóban az ösztönös muzsikálás melege, 360

közvetlensége. Ezután ezért a melegségért is küzdeni kell. Az ész és az ösztön évszázados birkózása áttevődik a jazz területére is.

Duke, a „herceg" ismerte a maga zenei gyökereit,
tudatosan folytatja, beépítve zenéjébe, a néger hagyományokat. A nemrég magyarul is megjelent Mindenem a muzsika cím ű önéletrajzi könyvében Sidney
Bechet kapcsán így ír errđl: „Amikor Bechet fújt,
gyakran mondogatta: — Na most megidézem Goolát! — Goola a kutyája volt, hatalmas német juhászkutya. Goola nem volt mindig ott, de gazdája azért
csak hívta, meleg torokhangon. A megidézés nagyon fontos volt ebben a zenében. Ma feln őtt már
a zene, és va/бsággal skolasztikus lett, akkor azonban még „au naturel" ment, majdhogynem ősi
módon: megidézett, üzent, érzelmeket vagy tényeket közölt... de a világon senkinek olyan tónusa
fafúvón nem volt, mint neki. Akárhogy fújnak a mai
klarinétosok, a fa hangját ma már nem hallani, de
én szeretem és hiányolom."
Hogy Ellingtont magamnak felfedeztem és zenéjét

megszerettem, azt a nálunk is kiadott hallatlanul átfűtött el őadású Classic's (1956) ćímű lemezének,

és a nemrégen rádióban hallott, szintén forró légkörű , a negyvenes évekből való Co tt on Klubbeli
hangversenyének köszönhetem. Itt éreztem el őszür
igazán, mi is az az ellingtoni „dzsungel stílus".

Fúvósai intonálásában, hangszínében valóban a
dzsungel lüktet („kabбcák a trópusi éjben”)*. Egy
lépés innen a fiatal Mingus zenéjéig. Ellington zené-

jében nemcsak Afrikát, az afro-amerikai zenét, a
bluest — a néger hagyományokat érezzük, hanem a
klasszikus muzsikáét is. A kompozíciós zenéb ől el-

sősoгban az új hangok után kutató impresszionistákat, a nagy romantikusokat és a barokk nagy épít őmestereit szereti. Helyet és formát találni egy ősi

zenének a XX. században — ehhez átfogó tekintet
kellett. Mondhatni, Ellington a jazz els ő „tudós"
muzsikusa.
Az Ellington big band erejét, hitelességét szólistái

egyéniségének köszönheti. Ebben a nagyzenekar-

ban mindenki hozhatta saját bels ő világát (Duke
a szólókat már komponáláskor meghatározott zenészre írta). Ezt a sokféle színt Ellington fogta еsz-

sze. Ellingtont, a zongoristát a nálunk kapható The
pianist című lemezéről ismerem. Tiszta, finoman ér-

zelmes, biztos építkezés ű játékát nagyon szeretem.

Teljesebb képet róla természetesen csak musicalíjainak, filmzenéinek, egyházi hangversenyeinek isme-

retében alkothatnánk.
Önéletrajzi könyvét olvasva iinkéntelenül is felmerül
a kérdés: Hogyan tudott Ellington a kommersz ze-

nék vonzásában, a kíméletlen verseny szorításában
is végig kitartani; a gazdasági válság s3tét korszakában majd a csillogás éveiben a „hercegi" póz
mögött is ember maradni? Mi volt az a biztos pont,
ami összes tevékenységét (a zene mellett festett
és írt is) összefogta?
Könyve végén Duke rеviden s egy jellegzetes ame-

rikai mondattal így vall: „Hogyan boldogulna az
ember ISTEN nélkül?"

