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Ez mindenki vétsége nem csak az enyém. 
Nem én tettem. Nem én teremtettem a világmindenséget. 
Nem én loptam el dr. Mahler garázsának a tetejét a 
tyúkketreceimre 
ahol hat kis pipit tartottam hogy odacsaljam 
az iskolatársaimat hadd játsszanak velem a 
hátsó udvaromban 
Űk lopták le a tetőt és át is megyek az utcán a cukorkásüz/etbe 
és megmondom az öreg nagybácsimnak az üvegpult mögött hogy nagyon 
haragszom a barátaimra 
mert azokért a palákért mind rám hárult a felel ősség — 
A múlt éjjel álmodtam hogy újra megvádoltak az utcasarkon 
Le kellett hajolnom letolni nadrágom és ők elnáspágolták a 
hátsóm én pedig szégyelltem magam 
elpirultam meztelen voltam forróság öntött el megkeményedtem. 

az 
elme 
lélegzete 

Ültem így keresztbe vetett lábakkal a Teton Space kerek párnáján 
levegőt szippantva a mikrofonos alumínium szószéktől 
testhossznyira 
levegőt fújtam a tanító fábólgyártott sárgapárnás 
trónusára 
levegőt még messzebre megkerülve az üdv félig kiürí-
tett poharát a légző  guru kezében 
lélegeztem a húsos levelű  zöldellő  növényre a 
cserépben 
lélegeztem a sangha képét visszavetítő  hatalmas tükrök 
közt a meditációk kávéházában 
Lélegzetem orrlyukamon lövellve ki az estnek ragyogó 
ablakokat rohamozó lepkéjére 
ki a szürkületi nyárfák szeptemberi lombozatának sárga 
rezgésébe a hegy lábánál 
átlélegeztem az ormán, hó púderozta, lustán omló, szell őző  
felhők fehér habjával körülvett szirtjein túlra 
szelesen a Tetonokon át Idahóba, a szürke hegyláncokig a kék 
űr alatt miket 
gyengéd széllökések ostromolnak, lélegzetemmel Nyugatra 
hegyi fű  hullámzik a fuvallatban Wasatch irányába 
Fújdogál délre Salt Lake kés ő  őszi fatemplomos 
utcáin, 
fehér sógor örvénylik emelkedve a vastag ólombevonatú tó partján, 
por száll át Kennicot szakadékán a masszív Unit Rigig, 
távolabb Reno neonfényes, dollárkő tegeket harácsoló főutcáján 
végig a járdaszélen 
fenn a Sierrákban tölgyfák az őszi fagyok által letarolva 
a csúcsokon már elkezdődött a hóvihar, 
lélegzetvételnyi ima lenn Kitkitdizze zöldes levelei közt 
közel a földhöz, 
Gary  zsindelyes háztetején át, a templom pillérén is, sátrak 

417 	és manzanita orsók a Sierrák fenyvesében — 



lehelet borul Sacramento völgyére, szél zúgása lefelé a 
hatsávos autópályán az Öböl-hídon át 
levegőben vibráló papírzene a Montgomery  úton, galambok vitor-
láznak le a Washington Park fehér tornyából alkonyat 
előtt - 
a Golden Gate alatt fehérsapkás hullámok siklanak ki az óceán 
kiterjedésébe 
andalító szelek Hawaii szigetén a Hotel pálmái közt, nedves 
forróság söpör végig a légi támaszponton, nedves leveg ő  
a guami vámház rohadó viskójában, 
tiszta szelek belégzése Fiji pálma és korall partjain, Suva 
faszerkezetű  szállodáinál zászlók csattognak, taxik 
robognak el a péntek esti fekete korzózók mellett, a 
rockandroll diszkó angolneon ritmusára lüktető  ablaka alatt - 
egy rövid heppre Sydneybe, és a hegyoldalon túlra ahol gombák 
tenyésznek laposan a tehénpottyantásokon, lenn 
Adelaide sikátoraiban muzsikaszó űti meg a fülemet 
a Brian Moore Dobro - 
még tovább Darwin-földre, a Gove-félszigetnél zöld óceán szell ője, 
Yerkalla fecsegő  falusi nótái ragadnak a remegő  
hullámokra 
Hahó, szél fodrozza Japán északkeleti merkuri vizeit, tompa 
fagong visszhangzik a kjotói templom termében a temető  
ringó füve alatt 
Ködsziréna szól a Kínai-tengerben, eső  zuhog Saigonra, bombázók 
rajzanak ki Kambodzsa egére, ihletett mütyürke 
kőből Avalokiteshvara sokarcú tornyai Angkor 
Wat a hűvös éjben, 
ópium-pöffentés Bangkokban a sárguló szájon át, hasisfüst 
ömlik vastagon a szakállas saddhu szemüregéb ől és 
orrlyukából Nimtallahban .. . 

Pireneus hullám-korbácsoltan, Velence csatornáiból a víz 
kiömölve a Szent Márkra, a tér elárasztva és sár a 
márvány küszöbökön, a Zatteren góndolák fityegnek 
zsinegeiken, 
hideg szeptember húzódik be Milánó árkádjai alá, fagyos 
csontok és felsőkabátok kerepelnek a Szent Péter téren, 
lefelé a Via Appián síri csend honol, dermedt domborm űvek a 
kihalt úton, egy felfelé kaptató öregember 
zihálása - 
át a Szküllán és Kharübdiszen, szicíliai dohány füstje fújva ki 
a fedélzeten túlra, 
Marseilles-ben széngúlák fekete párája kúszik a felh őkbe, 
mozdony fehér gőze lövell egész úton 
Tangerig, 
egy szippantás a vörös árnyalatú provánszi őszből, a hajók las-
súk a Szajnán, a' zúrih őlgy szorosabbra fogja köpönyegét a 
derekán, az Eiffel-torony vasfején - 
a kanálison hajózva durva feketezöld hullámok, a londoni 
Piccadillyn sörkonzervek gurulnak Erósz beton melle 
alatt, a Sunday Times felemelkedik és megkapaszkodik 
a szökőkút nedves lépcsőjébe 

Labrador fehér és fagyos leheletű , lenn New York kanyonjaiban 
manila papírzacskók sietnek Wall felé a Lower 
East side-ról - 
Lehelet apám feje fölött Patersonban Park Avenue -i 
lakásán, 
hideg szeptember fújdogál az East HilIrŐI, Cherry Valley jávorai 
rőten rezegnek, 418 



Chicago Szélvárosából kifelé az Öntudat hatalmas lélegzete 
megsemmisül, füstpiramisok és autók ökrödnek drága 
füst-pántlikákat a vasúti sínekre, 
Nyugatra, ártatlan szél lengedezik a síkságon, Nebraska 
termőföldjei learatva és tarló görbül enyhén az es- 
ti légmozgásban 
fel aSziklás-hegységbe, Denver Cherry Creekbedjéb ől másik zefír 
emelkedik, 
jeges légroham a Pike csúcsán a naplementében, Wind River tara-
jai hullámzanak a Tetonok felé, 
a lélegzet visszatér hatalmas siklórepülésben Jackson Hole-ba, a 
tehén-pontozta lapály felett az alföld sarkába, 
végig a kiaszfaltozott úton és a sáros parkolóhelyeken, a 
nyugtalan szeptember áramlata, fel a falépcsőkön 
be a kávéházba, Teton Village-ben a piros felvonó alatt 
a nyugodt lehelet, a csendes lehelet, a lassú lehelet 
távozik az orrcimpákon át. 

punk 
rock 
te 
vagy 
az 
éП  
nagy 
nyafka 
babucim 

Megmondalak titeket a süket mamukámnak! Hanyatt esek 
a padlón és megeszem a nagyanyátok lepedőjét! Dobok, 
Micsoda nagy sok hang akartok ti Forradalmat? 
Apokalipszis kéne? Puskapor hangotokon robbantani? 
Nem tudok eléggé felizgulni, Hangosabban! Romlottabban! 
Basszatok seggbe! Szopjatok ki! Nyomjátok a fülembe! 
Akarom azokat a rózsaszín sliccgombokat! 
Ígérjétek meg hogy agyon basztok a pöcegödörben! 
Jegyet váltok a ti klubotokba, hogy tartóztassanak le! 
Ötvenévesen, menni akarok! lánccal, korbáccsal, nadrágszíjjal! 
Verjetek! Pusziljátok meg a szememet! Nyaljatok ki mindenfelé, 
a Mabuhay Gardenstől parttól-partig 
Koponyámtól a lábujjamig adjátok ide meztelen villanygitárotokat, 
Punk Elnök, zabáld föl az FBI-t azzal a nagy pofáddal. 

419 



vers 
anyám 
emlékére 

Az én anyám néha nagyon muris volt, 
amikor tizenhét voltam mondta 
hogy szopiká/ta a pikilimet amikó 3 hónapos voltam 
szopikálta az apukám előtt 
aki nagyon féltékeny lett és megparancsolta anyukámnak hogy haggya 

/abba a szórakozást. 
Mindég szerettem ezt a sztorit és gyorsan el is mondom amikor csak 
tehetem az édes kis barátságos leánykáknak. 

balázs attila fordításai 



balázs 
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Sokat jelent a telefon, mert amíg kéjesen nyújtóz-
kodsz, gyönyörtő l reszketve szabadulsz meg az 
izmaidban felgyülemlett, kikívánkozó anyagoktól, 
s eszed ágában sincs elkapkodni a talpraugrást, 
felemelni a tapintatlanul/fülsiketít ően csengető  do-
boz kagylóját, feleséged kíváncsian fut oda: meg-
tudod, hogy Ginsberg Belgrádban van és ma este 
fel is lép. Szeretnéd látni, mit fog produkálni a vén 
hóhányó, de csak lassan, sorjában! Aztán ott is 
vagy a tágas, ingyenes belépőjű  teremben, ahol 
már jó sokan üldögélnek, lógnak a karzaton, sétál-
nak fezserül a pódium el őtt, lekezelnek a vendé-
gekkel, hogy aztán — néhányan — jól le is tolják 
az estet. Itt van a fővárosi gárda avantgarde krémje, 
K., X., Y., N.N., Anonymus és a rókaprémes hölgy: 
öt már bemutatták Ginsbergnek. K. egész id ő  alatt 
Ginsberget túlharsogni igyekezve magyaráz a hátad 
mögött, közvetíti, frissen tálalja ugyanennek a róka-
prémes hölgynek az eseményeket — erre feleséged 
türelmét veszítve hátraszól, de K. megingathatatlan. 

Egyelő re még ott ülnek az emelvényen: a kés őbb 
kissé avatatlanoknak bizonyuló fordítók, akik fordí-
tásaikat elég rosszul olvasva többet lendítenek hát-
ra, mint elő re — és persze, Ginsberg, jobbján Peter 
Orlovskyval, balra Steven Taylorral. Orlovsky sú-
lyos, őszülő  kontya a szék támlájára omlik, törött, 
gipszbe ágyazott kezét inge alá dugva, angyali 
türelemmel szemlél ődik, míg Taylor a gitárját pisz-
kálja. A tar koponyájú kapitány, a kép központi 
alakja, semmit se változott azóta, mióta utoljára 
láttad: továbbra is kétlábon járó aaó-vevő  ő  szakáll 
nélkül, a csontos halotti koponya mélyén, mélyéb ő l 
— szinte rinocéroszi ellentéttel —apró, hunyorgó 
szempár figyeli a közönséget leplezetlen érdekl ő -
déssel, majd a vastag szemüveg, alatta húsosan 
vigyorgó ajkak, ízléstelenül tarka nyakkendő , pasz-
tellszín ing. Ölében az az indiai pumpás harmonika, 
ami akkoriban meghökkentett, nem kis fejtörést 
okozva. Ez az, amit egyesek aztán megható . ko-
molysággal próbálnak elemezni majd, hogy lesújtó 
következtetésekre jussanak, pedig ennek a doboz-
nak, ennek a kis skatulyának roppant egyszer ű  
a szerepe: hogy lüktető , monoton nyekergésével, 
pammparampájával összefogja, összetartsa, alá-
fesse a beszéd-kántálás-éneklés elemeit, hogy sze-
rény lehetőségeihez mérten gazdagítsa a blues-ra 
épülő  dallamokat, dallamtöredékeket, „riffeket" —
paródiákat, travesztiákat. Ennyi az egész. 



ÜI a beatnik lantos és mindenkivel udvariasan le-
kezel. Várja, hogy kezdhesse. Bosszantóan maga-
biztos, ez egyesek számára —úgy néz ki — elvisel-
hetetlen, mert . olyan kicsik vagyunk, hogy az már 
patologikus. A kényelmetlen érzés vad dühhé part-
talanodik, becsmérléssé vagy éppenséggel átgon-
dolt megfirkálni-próbálásokká, de: ül Amerika „leg-
jobb költője", s várja, hogy nekiveselkedhessen, 
elszabadulhasson, ússzon, dörögve fröcskölje le 
nyálával az első  sorban ülőket, a második sorban 
ölőket, a harmadik sorban ül őket, a negyedik sorban 
ülőket, az ötödik sorban ül őket, a hatodik sorban 
ülőket, a 108. sorban ülőket, az egész világot. 
Dühöngjön, panaszkodjon, gyalázkodjon, pogány-
kodjon, meghökkentsen, beléd baszarintson, meg-
rugdosson és megsimogasson, üvöltsön, sírjon és 
nevessen — valamit átformálni próbálva benned, 
valamit megingatva szórakoztasson. S sikerül is 
neki a közömbösségen túl megosztani a közönsé-
get: egyesek bólogatva, fel-felnevetve isszák min-
den szavát, mások fintorogva fordulnak el tekinte-
tükkel a velük egyetértők arcát fürkészve, rosszaló-
an a fejüket csóválva. Kimennek és bejönnek, za-
varják a többieket — ilyenkor nagyon viszket a ba-
kancsod orra, de türtőzteted magadat: pompás 
jobbegyeneseket látsz, rejtő i pofonokat, dörren ő  
kétcsövűket, parazsat és nyújtókereket, jól irányított 
rúgásokat, füst^ kéményeket stb. 

Bruszli és helzendzselsz. 

Lényegében változatlanul tetszik a trágár próféta 
ripacskodása, ízetlenkedése, istentelenkedése, bo-
hóckodása. Annak ellenére is, hogy helyenként 
tényleg van benne valami anakronisztikus. Ellenben: 
a sok szar, húgy, fasz, segglyuk, pina, baszás stb. 
csak a felületes szémlélőt tévesztheti meg (vagy 
adott esetben, mondjuk, az angol, az adott amerikai 
angol nyelvet kéllőképp nem ismerő , még inkább 
a szellemét nem érző  hallgatót), ugyanis ezek a ki-
fejezések oly természetesen váltak a beat-költészet 
kellékeivé, mint a filozófiában a lét és nemlét kate-
góriái. Nagy baj van, ha ezen akadunk fenn. Már-
már szimbolikusan: baj van, ha ezt nem lehet leírni: 
SZAR. 

Az utak különben nehezebben tágulnak (mint sz ű -
külnek). 

Szerettél volna odamenni hozzá, hogy egypár szót 
váltsál vele, de a rókaprémesek bástyája vette körül, 
így letettél róla. 

Tündiék vagy S.C./Stojánék már aludtak, mire ha-
zaértetek, mert az öreg beatnikek megdolgoztak 
a kenyerükért. A következő  nap a többiek sétálni 
mentek, míg te — magadhoz véve a homokórát 
— leültél Ginsberg és Orlovsky köteteivel, A tiszta 
segglyuk költeményeivel és a mosolygós zöldség-
félék dalaival. 

Kilencszer fordítottad meg a homokórát, mire visz-
szajöttek. 422 



patty 
smith 
Az utcára léptem felsóhajtottam az égen vörös napok zümmögnek nekem csak 
nekem baqoly koponya holdvilág jaj nekem elvesztettem mindenem csak a pék 
maradt és a rózsaszín ű  sütemény omló tészta tiszta víz kislány tündérszem emlék-
szem a strandra iskolába jártam de már minden hullám a szeret őm volt juj plotty 
loccsantak rajtam mert az úgy volt hogy már cigiztem is amikor az egyik 
magával rántott a mélybe sötétbe plotty halak alatt sikkant a b ő röm ázott volt 
estefelé úsztam csak ki azóta tudom mindenki halszem ű  vággyal csúszik utánam 
a homokban főtt rákok csattogtak szanaszét vizes ruhám hozzámtapadt meg-
ugattak a csendes kis feleségek bamba ölebek kin őtt a hajam hosszú fekete 
szemlesütve halkan felrepültem a törölköz őkön hasra fordultak a finom urak és 
furcsán mocorogtak és a lovak hát persze a lovak tizenhat évesen másra sem 
gondoltam csak apró mellemre ringott és a lovakra már velük álmodtam együtt 
jártunk fürödni patáink alatt ropogtak a rákok koponya boszorkány tündérszem 
emlékszem a pék volt az egyetlen aki fehér gyereket akart t ő lem de én csak 
jaj de én csak rózsaszín ű  süteményt szültem egy csak egy bársonyló jött 
vissza hozzám ölembe hajtotta a fejét és kimúlt az apám a tenger is érdekes 
kiszáradt érdekes jött tea tea rendes fiú volt apró kortyokban szürcsöltük egy-
mást megsimogatott almaíz ű  csókjaimért száján aranyméhek röpködtek ki be 
ló kislány tündérszem emlékszem a koporsójára szép voltam és jól elfért bennem 
leszögeztek föld dobolt a hátamon alig álltam a lábamon de tovább kellett 
mennem sírtól sírig tayi taya énekeltem dombtól dombig csak délután aludtam 
szemhéjamon indián lovak vágtattak a városban kitört a pánik a pék a nyomorult 
eladta utolsó süteményeit elszelelt a kis rimbaud mit sem sejtve álldogált 
a főtéren ujját szopva labdázni hívta a vadakat de egy kutya csúnyán nézett 
rá elbőgte magát szegény szemébő l köszönöm újra kiloccsant a tenger egy 
rettenetes embert álmodtam épp mikor az utcán gördülve csendben alámfutott 
a hullám juj plotty loccsant a falon fogamon fog hasamon has zoknim lecsúszott 
koponya boszorkány tündérszem emlékszem a hangra amikor az utcára léptem 
hangomra vörös napok lebegtek az égen fáradt szavakat mormoltam és néztem 
az elszórt szikkadt süteményt a pék az utcát söpörte éppen s csak azt kértem 
legyen még egyszer sötét 

tavasz 
Amikor az alkonyodó égbolt mérhetetlenül kitágult, a fák ijedtükben összezsugo-
rodtak, gyökerük görcsösen a földbe markolt és szédülten csodálkoztak a fö-
löttük mélyülő  térre. 
— Itt a tavasz! — mondták az emberek. Az ablakok üvegén megvillant az ég 
(vlink! —így). A lány bámészkodott még egy kicsit, aztán megfésülködött. Két 
méh röppent a szobájába: két kemény szikra. Egyenesen az arcába, a szemébe 
döftek. Megvakították. Feje óriásira dagadt, szájából gyenge földszag áramlott. 
Valaki magot szórt a bő rére. A variak kukacokat kapartak ki bel őle. Felsóhajtott. 

üveg 
Ez az üveg, ez az üres, huhogó üveg az asztalon, az éjjelilámpa fénye 
mögé bújva olyan, mint a füst: ellágyul, megnyúlik, az asztal fölé lebben. Az 
asztal utánanyúl. Ez a fény az üveg és közöttem vékony, lapos lemez. Karcolni 
lehet. A sarokban mozdul valami. Fekete kerítés mögül leselked ő  üvegnyak. 
Zöld borcsepp a füsthenger alján. 
Éjfél elmúlt. A tenger. ..! Szememen halászháló szárad. Hideg. Zöld üveg koccan 
a part kavicsához. Hempereg, éjjel halásznótákat dúdol, reggelre a dagályba 
fullad. 
Hajnalodik. A halász kilép az ajtón. Az ilyen ajtókat kell megcsókolni, és a benn-
maradt asszonyokat, kik elnyúlnak az ágyon, takarójuk lecsúszik, szétvetik a Id-
bukat és combjuk fénye a plafonhoz simul. Milyen kopottak, milyen szépek .. . 
Ez az üveg például ellenségük, ha reggel megvillan. Akkor már valóban jobb 
az asztal lapjától elváló, nyakát nyújtogató füst: az emberük füstje. 
A pici konyhákból halk neszek hullanak ki. Es ő  szitál. Fogam alatt üvegcsere- 

423 pek. Fénydeszka mögé osonó kiürült üveg. 
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őszbe 
szédülni 
Zokni? Nem tudom. Fekete, áttetsz ő , selyemfényű . Álmos, sötét szemek pillan-
tása mögött lebegő  fátyol. Ahol megáll, ott hátukra hemperednek a lehullott 
levelek, közelebb csúsznak és a szoknyája alá lesnek. Kedves lány. Térdét 
szorosan összezárja. Bokája fölött pici piros lepke lapul. Vér ...? Lepke. Hozzá-
simul: testével, lábaival, csápjával. Átfogná egészen, a bokája fölött, de túl 
pici és túl piros. Lepke... nem bírja. Kapaszkodik, már remeg a szárnya: még 
önmagát is szétfeszítené, hogy átérhesse, átfoghassa egészen (s látszólag 
könnyedén). Lepke! Repülj! Bokája fölött a pici piros lepke megrázza magát, 
szárnyával a leveg őbe csap. Lebeg, hintáz, körültáncolja a szépen fényl ő  feke-
tét. Egészen, egészen körül. Néha már-már megérinti, de perdül egyet (elmegy?) 
és új köröket ír. Most felcsap a magasba, mintha a boka fölött, az áttetsz ő  
fekete fölött lenne még valami, egy... mondjuk egy halvány  arc...  de nem 
lehet. Lepke. Megdermed, görcsbe rándul és az avarra hull. Lepke? Nem 
tudom. Pici piros. A hátán fekszik, verg ődik, lábaival az ég felé kapar, 
szárnya is megrebben néha, mert csak így tud közelebb csúszni. Kitartóan, 
kétségbeesetten evez. Feje nekikoccan a cip ő  sarkának, szemét lehunyja, 
teste megfeszül. Az utolsó lökés. 
A lány fákat, házakat Iát, falakat. A falak ellágyulnak, egymásba folynak. Gerin-
cén forró homok pereg le. Hátralép, s e mozdulattól magához tér. Cip ője alatt 
zizeg az avar. 

reggel 
a 
nő i 
fod rósz 
küszöbén 
Mint a víz alá nyomott labda, csíkosan, lucskosan felugrik a Nap, egészen 
fel, a homlokomra. Szia, Nap. A kutya álma sikolt és rúg egy utolsót, elinal. 
Felriad, nedves orrát felemeli, fel, egészen a homlokomig. Kutya hever a kü-
szöbön, mondom. A Napba néz, szeme sarkában megvillannak a sárga csipák. 
Jön az ollóarcú fodrász, foga alatt hajszálak ropognak. Tenyerén ezüstös kulcs-
csomó ugrál fel-le. Ő  a jóisten legelső  szolgája: az angyalokat nyírja, az angya-
lokat, kik belebbennek az ajtaján, piaci szatyorral a karjukon és kilebbennek 
az ajtaján, tenyérnyi mosollyal az arcukon. Ó, angyalok! Ácsorgok a Mennyor-
szág ajtaja előtt. Jön a fodrász, mondom. Kutya a küszöbömön, mondja a fod-
rász és köp egyet, nyúlósat, a járdára. Bolha, mondja a kutya, sok bolha 
a bundámban, vakaródzik a kutya. Kuss, mondja a fodrász és lábával arrább 
löki. A kutya a hátára hemperedik, igen, mondja, a hasamon is bolha, sok-sok 
bolha..! A fodrász nem szól, villan a szeme és rúg, a kutya a betonra nyekken, 
nyüszít, a fodrász rúg, a kutya csúszik, szánkázik, sz őre szikrát hány, a fodrász 
rúg, kicsi, véres, fekete, csúszik a kutya, nyöszörög, csipái áttüzesednek, megy 
a kutya, repül, meg sem áll soha, soha többé. Szia kutya, megdöglesz. 
Hatkor kinyílik az üvegajtó, a fodrász arca fehér, jó reggelt, vihognak az angya-
lok. Jó reggelt, jó reggelt, angyalok. 424 



cukor 
és 
só 
Reggel jött ide. A pad még hideg és nyirkos volt. Leült. Széthajtotta az újságot, 
amely magába szívta a párát és nem csörgött, nem sercegett: lapjai puhák, 
duzzadtak voltak és szivacsként lapultak kezében. Olvasott, lapozott, olvasott. 
Abbahagyta. Fázott. Mozoghatott volna, sétálhatott volna, de hát a fenébe is, 
minek? 
Az újságot a térdére terítette. A címoldalon apró pontokká bomlott egy politikus 
fényképe, az összefolyó vastagbet űs cím alatt nem látott mást, csak a puhuló, 
olvadó szónokot, a mikrofonokat, papírokat, ásványvizes poharakat. 
Önmagára gondolt, pontosabban: érezte önmagáf, a bokáját, a csuklóját, a sze-
mét, a cipő  szorítását, a padot a combja alatt, kabátja bels ő  zsebében a nap-
szemüveget. Mögötte a lombokat lassan áttö гte a napfény és mint egy arc, 
a hátára simult. Felmelegedett. 
Nyúlánk iskoláslányok suhantak el mellette, meg f őzőcske-arcú asszonyok tö-
mött táskákkal, zacskókkal, szatyrokkal, illatosan, kend őben vagy hajcsattal, egy 
pedig a szemébe hulló keskeny hajtinccsel, mint a halk boldogtalanság és szelíd 
fáradtság zászlójával. Aztán az is elment. Fellobbant a délel őtt és öregemberek 
jöttek hármasával vagy egyedül. Egy barátságos kutya minden járókel ő  előtt 
megállt, csóválta a farkát, elkocogott. A homokozó lassan megtelt gyerekekkel, 
most is ott túrnak-fúrnak, lapátolnak. Rövidke ujjukon, karjukon homokszemek 
villannak, körülbástyázzák magukat homokfallal, a homokfalon homokkenyér 
szárad, homokcukrot és homoksót szórnak rá, egymást kínálják. 
Ha most feltámadna a szél, hirtelen, er ősen; ha nekivadulna, ha a homok alá 
nyúlna, felemelné, megkavarná és a gyerekekre ejtené, aztán elcsendesedne... 
nem maradna semmi, csak ezek a kis hófehér, cukros-sós kezek, test nélkül. 
Furcsa növényekként merednének az ég felé, csillognának-villognának, meg-
keményednének, letörné őket, mint a korallt .. . 
A zsebbe nyúl, felteszi a napszemüvegét; összehajtja, hengerbe csavarja az 
újságot, felkel, begombolja a zakóját. Végigsimít a fején és dúdolva elindul 
a fénylő  járdán. Nyelvén érdekes ízek folynak szét. Elt űnik a kirakatok el őtt 
ácsorgó emberek közt. Otthon valami jót f őz a felesége. 

ne 
zavarjuk 
a 
szanatórium 
nyugalmát 

Mi ez, kérem?! De még ilyet! Kicsodák önök és hogy merészelnek csak úgy 
félrelökni engem? Hát nem látják a táblát? Itt van:BELEPNI SZIGORÚAN TILOS! 
Nem, az nem mentség, hogy a felirat helytelen és semmisnek tekintend ő . 
Biztosítom önöket, hogy a tábla mindig ilyen volt és ilyen is marad, ameddig 
én vagyok itt az őr! Es különben is, eddig minden normális ember vissza-
hőkölt a felirat előtt és sű rű  kalapemelgetés, hajlongás és bocsánatkérések 
közepette elkotródott. Igenis BELÉPNI SZIGORUAN TILOS, de ha ez nem elég, 
akkor itt van az oldalamon a pisztolytáska és ... Hogy üres? Hát persze hogy 
üres! Nem gondolják talán, hogy képes lennék fegyvert hordani és ... használ-
ni ... de még ilyet! Miféle emberek maguk, hogy így bántanak egy szegény 
öregembert? Igen, igaz, hogy kiabálok, de... látják ... látják hogy remegek! 
Egy széket, hozzon valaki egy széket, kérem, mert összeesek itt a szemük 
láttára és aztán megnézhetik magukat! Köszönöm ... hú, az istenfáját, de ki-
készítettek ...! Hagyjon békén, tör ődöm is én magukkal, menjenek, ha akarnak. 
De ráfizetnek még erre... mert ugye, az esetet jelenteni fogom. Tiszteletem!" 
Ez meghalt. Szegény, szerencsétlen öreg! Nézd, milyen szánalmasan süpped 
a karosszékbe: mintha össze akarná roppantani. Repülj föl vele, szék, emeld 
fel őt, röpítsd őt abba a puha, kék valamibe, ami fölénk borul, s ha mélyet 
lélegzünk éк  nem vigyázunk, még a szánkat is betömi, röpítsd a kék vattán 
túl, és adj neki, Uram, sok-sok táblát, piros felirattal, hogy vézna testét támogas- 
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Látod? Itt minden súlyosabbnak tetszik, mint odakint. A leveg ő  ... érzed? 
Valódi friss, szanatóriumi levegő , amély úgy zuhan a tüd őnkbe, mint egy üres 
zsákba ... A fák zöldje is nehéz: ha hirtelen odapillantasz, láthatod, ahogy nagy 
darabokban lehull és dobban alatta a föld ... És a szavaim! Hát nem veszed 
észre, hogy már nem suhannak a szemed, az arcod felé, csak lomhán kibuknak 
és mint a vastag, rothadó avar, a lábad alá süppednek? És a mozdulatok, 
amelyek még izmaink forró sötétjében elfulladnak... Es én ... ezt már látnod 
kellene, hisz a betegek is látják és mind körém tódulnak ... saját súlyom alatt 
ropogok, meglazul alattam a föld és a fák gyökerei közé merülök ... A betegek 
sárga arca, arcuk homálya összeolvad, fölém csúszik és mint egy roppant sírk ő , 
rám nehezedik... Látod? Mindegyik a kijárat felé mutat, menjünk innét, mondják, 
menjünk minél előbb, és azt hiszem, igazuk van: menjünk. A kapunál csókoljuk 
homlokon a halott őrt, aztán fussunk, rohanjunk, hadd villanjon tarkónkra a tábla, 
és ígérjük meg egymásnak, kedvesem, hogy soha, soha többé nem zavarjuk 
a szanatórium nyugalmát. 

látogatás 

Jönnek a látogatók. Fázom, remegek, állig a takaró alá bújok. Hát persze, az 
ablak meg nyitva van. CSUKJA MAR BE VALAKI AZT AZ ABLAKOT! „Fulla-
dok. . ." — reszket egy gyenge hang a túlsó sarokból. — „Ne csukják be..." 
Kint sű rű , csendes eső  suhog: mint egy vastag függöny, elsötétíti a termet. 
„Már alkonyodik...?" „Három óra." „Jönnek a látogatók ..." Félek. A folyosón 
erősödő  suttogás, csoszogás, cip őtalpak koppanása: mintha egy puha és nyúlós 
gumilepedőbe vasszögeket vernének. A leped ő  ... becsúszik az ajtó alatt, ha 
kinyújtom a kezem, már érzem: ragad. Szaporodnak a csattogó fényes kis szö-
gek. Ünneplős emberek nyitnak ránk, körülnéznek, felderül az arcuk és elindul-
nak, ki-ki a saját ismerőse felé. Halkan örülnek egymásnak. A padlóra gy ű rött 
csomagolópapír hull. „Tegnap már jobban voltam ..... „Ezt a Mari küldi ..." 
„Harmincnyolcegészhat ..." „ A n ővér minden nap behozza ..." „Leégett a Ká-
rolyék háza. Te, és képzeld ..." „Ízlik ...?" „Puha." 
Elhallgatnak. Narancsillatú csend kocsonyásodik. A leveg ő  sötétül, az arcok 
fehérednek. 

Egy nő . Világító arca. Vékony, vértelen ajkad rágod? Miért hallgatsz? Mondd el 
neki! Mondd el, amíg valaki villanyt nem gyújt, amíg sápadt vagy, mondd el, 
amíg nem késő  .... Mondjad! 
„Otthon tükörbe néztem. A tükörben fekete folt, a hajam. Az egész tükör fekete 
volt, benne fehér folt, az arcom. A tükör fehér volt, benne sötét árny, a ruhám. 
Ezüst volt a tükör, az ezűstön finoman metszett ág, a kezem. Víz volt, s a vízben 
csobbanó félelem, a szemem. Erd ő  volt, éjszaka, a fák között langyos szél: 
a lábam. 
Ajtókat zártam magam után. Hirtelen... теgёгіП tе tt, hűvös volt a busz űlése .. . 
mozdult a sofőr keze és felsikoltott az ablaktörlő  ... Milyen vastag fűggöny, 
mondtam, és te, te szegény, te zúgó, kanyarokba simuló kék molylepke, neked 
ezt át kell rágnod, és átrágod, csápodat ingatva futsz előre, tested melegével 
ölelsz, aztán kiköpsz egy nagy rácsos kapu elé, ahol emberek állnak, lepereg 
róluk az eső, kiköpsz a kapun rozsdásodó tábla elé: LÁTOGATÁS ENG. 3-5, 
és zümmögve eldöcögsz, drága kis molylepkém .. . 
Valaki jött, kinyitotta az ajtókat. Egy hosszú folyosóra léptem, valakit megkér-
deztem, a kétszázhuszonhetesben van, itt mindjárt balra, kéremszépe и , és 
elsietett, arcomba csapta a sűrű  levegőt, ez a bőröd illata, gondoltam és benyi-
tottam hozzád.  Most...  sima a szoknyám, térdem zárt. Az ágyadon ülök, 
fogod a kezem, Anna, mondod." 
Jól van. Bejön a nővér, villanyt kattint. ÖT ÓRA, mondja, FEJEZZÉK BE, 
KÉREM! Férjed a plafont bámulja, aztán arcodat. Hajad kemény, b őröd issza 
a neonfényt. 
A gumilepedő  lángra lobbant. A teremben kesernyés illatú füst lebeg. A folyo-
són halkul a zaj. A nyitott ablakon szél lendül be: elsuhanó szoknyaként lebbenti 
felém a narancsillatot. Fázom, remegek. CSUKJA MÁR BE VALAKI AZT AZ 
ABLAKOT! 
A takarók alatt fehér dombok hallgatnak: a betegek. 426 



vonat 
amely 
visz 
a 
sehozba 

a félelem aranykalitkájában kezdte rázni 
fejemet a huzat 
minél inkább kihajoltam annál jobban 
a vonat ablakán 
mélyen leszívva tüdőmbe a füstő t 

a gőzös terhe 
az utasok zsebében rejtegetve 

végre rakódott rám is valami 
ami nyomot hagy rajtam 
mint ló hátán a nyereg 

hogy figyelek 
mikor átgördülnek rajtam 
folyékony tételekkel terhelt szekerek 
hogy merek 
nyitott szemmel lebukni 
a medence kevéssé áttetsző  
mondhatnám sötét fenekére 
hisz világ van itt 
az üledék derengő  homályában 
vászon és penge 
szabó kezekben elrendezve 
hogy feszítse szét kagyló héját 
az önmagát író alanyi epopéját 
tűzve dárdahegyre 

(ha a hegy nem jő  
a sétáló megy a hegyre) 

a feszítés homorító izompattogásában 
lelve meg a szépet ami nyomaszt 
éjjelente a rügyek 
nőkkel kapcsolatban s efféle más 
ürügyek ha akarom legyenek 
s velük bajom megoldandó 
a megoldás siker 
élmény az egyszemélyes vonatablakban 
lecke melyet a bámészkodó 
a bámészkodóknak ad fel 
a hátára vigye 
innen de rögtön 
különben rendőrt hívok ha 
nem szedi föl 
a maga szemetét azonnal 
mint akváriumban a halak 
a vonat ablakához csapódva 
aki bújt bújt 
aki nem nem 
lesek 
kémlelem a hatást amit 
a tovarobogó vonat ablakából kitekintve 
a tájra reszek 
szájra lakatot 
még mielőtt kitudódna 
miként siklottam át 427 

„Esti most fedezte fel el őször, 
hogy a vonatfülke micsoda jó-
tékonyan elmés hely." 
Kosztolányi kelapáti 

ferenc 



a vidék labirintus pátoszán 
kikerülve azt a meghívást amelyről 
fővesztés terhe mellett 
elmaradni lehet 
megkerülve a szüntelenül hullámzó 
kalapemelgetések kellemetlenségeit 
(foglalt kezek) 
(még) szabad (hajadon) fővel 
(értendő  úgy) hogy a történet h őse férjezett 
nem lesz soha 
mivel hát inkább maga való férjnek 

lépek 
ahogy kenyeret is minden zsíros falathoz kérek 

követelek 
szabad harapást kenyérbe fűbe 
betekintést a női vécébe 
had tűnjön fel testközelből 
hogyan zajlanak a belső  ügyek 
miként. tisztul meg gigi 
(csiszta havonta egyszer) 
a vécé kagylóján ülve 
miközben pusztul a vér 
fehér kerámiacsészébe lecsöpögve 
a kéményseprő  perzekutor 
gigi keze tiszta lucsok 
bemocskolva az arcáról legördülő  pírral 
(hogy kilestem) 
felitatva papírral 
naponta kémlelem 
az újságok első  és utolsó oldalán 
hogy megjelennek a kis vörös betűk 
s gigi elmond még magáról egyet és mást 
no meg lemond erről-arról 
hogy élni tudjak vele 
egy fedél alatt megrabolt és tolvaj 
miközben fogyunk 
bizonyára így eshetett meg 
- szeretőm figyelmeztetett - 
hogy érzelmeimmel mostanság szűkmarkúan bánok 
csak saját tenyeremben kaparászok 
kutatom benne a lyukat 
hogy megtudjam 
melyik porszem az mely a mérlegből 
(mint igazság) 
a mérleg nyelvét öltötte ránk 
egy téli reggelen ahelyett hogy 
kabátba bújtatott volna szépen 
s elrejtett volna lágy redői közé 
mint disznóbél a hurkát 
mivelhogy hát fagyunk 
lassan de biztosan 
biztosítanom kell magam 
a lelki megrázkódtatások ellen 
ne érjen váratlanul semmiféle hír 
hogy a tanár úr sír 
sír mellett tekszik 
saját háza előtt hantolva el 
magára kaparva a toldet 
fej fölött mégiscsak fedél 
kisebb fa bokor 
mely vagy kiterebélyesedik 
vagy elsatnyul mindenesetre 
ahogy most látom 
a vonat ablakából visszatört fényt mely 
kintről jött és kitörni készült 

kényszerűlt 
az üvegházi effektus következtében meghátrálni 
mint harcsa varsába esve 
a kupéban megrekedve 4 ?8 
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didinszky 
erika 

lodewijk 
de 
bier: 
„hétféleképpen 
kelhetsz 
át 
a 
folyón" 

(című  színdarabjának margójára) 

A Dromedár'isban tartott tanulmányi hét nem sikerült 
a legjobban. Talán túl szorosan présel ődtek egy-
máshoz a semmibe ágaskodó torony nyolcszög ű , 
kemény testében. A vörösbársony függönyökkel el-
rekesztett alkóvokban egyesek nyíltan. Szemük se 
rebbent, ha történetesen valaki elhúzta a függönyt. 
S a csigalépcső . Hajlékony halgerinc. Hányszor tá-
madt kedvem a villa egyik fogával kiemelni s a tá-
nyér szélére helyezni, de csak óvatosan, ketté ne 
roppanjon. Pedig ott sem voltam. 
A négyszögletes helyiségekhez szokott hallgatók 
most a körkörös termekben minduntalan elvétették 
a lépést és nagy lendülettel a falnak, vagy egymás-
nak rontottak. Megrémültek, ha az óra számlapja 
váratlanút felizzott. Vagy elmosolyodott egy tábla. 
Aztán beletörődtek. Örömtelenül hallgatták az el ő-
adásokat. Tapsoltak. Gratuláltak. 

. 

Nem is volt az a torony nyolcszög ű . Rosszul emlék-
szem. Később visszamentem, hogy lefaragjam az 
éleit az időben. 
Most hengeres. Sima. Óriás ceruza. Amit az ala-
csony égre ír: olvashatatlan. Roppant hímvessz ő . 
Felhők ölét döfködi szakadatlan. S bágyadt es ő-fiai 
születnek. Meg bolyhos köd-lányai. Homály van itt 
mindig. Napéj. 
Akkor a vörös nő  haja is alig parázslott. S a torony 
heréiben vak, lapos halak úsztak, futószalagon. 
Felvigyázó nem mutatkozott. Minden magától indult, 
működött, cserélt szerepet és állt le. 
Kezet fogtak, úgy nézték. 
Opálos pára örvénylett. Nehéz volt kitapintani és át-
lépni a határt. Mikor volt éjjel? Nappal? Es mi lehe-
tett egyáltalán a különbség szög és fal, zsombék és 
puttony között, mióta elmentek onnan? 
Nézték: A torony üres aknáit, a ködöt, a halakat. 
Mintha valamelyik dög tágrameredt torkából egy-
szerre csak kibuggyanna a válasz. 
A tengerre futó mólóról egyenesen az ű rbe láttak. 
A szárazföld itt megállt és k ő-nyelvét az óceánba 
tolta. Ellepték a rikácsoló sirályok. A ködben testet-
len hangok ütődtek puhán faltól-falig. Minden elvé-
konyult és szétfolyt. A járókel ők a köszönést nem 
viszonozták. Ha szóltak hozzájuk, azonnal szoborrá 
fagytak, szemük villant, kialudt. A kutyák prémesen 
ugattak. Az út mentén hasábalakúra nyesett szilfák 
álltak sorfalat. A köd miatt láthatatlan szakadékok 
felé rohanó autókat azokban az órákban a reflektor 
fénycsövébe tévedt halálfejes pillangók mentették 
meg a biztos zuhanástól. 

S most talán kezdjük. 

. 

A kövérkés, középkorú francia asszony kikönyökölt 
a széles, kissé rücskös kőpárkányra és elnézett 
a Massif Central fenyvesei fölött. Aztán félig felém 
fordulva izzóra szívta a cigarettáját. Bólintott, noha 
nem kérdeztem tőle semmit. 
„Oui, je sais", mondta halkan, „mon mari, un 
Russe, lui aussi est mort avec sa nostalgie". 
Visszakísért a szalonba és kért, hogy zongorázzak. 
Amikor a hangszer fedelét lezárva megfordultam, 
már nem volt a házban senki. 



• 
Nem fed aszó. Húzogatja az ember ide-oda, de 
valami valahol mindig kilóg. Vagy teljesen elt űnik. 
Mintha aszóval fordított arányban n őne vagy csök-
kenne. Belefájdul az ember feje a hiábavaló próbál-
kozásba. Abbahagyja. Elhallgat. 
A tapéta teli lemoshatatlan ujjlenyomatokkal. Min-
den megrögződik, beszárad. Az ablakokat megva-
kítja az éles homok. A párnák alig észrevehet ően 
haladnak. 
Ma estére ismét otthon kell lennem és azután is 
minden este. Mézeskalácshoz. Csokoládéketrec. 
Vasorrú szeretet. 
Ne tépdesd a szárnyad idegességedben. Már ma-
gasan szállsz, magasabbra nem enged emelkedni 
a zsineg. Ez a házad; az id őd, az életed helyisége. 
Csukódj össze, aludj. 

• 
Amíg a kocsi a fasoron átsuhan, csönd van. Dob-
hártyára feszül ő , bizsergető  csönd, mint mélyen, víz 
alatt. A hirtelen támadó szél hátulról megtaszít, 
a kapunak nyom, két szárnyát kínlódva szétfeszíted. 
Irtózatos lárma közepette szakadsz vissza a világba. 
A zaj lassan halkul, megszokod. A nap fel-felvillanó 
fénye a ritkás fák között tompábban lüktet, félelmed 
leülepszik, a formákat felismered, jártál te itt már 
valaha, bólintasz, lélegezni kezdesz. 
A kapu mögötted közben bezárul, a seb szája ösz-
szenő . A fasorok kártyahalkan egymásra d ő lnek, 
az oszlopok szemrehányó tekintettel térdrerogynak, 
a színpadi fény kihuny. Valaki még ide-oda járkál, 
megreccsenti a deszkákat, aztán hátat fordít és las-
san, lábtól fölfelé elpárolog. A park pázsitját felgön-
gyölik. Elhullott szavaid avarja kesernyésen füstöl. 
Az aranyhalas tó pallóját átf ű részelték, kuncognak, 
a bokrok mögött gyanútlan jöttöd várják. 
De te már messze vagy. Tőlem is, de leginkább 
magadtól. Központodtól távolodsz világosabb, ko-
pott széleid felé. Nem vagy elég gyenge ahhoz, 
hogy visszafordulj. 
Az úton senki: Huzalok rezegnek pengve, fel-fel-
dobják az ingerült madarakat. Vonat n ő  feléd, az 
utolsó pillanatban félrerándul, elzsugorodik. Éles 
füttyét végighúzza az égen. Valamire emlékeznél, 
fékezel, elfelejted. Mindegy. A táj szép. Még csak 
ősz van. A formák és vonalak látszólag egyszer űek, 
felmérhetőek. Szavaid őszinték. A zászlóból a cso-
koládéfoltokat kimostuk és visszahúztuk a rúdra, éj-
nek idején, amúgy csatakosan. A világ látóköröddel 
most egybeesik. Amit elhagysz, megsz űnik. Áttet-
szően zizegnek emlékeid, mint a szitaköt ők. 
Hazatérésed eltérés. Tudatosan térsz el. Komoly 
figyelemmel érzékeled magadban a fájdalmat. Be-
gyújtod a rádiót, fütyülsz, alkonyodik, rég nem fü-
rödtél és aludni is alig aludtál már vagy három napja. 
Az úton senki. Újabb sorompók zuhannak és emel-
kednek, a táj fájdalmasan elkorcsosul, gyárak, ipar-
telepek leprafekélyei lepik el, hulladék, salak, papír, 
kő-síkok és vas szerkezetek mindenütt, a fekete 
csatornákban idegenek nyitott szem ű  fényképei. 
Hídon futunk át, a rádió hangja egy percre elcsuk-
lik, aztán felharsan újra. Ezt a várost nem ismerem. 
Egyforma minden város. Házak laknak benne, üzle-
tek, utak és terek. A közlekedési lámpák önállóan 
váltanak. Az emberek kézjelekkel érintkeznek. 

Az autóból ki.lépve macska farkára hágsz. Az állat 
felvisít. Az első  élő  hang, mióta elhagytad a kastélyt. 
Otthon a megszokott szívélyes mozdulatokkal fo-
gadnak. Leveszed a kabátod. Kezet mosol. 
Síetsz, estére még valahol várnak. Aztán újra dol-
gozni fogsz. A megállt órákat felhúzod. Múlsz. 