361

* Mi a zene — Duke Ellington verse a Mindenem a muzsika cím ű kđnyvébбl

fenyvesi
Otto

a
zentai
m űvésztelep
monográfiájáról

A második világháború utáni els ő jugoszláv m űvésztelep húszéves időszakáról (1952-1972) szóló kiadvány szerz ői komoly és nehéz feladatot t űztek ki,
amikor 36 képz őművésztől 48 kiválasztott alkotással
fel akarták vázolni a zentai fest őtelep húszéves
munkásságát és ezzel egyúttal mintegy kultúrtörténeti összefoglalást adni a vidékünkön kin őtt m űvésztelepi mozgalomnak.
Talán nekem is ildomosabb lenne erről az „ügyünkről" ugyanolyan elfogultan írni, ahogy azt, mondjuk,
a monográfia szerz ői Tripolszky és Acs tették, de
ragaszkodnék a tárgyilagossághoz és a személytelenséghez. A szervez ők és a résztvev ők a m űvésztelepben az id ő múlásának mikéntjét látják, az évek
szerkezet-vázát, ami m űvekkel van ékesítve. Ezt az
ügyet propagálták, ez a szenvedély f űtötte őket, ezt
érzik napjainkban, ha kissé rezignáltan is. A m űvésztelep ügyér ől és dolgáról nekünk fiatalabbaknak
személyes áttekintésünk aligha lehet, már ha kultúrtörténeti ismereteinket és szenvedélyünket azokéhoz mérem, akik épp ezt a monográfiát írták, szerkesztették, s akik egy valódi ügy szervez ői, irányítói
és gondozói voltak (Tripolszky, Acs, Farkas). Még jó
néhány nevet említhetnék, akik nemcsak Zentán,
hanem máshol is, így vagy úgy, jót, fontosat és
nagyszerűt —ettől lejjebb ne adjuk —csináltak e
téren.
A m űvésztelepi mozgalom feladatokat vállalt és
véghez is vitte őket. Nem külterjessége, extenzitása,
hanem az alkotások, a képz őművészet meghonosításából vette ki a legnagyobb részét ez a telep,
nemcsak azzal, hogy példát szolgáltatott a többi
kisvárosnak, minthogy els őként hívta meg a fest őket, hanem a közönséggel megvalósított szoros
kapcsolatteremtés által is; kísérleti volta is ebben
mutatkozott meg. A kapcsolatkeresés szabadabb,
kötetlenebb formáit m űvelték a m űvészet és közönsége viszonyában, csak sajnálhatjuk, hogy a két
aktív évtized után a zentai m űvésztelep nem újhódolt
meg újabb kezdeményezésekkel, ötletekkel és hogy
napjainkban majdnem csak névlegesen létezik.
Figyelembe véve azt a tényt, hogy a m űvésztelepi
mozgalom képz őművészeti életünk mennyiségi és
minőségi, feltöltődését, átmin ősülését hozta magával, logikusnak és elvárhatónak látszik, hogy a
monografikus összegezésben ezt valahogy viszontlássuk. Ebből a szempontból azonban igen problematikusnak mutatkozik a meghúzott fejl ődésvonal.
Valójában nincs is elemezve a telep húszéves érlelődése, nem találunk itt semmilyen rendszerezést,
értékmentést. Minden a dokumentális szintjén marad, miközben érvényesül a közhely, hogy él ő
művészek m űvészetéből nagyon hálátlan feladat
művészet-történelmet csinálni. Tripolszky A művésztelep története című írása a naplószer ű , adomázó
feljegyzések szintjén marad, inkább m űvelődéstörténeti adalék, mint igazi m űvészettörténet. Ács József tanulmányában orfikus szenvedéllyel értekezik
a m űvésztelepről, mint jelenségről, ám nem sorakoztatja fel annak kivételes egyéniségeit és ami
még fontosabb lenne, m űalkotásokat sem elemez.
„Nincs szándékunkban kimerít ő válaszi` adni, a tudomány felelősségével szólni, inkább az emlékezés
szépségét és elfogultságát hívjuk segítségűl, ami
természetesen kockázattal jár, de nem lehet csupán szubjektív értékűnek tartani." Ebbéli szándéka
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az egész szövegre jellemz đ, ezért írása külön élemzést igényel, ugyanis bđségesen szerteágazó tapasztalatai és gondolati csomópontjai vannak tanulmányának — igaz kicsit összefüggéstelenül tagolódnak a problémagócok , de egy kis olvasói átszervezéssel tudatosíthatók:
Ács több helyen emlegeti a művésztelep periódusait, eszerint a mozgalom szakaszai a következ ők:
1952-tő l 1957-ig, az öt örömteljes arl<ádiai év dús
koloritású tájképfestészettel, posztimpresszionisztikus-expresszionisztikus felhangokkal, pro it contra
Konjović-Bosán. A második szakasz 1 957 -tбl lehetséges , amikor új törekvések, gyors változások uralkodnak el. Az absztrakt m űvészet nagy térhódítása,
az angazsált mű vészeti eszmék jelentkezése jellemzi ezt a korszakot . A harmadik id őszaknak Acs
a húszéves jubileumi éveket veszi, amikor már csak
névlegesen létezik a zentai telep.
A művésztelep anyagi helyzetéről így ír:
„A mű vésztelepek kezdeti jó anyagi alapja fokozatosan csökkent, azzal is, hogy Vajdaság-szerte
mind nagyobb számban létesültek képzőművészeti
intézmények. A múzeumok, képtárak szaporodnak,
a képzőmű vészetre adott pénz összmennyisége јбval több ugyan, de nem az alkotómunka, hanem az
intézmények kapják. " „A vásárlások állandó visszaesése, az anyagi alap romlása a középszer űséghez
való illeszkedést vonta maga után, az eszmények
rovására. "
„Mind több anyagi eszközt vittek el a közvetít ők,
a mű vészeti intézmények, az alkotók és az alkotások helyett. A bázistól, vagyis az alkotótól, és a
művészteleptől elidegenítik az alkotást, a munkát."
„A mérleg: a m űvészek pénzelik a művésztelep
fenntartását, nem 100%-ban, de túlnyomórészt."
Művésztelep és elmélet:
„ ... a m űvésztelepnek húsz év alatt az elmélet
hiányzott, a kritika, a kreatív gondolat kevésnek bizonyult, s más tényezőkkel együttesen kríziseket
eredményeztek." „Kritikai felmérések nem születtek, de a felismerések, a felfedezések örömmel töltötték el a m űvésztelepi mozgalom szervezőit és az
állandóan részt vevő művészeket. "
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Művésztelep és közönség:
„Ha a közönségnek meg is voltak a szellemi igényei, nem tudták a társadalmi változásokkal járó
esztétikai változásokat is tisztán felismerni és magukévá tenni... a kulturális tényez ők mulasztása
az volt, hogy nem mozgásukban nézték a jelenségeket, hanem a közéгthetбség jogán olyan m űvészetet követelnek, amellyel szemben semmiféle ellenállást nem észlelnek majd." „A közönség nem
értette (a m űveket), de a művészek olyan magabiztosan és kizárólagosan lépiek fel, hogy a közönség
látszólag ' elfogadta, anélkül, hogy sok köze lett
volna hozza, s anélkül, hogy ezzel foglalkozott
volna." „A közönségnek általában a m űvészek
5-6 évvel azelőtti alkotásai tetszettek, öt év múlva
az tetszett, ami azelőtt tetszett, az viszont nem,
amit épp akkor csinált a művész stb" ;,Végül is a
polgárok adják a pénzt a m űvészetre. Lehet művészet nélkül is élni, pótm űvészettel lehet helyettesíteni a valódit, álművészet is létezik. Csupán megállapodás kérdése, hogy milyjen művészi értékrendszert fogadunk e/ és akkor az igazi értékek száma
megcsappan." „ ... időközben a közönség megfiatalodott. Egész korosztály nőtt fel."