Miközben rámpillantasz, tíz mást is látsz. Éhes bo-
nyolultságod rokon. Minden rólunk szól. Mindenhez 
lehet közünk. Néha fára emlékeztetsz. Sokszor ál-
lattá nemesedem melletted. Agancsunkban tartjuk 
a napot. A tihanyi apátság esti sziluettje elhalványul 
a mi álmaink erős ragyogásában. Lehajolok a víz 
fölé, elrendezem a nyugtalan hullámokat. 
Kisiklasz a szavaim közül. Rádkiáltanék, hogy állj 
meg végre, pedig nem is futsz. Itt vagy és nem 
talállak. Olyan tisztán hallom amit mondasz, hogy 
nem értem. Lázasan araszoló szemmel keresem 
arcodon a kiutat. Meg akarok szabadulni t ő led. 
Ne menj még. 
A kezed most mintha a húsomba n őne. Üregeim 
fogadásodra mélyülnek, domborulataim a te völ-
gyeid felé törekszenek, egész testem a tiédhez 
idomul, erőlködve rád szeretne hasonlítani, a szom-
júság verítéke tetőtől-talpig kiver. Lehunyom a sze-
mem, súlyos, lángoló oszlopok közt futok. Letérde-
lek a földre, tanácsot kérek. Átölelem a fákat, felné-
zek rájuk. Figyelem egy levél erezetét, egy rovar-
szárny rajzát. Nem felelnek, nem árulják el a titkot_ 
Fizetsz, fizetek. Feladod a kabátom, feladom a ka-
bátod. Széles, bátor karcsapásokkal úszunk át a ki-
halt csarnokon. 

• 

Munka. Kötelesség. Elismerés. Tisztelet. Karrier. 
Dicsőség. Országos hírnév. Függetlenség. Rang. 
Hatalom. Biztonság. 
Izgágán pörgő  koszorúk, bennük hanyagul odat űzve 
néhány tanácstalan m űvirág. Ferde kocsikerék, n-
don, értelmetlen, tar udvar közepén. 
Család. Rokonság. Becsület. H űség. Barátaink, 
szeretteink, kollégáink szeme rajtunk. 
A kisebb kutyák ugatása halkul, ha az ember kö-
zelít hozzájuk; farukat für alle Fálle betolják félig az 
ólba, onnan vicsorognak. 
Magányos falak puszta térben. Nem lehet tudni, 
épülő  ház alapfalai-e, vagy romba dőlt ház maradvá-
nyai. Üresen himbálózó képkeretek. Üvegtelen ab-
lak. Lombjavesztett hölgy. Korlátok. Sorompók. Ti-
los-táblák. 
Kipányvázott, megvakított szabadság. Békésen le-
gelészik. Nem emlékszik már semmire. 
Telefonszerelem. Levélviszony. Röptalálkozások. 
Félévben egyszer. 
Kávéházak sarkaiban. Ha ismer őst dob be a forgó-
ajtó, mi egyazon lendülettel kipörgünk. 
Parkban, zúzmarás padokon. Állomások perronján, 
álvidámság prémjeibe burkolózva, öt perccel vonat-
indulás előtt. Te jössz éppen valahonnan, én me-
gyek valahová, vagy fordítva. Egymásnak mindig 
háttal. 
Elsötétített lakásokban. Dörögve lüktet az id ő  és 
a falak nyirkosak a félelemt ől. A székek alatt nesz-
telenül forgó hangfelvevők. Zörejek, kezek, pillantá-
sok mindenütt. Talán még a te szemed mögött is 430 



• 
Nézd ezeket a forgó mandalákat . Ha szélükre lépsz, 
akár az örvény, feneketlen hüvelyükbe szívnak. 
Ernyedj el , add oda magad . Ne félj a zuhanástól. 
Nézd ezeket a forgó világokat . Próbáld a testeddel 
felinni s aztán kisugározni a zenét . Láss tisztán és 
válj így érthetővé. Légy kör, csiszolt kő , hajnali tó-
üveg . Ha hozzád beszélnek , bontsd le magad a szí-
ved körül. Ha te szólsz másokhoz, tedd a kezed 
a homlokukra , hogy ne féljenek . Az emberi szavakat 
felejtsd el . Azt is, hogy kinek tartottad magad és 
hová igyekeznél . Engedd el a kerítéseket , ágakat, 
küllőket , hídkorlátot. Es ne tartsd többé magadat se 
nélkülözhetetlennek. Kormozd be a hiúság tükrét. 
Nyisd ki a remény kalickáját . Idd ki a magány kely-
hét és érezd, hogy nem keserű . Zuhanj. 

• 

Kívánságod szerint végigheveredem a földön. Csi-
náljunk tavaszt. A hajam szertekúszik . Gyökeret ver. 
Sű rű  erdő-foltokat támaszt. Karjaim hosszú gátak. 
Lovak haladnak rajtuk kelet felé. A hónom alatt ma-
darak berzenkednek, csőrük csiklandoz, de nem 
nevetek , nehogy apró tojásaikat összeroppantsam. 
Kifordított tenyeremben kutya hasal , a másikban 
gömbölyű  macska napozik . Felhúzott térdem hídja 
alatt csavargók beszélgetnek , szerelmesek nézik 
egymást . A köldököm kerek kacsaúsztató. 
Megborzongok, amikor mindenütt kiver a még sár-
gás, zsenge fű . Buja szél ujja nyitja meg ölem, 
teljes forrást buggyant. Mellem -hasam a türelmetlen 
virágok elborítják. 
Az elformátlanodó tájban szinte már semmi nem 
emlékeztet egykori önmagamra . De így boldogabb 
vagyok . Fogadom a megtérő  madarakat . Tű röm az 
eső  verését. Millió formára, életre oszlom szét. 
Körülveszlek téged füvekkel , japánfenyők szálkás 
árnyékával , párázó ténnyel. 
Rámfekszel, belémgyökerezel, lehorgonyozunk itt 
örökre. 

• 
A Tornyot jól ismeri Ábrahám . S az utakat is , melyek 
kastélytól toronyig futnak . Ott  él alatta . Ott nyeseget, 
hernyózza a fákat , simogatja Noémit . Ott őszült meg 
ő  és lett Noémi hirtelen néma. 
„Csak színekkel tudja magát megértetni ", magya-
rázza Ábrahám . Bólintunk. A lány is bólint . Felső-
ajka bizonytalanul felkunkorodik , mintha mosolyogni 
próbálna . Az élénkpiros rúzs megrepedezik rajta. 
Nem-mosolygóknak készült . Szebb lenne a lány, ha 
vékonyabbra tépné a szemöldökét , mert lassan 
teljesen lenő , mint repkény az ablakra . Az utcán 
már vezetni kell. De hát hiába , Ábrahám így szereti, 
némán és félig vakon. 
A Torony oldalát -tetejét szorgos sirályok sikálják 
a szárnyukkal , hogy szép legyen és tiszta , úgy érje 
majd a villámcsapás. 
Halála közeledtén megborotválkozik az ember. 

• 
„Krakkó jut eszembe arról , amit a Toronyról mon- 
dasz ", szólt elgondolkozva Ábrahám , miközben 

beépített kém-optika. Sörpincék szivarfüstjében. ut-
cai órák eszkimó -arca alatt . Levizelt falnak dő lve. 
Moziban. Autóban. Esőben. Képzeletben. Egymás-
ba, egymás mögé bújva . Sehol. 

• 
Nem emlékszem , hogy kerültem ágyba . Ábrahám 
fektetett volna le, abál után? Milyen bál után? 
Ismerősfélék úsznak el előttem és rongyolódnak 
szét, arcuk, mint domború tükörben, vízilópofává 
szélesedik . Kolbászgörbe lábbal kacsáznak el, ha 
feldőlnek , az alkalmazottak azonnal talpra állítják 
őket, feneküket leporolják. 
A villámsújtotta torony ablakából hanyatt-homlok 
pattognak ki a lakók . A földön végtagjaik még soká 
rángatóznak. A lusta roggyanásokkal omló fal füstöl. 
Aztán a zaj elül , az utolsó faldarabok kényelmesen 
egymásra rendez ődnek . A romok fölött a pusztulás 
derült pora lebeg. 
Valami mégiscsak rémlik. Az a kezdetben vaksötét 
terem , ahol az árnyékká csöndesedett alakok páf-
rány-finoman mozogtak. 
Azután megdördült a zene. 
A falon köröskörül páva-szemek nyíltak , színes bu-
borékok pattantak , óriási és mégis áttetsz ően-töré-
keny csillag-lepkék billegtek körbe, eszel ős, szivár-
ványló láng-kerekek forogtak egyre hevesebben, 
régi némafilmek piszkosszürke képei er ő lködtek, tá-
togtak , lepték el , mint varas kiütés , az egész fal-
felületet , majd szívódtak fel újra , a padló súlyos 
behemótok léptei alatt rengett , kürtök villámlottak, 
gitár vijjogott , orgona dübörgött , a hangok már ben-
nünk kavarogtak és vették tel kezünk , lábunk, tes-
tünk engedelmes formáit , rémült boldogsággal kap-
kodtunk egymás felé , kerestük és találtuk meg a hul-
lámzó testerdőben önmagunkat , úsztunk , szálltunk, 
forogtunk, fulladoztunk és élveztünk a zenében. 
Tökéletessé tördelt, jóvá mosott, naggyá egyesített, 
fehérré pörgetett, fénnyel töltött meg és reszket ő , 
mindennél világosabban látó szeretettel. 
Igen, jól emlékszem most már, veled voltam, Ábra-
hám, veled, s a beléd torkolló és bel ő led szertefutó 
veletekkel. Vidd, áldozd, emeld fiad, a nemesen-
penészes Úrnak kedves. Fejre célozz, de az almát 
találd el . S nézz égre , nézz kútba , ott úszik az arc. 
Pillanatokra ép csak , aztán szétrezeg , megtörik, 
álomba visszasüllyed. 
Aranybogár -szemű , ki testem kenyerét valaha meg-
szegted. 
Merre rohan a ló, táncol a zápor , mosolyognak 
a napraforgók? Híznak a szélzsákok és fogynak 
a holdak? Merre gurul már közös koponyánk, pec-
kes tollak élettelen tartó-edénye? Kivirágzik-e még 
szép fejed alatt a hímzett párna , megindul -e boltos 
lábad alatt a téli út? N őnek a gyöngyház kupolák, 
nőnek, nőnek. Sokasodik az ösvény, nyom, baráz-
da. S megyünk . Távolabbra , mélyebbre , magasabb-
ra, szerte, odébb, de mindenképpen el. Mindenkép-
pen el. 
Bach forgott lassan , laoos bakelitlemezbe préselve. 
Hajlékony fuvolaindák ölei кeztek . Ez akkor volt 
még, a ritkaság és távlat korában . Május eleje le-
hetett . Aranyködös , zöldszárnyú hónap . Hajnal. Egy 
bokor az ablaknak koccant . Beengedtük . Ágtalanul-
csonttalanul ringott saját tüllkönny ű  zöldjében, kü-
lönleges fényt és illatot legyezve be a szobába. 
Ebben a derengésben semmi sem t űnt lehetetlen-
nek vagy rossznak. 
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a díványon kissé félrebillent nejét helyrerángatta, 
„álmos, szegény, mái ilyenkor, estefelé", mentege-
tőzött, „kifárasztja az egésznapi hallgatás. Ha vala-
ha visszatérnék Lenavelországba, csakis Krakkóért 
tenném. O tt  akadtam össze azzal a vörössz ő rűvel. 
Majd ti is megismeritek, a színpadon. Nehéz eset. 
Minden este feljött velem a szállodába, lefejtette 
rólam az inget, a hosszú körmével végigkarcolt 
a gerincemen, a fal felé fordított, eloltotta a villanyt 
s aztán lábujjhegyen kiment. Nem emlékszem a ne-
vére. Soha nem nézett rám. Lehajtott fejjel, suttogva 
beszélt. Néha felhívott, de kérdéseimre nem vála-
szolt. Csak a lassú lélegzését hallottam. Soha nem 
mosolygott. Félt a kutyáktól. A hirtelen el ősurranó 
egereket viszont szerette. Sírvafakadt, ha haran-
goztak. Kosarat font az es őbő l s odaadta. Hópelyhet 
nagyított és használta. Csipkének, váza, szobor alá. 
Lábbal megzongorázta a lépcsőt. Szemmel meg-
verte az ablakokat. Tisztult. 
A krakkói tornyok furcsák. Se templomhoz, se ház-
hoz, se másféle, feltűnni kívánó, vagy őrizetre szo-
ruló épülethez nem tartoznak. Csak úgy meredez-
nek magukban. Mint ahogy ez is itt. 
Utólag arra gondoltam, talán fiú volt az a lány, vagy 
esetleg felváltva hol ez, hol az. Noémi egyszer meg-
csókolhatta. De akkor már néma volt. Későre jár, 
szedelőzködjünk". 

• 
A tanár egész nap nem szólt, nem is igen mozdult. 
Talán csak egyszer a vécére ment ki, lábujjhegyen. 
Tapintatból vagy bosszúból. Nála ezt soha nem le-
het tudni. Tüntet magárahagyatottságával. Élvezi az 
ellene szövődő  összeesküvéseket. Eszrevétlen kis 
jelekkel hívja ki a sorsot s aztán kevélyen adja meg 
magát. Igazán szépen, önérzetesen tud veszteni, 
mintha csak győzne. Ha szólítják, hátrálni kezd. Ha 
hátatfordítanak neki, mosolyog. Ha kérdeznek t ő le 
valamit, válaszol. Ha nem kérdeznek t őle semmit, 
ő  sem kérdez. Bomba, bármely pillanatban robban-
hat. Kutya, a legapróbb mozdulatra harap. Fogoly, 
a nyitott cellaajtó előtt megáll, cselt gyanít, nem mer 
kimenni. A napnak-holdnak nem hisz, vetített kép-
nek tartja. 
Hagyd Ábrahám, hogy Noémi, a néma szóljon hozzá. 
Akkór talán magára ismer, felébred. Bizalommal 
ránktekint. Belép a körbe. 

Késő  van valóban. Induljatok. Nincs már mire várni. 
Hibát követtünk el, de nem emlékszem, hol és mi-
kor. Inkább lassanként, apró félrecsúszásokból 
épült fel ez a rikító festékkel és kakastollas tet ővel 
álcázott romház. 
Az utak egyformák. Az útjelz ő  táblák kárörvend ően 
többértelműek. Nem értek ehhez a világhoz, egyre 
kevesebbet tudok bel ő le megragadni. Egy önkénte-
len elejtett rossz szó napokra elhallgattat. Az els ő  
téli nap úgy csüng fölöttem, mint a balta. A leg-
kisebb csalódás vagy veszteség is: mi a robbanás. 
Miért nem vérteztetek föl jobban, kegyetlen babus-
gatóim? 
Az igazi szeretet — most már tudom — fáradhatatlan, 
állandó felejtés. Az igazi szeretet, akárcsak a sze-
líd Noémi, vak és néma. 

• 
Dávid bezárta a szobáját. Nem engedett be senkit. 
Csak az anyját, hosszas kérlelésre. 
Különös fiú Dávid. Néha mint az idétlen állat. Ro-
hangál, hempereg a földön, fára, kötélre mászna, 
ha volna. Máskor meg napokig hangját se hallani. 
Behúzódik a szobájába, halkan énekel, rajzol, épít, 
olvas, vagy csak maga elé meredve üldögél és el-
elmosolyodik, mintha valami távolból visszaszóló 
szövegre hallgatna, láthatatlan képek kötnék le a fi-
gyelmét. Belső  ritmus szerint tombol és csöndese-
dik, apad és árad. A hold vonzza? Az évszakok 
irányítják? Pogány-keresztény ünnepnapok adják át 
egymásnak, mint élő  stafétabotot? 

• 
Ne hagyd, hogy hazudjak magamnak. Ne engedd, 
hogy ürüggyé, feltétellé, enyhítő  körülménnyé, éle-
tem kényelmes heverőjévé tegyelek. 
Csillaghegyen a legforróbb nyárban is hideg volt 
a víz. Mégis megszerettem. S őt, később már nem is 
szerettem mást. 
„Dépaysement." Minden más szó kevesebb. Toljuk 
szét a betűket. Lépiünk a dolgok közepébe. 
„Coeur de palmier." Az álom nem akarja, hogy 
emlékezzenek rá. Semmi nem akarja, hogy végleg 
megnevezzék. 

• 
Dávid egy kartondobozból hosszú csíkot repesztett 
ki s azt ferdén, mint valami pallót, az ágya szélé-
nek támasztotta. Az elé, a földre, egy sor magas 
és egy sor alacsonyabb, színes, simára gyalult 
kocka-hasábot állított. „Gyerekek és emberek", 
magyarázta, „légy csöndben. Várniuk kell, amíg fel 
nem jön a hold. Csak azután mehetnek a hegyre". 

• 
Feljött a hold. A hasábok elindultak. Dávid nézi őket, 
nem csodálkozik. 

Hold. A szöveg szerint hold, vagy ahhoz hasonló. 
A folyó felett. Vagy valami felett, ami arra emlé-
keztet. 
Csak padok vannak itt, deszkák, állványok, egy 
magasan felfüggesztett háló, váltakozó fények, 
hang, zene, olykor mennydörgés, géppuska-kalepe-
lés, robbanás, sírás, sötét. És köröskörül a színház 
hatalmas mellkasában a láthatatlan alvó er őteljes 
lélegzése. 
Ami itt történik, azt most csak helyeselni vagy elle-
nezni lehet. Van. Felvonultatják. Lemeztelenítik. 
Körbeforgatják. 
A haja vörös. Nem néz senkire. Fél a kutyáktól. 
Sírvafakad, ha harangoznak. Nem eladó. Nem bizo-
nyítható. Nem nő , nem férfi, nem egy, nem ideqen. 
Ma vörös hajú, holnap kék szakállú, aztán fából fara-
gott, fából vaskarika, hamurózsika, meg csipkepi-
pőke. Vagy a csizmás hadúr. Néha győz, máskor 
veszít, fölénk kerekedik, vagy meghunyászkodik, de 
mindig elillan, ha közeledünk, mindig átváltozik, ha 
már megszoktuk. Ő  az mind, ami a szótárakból, az 432 



étlapokból, a számológépekb ő l és a lépegető  exka-
vátorokból kimaradt. Nyugtalanít, mert huzat. S me-
nekülésre késztet, mert tükör. 

• 
Tóra látunk az elnéptelenedett, döngölt-agyagföldes 
csárdából. A tóban lapos telihold. A sz ő lőhegy 
ragyavert oldalában alvó állatok párolognak. A mész-
sziklák közt érdes f ű -serte. Pattanásig érett sz ő lő -
fü гtök. 
A hegy alatt Annabál. 
Fatányér repedt tenyerén kunkori szél ű  sülthús. 
Rücskös agyagkorsó, valószín ű leg borral. Huzatban 
félrenyelvelő  mécsláng. 
Izzó asszonyok kerülgetik egymást a konyhán. O tt  
is csak gyertya libeg. El őrébb jön a bőrbekecs, 
megnő , borzas barkó rajta kétoldalt a prém, hal-
szájacskák a gomblvukak. A hangot egy percre 
levettük. Néma atmoszféra. Írott szöveg: „Mindig itt 
lakott a hegyen, a tó fölött, az állatokkal, nem is-
meri a világot, világiul nem égy, nem vonzza." 
A gyertyák elpuhulva megroggyannak. Kígyó-ujj be-
lülrő l a halszájacskákba bogyót töm, szemmé kere-
kíti őket, kemény pupillát dug el ő . Valaki végleg 
begombolódik és kifakul. 
Most már jöhet a hang. 
Tapasztalatlan tücskök. Kavicsgörgés, csurgás, 
fütty. Autók távoli fénygombái. A leveg ő  nagyon 
párás. A tóban a szigorú hold-arc. Fekete vitorla 
szeli ketté, remegve ismét összeáll. A hegy bele-
borzong, sóhajt, jobban bed ő l a kanyarba, nagyobb 
ívben fut a tónak. A völgybe szerpentin ring le. Min-
den fordulóban fapad. Minden fapadon ugyanaz 
a pásztor. 

• 
A folyó partján két nő  térdel egymással szemközt, 
meztelenül. A partra hajolnak. A vizet nézik. Emel-
kedik a hold, élesednek a körvonalak. A víz széles. 
Híd, gázló sehol. 
„Métféleképpen kelhetsz át a folyón", fújja a szél, 
villogja a reklám. De hol van már Lichin, a kövek 
bölcse? Sziklatrónja szétesett, a rézcsatos könyvek 
a vízbe fordultak, elúsztak, kopoltyúval lélegeznek. 
Csarnokban, étteremben bátran rájuk mutathat az 
ínyenc vendég. 

• 
Csak a változás van. Csak a változásban van foly-
tonosság. Csak a mozgásban nyugalom. 
Felejts el engem, nézz át rajtam. Odébb vagyok. 

• 
Dávid addig könyörgött, míg vissza nem mentek az 
iskolába, valami vörös rudakért. Gonosz emberek 
hasába döfték, bizonykodott Dávid, ma délel őtt, az 
iskola udvarán. A támadók hasából giliszták teke-
regtek elő , undok, gennyes váladék buggyant. 
Pedig a vörös rudak addigra már ott voltak a szín- 
padon. Es ott volt a többi is: a lezárt szobák, a nyö- 
szörgő  forgolódás éjjel, rémálmok poloskái, ég ő  
hangyái, nyirkos pondrói között. Meg a folyó. A hold. 

433 A holdra váró, mozdulatlan ember-hasábok. Mezte- 

len testek tébolyult tekergése, amint a hosszú, vö-
rös rudakat átverik rajtuk. Ahogy kukac vagy bogár 
feje-fara fölpördül, ha beleszúrnak, a gyilkos ág 
köré göndörödik s gy ű rű i vagy haspáncél-lemezei 
közül, a lágy részekből zöld vér, sárga nyáladék 
bugyborékol. Nyög Dávid és hánykolódik, takaróját 
lerúgja, pizsamáját letépi magáról, sovány kis teste 
merő  víz, de nem sír, soha nem sír, s csak akkor 
riad fel, amikor már az ágyról is lefordul. Azonnal 
visszamászik, folytatja a harcot. 
Szörnyű  Bahomet, hájas, hideg isten. Roppant em-
lő idbő l méreg szivárog. Szeméremdombodon kí-
gyók fonakodnak. Reflektorszemeid lézer-sugara 
rákos sebeket éget. Szöges korbáccsal hajtod egy-
máshoz az egymáshoz nem ill őket, hogy egy életen 
át tépjék-vérezzék egymást. Az el őtted irgalomért 
térdeplőknek csak porszívócső-farkad kanyarítod 
oda, mely vérbő  hímvesszőben végződik. Mohón 
szívják és szemmel láthatólag üszkösödnek. Magod 
visszahányják, apró, fürge, szárnyas ördögök kelet-
keznek belő le. Kedvességedet megköszönik. Ruhá-
juk elég, arcok domborzata leolvad. Izzó rácson ser-
cegve szeretkeznek. A rács alatti mély, mályvaszín 
húsaknából romlott g őz böffen. Tisztán átlövi a tény. 
Táguldoznak az orrlikak. 

• 
A nyelvem fogoly. Kétségbeesetten futkos a szoros 
fogak fala mögött. Rossz dolog lehet nyelvnek lenni. 
És vajon hogy érezheti magát egy-egy ujj, az or-
rom, a nyelőcsövem? Építik, összetartják, lehet ővé 
teszik egymást, de épp ezért gyű lölik is. A fogam 
a körmöm rágja. A körmöm a hajam tépi. A hajam 
a vállam molesztálja. A vállamra er ősített karok, ha 
földre ülök, a csípőbő l induló, háromrészes, kétrét 
hajtható és így állig felhúzható lábakat ölelik-bék-
lyózzák. Legalább vagyok annyira jelen a méhem-
ben (=önmagzat), mint a hátam közepén (=meg-
mos- és -vakarhatatlan). Talán azért kívánnak 
a körmök újra és újra más bőrt karcolni, a haj más 
vállat csiklandozni, a fogak más ajkat harapni, mert 
azt hiszik, így megszabadulhatnak. A pusztulás ve-
szélye nélkül törhetnek ki a nélkülözhetetlen közös 
burokból. 

• 
A koldusok a mise után plasztik sebeiket felragaszt-
ják. Két sarokkal odébb ködéri bódéjában ott trónol 
a vak rikkancs, aki sötét szemüvege mögött már 
egy éve elhúnyt. Na látod, te sem vetted észre. 
„N ...n ...nnnemmbrrr ...cshplkzzzdj ...é ...hedé 
...ssbzzzva ...höhö ...höbö ...bhízzál! ...nna!", 

tüsszögte le a poros pap, majd párhuzamos lábbal 
tovább sopánkodott a húsvéti szószék tojásában. 
Míg fel nem robbant az orgona. 
Akkor a hivőkkel együtt — mert, Ugye, hétfélekép-
pen, és mindenki arra igyekszik — elfúvódott ő  is 
mélán a folyó felé. 

• 
A folyót pedig közben már hétszer leapasztotta 
a száraz nyár, hétszer fagyasztotta járhatóvá a meg-
é гtő  tél, mi azonban mind a tizennégyszer elmulasz-
tottunk átkelni rajta. 



• 
Az alvilági fény kialudt, a gőz visszaszívódott a föld-
be, a hangok megszakadtak. Teljes sötétség és tel-
jes csönd lett. Hold, folyó, bálvány, pokol=rács: 
minden eltűnt. 
Csak a láthatatlan alvó lélegzése kezdett er ősödni; 
szaggatottá vált, meg-meghorkant. Mint aki lassan 
ébred. 
Az egyik falban vörösen izzó rés nyílt. Arrafelé tolta 
a fájdalom. A meleg és nyálkás húsgy ű rűk üteme-
sen tágultak és szűkültek körülötte. Mintha a testre-
szabott, hengeres folyosó lágy falából kitüremked ő  
és pillanatonként újraformálódó am őbakezek nyom-
ták volna tovább, a fénycsík felé. 
A kastélyban lett volna megint? Vagy már a torony-
ban? 
Összegömbölyödött, féltve átkarolta magát, szemét 
lehunyta, vissza szeretett volna farolni. Sírást és ki-
áltozást hallott. Hívták. Ilyen soká aludt volna? 
Most körülötte minden recsegni, ingadozni kezdett. 
A hangszórók éles, sért ő  lármát fröcsköltek a terem-
be. Légitámadás? Millió fed ő , pléhtányér, vasrúd, 
csont, tenyér verődött össze. Az öröm hangjai ezek, 
vagy a kétségbeesésé? 
A tomboló zajban szívesen befogta volna a fülét, 
ha tudta volna, hogy van. 
A fasorra, a kapura, a ritkás fákra, meg a köztük 
terjengő  transzparens napfoltokra emlékezett. Látta 
önmagát is, amint hol ezzel, hol azzal sétál, még 

egészen fiatalon. Orrába ma rt  a nyirkos hálóhodályok 
egérszaga, ahol úgy ringtak néha az emeletes vas-
ágyak, mintha hajó vitte volna mindannyiaikat valami 
ismeretlen haza felé. A kerek tükörteremben is ott 
forgott még a táncos, zenés film. És Igor herceg 
bátran zuhanyozott. Azután az arcok — mint léket 
kapott ű rrakétában, melybe hirtelen besüvölt az id ő  
— múmiává aszalódtak. Az övé is. 
Visszaút tehát nincsen. Csak továbbprésel ődni le-
het így, szűk falak közt, sötétben, a bizonytalan 
fény-rés felé; szorongva, de józan esze teljes birto-
kában önként vállalva mindazt, amit valaha nem. 
ő  választott. Akkor talán majd óvatosan, fájdalom-
mentesen fogják kiemelni. 
A zaj egyre erősödött. Valami megtaszította. Ször-
nyű  félelem borította lángba az egész testét. Ka-
paszkodott volna, de nem volt, mibe. „Olyan lapos 
leszek a kövezeten, mint a megtaposott béka", 
villant át agyán, miközben már lomhán lefelé keren-
gett. 
A saját ordítására ébredt. Visszhangos szerel őcsar-
nokhoz hasonló, sivár helyiségben, fény- és lárma-
zápor közepette, óriás kezek fogták. Minden erejét 
összeszedve megfeszült és mint a síkos hal, kipat-
tant a szorításból. 

• 
Akkor újra és végérvényesen átébredt. 
Körülvették a válaszok. 
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szigeti 
Csaba 

meg jegyzések 
a 
verses 
kötetkompozíció 
természetrajzához 

(tandori 
dezső  
lírai 
detektívregénye) 

Tandori Dezső  verskötete, a Még így sem (Magve-
tő , Bp. 1978.) a korábbiakhoz képest rendkívüli mó-
don megnövekedett versanyagával — 313 m ű ! —
hívja fel magára a figyelmet. A versek jellegzetes 
motívumrendszere, gondolatköre, formaalakítása —
csíraformában ugyan, de — jelen volt már el őző  
verseskötetében is. Joggal merül föl, hogy az új 
kötet hoz-e újat? a költészet ismeretlen területein 
kalandozó költő  kitaposott ösvényekre lépett volna? 
A választ voltaképpen Tandori egy mondatának 
értelmezésével kívánjuk jelezni. Talányosan rövid, 
látszólag rendszertelen s lényegtelennek t ű nő  köz-
lések sorozatában (A szerző  megjegyzése; nem 
elsőül olvasandó!) a költő  a kötetkomponálás mes-
terségérő l, eljárásairól tesz elméleti szempontból is 
gyümölcsöztethető  kijelentéseket. Törekvését, óha-
ját így összegezi: „ i apasztalatom szerint a verses-
kötet-írás kezdeteinél tartunk; bár serkenthetné ezt 
az egyetlen folyamatot e könyv néhány kezde-
ménye ... "! Kötetének legfőbb nóvumát a költő  az 
egyes versek kötetté szerkesztésében, az Egész-
ben jelöli meg. Ugyanitt utal arra, hogy e megjegy-
zések „a figyelmesebb verseskötet-olvasás jeléül 
merű/nek fel", azaz e kezdemények jelentése szán-
déka szerint az olvasóban is megformálódik. Ha 
a kötetet érvényes módon óhajtjuk interpretálni, 
Tandori instrukcióit messzemen ően figyelembe kell 
vennünk. A jelen tanulmány célja kettős: egyrészt 
adott versanyagon bemutatni a „figyelmesebb ver-
seskötet-olvasással" elérhet ő  részeredményeket, 
másrészt elvi megjegyzésekkel, javaslatokkal segí-
teni a kötetkompozíciós kutatások módszerének 
elmélyítését. 

1. 
Nem új jelenség, hogy a költő  műveinek kiadásakor 
alapvető  üzenetét a versek összességben való el-
rendezésére bízza. A verseskötet kompozíciója ön-
álló m űalkotás — a komponálás önálló poétikai el-
járások sorozata. A kötet mint m ű  a költő i szándék 
foglalata, bizonyos terv, modell megvalósítása. Jean 
Rousset a kötetben jelen lév ő  tervvel (plan) defi-
niálja: ez kizárja a versek egymásutániságában 
a véletlent és a kronológia sorrendjét.) Az elrende-
zés elvének megvalósítása — mint Tandori beveze-
tőjének elemzésébő l is világos lesz — az alkotó 
szempontjából három fázisra bontható: 

a szelekció, a beválogatás, 
a kompozíciós. elv érvényesítése a kronologikus 
sorrendiséggel szemben, s 
a verseskötet hierarchiájának,tago ►tságának meg-
alkotása. 

Hangsúlyozzuk, hogy a kompozíció által hordozott 
modell, az elrendezés elve a kötetsorrendet beta гtó 
olvasás során az olvasóban is megformálódik, 
s ily módon a költő i világkép lényeges vonása ragad-
ható meg és elemezhető . A kötetkompozíciós elren-
dezés elveinek vizsgálata az utóbbi id őben előtérbe 
került a magyar irodalomtörténeti gondolkodásban. 
E stúdiumok ma még kezdeti szakaszban tartanak: 
a kötetszerkesztés formáinak fejl ődéstörténete még 
nagyvonalakban sem bontakozik ki. A tanulmányok 
egyik csoportja egyetlen szerz ő  vagy kötet vizsgála-
tát tűzte ki célul, mások egy-egy rövid id őszak vagy 
valamely költőcsoport köteteinek elrendezési elveit 



z. 

3.  

elemzik. E tanulmányok világosan felrajzolják egy-
egy elrendezéstípus sajátosságait s továbbélését. 
A típusok jól elhatárolhatók, különtartásuk egyértel-
mű  — ám egymáshoz való viszonyuk nem; csak ka-
talógusuk, puszta felsorolásuk adható meg, rend-
szerük kevésbé! 
A költő i elrendezés első  fázisa a szelekció, a be-
válogatás. Ez részben kompozíción kívüli esemény, 
s így csak bizonyos esetekben körvonalazható, ha 
e folyamatnak maradt valamilyen írásos nyoma. 
Stoll Béla egy ilyen, a szelekciót jelző  kötettervet 
elemzett mintaszer űen: József A tt ila Medvetáncá-
nak elrendezési tervét 2  (filológiai-textológiai meg-
közelítés). Az elhagyásban és a beválogatásban 
már valamilyen kitüntetett szempont (a cenzúra fi-
gyelembevétele, a kiadó kívánságai, a min őség stb.) 
érvényesül: elvszerű . Tandori idézett bevezet őjében 
ezt írja a szelekció személyességér ő l: „Mielőtt bár-
melyik vers a kötetben maradhatott volna, igyekez-
tem megnézni: ha az összes többi elveszne, ez az 
egy mondana-e valamit »rólam«." A szelekció mi-
nőségszempontjának nyomai vannak kötetében is. 
Olvashatunk benne pl. Egysziromes ő  II.,  Hommage 
ll., Levél Villejuifbe  II.  című  verseket, de „ ...I." 
jelzésű  párdarabjaikat nem — a hiányjelzés szán-
dékos: Tandori nem tagadja el az utólagos szelek-
ció ütötte hiányokat. 
A kötetkompozíció létrehozásának második (alkotói) 
fázisa a versek csoportokba, egységekbe rendezé-
se a kronologikus sorrendiség ellenében. Törvény-
szerű , hogy a költő i szándék a tudatos elrendezés 
első  lépésekor megzavarja, eltörli a versek id őrendi 
egymásutánját, bármilyen kompozíciós elvet érvé-
nyesítsen is. A verseskötetek kiadásának módjáról 
folytatott — nem túl magas színvonalú — vitában 
Péter László kijelentette: „ ... a kétféle közlésmód 
összeegyeztetését, sajnos, megoldhatatlannak lá-
tom. Megoldhatatlan, mert a ciklusrend és az idő -
rend keresztezi, paralizálja egymást. "3  E jelenség 
természetes: a kötetkompozíció mint önálló m űaiko-
tás lényegi velejárója. A két sorrend közül az el őbbi 
az esetlegesség, az utóbbi a tudatos költ ő i alkotás 
körébe tartozik. — Mi ez az általános komponálási 
elv Tandori Dezső  kötetében, s hogyan viszonyul 
a kötetszerkesztés hagyományos gyakorlatához? 
Tandori — idézett mondatának tanúsága szerint —
a korábbi gyakorlatot- óhajtja bizonyos „kezdemé-
nyekkel" megújítani. Hiszen nem verseskötet-kom-
ponálásról beszél, hanem verseskötet-írásról! De 
használja e fogalom kiegészítő  ellentétpárját is: kö-
tet-építés, alkalmazva a gy űjtemény ciklusaira 
a „kőfal" metaforát. Az „építés" azonosítható a kö-
tetkomponálás hagyományos poétikai eljárásaival, 
'gyakorlatával. Ami Tandori szerint mindig utólagos: 
az autonóm, önmagukban egészként megalkotott 
versekben a szerz ő  megírásuk után látja meg a kö-
zös vonásokat, a rendez őelvet. Ennek ellentéteként 
a „verseskötet-írás" úgy értelmezhet ő , hogy az 
egyes vers hagyományosan autonóm folyamatát 
befolyásolja a kötet koncepciója: arra tör, hogy 
megszüntesse ezt az autonomitást. A vers így rész-
ben önálló műként, ugyanakkor egy nagyobb egész 
részeként születik meg — egyszerre. 
A Még így sem kötet nóvuma a gyűjtemény hagyo-
mányos „építésének" és kezdeményszer ű  „írásá-
nak" egybekapcsolása, kontaminálása. 
A kötetszerkezet megalkotásának utolsó fázisa a ta-
goltság, a gyűjtemény szintjeinek létrehozása (= 
„építés"). Tandori instrukciói nyomán el kell különí-
tenünk e szakaszt. De általában is helyes e meg- 

különböztetés, hiszen ugyanazon elrendezési elwel 
más-más tagoltságú kötet is létrehozható. A lírai 
gyűjtemény hierarchikusan megkomponált egész: 
legkisebb egysége a vers, legnagyobb a kötetegész. 
A vers és a kötet között megkomponált szintek he-
lyezkednek el; ezek száma határozza meg a gy űj-
temény tagoltságát, „mélységét". Az egyes versek 
egyre nagyobb egységekbe tagozódnak be. Önálló 
komponálási eljárás a versek ciklusba rendezése, 
újabb önálló eljárás a ciklusok nagyobb egységbe 
foglalása ... a sor a kötetegész létrehozásáig ter-
jed. Ezért a ciklus, kötet stb. kifejezéseket ugyan-
azon gyűjtemény egymástól élesen elhatárolandó 
rendezett egységeire alkalmazzuk (abban az eset-
ben, ha a verseskötetet egyetlen összefügg ő  ciklus 
alkotja, a ciklus- és a kötetelrendezés egybevág; 
de itt is arról van szó, hogy a megalkotott ciklus 
felveszi a kötetegész funkcióját). Az olvasó, ameny-
nyiben követi a versek elrendezési elvét, a költemé-
nyek lineáris rendjében halad az olvasás folyamán, 
majd ugyancsak lineáris rendben értelmezi a ciklu-
sok egymásutánját is. Tandori Dezs ő  a versek line-
áris rendjét a verseskötet-írás elve alapján határoz-
ta meg, a kötet szintjeit hagyományos módon épí-
tette. 
A Még így sem kötet szerkezeti tagoltsága így 
ábrázolható: 

1. 	1I. 

Talizmán 

111. 

Még így 

Iv. 	V. 

Feltétlenítö 

sem 

Hard 

V1. 	V11. 	viii. 

bop 

Ix. 

(Az 1. a kötet, a 2. a részek, a 3. a ciklusok, a 4. 
a versek szintje.) 

Tandori Dezső  figyelme e kötet írása során terel ő-
dött a kötetkompozíció problematikájára: nem vélet-
len, hogy korábbi versgyűjteményeinek tagoltsága 
jóval egyszerűbb, kevesebb szintet építő  (bár a mély-
séget itt a versanyag mennyisége is megkövetelte). 
A Még így sem kötet szérkézetének sztemmája 
tökéletesen zárt és szimmetrikus. Hogyan alkotta 
meg a szerző  e „katedrálist"? 
A kötetépítésrő l a költő  a bevezetőben így ír: „A há-
rom főbb mottót például a Hard bop lll. írásakor 
fedeztem föl, amikor keservesen »rímekbe törtem« 
Ottlik prózaszövegét. Később derült ki, hogy a mot-
tókra szerényen utaló lépcsőházi vers már megvolt." 
E mondat a kötet három részének, a részek szint-
jének építésére, megkonstruálására vonatkozik. 
Ugyanis az egyes részek címe után egy összefügg ő  
Ottlik-szöveg három bekezdése olvasható: ezek az 
idézet-mottók adják meg a részek jelentését a cik-
lusokkal való összefüggésben. 4  A Tandori-idézte 
szöveg széttagolása és a részek szintjén való el-
helyezése utólagosan szerkesztett, „épített" moz- 

 

	) 
az egyes versek sorrendje 
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zanat a kötetben. Mint látni fogjuk, a „verseskötet-
írás" nála a költemények megszületésének, krono-
lógiájának sorrendjével függ össze: ezt sok helyütt 
jelzi is. A lépcsőházi vers (a kötet 295. oldalán, 
címe: Talán egy hosszú ciklus kezdete) a Hard bop 
Ill. után (!) olvasható, „pedig már rég megvolt", 
s eszerint elé kellett volna helyezni. S mert sém 
a lépcsőházi vers, sem a Hard bop Ill. keletkezési 
iaejét nem jelzi a költő , ezzel adja tudtunkra, hogy 
mindenütt, ahol a verscím el őtt hiányoznak sajátos 
időjelzései, „épített": megbontotta a versek szintjén 
a kronologikus rendet. Az utólagos építés eszkö-
zeivel hozta létre a ciklusok szintjét is. A ciklusok 
címe egy-egy vers címe — e versek kronologikus 
sorrendiségét, időrendi helyét ismerjük, így bizo-
nyos, hogy a ciklusokat legkorábban csak e versek 
megírása után alkothatta meg. Példának ennyi is 
elég. A kötet (ábrázolt) vertikális szerkezete tehát 
utólagos poétikai eljárások eredménye: hagyomá-
nyos módon komponált és szimmetrikus, zárt, rend-
szerszerű  egészet ad. Ez a kötet mélységi tagolása, 
a kötetkompozíció megalkotásának utolsó fázisa: 
gondolati építmény, mely a versek világát Egészbe 
és Rendszerbe helyezve állítja elénk. 

2. 
Mi tehát a „verseskötet-írás"? 

Querr estéu vézéikszi pszilon! 
Ilyen értelmes, ami hátra van ma, 
ha rendezésünk így csoportosítja; 
hát akkor inkább részletekre bontom! 

Persze, bár így értelmesebb, nem mondom, 
hogy különös elragadtatásomra 
volna. Figyelek előadásomra. 

Az idő  meghatározza a versek egymásutániságát. 
De fordítva is igaz: a vers meghatározza az időt. 
Tandori egyik versének a Szonettidő  címet adja, 
a Százegyho/das pagony befejezésében pedig így 
ír: „Ezt a versnyi időt is elveszítem." Az időelvű  
elrendezés — mely, mint mondottuk, csak a versek 
szintjén, s ott is megszorításokkal érvényesül —
a kötet közepétő l jelenik meg, az V. ciklus kezdetén 
(kezdetben index-szám nélkül, puszta id őmeghatá-
rozással). Az V. ciklus fogalmazza meg a költ ő  kí-
sérleti laboratóriumának alapszabályait, melyeket el 
kell fogadnia az olvasónak is. 

... hogy más is hozzá 

tud szólni ehhez egyáltalán, azt 
köszönhetem a pár napos makacs 
folyamatosságnak, mely az arányok 

helyes kibontásához szükséges volt. 
De ez nem versíró-távvilágrekord; 
jambikusan is csak lehet skandálnod. 

Az idézett vers címe rendkívül sokatmondó: 
„ 1976715/u —Rám se kötelező  erejű  mindez, de 
csak úgy mellesleg, folytatom." E laboratóriumi 
munka épp az id őt próbálja kijátszani: 

Még ekkora boldogság sose volt, 
hogy írhatok. Hogy ezzel a világ 
mintha véget érne; hogy más iránt 
érdeklődve közben, ... 
... közben nem vagyok sehol. 

E mű  a Próbálj meg úgy írni, mintha nem írnál 
ciklus kulcsverse, azé a ciklusé, mely el őször veszi 
fel az említett szabályokat. S a ciklus a kötet kö-
zépső  részének (Fе ltét/enítő) jelentését is felépíti, 
megalapozza: e rész els ő  ciklusa a felkészülés, 
a középső  az alapszabályok lefektetése, az utolsó 
már a műhelygyakorlat folytonossága. Innen a cím 
is: Feltétlenítő, azaz az adott részhelyzetek, az itt 
és ott, az adott világ illetve a világból az ember 
számára adott dolgok eltüntetése a tudat szférájá-
ban. Úgy, ahogyan a Hard bop rész egyik verse 
— musil-i áttételekkel — fogalmaz: azért kell ezt 
s épp ezt tenni, mert 

... Tú1 adott 
világban él Ulrich, hogy az adotton 
túl élhessen. 

A „feltétlenítés" teremtette kísérleti m űhely eszköze 
az adotton túli tevékenységnek: egy tisztán szellemi 
természet ű  magán-valóság létrehozásának s törvé-
nyei megfigyelésének. „Hogyan telik az idő? Túl 
nagy kérdés. Mivel töltjük? Innét már el lehet indul-
ni. Amikor verset írunk, azzal is időnk telik. Meg-
próbáltam nem kímélni magam, és olykor napokon 
át írtam, és estére nem egyszerűen elfáradtam .. . 
persze, azt sem mondhatom, hogy sokkal többet 
tudtam meg így, a verseskötet-formálás révén, mint 
ha az időből kiszakított darabokkal babrálunk. " 
Tandori itt vonja meg a határvonalat a vers írásának 
kétféle módja között. Az egyik produktum „id őbő l 
kiszakított", a másik produktum létmódja, mintegy 
belső  természete az idő . Az idő , amely egymás-
utániság, s mint ilyen, versek egymásutániságává is 
válhat (válik) az írás és az olvasás folyamán. (Nagy 

(1976715/q - Egy letolás ellen másfél letolást; és 
akkor az egész mit ér; semmit?) 

— írja Tandori kissé rezignáltan a verseskötet-írás-
nak nevezett szerkesztésrő l. Ennek külsődleges 
jegye a vers számozása és index-szel való ellátása. 
Önként megalkotott többletszabály felvételét figyel-
hetjük itt meg: a sorrendet meghatározó id őrend 
törvényét. Tandori arról is szól, miért, hogyan tér el 
e szabálytól — azaz a horizontális szerkesztésbe 
a versek szintjén hogyan óvakodik be a kötet épí-
tett, vertikális szempontja, ami az el őbbi sorrendet 
meg-megtöri. A bevezet őben így ír errő l: „A rette-
netes számok —íme, egy »kérdés«! — a könyvben 
kiderül, hogy időpontjelölések, egy-egy napot jelez-
nek valósághűen; a betűjelzés azt mutatja, hánya-
diknak íródott aznap egy-egy vers. ... Ahol egy-
egy »sorozat« valamelyik darabját már közlésre is 
alkalmatlannak éreztem, a hiányt nem pótoltam 
hamisítvánnyal; inkább legyen foltos a kőfal, esetlen 
a faragás, régebbi, világosan elütő  darabokat épí-
tettem be. Ezt a körülményt —újabb »kérdés« 
— mindenütt jelöltem. " A szerkesztés itt is tudatos: 
a kompozíció időelvű , s a komponált verssorrend 
megtervezett módon lesz azonos a kronologikus 
sorrenddel. Az idő  meghatározta rend csak puszta 
„körülmény" vagy több ennél? A kérdés megvála-
szolásához meg kell vizsgálni, mit jelent Tandori 
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kérdés, azonos vagy különböző  idővé?!) Az egy-
másutániság, a linearitás természetes módon veti 
fel Kezdet és Vég problémáját. A vers szintjén 
a kezdet mindig esetleges: esetleges az id őpont, 
amikor a költő  írni kezd; esetleges a sorrend; eset-
leges a költemény kiindulópontja. Esetleges a vers-
cím időjelzése és index-száma is: 

A,b,c,d,e,f,g,h,i».itt 
tartott ezerkilencszázhetvenhat 
július tizenegyedikén. Csak 
tizenegy óra harminc perc volt, így 

remélhette, ha befejeződik 
a tízes sorozat, még pár oldalt 
fordíthat; kötelező  gyakorlat 
volt a kettő  közül valamelyik... 