Művésztelep, művészet, művészek?
„Az egyéni kifejezés volt a legmagasabb cél és
mindenki becsvágya. De mindennek a kialakítása
a művésztelepeken és azokon kívül ment végbe. "
„A városi festő a vidéken nem találta meg azt a
kényelmet, amelyre időközben rászokott, és ha eljött a művésztelepre, kirándulásnak tekintette azt és
nem avatkozott a környezet kínálta problémák földerítésébe vagy megoldásába . A kiállításokra a
művészteleptől független alkotásokat küldött." „A
művésztelep két hétig, jobb esetben három hétig
működött, a többi idő alatt a művészek máshol és
másból élnek. A műtermi munkát föltételezhetjük az
év többi részében, míg a művésztelep csupán rövid
föllépés, amire a m űvészek otthon készülnek. A
műtermekben kezdetben még ugyanaz történt, mint
a művésztelepeken, de rövidesen már más kezd
kialakulni mint ami a kisvárosi telepeknek megfelel."
„A zentai művésztelep évről évre egy-egy festő
fejlődésében valami újat jelentett, valami újnak a
kezdetét vagy folytatását, végül valaminek a kialakulását hozta. A 2-3 hetes ott-tartózkodás alkalom
volt a koncentrációra, am űvészi-alkotói előkészületekre." „Egyes résztvevők akik ugyan lehetnek ió
művészek, de nem ismerik és nem érzik a környezet szellemét, magukkal hozzák általános témáikat,
művészetüket vagy egyszerűen kirándulásnak veszik a telepi látogatást, ezektől nem várhatunk mást,
mint pózolást "