A kezdetet és a véget magában foglaló, az id ő  men-
tén húzódó linearitásnak nem ellentétes, hanem 
korrelatív fogalompórja Tandorinál a körkörösség. 
Az időben megtett, a két határpont között esetleges 
jeleneken, pillanatokon (s így helyzeteken) keresztül 
megtett életút egyszeri és egyedi: ám a körkörös-
ség, az ismétlődés révén általánossá válik. Ennek 
tán legszebb példái a Forma-1 autóversenyekrő l írott 
költemények: a körkörösség, az ismétl ődés mindig 
ugyanolyan. Hol a kezdete? már eltűnt a múltban. 
S a vége hol? még nincs jelen. 

És aztán, tizenegyedikén, lecsapódik a kockás 
Zászló, indulnak; és hova érkezik így, 
És mi hová, ha megérkezik is, majd ott mi lehet? 

s hol — 
Zárul a kör; kezd így új formát a Mez őny; 
És lecserélődünk, lecserélődünk, koaláim 
Nem versengnek majd már soha MINTA NAGYOK. 
(Tizenhét sor a Forma-1 1975 beköszönt őjéül) 

Vagy a Forma-1 ürügyén a Szonett-tanulmányban, 
szintén ars poeticus jelleggel: 

Mint a barcelonai versenyen 
nagyjából más okokból Fittipaldi: 
nem akarok több pályán rajthoz állni, 

a) ahol a biztonság elégtelen. 

A versek írása is hasonló: bár szerkezetük, soraik 
lineárisan olvasandók, állandóan új és új startot je-
lentenek, új és új céllal. De célt elérve újabb rajt 
következik. Ahogy a legtágabban és a legszebben 
megfogalmazta az élet körkörösségét a Kosztolá-
nyi-versben: „ ... a világegyetem fölfejthetetlen 
körkörös pályáin járunk jeltelen ... ". S ugyanitt 
a halált, valamennyi kör, a napok, hetek, hónapok, 
évek köreinek befejezését az 1976714/d — „Mint 
gondolatjel... a tested című  költemény végén: 

Ha ezt kimondom, úgy lesz a teljes kép 
legalább ígéret? abbahagyom 

most ezt itt, mert ennem kell valamit. 
Attól is jön egy-két gondolatom 
megint; s ez így folytatódik, amíg — 

a) Hahaha 

Tandori Dezső  e kötetének időelvű  szerkesztés-
módja lényegében az esend őségrő l szól. Benne 
a költő  szokatlan, új viszonyt alakít ki a halállal 
(a kötet első  részének konstituens tartalmi eleme). 
Szinte alig mondja ki: versszerkezettel, hasonlatok-
kal beszél róla, azaz nem is róla. Hisz a halálról 
nincs tudásunk, éppúgy, mint a kezdetrő l, a szüle-
tésrő l sincs. Az időben, az idő  egymásutánjában 
lépéseket teszünk a halál felé („lgéret van, hogy 
örökké leszek! "). Ez a nagy, az egyetlen sakkjátsz-
ma. Nap nap után ugyanazt tesszük (a körök!), de 
minden kör más és más, s közelebb visz bennün-
ket valamihez (a linearitás!). 

Az iszonyatos időjelölések 
pontoskodásukkal feloldanak 
valamit... 

nem gondolunk semmit. Állapotunk 
két lépéses mattja bármilyen helyzet: 
léphetünk, hogy ellenlépésre-s-önként 

álljunk úgy, ahogy nem mozdulhatunk. 
Ez az, amit szabad mattnak neveznek, 
s a legjárhatóbb út, időközönként. 
(A tulajdonságok nélküli ember múzeuma 
1976719/b, kiem. tő lem) 

A lépéskényszer teszi, hogy mindegyre közelebb 
kerülünk a mozdulatlansághoz, a matthoz. Ezek 
a játékszabályok, s az esendő  Ember kénytelen el-
fogadni őket. A versekben is — amennyiben az 
időben léteznek — a halál érik. Ezért fordulhat meg 
ember és idő  említett viszonya: a kényszer az, ami 
miatt Tandori nem játszhat el az id ővel: „eltöltött 
időm játszik velem,/elmélyülten". A két végső  pont-
hoz képest az idő  adott pontja-pillanata, az emberi 
szituáció esetleges. Mindegy, hogy épp milyen hely-
zetben — adott dolgok között — vagyunk; „ellenlé-
pésre-s-önként" lépkedünk egyre közelebb a matt 
felé. 
Minden szonett egy-egy újabb kör: alkalom, esély 
az esendőség leküzdésére, a kiemelkedésre a lét-
nélküli létbe, abba az állapotba, ahol —idéztük már 
— „közben nem vagyok sehol", ahol „Mercutio/ 
már mindörökkön együtt-vív Tybalttal". De a vers is 
csak alkalom, esély erre — a szonetteket is el kell 
határolni egymástól, még ha formálisan is: abba-
hagyni, megszakítani. Elvileg folytatható, s folytatni 
is kellene, ha a m ű  hasonlóvá akar válni a létjelen-
ségekhez. Ezért fejezi be Tandori több versét így: 
folyt. köv. Hisz csak egy versnyi elindulás, szonett-
nyi idő  és kör zárult le — acél egy újabb kör kez-
dete. Fölmerül a kérdés, mi különbség van hát az 
egyes „körök", azaz a napok, vagy épp a versek, 
a ciklusok között? 

Tegnap hol tartottam, amikor pé 
betűs verset írtam? Ugyanúgy épp 
ott, 'ahol most; s mivel két nap két 
különböző  nap, különbözővé 438 
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válik azzal is, ami közössé 
teszi. Ezért ha két nap két vers pét 
kap a címébe, azok másképp pék, 
mert a két nap két más-kép ű  péppé 

áll össze velünk. 
(1976715/p —Hozzám méltatlan alpáriság; dehát 
micsoda felvágás, ha ez igaz; kiderül: nagyon is 
méltó) 

A különbség az a kevés, amennyi változást az id ő  
hoz: valamitől távolabb és valamihez közelebb va-
gyunk, lényegében ugyanúgy, de mégsem teljesen. 
Hasonlóan köztes állapotban. A kör bejárása lehet 
egy nap végigjárása, egy versé stb. A versszerke-
zetekben zártság és nyitottság egyszerre vannak 
jelen illetve kívánnak jelen lenni. A kör a személyes 
élet végével lezárul: egy még nagyobb egységben 
e napokból összerakott, befutott pálya is csak egyet-
len szeletét jelenti az emberiség hatalmas körének. 
Mint az órák, a napok szeletei az ember életében. 
A jelenben mindig csak a szeletek, a részletek, 
a töredékek ismerhetők, s csak reménykedhetünk 
abban, hogy e részletek a halálban majd talán 
összeállnak valami értelmes egész-félévé. Az élet 
egymás utáni, közelről értelmetlen, de másképp ma 
beláthatatlan szeletei az egyetlen valódi befejezés-
sel, a halállal tán Sorssá formálódnak. Addig csak 
szakaszok, stációk vannak, percek, órák, napok, 
versek, kötetek, ciklusok —lezártak ugyan, de min-
dig a folytatásra nyílók. 

3. 
Mit jelent a kötetkompozíció szempontjából a „zárt-
ság" és a „nyitottság"? Ha a kérdést általánosan 
tesszük föl, tán eljuthatunk egy olyan tipológiához, 
mely túllendíthet az elrendezési változatok katalógu-
sának dilemmáján, új szempontot adva az osztályo-
záshoz. A különböző  kötetkompozíciós variánsoknak 
vannak közös jegyeik. Megkockáztatva a feltétele-
zést: e közös vonások — véleményem szerint —
a zártság — töredékesség — nyitottság fogalmaival 
ragadhatók meg. 

(zárt elrendezés) A ciklusokba rendezett versek 
önállóságának foka természetes módon különböz ő : 
az egyes darabok tematikájukban stb. lazábban 
vagy szorosabban kötődnek a ciklus szintjéhez. 
Különösen erős e ciklusszinttő l való függés a nyitó-
és a záróversek esetében. A nyitó- és a záróversek 
a ciklus egységének megfogalmazói. E verstípus 
biztosítja, hogy a költeménysorozat magasabb egy-
ségbe szerveződjék, hogy az egyes darabok be-
tagozódjanak a ciklus egészébe. E viszony így 
ábrázolható: 

a ciklus szintje: or 	 s2 

/ 
a versek szintje: b-c-d-e .. .  

A ciklusokat újabb, nagyobb egységbe (Tandori 
vizsgált, rendkívül erősen zárt köteténél a részek 
szintjére) cikluson kívüli szöveg (cím, idézetek, mot-
tó) szervezi: e textus a részek egységének meg-
fogalmazása és biztosítása. A részeket szintén raj-
tuk kívülálló szöveg emeli a kötet szintjére, meg-
fogalmazva és biztosítva a kötet egységét. (Ilyen pl. 
a Még így sem esetén a bevezető , az Egy talált 
tárgy megtisztítása gyű jteményben a ciklusok elé írt 
József Attila-sor.) 

(töredék-gyűjtemény) Tandori Dezsőnek A félbe-
maradásra váró katedrális című  ciklusa töredék: 
jelzett, harmadik részéb ől csak a sorszám, a mottó 
s ennyi készült el: „(Egyelőre: folytatás várható.)". 
Ciklus és versek viszonya az adott esetben így 
alakult: 

A nyitott elrendezés a verssorozatot nem emeli 
közvetlenül a ciklus szintjére, az els ő  és az utolsó 
darab nem hangsúlyos. Csak elhatárolnak, de nincs 
kezdő  és záró funkciójuk. Tandori Dezső  már koráb-
ban is kísérletezett zártság és nyitottság meghala-
dásával. A mennyezet és a padló cím ű , zárt szer-
kezetű  kötet egységét, a ciklusok nagyobb egészbe 
rendezését (itt még nincs meg a „részek" szintje) 
egy kezdő  és egy záró vers biztosítja. Tandori csak 
verbálisan csempészhette be a szigorúan zárt kom-
pozíciós rendbe a nyitottságot. A —különben képte-
len megfogalmazású, önellentmondásos — verscí-
mek segítségével: 

Nyitó , Záró ~ . 

Tandori Dezső  a zártság-nyitottság közös megoldá-
sát, együttes jelenlétét kívánta Még így sem cím ű  
kötetében megvalósítani. Az idő  mentén írott, az 
idővel feltöltött darabokban a halállal szemben véd-
telen ember esend őségét és kiszolgáltatottságát 
mutatja föl: ez a lineáris olvasás történésének síkja, 
az egyes versek egymásutánjának története. Az öt-
letet valóban a szerencse hozhatta: ezért t űnik fel 
csak a kötet közepén, az V. ciklusban e szerkesz-
tésmód. E szonett-köröknek kellene összeállniuk 
— valamiféle megoldássá. Az épp-így-létez ő  világ-
ban a szabadságot csak az írás képes fölmutatni: 
a versírás lendíthet föl (eleve kétes sikerrel) a sze-
mélyes, az egyedi lét egyszeri körén. E versek nem 
magával az idővel foglalkoznak: tartalmazzák azt. 
Sakklépések az egymásutániság játékszabályának 
betartásával — a matt felé. Mindegy, hogy mir ő l 
szólnak. Tartalmuk az esendőség és az esetleges-
ség. A miért van így? kérdésének kutatása miatt 
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lesz e kötet „szellemi detektívregénnyé", nyomo-
zássá. A kronologikus „verseskötet-írás" az élet-
események esendőségét jelzi, a bukdácsolást az 
adott dolgok között, a lét esetlegességét — ezt 
metszi a tudat szigorú, épített konstrukciója, mely 
állandó kérdéseket tesz föl, s állandóan választ vár 
az alapkérdésekre a részleteket, a szeleteket felvil-
lantó versfolyamtól. Ám a válasz nem állt össze, 
csak az épített konstrukció: az időbő l ki nem sza-
kított versek a feleletet mélyükben rejtőztetik. (A vá-
lasz persze csak a halálban volna lehetséges, ám 
az egyetlen versenykörként végigfutott életút cél-
pontjából már nincs visszatekintés, s így tulajdon-
képpen cél sincs. A nyomozás eleve reményte- 

len.) A versek egymásutánisága, a szerkesztés 
linearitása ezt az esendőséget mutatja föl: az 
életutat, mely nem áll össze értelmezhet ő  Egész-
szé. A kötet utolsó ciklusában a címek már csak az 
idő  jelzései. A verssorozat tehát folytatható ... ered-
mény nincs... a nyomozó csak a b űnjeleket 
ismeri .. . 

jegyzetek: 
' Rousset, Jean: Les recueils de sonnets soft-ils composés? In.: The French Re-
naissance and its Heritage. Essays presented to Alan M. Boase. London, 1968. 
203. 
2 Stoll Béla: A Medvetánc kötetterve. ItK. 1977/1. 61-71. 
] Az „összes m űvek" dilemmája (Péter László, Rába György, Kolozsvári Grandpierre 
Emil). It. 1976/2. 415. 
° Ottlik Géza: Iskola a határon. Magvető , Bp. 1975. 390-391. 
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Kenem arcodra a szürkét 
gyász vörösét 
míg roppant nagy árnyam elnyel 

És bőrömbe karcolt vacogó 
tested 
fehéret kiáltva 
támad fel bennem 

 
Alig valami 
ebben a vöröslő  fényben 

Alig látni 
vetkező  álmodat 

De felismerni 
az éjszakában suhogó hajat 
a suttogást 
az egyre növekvő  távolabbat 

 
E páncélban 
melyből nincs kibúvó 

E páncélba összezárva 
felvértezve 
sebzetten figyelni 
ugyanarra a némaságra 

Ahogy tükrök lapjaként 
fordul egymás felé 

 
A jeges csizmák. 
A rókavadászok. 
A szesz felhője. 
A kora reggel. 
Az ánizs. 
A libbenő  alsószoknya. 
Túl rövid vagy 
túl hosszú hava a percnek. 

 
Hajad illatát 
ebben a füstben 
ebben a puszta képkeretben 
néptelen mennyországban 

S hova támadsz 
hol hagyod 
hátad lenyomatát 
hol süt szemedbe 
az elszabadult telihold 
fénye? 

 
Nem látni a nyomokat. 
Nem nőnek nyomok 
a hóból. 
De te továbbmégy, 
súlytalanul immár, 
testetlen, 
mint elfeledett 
jelenések árnya: 
hóból hóba lépsz 
arcod üres számlapján. 

 
Két térded világít 
távoli házfalak fehérje 
behavazottan 
összegyűrve 

Bennem támad fel 
a látóhatár 
belőlem tágul hevesen 
egyensúlyát vesztve 
a föld 
az ég 

 
A hóba temetkezem 
fűcsomó fagyszítta illatába. 

Egy jaj felsérti bőröm 
vérem elönti a holdat 
A küszöbökről 
mutasd cipődet 
mutasd ruhádat 
idegen testek ködébe hajítva 

 
Fénytől megnevezett pusztaság 
az éjszakát hogyan fogadod? 

Hogyan áll nyerged 
a fakoronákon 
hogyan jutsz csípőjéig 
ágyékáig 
hol van madárröptette 

441 	szemed?  

 
Mozdulsz 
ahogy nő  a hajnal 
amikor megtámadni készül 
a napvilág 

Egy szavadra ismét beesteledik 
hátad Tejútja 
sziporkázni kezd 
tarkód csillagoktól gyöngyözik 

 
Csupa könyök s térd 
derékszöge - 
e lépcsőn lefelé 
vagy még jobb: 
fel e lépcsőn. 

Úgy esni visszfényedbe 
miként a torony árnyéka 
nem mozdítva el semmit 
nem érintve 
csak a sugarak suho/ását. 



 
Ahogy a hó 
hullni kezd, 
ahogy a hó belepi 
ágyad — 
havas lenyomatod 
arcomba mélyül 
s még fehérebb lesz 
e lobogásban; 
ami sötét, 
elsötétül, 
majd felparázslik 
az öldöklő  fénytől. 

 
E havas úton 
míg biztos helyet találsz 

A szánnyomok 
feléd vezetnek 

Hogy megnőtt nyöszörgő  
kísérete a világnak 

E lélegzetben 
az elakadt párafelh őben 

 
A fagyos küszöbön 
befűzöm hideg cipőmet 
míg a kertek csípője mozdul 
suhogva felém tolódik 

Elfednek e halmok 
megfojt két keble közt 
ahogy bimbójuk 
tüskésen kivirágzik 

 
Ó-variánsát 
a lényegtelen mozdulatnak 
a soha fel nem ismert 
állatit 

Mily elveszett 
kaparászása a havas 
ablakoknak 
amelyeken túl 
végtelen ünnepe remeg 
a testről hántott testnek 

 
Fejem felemelve 
napsugár koronájába 
Igy érintem 
éj-peremeit 
vigasztalan 
megvigasztalt ajkát 
hol váltig erdőt visszhangoz 
kiáltásom 

 
Megvesztegethető  halmait 
fested önmagadnak 
folytatódsz a levegőben 
ahová pillantás el nem ér 

De egyre csak rajzolod 
didergő  árnyát a hónak 

a szertehagyott 
lúdbőrző  villanásokat 
melyeket az ég tükre gyűjt 
melyeknek máglyáját 
az ég ábrái halmozzák 

 
Látom 
behavazott csizmáidat 
ahogy ásnak utána 
annak 
amit elfeledtél 

Ahogy átsietsz 
minden delek mércéjén 
izzó szavakat görget 
lépteid tükrén az árnyék 

 
Rámnő  éjszakád 
fűvel tömi ki számat 
míg arcra bukva 
virrasztok 
pikkelyes haván 
az örökké tartó 
virradatoknak 

 
Nyitsz rám te 
fekete szemet 
fekete magot 

Mit nyitsz te 
feketét a hóban 
a hó alatt 

Feketén 
mit nyitsz te, 
fátyolos, 
sugaras? 

 
Hogy mondhatnék ellent 
e szertezilált geometriának 
a legömbölyített talajnak 
a gondolat elveszett 
szétszakadt havú 
bársonyának 

hogy mondhatnék ellent 
megzabolázhatatlanul 
önmagamnak 
vagy magadnak 

 
Ebben a patkócsattogásban 
a vérebek hajszolta 
havas csendben 
nem ismerem fel titkait 
nem mondhatok rá 
egyszerű  igent 

nézem azt 
ami kihuny kialszik 
kirekeszt a hamisan csörren ő  
jégtükörből, álmoktól 
ébresztett görgetegből 

(1980. januárja) 442 
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vajda 
gábor 

a 
szellemtörténész* 
portré- 
módszere 

dilthey 
és 
sainte-beuve 
példája 

Halász Gábor programszer űen volt tanítványa a fran-
cia klasszicizmusnak s vallomásaiban, elméleti ál-
lásfoglalásában sem szerepelnek német mesterei-
nek nevei. Ennek ellenére úgy véljük: a tanulmá-
nyaiból kikövetkeztethető  módszer nem érthető  meg 
a kortárs német szellemtörténet alapelveinek tekin-
tetbe vétele nélkül, még akkor sem, ha itt a hatás 
nem lehet annyira közvetlen, mint Szerb Antal mun-
kássága' vagy pedig a Minerva tudósgárdája eseté-
ben. 2  Az 1925-ben Budapesten is kiadott, akkor már 
európai hírű  irodalomtudományi esszékötet, az Él-
mény és költészet Halász Gábornak is fontos olvas-
mánya lehetett. 3  Ezt azért állíthatjuk, mert vélemé-
nyünk szerint a Dilthey-i portré-módszer átmenetet 
képez a Sainte-Beuve-i hagyományos arcképfestés 
és a szélsőségekbe vesző  huszadik századi szel-
lemtörténeti törekvések között, kritikusunk viszont 
következetesen konzervatív maradt s az újdonsá-
gokból kizárólag azt fogadta el, amit asszimilálható-
nak tartott. Mikor Dilthey állítása szerint „az értelmi 
kultúra egy nehéz korszakának tanulmányozásában 
csak arra szorítkozhatunk, hogy felváltva vizsgáljuk 
egyrészt az egyéniségeket s előfeltételeiket, más-
részt a meglévő  feltételek összességét s ezek kö-
vetkezményeft", 4  akkor a gondolatok Halász szájá-
ból is ugyanúgy elhangozhatnának. Ő  is az egyén-
bő l indul ki, de nem reked meg nála, mint Sainte-
Beuve, hanem a m űvel és a kortörténeti háttérrel 
való kapcsolatában határozza meg azt. „A korszel-
lemmel megjelölés nem megoldás, hanem problé-
ma, nem felelet, hanem kérdés. Természetes, min-
denki a korának gyermeke, a kérdés csak az, hogy 
hogyan? Az uralkodó stílus és világnézet ellenkez őt 
meg vele haladót egyaránt befolyásol, a lényeges 
az egyéniség reagálásának, a feléje hangzó sokszí-
nű  dallamból a rokon hangokkal együttcsengésnek, 
a teremtő  módosításoknak a vizsgálata", —szögezi 
le Halász Gábor módszertani középutasságát, mely 
a hagyományos történetietlen életrajz és egy-egy 
főjellemzővel megragadott korkép között egyensú-
lyoz. S ugyanúgy „Az írói életmű  képlete Diltheynél 
az író válasza mindarra, amit élményként magába 
fogadott". 6  És hasonlóképpen a Halász által egyéb-
ként kárhoztatott Gundolf szerint is „a tudományos 
figyelmet a befogadás analízisére kell irányítani",' 
azaz; a kérdés az: hogyan asszimilálja az alkotó 
a hatást. E viszonyulásmódnak az is lényeges ele-
me, hogy a társadalmi és a történelmi események-
nek mind Dilthey, mind pedig Halász felfogásában 
csupán rávezető  szerepe van. A szellem els ősorban 
a kiemelkedő  tehetség ű  individuumban testesül 
meg, ezért a m űvel való folyamatos szembesítés 
és az alkalmi kitekintés a korviszonyokra csupán 
illusztráló adalék: az alapvet ő  rejtély és a meg-
oldandó feladat mindig az alkotó egyéniség. 
E módszer a hagyományos Sainte-Beuve-i cseve-
géstő l lényegkereső  voluntarizmusában tér el. A fran-
cia kritikus még magabiztosan érezhette, hogy meg-
találta az egyéniséget, mert lelki szemeivel életre 
keltette, bizalmas viszonyban volt vele.$ 

időtlen 
pszichognózis 

Nem így a szellemtörténész, aki képtelen agnoszti-
kusan megnyugodni; ahelyett, hogy megsz űnnének, 
inkább megsokszorozódnak benne a kérdések. 
Nem elégszik meg többé az arckép küls őségeivel, 
alanyának plasztikusságával, ő  sokkal többre, h őse 



pszichológiai mozgatórugóira, korszellembe illesz-
kedésére kíváncsi. Az érzékfelettihez érez vonzó-
dást, ezért a hagyományos megismerési formát 
elveti. Nem véletlen, hogy Dilthey és Spranger a tör-
ténettudományokban és általában az életben is 
alapvető  fontosságot tulajdonítottak a m űvészetnek. 
Ehhez ugyanis a szűkös értelem helyett a misztiku-
sabb csengésű  beleérző  átélés kínál megközelítési 
lehetőséget. E tekintetben Halász Gábor, az értelem 
keresője se kivétel; legfeljebb annyiban, hogy jólle-
het ő  is átadja magát az intuíciójának, mégis nagy 
gondot fordít gondolatvezetése egyértelm űségére, 
kristályos tisztaságára. Szellemtörténeti módszerét 
megalapozó előtánulmányok végett különben nem 
is kellett feltétlénül külföldre mennie. Korais Gyula 
Ugyanis már 1924-ben kiadott könyvében 9  össze-
foglalja a német szellemtudomány eredményeit és 
ennek alapján egyfel ől tisztán elméleti jelleg ű , gene-
ralizáló tudományos pszichológiát, másfel ől pedig 
a történettudományokban alkalmazott, individuali-
záló pszichognózist különböztet meg. Az utóbbinak 
szerinte Macaulay és Dilthey a m űvelője. Ezeknek 
intuíciója (és a Halászé is, mondhatjuk mi) nem 
más, mint „az idegen tudatok egyes mozzanatai-
nak egységes összefüggésben való újraélése ". 10  
Az egyesnek a megértése csak az egésznek az 
átélése által érhet ő  el. Az első  adatok hipotézist 
alakítanak ki, mely irányítja a kés őbb előkerülő  ada-
tok rendezését. A történeti személy bels ő  egésze 
(miként Halásznak a Kazinczy- vagy Széchenyi-
portréjában tapasztalhatjuk) természetesen annak 
a célnak alapján ragadható meg, amely áthatotta 
életét. Ravasz László, a református püspök ezt 
szélsőségesen agnosztikusnak is min ősíthető  for-
mában fogalmazza meg. Egyébként Halász Gábor 
is hajlik e túlzásra, mely szerint „minden igazi 
történetírás a történetíró szellemi alkatának, egyéni 
szerkezetének múltba visszavetített és tárgyi ada-
tokkal támogatott élet- és világmagyarázata ".

11  Ha- 
lász ugyanis a szellemtörténet erőszakosságának 
csupán a látszatát, a korszakok lényegének néhány 
kategóriába s űrítését, a dedukció egyeduralmának 
veszélyét kerüli el. Az ő  felülmúlhatatlan m űvészete 
abban van, hogy alapos anyagismerettel valószer ű -
síteni, életesíteni is képes, amit a kor átlagos szel-
lemtörténete a levegőben hagy. A szellemtörténé-
szeknek rögeszmeszerűen ismételgetett kategóriáik 
vannak; velük szemben Halász egyetlen eszményt 
hirdet, s ez nem sokkal kisebb egyoldalúság. A ma-
gasba ívelő  ideál ugyanis eléggé zsombékos-ingová-
nyos talajból nő  ki. S a napi szükségletek szöge a Pro-
testáns Szemlébe írt cikkében 12  ki is bújik a zsákból. 
Itt ugyanis (egy évvel a Nyugathoz pártolása előtt!) 
merev dogmatizmussal az intézményt és a tekintélyt 
az egyén demokratikus megnyilatkozásának elfojtá-
si eszközeként tiszteli. Hangnemébő l „a cél szente-
síti az eszközöket" jezsuita szelleme árad. Ahogyan 
a történelmi és irodalmi alakok sem történeti hát-
terüktő l való meghatározottságukban érdeklik, ha-
sonlóképpen a protestantizmus sem társadalmi kép-
ződményt jelent számára, hanem „id őtlen lényeg"-
et, újjáértékelésre váró vallásos varázsformulát, 
a hígan okoskodó liberalizmustól méltatlanul háttér-
be szorított skolasztikát. Halász széls őséges és 
pragmatikus állítása, mint majdnem mindig, most is 
tartalmaz féligazságot: az „ortodox protestáns ha-
gyományok" 13  ugyanis azért időszerűek szerinte, 
mert a múlt századi hiedelmekkel ellentétben nem 
a szabadosság, hanem a tömény dominált bennük. 

horváth 
jánossal 
szemben: 
az 
ízlés 
és az 
„örök emberi" 

A következő  vonás, ami Halász Gábort is szellem-
történésszé teszi, az, hogy neki sincsenek esztétikai 
mércéi, mivel nem elsősorban a m űalkotás áll 
érdeklődése középpontjában. Thienemann Tivadar-
nak az irodalomtudósok újabb nemzedékére vonat-
kozó általánosítása Halász Gábornak a kritikusi 
gyakorlatára is teljes egészében illik: 
„Általában az eszmetörténet egy oly nemzedék lel-
kületéből fakadt, amely nem vett már aktív részt 
a költészet és a kritika egykorú mozgalmaiban. Az 
irodalomban valami nagyobb, egyetemesebb tar-
talmat keresett, mint csupán verset, prózát vagy 
fart  pour fart művészetet. A művészet formai olda-
lát csak annyiban értékelte, amennyiben az egy 
művészeten túli, a cselekvő  életben, a teoretikus 
gondolkodásban vagy a vallásos televényben gyö-
kerező  tartalmat sugároz ki. Az irodalomtö гténet 
minden oldal felől messze kitárta kapuit, mert el-
vesztette hitét a kőltészetben vagy legalábbis el-
mulasztotta vagy nem találta meg azt a testvéri 
szövetséget a költészettel; amelyért érdemes volt 
tőrténésznek és kritikusnak lenni, mint Toldy Fe-
rencnek Vörösmartyért, Gyulai Pálnak Pet őfiért és 
Arany Jánosért. " 14  
Halász is a korszellemet nyomozza, anélkül, hogy 
differenciált tudományos szempontokat érvényesí-
tene annak vizsgálatában. H. Lukács Borbála kifo-
gásolja Diltheynél, miszerint, amennyiben nincs kül-
ső  mérce, nem lehet megindokolni, miért nagyobb 
Goethe, mint Novalis. 15  Lényegében Halász Gábor-
nak is ebben rejlik az önellentmondása, mikor 
a klasszicizmust a romantika fölé helyezi. Szemléle-
te világnézetileg alapozódik meg, de ízlésében nyer 
hangsúlyt. „Az uralkodót politikai ösztöne, a kritikust 
ízlése teszi "16  — mondja. Az ízlés fogalma szent 
és fellebbezhetetlen. A klasszicizmusnak más stí-
lusirányzatokhoz viszonyított els őbbsége a klasszi-
cizmust életrehívó világnézet els őbbségében rejlik, 
azokhoz a világnézetekhez mérve, melyek másfajta 
kifejezésformákat teremtettek önmaguk kifejezésé-
re. Nincs tehát általános esztétika, hanem csupán 
társadalmi és ízlésbeli törekvés, mely önmaga esz-
ményített tükörképeire akar ismerni a m űvészi for-
mákban. Halász Gábor esszéírása tehát lényegé-
ben művelődésszociológiai talajon áll. Ízlése azon-
ban nem kikövetkeztetett, megállapított, hanem 
akart, kötelező  eszményként hirdetett ízlés. M űve-
lődésszociológiai kiindulópontja tulajdonképpen 
ebben tér el tanárának, Horváth Jánosnak a kon-
cepciójától. 
Míg ugyanis Halász szerint „történeti korszakokat 
legélesebben az ízlésformák különböz ősége vá-
laszt el. A világnézeti változásokkal együtt jár az 
ízlés átalakulása" 17 , addig Horváth nem állítja ilyen 
mereven egymással szembe a korszakokat s az 
ízlést sem a vallott világnézetb ől, hanem a közös 
lelki formából származtatja. 18  Egyetemi előadásá-
nak tanúsága szerint 19  időben egymástól távol eső  
korszakok ízlésbeli rokonságát csupán lehet őség- 444 
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ként tartotta sz4mon s a korokat inkább önmaguk-
ból igyekezett megérteni. 
Az előbbi mellett Horváth János iskolájából abban is 
kiválik, hogy nem ismeri el a m űvelődési korszakok-
nak az önmagukból adódó relatív mértékét; ő  akkor 
is inkább kritikus, mint tudós, amennyiben a múlt 
képezi vizsgálódásának tárgyát. Az Irodalomtörté-
net és kritika cím ű  esszéjében elveti a korszakok 
egyenrangúságának, szukcesszívan egymásból való 
születésének gondolatát s a kritikusi értékítélet kri-
tériumát az „örök emberi" keresésében jelöli meg. 20  
Ez nála a léleknek mindig állandó szubsztanciáját 
jelenti, a bizonyosságot a korszakok megnyilatkozá-
si formáinak akcidenciái között. Természetesen, 
nem mindegyik korszak nyújt egyenl ő  mértékben 
lehetőséget az „örök emberi" kibontakozására; 
ilyen időszak a romantikát szülő  liberalizmus kora. 
Mivel tehát a történelem önmagában nem értelmes 
és célszerű  folyamat (amint azt a hegeliánus Hor-
váth János gondolja), ezért a kutatásban semmi 
szükség sincs a történetiségre. 
Az első  világháború utáni Magyarországnak els ősor-
ban eszményi szellemi vezetők, kiváló egyéniségek 
kellenek, következő leg a kutatónak célja érdekében 
a taine-i és gundolfi elmosódott ábrázolásmódnál 
plasztikusabb jellemeket kell megalkotni, aminek 
érdekében legalább annyira gátlástalanul kezelheti 
adatait és ismereteit, mint Sainte-Beuve (illetve, 
miként kimutattuk, Dilthey). Azonban bármennyire 
tiltakozzék is a racionalista esszéista a szellemtör-
ténet ködös furcsaságai ellen, a maga emelkedett 
hangján ugyanazt mondja, mint Gundolf, aki sze-
rint „nem a volt tényeket és dolgokat kell össze-
állítani. A történelemnek az elevennel van dolga ". 21  
Véleményünk szerint mindkét irodalmár vitalista 
s a lényeges eltérés közöttük csupán az egyiknek 
a túlzott racionalizmusában illetve a másiknak a fel-
fokozott irracionalizmusában van. 
A korszakok között misztikus azonosság és reális 
különbség mutatható ki, s ennek alapján: „A múlt 
korszerűségére csak az figyel fel, ami bennünk is 
korszerű, mert eltér tőle és idegen; az örök dolgok-
ra az, ami bennünk is örök, mert a kettő  azonos. "22 

Az általános emberi kutatása értékítélet és igazság-
tevés, végeredményben abszolútum-keresés. Az 
ahistorikus portréfestés nem medd ő  pszichologizá-
lás, mert az alapvető  titok az emberi lélek s a leg-
főbb feladat a művé válásának vizsgálata, m ű  és 
alkat összefüggéseinek kiderítése. Az egyénien ér-
telmezett arcképfestés apológiája a Horváth János-i 
módszertannal és részben a Thienemann Tivadaré-
val szemben így hangzik: „A szociológiai irányú 
szellemtörténet ellen joggal emelhetjük a vádat, 
hogy az irodalmi mozgalmak kedvéért elejti a nagy 
embereket. Az arckép a jellegénél fogva igazságot 
szolgáltat; mindenkinek kijár, de a hangsúlyoknak 
milyen klasszifikáló lehetőségeivel! Színjáték, ahol 
az epizodistáknak és főszereplőknek egyformán 
hálás szerepe van. "23  E nézetével tulajdonképpen 
a babitsi szemléletet osztja, mely már két évvel 
korábban megfogalmazást nyert a Nyugatban. 24  
Hasonló aggályokat hangoztat itt Babits, mint még 
három évvel előbb, 1928-ban Julien Benda röpiratá-
val kapcsolatban. Azt hányja fel a szellemtörténet 
képviselő inek — ez esetben Thienemann Tivadarnak, 
Horváth Jánosnak és Farkas Gyulának —, hogy az 
irodalmat a szociológiában oldották fel, az egyéni-
séget pedig a tömegben. Ezenkívül esztétikai esz-
ményük sincs s a kort önnön mércéjével igyekeznek 

méltatni, miközben megfeledkeznek arról, hogy intu-
íciójuk a maga szubjektivitásában teljesen esetle-
ges. Szempontjaik ennek ellenére is túl sok szállal 
kötődnek a kor igényeihez, részben h űtlenek a ko-
rok fölé magasodó szellemhez. Az elemek önké-
nyes kiválogatásának és tetsz ő leges csoportosítá-
sának természetesen sajátos erőszakosság a kö-
vetkezménye. René Wellek és Austin Warren sze-
rint e „módszer főleg az analógiára épül: a negatív 
analógiára, amennyiben hajlamos arra, hogy ki-
emelve egy bizonyos kor eseményei és termékei 
közti hasonlóságot, megfeledkezzék a köztük fenn-
álló különbségekről". 25  A szellemtörténészek tehát, 
köztük gyakran Halász Gábor is, a kor képét a stílus 
által homogenizálják, még akkor is, ha id őnként fi-
gyelmeztetnek: tiszta klasszicizmus illetve tiszta ro-
mantika csupán a fogalmak ideális világában van. 
A felszínen zajló másodlagos fontosságú változások 
nem szociális, hanem nemzedéki erők függvényei. 

a 
szel lemtörténészek 
kiváltságossága 

Halász Gábor módszere abban is megegyezik 
a szellemtörténetével, hogy ő  is, miként korábban 
Ortegával kapcsolatban már részletesebben kifejtet-
tük, tömegek által megközelíthetetlennek véli az 
igazi művészetet. A demokrácia jelszavával han-
góskódó és hátálmaskodó tömeg ösztöne közönsé-
ges, érdeke pedig anyagias, ezért magasabb eszmé-
nyek és az igazi irodalmi stílus tiszteletére átnevelhe-
tetlen. A kor uralkodó és a szellemnek minden terüle-
tét meghatározó típusa ezért nem bel ő le fakad, ha-
nem a kivételes egyéniségek irracionális pszichiku-
mából. A magyar klasszicizmus például a kortárs nyu-
gati törekvésekre érzékenyen figyel ő  Kazinczy Fe-
renc eleve elrendelt lelkülete révén születhetett meg. 
„Meg kell szereznie, ami úgyis osztályrészül jut 
neki — ez a fejlődés titokzatos útja. "26  Halász át-
veszi a német irodalomtudományban emlegetett 
ideáltípusokat, de részben át is értelmezi. A roman-
tika például nem elsősorban a „menekülés" tipikus 
attitűdje számára, mert nem a német romantikusok-
ra gondol, mikor e szót használja. A romantika egy-
szerűen realista vagy naturalista naiv én-kultusz 
előtte. 
Végezetül, de nem utolsósorban, Halász Gábor 
szellemtörténész voltának az is lényeges adaléka, 
hogy számára az esszé hasonló problémát okoz, 
mint a szépírónak a m űalkotás. Nagy műveltségét 
nem hivatkozásokkal, nagy nevek szaporításával 
csillogtatja, hanem idegen (latin, francia, német és 
angol) nyelvű  szövegekbő l vett eredeti idézetekkel 
sejteti. Ezzel kettős célja van: egyrészt szellemi 
hovatartozását dokumentálja; másrészt egy sz ű -
kebb elithez szól, illetve arra készteti olvasóját, hogy 
erőfeszítést tegyen a kritikus kulturális szintjének 
elérésére. Tanulmányai szerkezeti arányosságot 
tükröznek. S bár ugyanazt a gondolatot (eszmeviid-
gának egysíkusága következményeként) több for-
mában is kifejti, ezzel csupán olyan benyomást 
tesz, mint az a regényíró, aki több oldalról, több féle 
helyzetben is megvilágítja hőse jellemét és körülmé-
nyektő l függő  kedélyállapotát. Gondolatai szervesen 
folynak egymásból, nem ismeri a hézagokat és el-
kanyarodásokat. Nem nehézkes, de cseveg ő  köny-
nyedségre is csak elvétve ragadtatja magát. A pon- 



tos fogalmat különben a nyelv öné гtékei fölé helye-
zi, 27  ezzel azonban nem szünteti meg, csupán féken 
tartja lírai hevületét. Tisztán tudósi ambíciói majd 
csak életének utolsó éveiben növekednek meg, 
s a világnézeti és módszertani váltás ekkor a stílu-
sára is rányomja bélyegét. Ismereteivel szemben 
kevésbé lesz szemérmes, ám e kiszélesedésnek 
bizonyos szárazság is a következménye. Ennek el-
lenére is „Németh Lászlón kívül egyetlen kortársa 
sem ért fel az esszé ily magaslatára". 28  

a 
minerva: 
tudós 
alaposság 

A szellemtörténeti ismérvek felsorolása után érthe-
tetlennek látszik, hogy Halász Gábor miért tartotta 
magát távol a szellemtörténetnek legértékesebb 
magyarországi fórumától, a Minervától. Eddig azt 
hangsúlyoztuk, amiben szemlélete eltért Horváth 
János illetve Thienemann Tivadar koncepciójától. 
Csupán ellentétrő l sem egyik, sem pedig másik 
tudós irányában nem beszélhetünk. Igaz, hogy ők 
Halásszal szemben hegeliánusok, ám Halász is 
legalább akkora fontosságot tulajdonított a kutatá-
sok pozitivista alaposságának, mint ők. Azt lehetne 
mondani, hogy a ráció tiszteletében és a tudomá-
nyos becsületességben csupán alkati különbségek 
voltak közöttük. Mégis: Horváth és Thienemann 
kevésbé türelmetlenek a liberalizmus szellemével 
szemben, még ha magukévá teszik is a korszak 
hivatalos ideológiáját. „Nem akarunk új csapásokon 
járni, inkább folytatni kívánunk abbamaradt nagy 
kezaeményezéseket" 29  — jelenti be Thienemann 
Tivadar a folyóirat beköszöntőjében. Nos, Halász 
Gábor ebben az évtizedben nem egyszer űen foly-
tatni, hanem radikálisan átértékelni akar, s úgy 
szakítja ki a pozitivizmus kezéb ő l a filológia gépeze-
tét, amilyen önkényességgel formálja a romantikus 
illetve klasszikus líráról alkotott képét vagy bárme-
lyik portréját a magyar felvilágosodás h őseirő l. Pá-
lyája kezdetén túlságosan is kritikusi természet volt 
Halász ahhoz, hogy értelme lett volna a már meg-
higgadtak táborához való közeledésének. A követ-
kező  évtized második felében viszont a Minerva 
sem tölti be azt a szerepet, aminek céljából a hú-
szas évek elején létesült. 
Hogy Halász Gáborban az ízlés-esztétika és a szel-
lemtudományi voluntarizmus jól megfél a pepecse-
lő  adatkutatással és a példás hivatalnoki életformá-
val, azt ma már csupán adatközleményei őrzik és 
kortársainak visszaemlékezései tartják nyilván. Íme, 
hogyan emlékezik meg a tisztvisel ő ről kortársa és 
barátja, Gál István: 
„Rendszerint az OSZK nagyolvasójának bejáratától 
jobbra nyíló könyvtári részlegben, az első  ablakmé-
lyedésben, az ott elhelyezett asztalánál fogadta ba-
rátait és akkor még csekély számú tisztel őit. Azok-
ban az években még könyvtári munkát kellett vé-
geznie. Ült ő  a nagyolvasó igazolványokat cserélő  
asztalánál is, csinált címfelvételt, adott bibliográfiai 
tanácsokat, kalauzolta a könyvtárba jövő  iskoláso-
kat, mígnem a harmincas évek végére a földszint 
mostani címleíró részlegében kapott nyugodtabb 
munkát az akkori lovardára néző  szobában, hogy 
végül utolsó éveit az egyetlen hozzá méltó helyen, 
a kézirattárban töltse, egymás után föd őzve föl 

a kézirattár eddig ismeretlen kincseit, fontos Csoko-
nai-, Kazinczy-, Vörösmarty-, és más kéziratokat 
vagy vásárolva meg jelentékeny hagyatékokat, mint 
Justh-iratokat " 31  

az 
első  
kísérlet: 
berzsenyi 

Halász Gábor 1926-ban készült Berzsenyi-tanulmá-
nyának32  közvetlen el őzményeként Horváth János-
nak az a munkája tekinthető , melyet két évvel ko-
rábban tagsági székfoglalóként olvasott fel a Kis-
faludy Társaságban. 33  Ebben azt a (a költ ő  meg-
értése szempontjából korszakalkotó) kijelentést te-
szi, hogy Berzsenyi „ihletett költő ",34  tehát a koráb-
bi formalista filológiai elemzések vajmi keveset tár-
hatnak fel abból a sajátos kapcsolatból, ami a köl-
tőt mintaképéhez és általában az antik verseléshez 
fűzte. 
Halász tanulmánya két részb ől áll: az első  a fel-
világosodás eszméinek Berzsenyire gyakorolt hatá-
sát vizsgálja; a második viszont szorosabban köt ő-
dik a címhez és azt kutatja: hogyan szívta fel a köl-
tő  a kívülrő l érkező  hatásokat; mert „a hatás jelen-
tőségét nem a befogadás ténye, hanem a reagálás 
mikéntje érteti meg majd velünk". З5  Ez az első  ter-
jedelmesebb írása, melyben kiindulópontként a fel-
világosodás fogalmát a középkor lényegével igyek-
szik megértetni. 36  Mindkét korszak a törvényt és 
a társadalmi hierarchiát tisztelte s ennek megfelel ő -
en az egyik is és a másik is néhány alapfogalomban 
fejezte ki világnézete lényegét. A felvilágosodásra 
jellemző  formulák rajta hagyták nyomukat Berzsenyi 
költészetén s az esszéista e gondolati indítások fel-
sorolását vállalja feladatként. „A raison az emberek 
fölé magasodott, külön vált hordozójától, dologsze-
rűvé és önállóvá lett " 37  —állapítja meg, majd ki-
mutatja, hogy Berzsenyi verseiben is hasonlókép-
pen természet feletti szerep jut az észnek. Ez azon-
ban önértéke mellett az erkölcsnek is el őfeltétele. 
Az erényt Berzsenyi is sokféleképpen dics ő íti, ám 
abban is a francia felvilágosodás képvisel őire emlé-
keztet, hogy ő  sem határozza meg pontosan: mit is 
jelent számára a virtus. A szép mindenesetre a jó-
nak a függvénye, az utóbbi viszont a társadalom 
szellemi előrehaladásáért hozott áldozatok formájá-
ban körvonalazható. Halász fontosnak tartja kiemel-
ni: Berzsenyi számos versében a felvilágosodás 
vívmányait, a tudományos ismeretek gyarapodását, 
a művelődés terjedését, a felvilágosult abszolutiz-
mus bölcsességét, a szellemi elmaradottság alacso-
nyabbrendűségét verseli meg. Nem győzi eléggé 
hangoztatni, hogy Berzsenyi számára a törvény 
szent a társadalomban, mert „A valódi szabadság 
éppen a korlátozottságból fakad, nem pedig az 
erőnek és a szabadságnak féktelen érvényesülé-
séből". 38  
Halász Gábor első  terjedelmesebb tanulmánya kül-
sődlegesen is tükrözi az esszéista módszertani tö-
rekvését. Ha dolgozatának els ő  része az eszmék 
általánosságából indult ki s mindazt el ősorolta, ami 
egy fogékony kóltői alkatra hatott és hathatott, akkor 
a második rész magát az egyéniséget veszi górcs ő  
alá és azt kutatja, hogy a már felvázolt eszmék 
hogyan befolyásolták a bels ő  egyensúlyt, hogyan 
váltak a költő  lelkivilágának tartózékaivá. Nem 446 



a versekbő l indul ki, hanem az egyéniségnek és az 
eszméknek a kapcsolatából ; a költemény csupán 
akkor és csak annyiban jön tekintetbe , amikor és 
amennyire tükrözi alkotója bels ő  vívódását. Az 
elemzésnek e logikája szervesen következik abból, 
amit Halász a tanulmány els ő  részében boncolt 
Berzsenyi felvilágosodás -képével kapcsolatban. Ez 
tudniillik azonosnak mondható az esszéistáéval. 
Halász Gábor tehát azért állítja el őtérbe az egyéni-
séget, mert neki példaképre van szüksége, hogy 
irodalmi minták által is igazolhassa az értelem el-
sődlegességérő l , a törvény mindenhatóságáról val-
lott dogmáját s a jellem megváltó erejébe vetett 
szinte misztikusnak mondható hitét. A végeredmény 
azonban akaratlanul és kimondatlanul is öncáfo-
lat lesz . A tények szorításának engedve be kell 
ugyanis látnia : Berzsenyi Dániel lelki egészségére 
és munkásságának egészére a korszellem nem 
építő , hanem inkább romboló hatást gyakorolt. Kez-
detben ugyanis a költészetben keresett vigaszt, 
s mikor ez önmagában nem volt elég , a horatiusi 
mértékben vélt ellenszert találni, majd pedig az 
örökélet üdvössége ígérte számára a legbiztosabb 
támaszt . A felvilágosodás eszméi természetesen 
pusztán kezdetben tölthették el bizakodással; az át-
é гtékelt világi mértékkritikára , de fő leg önkritikára 
ösztönözte a költőt, kinek tehetetlenségénél csupán 
az érzékenysége és kisebbségi gátlása volt na-
gyobb. Halász túlnyomórészben levelek és kisebb 
mértékben versidézetek alapján mutatja ki, hogy az 
új életeszmény hogyan tette tönkre fokozatosan 
Berzsenyi korábbi sztoicizmusát , egyszerű , patriar-
kális életörömökből merített viszonylagos nyugalmát. 
Egy évtizeddel később Halász egykori olvasmányai-
ra visszaemlékezve nem tudja eldönteni, ki állott 
hozzá legközelebb a XVIII. század alakjai közül. 
„Voltaire nevéhez fűzzem ezt a szenvedélyt, amely 
annyi ismerős arc között oszlott meg? Bizonyára 
ő  az összefoglaló, bár egy percre sem éreztem 
magam voltériánusnak. Szerettem, de nem hittem 
neki. A világosság vonzott, nem a felvilágosodás. "39' 