Amint a kiválogatott szemelvényekb ől láthatjuk, Ács
József elkötelezett, tudatos koncepciót kialakító te-

lepet, m űvészetet hirdet, a társadalmi és gazdasági
viszonyok korrelációjába lép ő telepi aktivitást keres,
emellett valóságunk egy egész széles skáláján figyeli, ellenőrzi a művésztelepi létforma alakulását,
istápolását, megértését ( elmélet , gyakorlat , anyagi
alapok , szervezők és résztvev ők viszonyulása, közönség). Acs problémái nemcsak zentai kelet űek,

hanem nagyon is általánosak, nemigen lokalizálja
őket, pedig ez a monográfia a zentai telep mozgalmi
részesedésérő l szól. Megközelítésmódja ezért nem
kötődhet művekhez, konkrét esztétikai megvalósulásokhoz, ami a legfontosabb lenne , mert csakis a
kiépített struktúrák, produktumok képezhetik valóságos anyagi bázisát m űvészettörténetünknek , hagyo-

mányunknak.
Minden nyitva hömpölyög, nem pontosul semmi,
még 30 év múltán sem tisztázták, hogy mi volt a
művésztelep, miért volt rá szükség, meddig és
hogyan funkcionált, mit kaptunk tőle?

Mert amit ebben a monográfiában a válogatott képanyag nyújt, az elszomorító, egyenesen lesújtó. A
telepen résztvev ő 75 művész közül 36-uktól 48 rep-

rodukciót láthatunk. Irritáló az a pontatlanság és
gondozatlanság , ami a képek jegyzékében el őfordul. Először is, a színes képek jegyzéke összeviszsza van keverve , alig található benne egy-két pontos adat . Másodszor , a színes reprodukciók közül
hat előfordul a fekete-fehérek között is. Vajon mi
szükség van rá az utóbbiak között? Ez még azonban a dolog technikai része . Amit a monográfia
összeválogatott ,,kötelez ő " képanyaga sugall, az is
megdöbbentő . Ugy érzem, err ől a műalkotások
nyújtotta összképr ől is szólnom kell, mert egy ilyen

monografikus válogatás kiindulópontjául szolgálhat
a mindenkori m űvészettörténet és a kritikai értékelés

számára.

A vajdasági képzőművészet fejl đdése megkésett
fejlđdés , ezt a zentai alkotásokon is láthatjuk, els ősorban azért, mert szinte majdnem nyomtalanul
múlt el felettük az id ő, a korszer ű m űvészet forrongásai . Az újszerű formai és társadalmi jegyeknek
csak nagyon halvány , szégyenl ős nyomai bukkannak fel , jórészt majdnem kimutathatatlanul , vagy kimutathatók , de nem szolgálnak senki érdemére.
Képzőművészeink képi világa , orkesztrációja a hagyományos formavilág b űvkörében maradt. A tájfestészetben ahelyett, hogy a m űvész irányítaná a
szemünk elé tárulkozó képi formavilágot , valóságot,
a táj rabjává lesz, sablonos , banális képi normák
lettek úrrá a vásznakon . Az absztrakt festészetben
a maszatolás , az előregyárbоtt absztrakt képelemek,
vitatható funkciójú ábrázoló jelek , stilisztikai elbotlások a jellemzők. Mindenen ott a konvencionális és
az eklektikus stigma . A monográfia képi világának
egysíkúsága folytán az üzenetek dekódolása legtöbbször nagyon is egyértelm ű , csonkítva ezzel a
műalkotás többértelm űsége által létrejöhet đ intellektuális élményt . A művek kerülik az irracionálisat,
a különösséget és gyakran engednek a természeth ű ségnek.

Az absztrahált valóság és a m űalkotás belsб valósága közötti distancia híján csak ritkán kerül sor
autentikus képi világ kivetítésére. Sok ebben a monografikus képanyagban az esetlegesség és a lehúzó tájbagyökerezettség , megtagadván ezáltal a
művészet természetéb ől eredő sajátságokat : a világ
újrateremtésének , átértékelésének , a valóság intellektuális átmin ősítésének lehetőségét. A zentai m űvésztelep és általában a mozgalom nehezen tud
úrrá lenni a képanyag lesújtó egysíkúságán, hisz,
tudjuk , a művészek az igazán jónak tartott m űalkotásaikat féltve dédelgetik és nehéz szívvel válnak
meg tőlük, többek között ezért is gy űlt össze annyi
félresikerült munka a telepi galériákban , lerakatokban.
A m űvésztelepek csak szervezeti formák voltak, és
ma is azok , pontosabban , intézmények , amelyeknek
lehet története, menete és amely úgy-ahogy egy
ideig lokalizálni tud egy m űvészt, egy m űvészetet.
A legfontosabb pedig azt tudni, hogy a telep van
a m űvészetért és nem fordítva. Ennek reményében
soroljuk a zentai m űvésztelepet „az igazak, a szépek, és a jók" ügyéhez.
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lapjairól -, mint pl. Rushing, Muddy Waters és Horace Silver, aki nyomorék-voltát isteni stílussá kényszerítette, emelte. Mindezt azért is említem, mert
Bicskei Zoltán a JAZZ-NAPOK szervezéséb ől, az
újvidéki jazz-reneszánsz beindításából is komolyan
kivette a részét. (Különben, éppen az ő szervezői
képességének köszönhettük tavaly az els ő újvidéki
Szabados-koncertet is!)
Bicskei azok közé tartozik, akiket kisgyerek kora óta
ismerek , akiknek rajzolói, filmes és általában szellemi fejlődését közvetlen közelr ől kísérhettem.
Mint rajzolóban a B. Szabó -Dobó- Maurits-vonal
méltó folytatóját, továbbviv őjét látom —íme, egy ember, akinek tán majd lesz elég ereje és tudása
összefogni e gubancolódó - foszló rajzvilágokat!
Munkáin, persze, látni azt is, hogy ismeri és szereti
Barcsai, Tóth Menyhért, Konjovi ć, Szalag, Szabó
Vladimir és hát Becon valamint Veli čković rajzait is.
Igen, már e különös kett ős névsor is felettébb beszédes, előlegezi mondandóm lényegét.
Szén, ceruza és tus, olykor kombinálva — szinte
színes világ:
NIGRUM NIGRIUS NIGRO.
Létező és kreált jazz-zenészek portréi. Dormán
ilyen jelleg ű fotóinak az ikerpárjai — milyen gyönyör ű
képeskönyvet lehetne csinálni bel őlük! Azt hiszem
itt, Donnán kapcsán kell megemlíteni Fejes László
jazz-fotóit is — most zárult kiállításának katalógusában írta Szabados , a jazz tán legnagyobb utópistája:
„Ma a dzsessz-muzsika csupán képi krónikásának
lenni is hálás dolog, akinek a végét járó századunk
e sajátos jelensége egy születő művészet friss
úјdoпságait kínálja ... "

Es mindenképpen meg kell említenünk Gyémánt
László jazz-festészetét is. Hanák Tibor filozófus
Gyémánt bécsi tárlatát kommentáló szavai számunkra is felettébb tanulságosak, eligazítóak.

tolnai
Otto

bicskei
zoltán

(várady
tibornak)
A 2. ÚJVIDÉKI JAZZ-NAPOK-on, a Gonda koncertet követően, nyílt meg Bicskei Zoltán rajzkiállítása.
Régen volt már ilyen hangulatos —adekvát tárlatmegnyitó városunkban: Jovan Milinov triója és Lévai
Laura fuvolam űvész játszott, meglep ő invencióval,
majd kitűnő jazz-filmeket láthattunk, melyekben
365 olyan figurák bukkantak fel — akárha direkt Bicskei

„Gyémánt László nem a jazzt festi, hanem a j azz
szerint fest: rögtönözve, gyorsan, fordulatos érzékenységgel, a ritmusnak átható szerepet hagyva...
A jazz-zene körülfog, behatol, idegeinkbe,átjárja
az auditív és motorikus központokat, de csak a pillanatban él: hatása csaknem a hangzással egyenlő.
Gyémánt László meghosszabbítja a pillanatot, képein örökkévaló lesz a most („nunc aeternum!” ),
megőrzött a mozgás, a lüktetés."