Csak akkor t űnhet számunkra talányosnak ez az 
ambivalencia, ha szem el ő l tévesztjük Berzsenyi 
Dánielnek a felvilágosodás által oly tragikusan befo-
lyásolt sorsát , amit éppen Halász Gábor rajzolt meg 
meggyőző  okadatolással. Halász ugyanis joggal ké- 
telkedik a voltériánizmus üdvözít ő  voltában ,  amen
nyiben az egyik legnagyobb magyar költ őt nem 
hogy megváltotta volna , de még a korábbinál is 
nagyobb elszigeteltségbe kényszerítette. Ez még 
akkor is igaz , ha a marxista szempont nem annyira 
magában a szellemi mozgalomban , mint inkább 
a magyar társadalmat képvisel ő  nemesség jellem-
rajzában , a polgárosodás késésében jelölné meg 
a költő  magánya súlyosbodásának okát. De vajon 
Halász álláspontjából hiányzik-e a magyar arisz-
tokráciának a bírálata? Itt mégy helyenként kemény 
kritikának ad hangot : „Nagy uraink külföldet maj-
molják, de csak külsőségekben, a szellemi haladás 
iránt érzéketlenek. A nemzeti nyelvet és viseletet 
elhanyagolják, vagyonukat idegenben fecsérlik el; 
hányan vannak gazdagjaink között, akik nyelvünk 
ápoIására valamit is áldoznának. Elvész itt a jóaka-
rat. Berzsenyi csűggedten kérdi önmagától: Mit 
vívjak én csekély az ár ellen?" 40  Ilyen messze 
a nemzet bajainak felderítésében Halász többé nem 
merészkedik, lévén, hogy eszményének az arisz-
tokratikus életelvet választja , mely még akkor is 
megbecsülendő , ha csak elvétve ad Széchenyihez 
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Halász Gábor esszéje a szerz ő  konzervativizmusa 
miatt csak részben tekinthet ő  aBerzsenyi-kutatás 
fontos állomásának . Az az alapvető  hibája , hogy jó-
formán teljesen figyelmen kívül hagyja a költ ő  nyel-
vezetét , magának a költészetnek a helyét a magyar 
irodalom történetében . Azt a kérdést is elmulasztja 
feltenni és megválaszolni : vajon miben rejlik Ber-
zsenyi költészetének varázsa . A korábbi kutatások-
hoz viszonyítva újdonságnak mondható a költemé-
nyek mögött rejlő  belső  drámának az elemzése, 
melynek első  kísérlete Horváth Jánosnak a már 
említett tanulmányához fűződik . Az ő  megállapítása 
szerint „e magyar Horatius erőteljes külsőségei 
alatt -egy modern ember sebzett mélasága sajog; 
gigászi műfegyelme alatt emberi önmegtagadás, 
antik, pogány bölcsessége alatt keresztyén rezig-
náció  boron g". 41  Horváth dolgozatához a Halászé 
csupán az idézetben felölelt részletfeladat megoldá-
sát végzi el . Horváth tanulmánya stílustörténeti ki-
tekintést is ad ; megmutatja ugyanis a klasszikus 
és a romantikus elemeknek a viszonyát Berzsenyi 
költészetében, majd ezen túlmenően a költő  helyét 
a magyar deákos verselés és romantika között. 
Legfontosabb megfigyelése nyilván az, hogy _az 
óklasszikus nyelvi megoldások átvétele véletlenül 
sem klasszicista, hanem jellegzetesen romantikus 
művelet . Szerb Antal a Horváth által megjelölt úton 
halad tovább , mikor Berzsenyit Kölcsey éhetlen 
kritikájától megvédve „ihletett költ őnek" nevezi, aki-
nél „a szavak sokkal többet jelentenek, mint egy 
fogalmat, a fogalommal együtt magukhoz hoznak 
valami erőt, valami mágikus hatalmat, ami az olvasó 
lelkét egy emelkedettebb életkörbe helyezi át". 42  
Halász Gábor Berzsenyi -képében még nyoma sincs 
a nyelvi öncélúság irracionalizmusának, nála a vi-
lágnézet és a lelki válság szoros ok-okozati kapcso-
latban van a konkrét nyelvi formával . Ember és köl-
tő i kifejezés az ő  felfogásában közvetlenül feltételezi 
egymást; a vers még szószoros értelemben a költ ő  
önkifejezése ; az ihlet, mint új, el őreláthatatlan min ő-
séget teremtő  állapot pedig kérdésként fel sem 
merül. Szerb kevésbé hisz az emberi gondolkodás 
folyamatos és áttekinthető  megváltozásában s egy-
úttal ennek az átalakulásnak a költészeti jelent ősé-
gében valamint a kritikai kimutatásának fontosságá-
ban. Mintha csak Halász Gábor esszéjének bels ő  
felépítésével, a költő i életműnek külső  hatásoktól 
függő  szakaszok szerinti tárgyalásával vitatkozna 
Szerb Antal, mikor leszögezi: „nem hihetjük, hogy 
volt egy Berzsenyi, aki Horatius tanítványa volt, és 
egy másik Berzsenyi, aki felvilágosodott eszméket 
hirdetett romantikus kedélyének borongásaiban. 
Inkább azt gondoljuk, hogy Horatiushoz való viszo-
nyában, tehát költészetének filológiailag leginkább 
megközelíthető  mozzanatában már meg kell hogy 
legyen Berzsenyi minden komplikált szellemtörté-
neti kapcsolata is". 43  Természetesen, ez csupán 
feltételezés ; ezért Halász megoldásának helyessé-
gérő l csupán a pályát felölel ő  monográfia dönthet 
hitelesen és egyértelm űen. 
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pogány 
Imre 

ifjúság '80 
- szabadka 

Miután csak egyetlen buszt sikerült lekésnem, végül 
is itt vagyok Szabadkán. Az el őzetes, még otthoni 
tudakozódások a Pionír- és Ifjúsági Otthon holléte 
felöl, persze, nem sokat értek, hiába, gyengén va-
gyok Szabadka földrajzáról informálva. Végül is 
rendő rhöz kell fordulnom, aki útba is igazít, de csak 
miután öt percig bizonygatom, részben személyazo-
nosságim tekintélyére támaszkodva, hogy nem va-
gyok helybeli, bár ő  meg van róla győződve, hogy 
legalább hússzor látott engem ideutazni. Mivel id ő -
sebb nálam, meglehet, hogy életem minden Sza-
badkára érkezésekor felfigyelt rám. Még csak azt 
kellene eldönteni: miért ...? 

Irodáról irodára járva. végül megtalálom a sajtóköz-
pontot, de ez sem segít, a főnök házon kívül tar-
tózkodik, elment ebédelni — délután fél négyre jár 
—, s a két (attraktív) titkárn ő  és egy (kevésbé attrak-
tív) férfiszemélyzet — vagy szintén főnökváró — nem 
tud segíteni, mert Popadić  elvtárs — a sajtófőnök 
— csak ötkor várható vissza, jó másfél óra múlva. 
Ez nem is lenne baj, csakhogy „miel őtt elment, min-
dent elzárt, még a jegyeket is", nehogy Iába keljen 
valaminek... 

Az utcán minduntalan gyanús külsej ű , gitárokat ci-
pelő  egyénekbe ütközik az ember, s úgy látszik, 
lekésem az ötre megbeszélt találkát, melytő l egzisz-
tenciám —értsd: alváslehet őségem és táplálkozá-
som —biztosítását várom, a szerkesztőség ugyanis 
stabilizál, nem mintha túlságosan bántana, hogy 
nem a Pátriában fogom eltölteni ezt a három napot. 

Ingyenreklám: mindenkinek teljes felel ősség vállalá- 
sával tiszta szívemb ő l ajánlom a Mignon kávéját .. . 

Végül is megérkezik Popadi ć  elvtárs, előkerülnek 
a jegyek, jelvények, kulcstartók, reprezentációba 
osztogatott lemezek — Dalok Titóról, A szabadkai 
fesztivál húsz éve — s a várakozók megkapják 
mindenbő l a nekik járó részt egy aláírás ellenében. 
Most már a sajtófőnök érdeklődik igencsak kíváncsi-
an a még meg nem jelent újságírók után, feleletet 
azonban nem nagyon kap hollétükrő l. Megtudom, 
hogy a velem akkreditáltak a szomszédból még nem 
jelentek meg. Nem is láttam őket a három nap alatt, 
meglehet, ők sem engem. A Pátria szinte állandó 
vonalat tart fel a sajtóközponttal, valami nincs rend-
ben a szobafoglalásokkal. Időközben tömegesen ér-
keznek a fesztivál résztvevő i is, elég simán halad 
az adminisztrálás, igaz, megtörténik, hogy a városi 
buszhoz kalauzolják őket, mert szállítóeszköz épp 
nincs kéznél, s Palicsra csak ki kell menniük elhe-
lyezésük végett. Ilyenkor a szervez ők egymást szid-
ják, meg a rendelkezésükre bocsátott busz és —
ha jól tudom — három kombi vezet ő it, de nem sok 
eredmény születik belő le. 

236 
 - 

szabadkai 
népszínház 

A retrospektív esten nem voltam jelen, majd otthon 
lehallgatom a kapott lemezeket, de a m űsorban 
szereplő  dalok nagy részét különben is felismerem 



már címükrő l is. Ami valóban érdekes, ami a „jugo-
szláv fiatalság mai zenéje", az úgyis itt lesz hallha-
tó a mai és holnapi Szabad formák estjén. Az el ő -
csarnokban, sőt a színház előtt is nagy tömeg vá-
rakozik, nem nagyon fogynak az 51 (ötvenegy) 
dináros jegyek, mindenki potyázni szeretne. A terem 
félüres, vagy attól függ, hogy nézzük, féligtelt (egyre 
megy). A színpadon a teljes felszerelés, néhány 
reflektor fényénél téve közszemlére. A bennlev ők 
nagy hányada azzal van elfoglalva, hogy értékel, 
s fő leg leértékeli minőségét. A keverőasztaltól inte-
getnek, kiabálnak - igaz, néhai dobosom a hang-
mérnök -, jó újságíróhoz illően gyorsan informáló-
dok a várható hangerő ről, technikai újdonságokról, 
a PA-n át engedett főképp r&b zene mellett nyugod-
tan lehet beszélgetni. A résztvev ők többsége, aki 
nem lép ma fel, a színpadon át jön a terembe, 
ugyanis ők a hátsó bejáraton közlekednek, néhány 
„reprezentációs" n őnemű  személy kíséretében -
úgy látszik, a groupie-girl után megszületett a festi-
val-girl is ... 
236  - 10' - sehol senki a színpadon, a terem telje-
sen megtelt, úgy hallom sokan kint maradtak, nem 
volt elég jegy, a műsornak azonban még se híre, 
se nyoma. A közönség nyugodt, talán túlságosan is, 
sokan ásítoznak -úgy látszik, az éjjelezés mégsem 
általános szokás fiataljaink körében. 

A délután az utcákon deffilírozó punk-tartozékosok 
tömege sehol. Talán az erkélyen kaptak helyet. Jó 
lenne köpőtávolságon kívül helyezkedni. 

Néhány panknak öltözött gyerek - talán résztvev ő  -
a színfalak mögött fogócskázik, néha berohannak 
a színpadra is a hangszerek közé (long live r&r1. 
A sorok mellett és a színpad el őtt szervezők tömege 
- felismerni őket a jelvényről -, de senki sem csinál 
semmit. 

236  -20' - Andjelko Maleti ć  beáll a mikrofon mögé, 
megvárja, amíg elcsöndesedik a fütty, majd meg-
szólal, de a mikrofon most sem dolgozik, mint min-
dig, amikor bemondani akar. „Bemutatjuk önöknek 
a Yu-rock jövőjét." Hadd lássuk, mire megyünk. 

Kabare (Újvidék). Az est els ő  együttese megjelenik, 
feláll, de mintha üres lenne a színpad, a'közönség 
tovább beszélget, mint hamar kiderül, inkább hagy-
nák őket békén. Na, mindenesetre azért ismertet ő-
be: heten vannak, ebb ől két lány csak énekel, míg 
a férfiszólista néha klarinétožik is. Öltönyök, a lá-
nyokon egyforma fehér kosztümkabát, fehér ingek, 
s mindenkin piros csokornyakkend ő . Nem valami 
biztató külső  a rock szempontjából nézve. Amint 
kiderül, nem csak a külalak gyanús rock-szemszög-
bő l, a zene is az. Lalallázások, id őnként gyanús 
összhang, bár a több szólamú énekre építenek. 
A zene az újvidéki Rádió slágerhagyományainak 
egyenes folytatása, álnew wave-nek hangszerelve, 
de ez is nagyon Studió M szagú. Az eredmény: 
paródia, sajnos, nem előre megfontolt szándékkal, 
sajnos, az RTVNS rockfelfogása úgy látszik ez. 
Mindenesetre el kell ismerni, hogy jól begyakorolták, 
amit játszanak. A fél közönség üvölt. Kérdéses, 
hogy a gyönyörűségtől-e, vagy a hamis záróvokál 
akkordtól? A hangerő  vetekedhet bármely hard rock 
zenekaréval, mégis ellenállhatatlanul slágernek hat, 
amit művelnek. Nagy jövő  vár rájuk az újvidéki TV 
vidámm űsorainak betétsongjai eiőadásában. Épp 

odaillenek. Az más kérdés, hogy e m űsorok milye-
nek. 

Zasilni ishod (Murska Sobota). Klasszikus hardrock-
négyes, plusz tenorszaxofon. Nagyon jól leszed-
ték a gyerekek, amit a hard-ban le kell szedni, 
kemény ritmus, uniszónó riffösszjáték, kromatikus 
váltások, feltűnđen jól hangszerelt szaxofon. A kö-
zönség átlag életkorát vagy húsz évre becsülöm, 
de látszik, a hétvenes évek közepének tipikus rockja 
nem ismeretlen a fiataloknak sem. Az első  taps. 
A nagyon jó összjáték ellenére azonban a rutin 
hiánya megmutatkozik: túlságosan jól akarnak ját-
szani, s így a nagy koncentrálásban teljesen statiku-
sak maradnak, ami a zenének ugyan nem árt, 
viszont élő  fellépés esetében nagy mínusz. Az utol-
só számban megkísérelnek kissé j azz-esen játszani, 
nagyon emlékeztet a csehszlovák, lengyel rockra. 
A közönségnek egyöntet űen tetszettek. Nekém is. 

Peter Meze (Ljubljana). Az első  egyedül fellépő  
résztvevő . Mint várható: akusztikus gitárral kísért 
ének. Egyáltalán nem rossz, ami a szlovén dal-
szerző-énekesek fiatal generációjára különben álta-
lában jellemző , csak éppen nem idevaló. A közön-
ség nem figyel, az általános beszélgetés az er ő-
sítés ellenére hallható. Bátorításként azért felhangzik 
a taps, de közbekiáltások is hallatszanak, míg 
a számok közt beszél. Hiába a sanzon, a ballada 
nem keverhető  keményebb zene közé. Végül is biz-
tos kártyára játszik, jön a nagyadu: Don McLean 
Vincent-je. Ez se segít, bár néhány öreg rocker 
fel-felüvölt a gyönyör űségtő l, miközben ájulás kör-
nyékezi. 

A közönségben kezdem felfedezni a szép számmal 
jelen levő  ismert és kevésbé ismert fiatal és jócskán 
kopaszodó zenészcsillagot-csillagocskát, akik he-
vesen tárgyalják egymás közt az eseményeket: vi-
selkedni nem fontos, a lényeg az, hogy felfigyelje-
nek rá, ha nem is ismerik fel. 

Šarlo akrobata (Beograd). A lassan hírhedté váló 
trió kezdi meg a népünnepélyjelleg provokálását: 
a közönség üvölt, a trió vissza. Punk-tartozékok, 
-külsőségek, -formák - minden méretben. Teljesen 
mellékes, hogy mit fognak, mit üvöltenek, csak a rit-
mus és a hangerő  - ami tekintélyes - létezik. 
Amíg ezt teszik, addig egészen jó, amint el is akar-
nak valamit játszani, megtörik a ritmus, el őtűnnek 
a hiányosságok, a nemtudás. Minden artikulátlan, 
zúg, a ritmust inkább érezni, mint hallani.  El  kell 
azonban ismerni, hogy energiájuk az van. Játék az 
egész, a neve: ki tud gyorsabban játszani (hogy 
jól, vagy rosszul az lényegtelen)? Egyetlen szót 
sem lehet érteni a szövegb ől. Lehet, hogy nincs is 
szöveg? Új játék: mindenki azt csinál, amit akar, 
csak az a valami legyen minél hangosabb. A közön-
ség az elvárások ellenére nem tombol, azaz mégis, 
a röhögéstől. A mellettem ülő  újságíró - azt hi-
szem a Vjesnik tudósítója - a fejét fogja. A közön-
ség doajénjei a leghangosabbak, köztük egy emi-
nens slágergyártónk is, újráznak, ugrálnak ültükben, 
tapsolnak, fütyülnek, egyszóval mindenki élvez. 
A sajnálatos csak az, hogy nem a zenét. 

Branko Stojšin (Zsablya). Akusztikus gitár, ének nél-
kül. Igaz, hogy szabad formák estjén vagyunk, de 
a közönség nem, törődik ezzel, lassan szivárog 
kifelé, mennek rágyújtani az el őcsarnokba. A gyerek 450 



pedig nem zavartatja magát, az Újvidéki J azz Napok-
ról ismert repertoárját játssza, kissé akadozva, de 
a jókora technikai tudás tudatában önbizalma nem 
hagyja el. Kíváncsi vagyok, miért lép fel egyáltalán 
a pályázati részben. Talán nem volt elég jelentkez ő , 
mint ahogyan azt rebesgetik? 

Senta kvartet (Zenta). A tellépés azzal kezd ődik, 
hogy az egyik akusztikus gitárról egy hamarjában 
előkerített jókora késsel leszerelnek egy mágnest. 
Kitörő  tapsvihar. A közönség mozgásban van, újak 
mennek ki, az előbbiek jönnek vissza. Kezdhetnek: 
az első  — és a szabad formák estjein — egyedüli 
magyarul énekel ő  együttes. Eleinte a kvartet csak 
trió, a fuvós —klarinét, tenor szax — csak kés őbb 
kapcsolódik be, a harmadik, negyedik számtól fog-
va. Az akusztikus zene nem nagy sikerre számíthat, 
de a bennmaradtak figyelnek! Nincs beszélgetés, 
s a jókora taps becsalogatja a kinnlev őket. Eleinte 
két akusztikus gitár, üt őhangszerek, majd bőgő  az 
egyik gitár helyett, egyre ritmikusabb zene, egyre 
több ütőhangszer, majd a fúvós is belép. Kit ű nő  
az összhang az énekben. Az elsó igazi közönség-
siker. A zenét figyelik, nem a külsőségeket, ami itt 
nincs is. Az időközben újra teljesen megtelt terem 
jókora tapssal fogadja, újráznak (ez a három est 
alatt még egyszer történt csak meg), a ráadás egy 
elég rosszul sikerült sving-improvizáció, de a hatás 
már megvan, a néz ők ütemre tapsolnak. 

Na lepem prijazni (Ljubljana). Az első  igazi frontman. 
De a zene rege, punk, ska, jazz-rock elemek, hard 
rock szólók. Egyáltalán nem lehet eldönteni, hova 
soroljam. Ez azonban nem is baj, mert a különböző  
elemek ellenére nagyon jól hangzik. Időközben fel-
másztam a színpadra fényképezni, most már hár-
man vagyunk fönt, de van is miért. A legmeglepőbb, 
hogy a kitűnően összehangolt színpadi mozgás 
mellett és ellenére, milyen könnyedén tudják meg-
tartani a precizitást, ami zenéjük változatosságához 
elengedhetetlen. Eddig ők a legjobban és legcél-
szerűbben begyakorolt zenekar. A közönségnek na-
gyon tetszik, joggal. 

— értsd: a hangmérnök hibájából —, épp csak az 
érthetetlen számomra, hogy a hang min ősége az 
egész est alatt nem változott, s ha a többieknek 
sikere volt, az egyáltalán nem a hangtól függött. 
Másfelől Újvidéken ugyanaz a hangosítás, ugyanaz 
a hangosító dolgozott mint itt, s merem állítani, hogy 
ott jóval gyengébb volt a hangmin őség — ezt Sze-
dam barátomnak is el kell ismernie, mivel akkor 
dolgozott a felszerelésen el őször komolyan. Ja ké-
rem, a bűnös mindig más. 

27. XI. 

Napközben nem sok minden történik, mindenki az 
előző  nap fáradalmait piheni, de fő leg iszik város-
szerte, lehetőleg kerülve a Suboti čanka termékeit. 
Úgy hallom, egyesek reggelire a Pátriában ká-
posztalét követeltek, s a személyzet, okulva az el ő -
ző  évek tapasztalataiból, minden igényt ki tudott 
elégíteni. 

206  Sportcsarnok: Pályázati est. Becslésem szerint 
vannak vagy kétezerötszázan, igaz, úgy hírlik, a je-
gyeket tömegesen osztották városszerte az iskolák-
ban, vállalatokban. Bemelegít őt a fesztiváli zenekar 
játszik, a hang meglepően jó, később ugyan kiderül, 
hogy csak az ő  számukra, a fellép ő  együttesek 
hangzása annál rosszabb. Kellemes meglepetés, 
hogy mindössze kilencen vagyunk, mell őzve a vo-
nós és túlzott fuvósszekció. A vendégek és a sajtó 
számára fenntartott els ő  sorok jóformán üresek, 
a rendfenntartók nem is képesek megakadályozni, 
hogy a lelátókról szivárgók feltöltsék őket. Megjelen-
nek a bemondók, rövid beszéd, s az els ő  fellépő  
után kellemes meglepetés: a fellép ők közt senki 
sem mond be, a számok a lehet ő  leggyorsabban 
követik egymást. 