Mondom, belülről ismerem Bicskei rajzvilágát, tán
senki jobban, és konkrétan e sorozat születését is
rendszeresen kísértem a Telep egyik utolsó házának manzardján — és mégis, amikor el őször pillantottam meg őket így együtt, üveg alatt, a falon: megdöbbentettek. Valami olyant fedeztem fel, amit eddig nem vettem észre munkáin, aminek a lehetségességében egyszerűen nem is hittem.
Nem hittem a fehér, az európai jazz lehetségességében. Úgy gondoltam, a fehér ember csak vágyakozhat a forró lélekzet (a forró lélek) ut đn, csak küzdhet érte, csak birkózhat a jazz-hangszerekkel és
ez eredményezhet jó, kit űnő zenét, sőt ez a nosztalgia bizonyos pillanatokban több is lehet, mint maga a jazz, de jazzt nem eredményezhet. LeRoi
Jones a jazz-avantgarderól beszélve ezt így fogalmazta meg: „Ebben az értelemben semmi, ami európai, nem tartozik a tárgyhoz. " Sőt még azt is

hozzá kell tennem, hogy ért egyáltalán az új jazz
lehetségességében is kételkedtem .. .
És most ezek a rajzok, egy autentikus jazz-élményről tanúskodnak, autentikus jazz-élményt képesek
nyújtani. E lapokat vizsgálva most azén szemeimben is valami boldog bazedov hajszálgyökerei mutatkoznak, mint e rajzok forró lelkület ű , forró lélekzetű zenészeinek, konkrétan pl. a grafit-selyem
zakós, James P. Johnson szemeiben. Sötét, morbid
melegség.
Nagy fej-tömbök, melyeket — az üvegfújókhoz és

békákhoz hasonlatosan — valami emberfölötti er őlködés, forró hang olvasztott meg: deformált. laming-

sziveri
jános
a
„megrajzolt"
zene

way szétvertfej ű , féleszű bokszolóit juttatják eszem-

be. Pontosan e deformáció hozza meg számára
a lényegi formát. Így Bicskei többet és mást tud

mondani, mint azok a m űvészek, akik csupán a jazz
szerint festenek vagy csak képi krónikások. Az

újfiguráció, illetve a fotórealizmus utáni már-már

rövid jegyzet B. Z. rajzaihoz

dokumentumjelleg ű figuráció m űvésze végezhette

csak el ezt a feladatot.
Bicskei jazz-zenészei, jazz-énekesei Bacon üvölt ő

pápáinak és Veli čković üvöltő orátorainak párjai —
ellenpárjai. Koncertjei Bacon és Veli čković színhelyeinek (L'ieu), „veszt őhelyeinek" megfelel ői. Itt is

maximális erőfeszítés, brutális dinamika, élethalálharc tanúi vagyunk, azzal a különbséggel, hogy itt
mindezt nem a félelem, nem a borzalom, nem a
látható vagy láthatatlan gyilok okozza, hanem valami — tán ezeken túli?! — boldogság .. .
Így Bicskei az elsők egyike, akik a modern m űvé-

szetek rútját, brutalitását, üvöltését, feketéjét megőrizve-megszüntetve pozitívummá, énekké, zenévé

tudják változtatni.
Mint jazz-kritikus, Bicskei az újabb radikális jazzért
lelkesedik (Mangelsdorf, Shepp, Brextonék, Chica-

góék, Szabados), ám mint rajzoló, azt a világot is
képes megérinteni, amelyről Vian tudott tán leglelkesebben, legszebben beszélni —elég ha ismert
Előszavacskájából idézünk:
„Csak két dolog van: a szerelem, mindenfajta szerelem a csinos lányokkal, meg a New Orleans-i
muzsika vagy a Duke Ellington-féle. A többinek el
kéne tűnnie, mert a többi rút..."

Visszatérve a Dormán-Bicskei-féle könyvre tett javaslatomhoz, megjegyezném még, hogy egy ilyen

könyv kiadásával tán arra is felhívhatnánk a figyelmet, milyen nagy szerepe volt a jazznak az új
vajdasági költészet megszületésében — legjobb költőnk, Domonkos maga is jazz-zenész volt.
Befejezésül: ha Bicskei Zoltán ilyen lényegi relációt

tudott találni egy „távoli" világhoz, minden bizonnyal
lényegi relációkat tud majd felmutatni itteni és mostani világunkkal is .. .
Bicskei Zoltán 1958-ban született Kanizsán; a budapesti iparm űvészeti középiskola játékszakán szerzett diplomát; ez az els ő önálló tárlata.

Valahogy nagyon elszoktatott ez a rohanó, gépimatematikai sablonvilág attól, hogy az értelmet egy
pillanatra háttérbe szorítva, emocionális alapon közelítsem meg „véresen komoly játékainkat": a
művészeteket. A legújabb képz őművészeti tenden-

ciák, túlhangsúlyozva a gondolatiság szerepét, a
befogadás szintjén is megkövetelték a m űvésszel,

műalkotással való értelmi azonosulást. Úgy t űnt,
hogy a látvány kötetlen, képi élvezete a múlté lesz;
a vizuális m űvészetek megfosztatnak lényegükt ől:
magától a vizualitástól.
Egy ilyen pillanatban jött Bicskei Zoltán szén- és
ceruzarajzokat tartalmazó tárlata, hogy ismét fölvetődjön bennem a kérdés: miért elhanyagolni a m űélvezés emocionális tényez őit? Miért ne lehetne
egyszer —úgymond — „tudománytalanul" közelíteni
m űvekhez, és affektív telítettséggel szólni alkotásokról, melyeket megkedveltünk, melyeket szeretünk?

Bicskei tárlatának anyaga els ő pillantásra anakronisztikusnak t űnik. Nem csupán rajzeszközei teszik

azzá (szén, ceruza, papír), de romantikus szemlélete is ezt sugallja. Olyan korban akarja glorifikálni
az érzelmeket, a lélek egyszer ű tisztaságát, mint
a XX. század utolsó negyede, amikor az elidegenedés, az elgépiesedés eddigi legmagasabb szintjüket

érték el. Az abszurd és az irónia korában. Könnyen
megállapítható tehát, hogy fanatikussal, mai don
Quijotte-tal van dolgunk, és éppen ezért anakronizmusról sem beszélhetünk. Egyszer ű megmagyarázni, hogy miért nem: Bicskei j azz zenészeket, j az z

szituációkat rajzol, tehát saját szellemiségével szinte azonos dolgokat. A j azz zenének keres egy más
minőségű közegben alternatív megfelel őket. Ön-

magához hasonló fanatikusokat,a zene megszállottjait rajzolja. Nem vagyok kimondott é гtöje a jazznek
— noha legelementárisabb zenei élményeim között

Dave Brubeck egyik kifogástalan kompozíciója is
helyet kapott — annyit azonban mégis mond számomra, hogy felismerjem a rajzok j azz-léthangulatát, specifikus érzelmi telítettségét. A m űvek befoga-

dásánál pedig ez már jelentős többletnek tekinthet ő.
Persze — ezt mindenképpen meg kell hogy jegyez-

zem —, amikor e rajzokat szemlélem, csak másod
vagy harmadlagosan gondolhatok arra, hogy mi is
inspirálta múvészünket aszóban forgó anyag megalkotására. A m űveket elsősorban belső törvényeik
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éltetik és csupán megközelítésmódunk szubjektivitásából következik, hogy figyelembe vesszük azokat
az affektusokat, melyek alkotónkban munkáltak az
ihletés pillanatában.
Bicskei Zoltán — mondhatnánk — gyermekké válik,
amikor papírközelbe kerül. „Nem kellene a költ ői
tevékenység els ő nyomait már a gyermekben keresni?" — teszi föl Freud a kérdést. „A gyermek
legkedvesebb és legelmélyültebb foglalatossága a
játék. Talán azt mondhatjuk: minden játszó gyermek
úgy viselkedik, mint egy költ ő, amikor saját világot
teremt magának, helyesebben, világának dolgait új,
neki tetsző rendbe sorolja." — folytatja. Bicskei
gyermekként rajong, de költőként rendszerez. Költ ői
szemléletmódja a ceruzával rajzolt meseszer ű tájképein még kifejezettebben jelentkezik, mint jazzrajzainál. Nem tervez herélt racionalizmussal, és
nem operál szellemi klisékkel. A zenét rajzolja, annak „legaktívabb" pillanataira összpontosít, érzelmileg teljesen azonosulva az extázisban lev ő zenészszel. Munkáit magas fokú átéltség jellemzi, ámbár
ez önmagában még nem képezne értéket, — figyelemre méltó rajztudásával kapcsolódva azonban
már igen.
Persze, amikor elragadtatással szólok a tárlat képeiről, korántsem gondolok a teljes anyagra, s őt
— ha nagyon őszinte akarok lenni —, a kiállított
munkák kisebb hányada váltott ki bel őlem ekkora
elismerést. Ezek közül James P. Johnson és Fred
Henderson portréját, illetve a Jazz II. cím ű rajzot
külön kiemelésre tartom érdemesnek.

ahonnan is elővillannak az összegubancolódott agytekervények. E munkával szinte ellentétes — a plakátunkon is látható — J. P. Johnsonról készült rajz.
A jazz-zongorázás klasszikusa, törékeny madáralakjával, melankólikus, elvágyódó tekintetével inkább a csönd felé tendál, mintsem a zaj, a zene
irányába. A tárlat leglíraibb munkája ez, itt bontakozik ki legegyértelm űbben a m űvész érzelmi-lírai
szemlélete. A csíkos kabát már-már anyagszer ű
érzékeltetése jócskán elüt egyik-másik kevésbé sikerült rajz darabos expresszivitásától. Véleményem
szerint ez az út a követend ő, mely lehetővé teheti
az újabb értékek kihordását.
Bicskeinek ösztönös érzéke van a kép megszerkesztéséhez. Kompozíciói szinte mindenütt kifogástalanok. A Jazz II. ilyen szempontból is kit ű nő munka. A kissé jobbra tolódott dagadt fejet a filigrán
mikrofonnal ellensúlyozza. Egy hatalmasra méretezett amorf fej a mikrofon el őtt. A száj monumentálisra kitátva. A túlméretezett fogak, miel őtt még
szétmorzsolnák a szivarnyi, szürke mikrofont, belevésődnek a papír sz űzi fehérségébe. Rajzain a
festő i látásmód uralkodik. Éles vonalak helyett felületekkel operál, érvényesítve szinte az összes árnyalatot a fehér és a szénfekete között. Ezáltal éri el
azt a nagyfokú plasztikusságot is, amit külön értékként kell itt elkönyvelnünk.
Nézve Bicskei szívvel-vérrel megalkotott néger muzsikusait, akaratlanul is felidéz ődik bennem Lorca
Óda Harlem királyhoz cím ű versének néhány sora:
„Négerek, Négerek, Négerek, Négerek.

Bicskei portréi nem igazi portrék, vagy inkább nem
szabályos portrék. „Átmeséli" az arcokat, elvesz
belőlük és hozzájuk ad valamit; saját szemléletével
gazdagítja őket. A végső eredmény legtöbbször groteszk ábrázat, deformálódott fej, a karakterisztikus
vonások már-már túlzott kiemelésével.

A vér nem lel kapukat hanyattfekv ő éjeitekben.
Nincs pirulás, csak a vér tajtékzik a b őrök alatt,
ott él a tőr tövisében, a táj kebelében,
csipeszei s rekettyéi alatt a rákos mennyei holdnak."

A Henderson-portré óriási tömeg ű figurát ábrázol.
A duzzadt váll, a bikanyak, de még a dagadtra
fújt szakszolon is ezt igyekszik tükrözni. A hamu367 szürke, göndör haj felnyitott koponya hatását kelti,

És Bicskei bőre alatt is tajtékzik a vér. Ezért mondhatom akkora határozottsággal, hogy ő nemzedékének/nemzedékemnek legelementárisabb tehetség ű
képzőm űvésze.
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