Külön téma: a színpad els ő  pillantásra teljesen ért-
hetetlen, legalább hat-hét szintb ő l áll, a fellépő  ze-
nekarok részére felfoghatatlanul célszer űtlen. Sehol 
egy akkora felület, ahol három ember egyszerre el-
férjen, mindenféle villogó, szinte cirkuszi lámpaso-
rok, a színpad mögött hatalmas tükrök, mint azt 
később a sajtókonferencián megjegyezték, úgy néz 
ki az egész, mint egy Anton Marti-féle tv-show 
a hetvenes évek elejér ől. Mozogni a zenekarok 
számára lehetetlen, s mivel minden tagadás ellené-
re a tv médiumának rendel ődik alá minden sport-
csarnoki rendezvény, megesik, hogy a mozgást 
fellépésük összetev őjeként kezelő  zenekar nem ke-
rülhet be a döntőbe, mint erre majd külön kitérek. 
Emellett a közönség kit ű nően meg van világítva, 
szemükbe lévén irányítva két legalább három-
háromezer vattos reflektor. A tv egyenletes meg-
világítást követel! 

A bemondók elvégezvén feladatukat — amit a kö-
zönség észre se Iát venni, csak egy hatalmas 
reccsenést tapsolnak meg viharosan, ami szeren-
csére nem tesz kárt az  erősítésben —, levonulnak, 
kezdődik a főműsor. 

Pauk (Zavidovići). Viszonylag ismeretlen együttes, 
bár az idei zaječari gitárfesztiválon az első  díjat 
vitték el, nem sokat hallani róluk. A már jelzett hang-
beállítás itt mutatkozik meg teljes fényében: a dobo-
kat sejteni sem lehet, a basszus dübörög, annak 

Kupe za nepušače (Ni). A niši zenekart el őször 
az Újvidéki Jazz Napokon hallottam, ott is jó tízperces 
szünet után kezdtek, mint itt, balkezes dobosuk mi-
att. A repertoár ugyanaz, csak még unalmasabb. 
Furcsa nézni, ahogy gitárosuk élvezi azt, amit csi-
nál, vagy legalábbis, nagyon jól játssza meg a nyolc 
percen át váltogatott két akkord nyújtotta élvezetet. 
Állítólag jazz-rockot játszanak, sajnos, ebbe a kate-
góriába sorolnak mindent azok, akiknek nincsen 
egészségesebb ötletük, a közhiedelem mindent el-
tű r ennek neve alatt, f őképp, ha mint itt is, szaxofon 
is szerepel a kvartet el őtt, sőt zenéjük komolyságát 
biztosítandó, kottából játszik. Az ilyen zenét talán 
csak valamilyen éjjeli mulatóban találnám helyén-
valónak, mint kulisszazene a vetk őzőszámokhoz, 
igaz, ha a m űsor nem elég attraktív ahhoz, hogy 
senki se vegye észre a zenét, a bukás itt is biztos. 
A nézők most már tömegesen hagyják el a termet, 
visszatérési szándék nélkül, ugyanis ma többen 
nem lépnek fel. Nem illetlenség ez részükr ő l, 
alig néhányan erőszakolunk magunkra annyi türel-
met, hogy a m űsor végéig maradjunk. Unalom... 
Másnap megtudom, hogy a m űsor végeztével fel-
háborodottan kezdték szidni a hangosítást, idézve: 
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ellenére, hogy a jelenleg Jugoszláviában található 
legjobb PA-t bérli a fesztivál. Abból ítélve, amit hal-
lani, egészen szolid zene, igaz, a taps nem túlzottan 
lelkes, de több nem is várható el az első  fellépő  
után. 

Triangl (Szkopje). Nem meggyőző  hardrock, túl dal-
lamos, lehet, hogy ha mindent hallanánk, másképp 
hangzana, észrevétlenül szerepelnek, egy a sok 
közül. 

Jakim Harhaji (Újvidék). Nehézkes funky, a vokál 
csak nagyritkán szerepel, mintha insztrumentális 
zene lenne, még szerencse, hogy a fesztiváli zene-
kar jól játszik. A közönség kezd unatkozni. 

Smisao mašte (Priština). Slágervokál, punkforma, 
erőltetett folkelemek. A közönségnek mégis tetszik 
az előbbiek után. 

Kontra ritam (Újvidék). Punkkülsőségek minden mér- 
tékben, majd meghalljuk a színházban, mit tudnak. 

Marina Puharić, Dragan Simonovski, Sveto Stoj čev 
(Szkopje). Tipikus fesztiválzene, hotelteraszwave, 
a közönség üvölt, mert megjelent az els ő  nő i részt-
vevő , füttyök, bekiabálások. 

Haustor (Zagreb) Jó sokan vannak, két fúvós is. 
Mintha paródia lenne, amit csinálnak a new wave-
re, lehet, hogy az is. Külsőségekben punk. Az els ő  
jómozgású zenekar ma este, s emellett jól is ját-
szanak. Erősen emlékeztet a hatvanas rockra, de 
ítéletet majd este, azaz éjjel, a szabad formákon. 

Zasilni ishod* (Murska Sobota). Minden érvényes, 
amit az előző  estén írtam róluk. 

Olgica Komlenić  (Ada). Amint elkezdett játszani 
a fesztiválzenekar, a közönség fütyül. Semmi szük-
ség itt a slágerekre. 

Kabare (Újvidék). Szörny ű . 

Eridanus* * * ( Kanizsa). Omegán nevelkedett zene, 
mint az eddigi számaik ez is kitörölhetetlenül ma-
gán viseli az Omega-jegyet. Különben az egyedüli 
magyarul énekelő  résztvevő  a pályázati esten. En-
nek ellenére — persze, sokat jelent, hogy a közön-
ség nagy része ért magyarul — a közönség kezd 
magához térni, sőt a hangzás is megjavult, mozog-
nak a hallgatóság sorai, a hard ritmus felrázza a ke-
délyeket. Három csillagot rajzolok nevük mellé 
a műsorfüzetbe. Eddig csak a Zasilni ishod kapott 
egyet. A döntőbe jutásuk biztos, s őt díjat is jósolok 
nekik. A szám befejeztével igazi ovációk. 

Peter Meze (Ljubljana). Az akusztikus gitár hangosí-
tása mindig probléma, most is. A fesztiváli zenekar-
ral és a fütyülő  PA-val együtt fütyül a közönség is, 
pedig Peter Meze egyáltalán nem olyan rossz, mint 
az a reakciókból megítélhet ő . 

EI-org* * (Beograd). Hatalmas energiával játszanak 
a gyerekek, a teljes erőbevetés egy mikrofon kimú-
lását okozza, de hát ilyen színpadon hogyan lehet 
egyáltalán mozogni, úgy, hogy a felzsúfolt cuccban 
ne essen kár. A punk image természetesen meg-
követeli, hogy ne legyen statikus az el őadás, így 

teljesen érthető  viselkedésük a színpadon, az már 
viszont sokkal kevésbé érthető , hogy épp e viselke-
dés miatt nem kerülnek be a dönt őbe, mint később 
kiderül. Az indoklás: annak ellenére, hogy valóban 
jók voltak, ám mert nem voltak képesek biztosítani 
a tv-közvetítés zavartalanságát (holott mindenki 
tagadja a szervez ők közül a tv-fesztivál befolyásoló 
jellegét, ami pedig a résztvevők és az újságírók 
általános véleménye szerint: teljes) — azaz a tv 
nem engedheti meg a közvetítés miatt, hogy m űsor 
közben technikusok szaladgáljanak a színpadon, és 
helyreigazítsák a feldöntött mikrofonokat, széthúzott 
kábeleket —, nem kerülhetnek be a dönt őbe, ame-
lyet a tv egyenesben közvetít! Érdekes lenne való-
ban érdemleges választ kapni az átlátszó mellé-
beszélés helyett arra, hogy ha már a tv legalább 
ebből a beismert szemponttól befolyásolja a feszti-
vál műsorát, sőt döntéseit, akkor miért nem biztosít 
megfelelő  feltételeket a fellép ők számára, hogy 
megfelelő  formában adhassák el ő  zenéjüket, bizto-
sítva ezáltal a felvétel, vagy közvetítés zavartalan-
ságát is. Mindenesetre, az  El-org játékát ünnepelte 
a közönség, lehet azonban, hogy csak azért, mert 
a basszusgitárt egy, a hangszerénél kisebb kislány 
kezelte. 

Kupe za nepušače (Niš). Eddigi tapasztalataimon 
okulva elmentem meginni valamit az előcsarnokban 
elhelyezett büfébe, s úgy t űnik sokan követik példá-
mat. A bentrő l kihallatszók alapján pszihodelikus-
jazznek feltűnni akaró zene jól lendít a büfé forgal-
mán. A szám befejeztével a karzatról „orgazam, 
orgazam, orgazam ..." skandálás hallatszik. 

Biljana Damjanovska ( Bitola) Sláger. 

Šarlo akrobata (Beograd). Az utóbbi időben a belg-
rádi alternatív zenei színnek nevezett „hullám" tipi-
kus képviselőjének kiáltották ki őket — joggal vártam 
többet a hallottaknál. Ska, rege keverék, ballada-
szerű  hangvétel. Egyáltalán nem rossz, de nem is 
meggyőző . Kíváncsi vagyok, hogy miért dicsérik 
őket annyira. 

Film* * (Zagreb). Hatalmas energiával játszik a jelen-
leg leginkább felkapott zágrábi zenekar. Mégis meg-
lepő , hogy semmi üvöltés, minden artikulált, kit űnő , 
ritkán hallott pontos összjáték. Estére a szabad for-
mákon is fellépnek. 

Branko Stojšin (Zsablya). A szabad formák estjén 
még valahogy érthető  volt az akusztikus gitárszóló, 
de itt tökéletesen értelmetlen dolog. Jól játszik Stoj-
šin, de mit ér az, amikor nem hallani, mivel a PA 
állandóan gerjed, s ezért még jobban kell halkítani. 

Vruć  vetar (Beograd). Heavi akar lenni, de a két 
gitár — billentyűs nincs —ellenére sem képesek 
meggyőző  hangzást elérni. Nagyon Belo dugme-
sen akarnak hatni, lehet, hogy ez a zavaró. Bár 
nagyon jól játszanak, magabiztosan, de valami hi-
ányzik, hogy jó zene legyen. Ez sajnos a belgrádi 
zenekarok legnagyobb részére vonatkozik, Belgrád-
ban mindenki a legjobbnak tartja magát. 

Foto-model (Újvidék). Az újvidéki punk, úgy t űnik, 
iskolává akar alakulni —remélem, nem alakítják. 
Az először nyáron megjelent Foto-model nagyon is 
a' la Pekinška patka akar zenélni. Ezt természete-
sen nem is nehéz elérni, mivel ők sem játszanak 452 



valami jól. Az egyedüli különbség — és ez pozití-
vumuk — a sokkal tisztább vokál, a majdnem érthet ő  
szöveg. 

Branka Kazimirović, Nikola Kopanja, Branislav Dju-
ričić  (Újvidék) —sláger, akusztikus gitárokkal és 
fesztiváli zenekarral. 

Idoli* (Beograd). Tökéletes punk image, öltönyök 
— lehető leg régen kinőttek —, jó zene, de a punknak 
tulajdonított elemek megtartásával. Az éneket nem 
lehet érteni, bár két szólóénekes is van, s a trikó-
kíséretbő l időnként még ketten énekelnek. Tulajdo-
níthatjuk azonban a hangosításnak is a szöveg 
érthetetlenségét. (Ez utóbbiakban szinte teljesen 
biztos vagyok, mivel a tv-közvetítés alkalmával 
tökéletesen érthető  volt minden szó.) Jól csinálják, 
ahogyan a Főszerkesztő  mondja, az idiótagyerekek. 

Mateja Ko/ežnik (Metlika). Nem tetszik, lehet, hogy 
a fesztiváli hangszerelés az oka. Majd a szabad 
formában meglátjuk-halljuk, mit ér. 

Na lepem prijazni (Ljubljana). Amit a szabad formák 
estje kapcsán írtam róluk, érvényes erre a fellépés-
re is. 

A fesztiválok hagyományos slágerszámainak ese-
tében nem zavaró a résztvev őnként egyetlen szám 
előadása. Ekkor nem is a fellépők versenyeznek 
valójában, hanem a slágerek, s igazodva a tv-hez, 
amely az ilyen típusú vetélkedő  megteremtője, ez 
nem is zavaró. Az Ifjúság fesztivál esetében azon-
ban teljesen más a helyzet. A pályázati est huszon-
négy résztvevője közül tizenhat együttes volt, s az 
sém lett volna baj, ha szólista egyáltalán nem lép 
fel, legalábbis nem fesztiváli zenekar kísérettel. Ter-
mészetes dolog, hogy ha nem a többséghez —
a fellépők többségéhez — igazodik a rendezés, 
akkor az eredmény sem lehet teljes érték ű . Az Ifjú-
ság fesztivál esetében a szabad formák estje sokkal 
reprezentánsabb képet nyújt a résztvevőkrő l, mint 
a pályázati est. Ha már úgy sincsenek díjak, hanem 
csak szimbolikus elismerések, s a zs ű ri — legalábbis 
tagjai többsége úgyis végighallgatja az összes 
műsort, nem ártana elgondolkozni, a fesztivál-típus 
létjogosultságáról. 

236  Népszínház 
A szervezéssel megint baj van, a belép őengedélyes 
résztvevők ellepték a nézőteret, akik pedig jegyet 
váltottak, nem találnak helyet. A résztvev őket ezért 
kiküldik a terembő l, ami további késést eredményez. 
A kiürült terem lassan újból megtelik, s a m űsor 
jó húszperces késéssel elkezd ődhet. 

Foto-model (Újvidék). Amint már mondtam, saját 
hangjuk nincs, de van idejük, igencsak fiatalok még. 
Nem sokat mutatnak, csak azt bizonyítják be, hogy 
rengeteg ska-t hallgatnak. 

Film (Zagreb). Aki jó, arról nehéz írni. A hibák fel-
mutatása mindig könnyű  munka, így most nem so-
kat mondhatok. Rendkívül magabiztosan játszanak, 
érezni, a több éves profi/félprofi munka eredményét. 
Igencsak hajlanak a 60-as évek beat-je felé, de 
van saját hangjuk, felismerhet őek. 

A fesztivál kísérő rendezvénye a Mi fiatalok költé-
453 szeti pályázat, melynek néhány résztvev ője itt is  

elmondja egy-egy versét a fellép ő  zenekarok közti 
szünetekben. A közönség tökéletes meg nem értést 
tanúsít irántuk, s ezt igazán nem vetem szemükre. 
Igaz, a kezdeményezés jó, dicséretes, de ezt mégis 
jobb lenne valamilyen más formában csinálni. 
A szavalók —érdekes, mindannyian a szebb, vagy 
mondjuk inkább, a gyengébb nem képviselő i — nagy 
önuralommal mondják verseiket, nem reagálnak 
a bekiabálásokra. 

Mateje Koležnik (Metlika). Kijön egy kislány —
a sportcsarnokban nem tűnt föl, hogy ilyen alacsony 
— egy hatalmas gitárral, leül egy székre, beállítják 
a mikrofonokat, a közönség pedig az előbbi szava-
lók benyomása alatt „szellemeskedik". Mateja azon-
ban nem veszti el a fejét, és pár mondattal vála-
szolva a leghangosabbaknak, egyszeriben elnyeri 
a közönség rokonszenvét. Ez már biztosítaná a si-
kert, de a java még hátra van. Így, csak egy akusz-
tikus gitárral kísérve énekét, összehasonlíthatatlanul 
jobb mint a sportcsarnokban. Hatalmas tapsot kap; 
mosolyog és eltűnik. 

Andjelko Maletič  már jelentené be a következ ő  
fellépőt, de berohan Simurdi ć , felolvasni a döntőbe 
jutottak neveit, miközben legalább ötször elismétli, 
hogy aki tovább jutott, legyen másnap tizenegykor 
a sportcsarnokban a főpróbán, mert  törlik 
a listáról. (O, az a mindenható tv!) A döntőbe ke-
rültek: Zasilni ishod, Vru ć  vetar, Foto-model, Peter 
Meze, Pauk, Idoli, Marina Puharić , Dragan Simo-
novski, Sveto Stojčević , Smisao mašte, Na lepem 
prijazni, Haustor, Olgica Komlenić , Šarlo akrobata, 
Triangl, Mateja Koležnik, Eridanus, Film. M űsorvál-
tozás, ma este a bejelentetteken kívül fellép még 
Miladin Šobić , hogy a veteránok és  El-org is kép-
viselve legyenek. Még egy közönséguntató szava-
lat, és 

Miladin Šobić. A közönség ismeri, mégis biztosra 
megy, Dok zbori Tito, Daj nem neba (Ifjúság 76), 
stb. veterán, de a közönségnek tetszik. Egyszerre 
csak felugrik valaki a színpadra az első  sorból, 
nem látom ki, Šobić  eltakarja, leül a dobokhoz, és 
üti a ritmust a nagydobon. Felugrik még valaki és 
a kezébe nyom egy pár dobverőt, diszkréten dobol, 
Šobić  ének közben hátrapislant és jóval nagyobb 
lendülettel játszik tovább. Atkarolva egymást men-
nek le a színpadról, ekkor ismerem fel a ritmusszek-
ciót, az igazi doajént: Peca Petei. A közönség, per-
sze, tombol. 
Megint szavaló lányok, közbekiáltások. 

Sunčane pege (Újvidék). Ők is műsoron kívül lép-
nek fel. A valamikori Cvrčak i mravi kétharmada 
— Prücsök nélkül — méghozzá a dobos akusztikus 
gitárossá vedlett formában, és a gitáros villanygi-
tárral, plusz két lány, ők csak énekelnek. Kissé 
értelmetlennek t űnik, amit csinálnak. Akusztikus slá-
ger, de valahogy nem veszi őket senki észre, még 
a két lány sem kelt fel nagyobb érdekl ődést a kö-
zönség férfi része körében —, ez csakis zenéjük 
unalmasságának tulajdonítható! 

Kontra ritam (Újvidék). Punk külsejüket nem hazud-
tolják meg, a ritmus rázza az egész színházat —
talán azért mégis jobban oda kellene figyelni az 
összjátékra —, a földön ül ő  punkgyerekek megva-
dulnak, ugrálnak veszettül. Ha nem sajnálnám a fil- 



met én is inkább őket fényképezném, mint a fotós-
kollégák egytő l-egyig. Az első  sorban a legjobban 
a Sarlo tagjai ugrálnak ültükben; üvöltenek, azt hi-
szem, a gyerekeknek ez a legjobb elismerés, amikor 
a kollégák ugrálnak a ska-jukra. 

Vruć  vetar (Beograd). Igazolják benyomásomat 
a pályázati estrő l, a biztos ritmusszekció és a kit űnő  
szólógitáros, aki valóban meglepő  könnyedséggel 
kezeli hangszerét, biztosítja a heavi hangzást, de 
valami hiányzik ahhoz, hogy a zene valóban jó 
legyen. A mozgásuk profi szint ű , az énekes valóban 
vezeti az előadást, alig tudom elkapni egy-egy pil-
lanatra az objektívvel. Attól függetlenül, hogy az 
a valami még hiányzik, ami a jó zenekart teszi, az 
egyike a legjobbaknak az idei fesztiválon. 

Haustor (Zagreb). Azt ígértem, ítéletet majd itt mon-
dok róluk. Nehéz lesz. Részben punk paródia, de 
ugyanakkor egészen más is, sokkal összetettebb 
jelenség — igen, jelenség, esetükben nem csak 
a zenei anyag puszta interpretálása acél. Foga-
dom, forgatókönyv szerint dolgoznak. A színpadi 
mozgás egész külön játék, id őnként a zene háttérbe 
szorul, de ugyanakkor, zene is van, jó zene, s a hang-
súly gyakran tevődik át épp arra. A mozgás meg-
lepően nagyon messze van a hard, heavi punk-tól, 
statikusnak hat, gyors mozdulatok csak elvétve van-
nak, minden kiszámított, lassúságuk is. Az énekes 
— lehet, hogy csak a smink miatt — viselkedésével 
időnként Bowie-ra emlékeztet. Mindenesetre érde-
kes előadás, azt hiszem, rövidesen többet hallunk 
róluk. 

Idoli (Beograd). Szokatlan felállítás, a két szóló-
énekes ritka jelenség. Az ének most összehason-
líthatatlanul jobb mint a pályázati esten. A zenében 
van punk-elem, ska, klasszikus rock-roll, sőt egy 
szám tökéletesen a harmincas évek német kabaré 
songjának szellemében hangzik el, németül! Vala-
hogy semmi „hiba" sem jut eszembe. 

Pauk (Zavidović i). Csak két számot játszanak el, rö-
viden: az Ifjúság 80 résztvev ő i közül számomra az 
abszolút favoritok. 

El-org (Beograd). Megszolgálták a nevük mellé 
jegyzett két csillagot a pályázati esten. Kár, hogy 
már mindenki fáradt, lassan hajnali három lesz már. 

28. XI. 

A záróestre nem mentem el, mivel már mindenkit 
hallottam, a pályázati számokat megismertem, egye-
dül csak azt sajnálom, hogy nem hallottam az állító-
lag feljavított hangzást a sportcsarnokban. A záró-
estet a sportcsarnokból egyenesben és még három-
szor közvetíti a tv így ezt bárki megnézheti, akit 
érdekel. 
Mindenesetre, a díjazottak a következ ők: 

díj — Film 
díj — Šarlo akrobata 
díj — Na lepem prijazni 

a legjobb interpretációért kiosztott díj — Mateje 
Koležnik 
A közönség díjai: 

díj — Eridanus 
díj — Pauk 
díj — Idoli  

Az Ifjúság 81 megrendezésére 1981. május 14., 15., 
és 16-án kerül sor. Remélem nem halasztják el 
sokszor. 

Könnyűzenei napló a Szabadkán, 1980. XI. 26-28-
án megtartott „Ifjúság '80 elnevezés ű  táncdalfeszti-
vál kapcsán. 
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bike 
lászló 

megjegyzések 
a 
tükör 
szerepérő l 
a 
művészetben 
„Egy fiatal francia pszichoanalitikus, 
mint hallom, megírta a tükör-stádiumot 
-, arról írt, amit húsz éve hirdetek, hogy 
„minden, ami van, lenni akar és tükrö-
ződni, és azáltal is válik valamivé, hogy 
tükröződik ..." 
(Füst Milán: Napló. II. Budapest 1976. 
344.  1.)  

„I'm sure I'm going to look in the mirror 
and see nothing. People are always call-
ing me a mirror looks into a mirror, what 
is there to see ..." 
(Andy Warhol: From A to B - back again. 
London 1975. 15. 1.)' 

kép" címmel előadást (amely azonban tudomásom 
szerint nem hangzott el). En magam els ősorban 
művészettörténészként foglalkozom a tükör, a tér-
kép, a tükröződés és más rokon jelenségek, illetve 
fogalmak m űvészeti és kultúrtörténeti szerepével, 
munkám során azonban komoly módszertani prob-
lémát jelent, hogy ezt a hatalmas anyagot miként 
rendszerezzem. Mint minden központi jelent őség ű  
témáról, így a tükörrő l is előbb-utóbb kiderül, hogy 
mindennel összefügg, vagy legalábbis összefüg-
gésbe hozható, így az alábbiakban arra teszek 
kísérletet, hogy a tükör különböz ő  összefüggései-
nek rendszerét felvázoljam. A „mindennel össze-
függés" érzékeltetésére a legkülönböz őbb terüle-
tekről hozhatunk példákat: aszó szoros éhelmében 
(vagy nyelvi-metaforikus értelemben) bármivel 
szemben „tükröt állíthatunk"; minden látható jelen-
ség az érzékelhetőségét a fény visszaverődésének 
köszönheti; a visszaverődés (reflexió) pedig végső  
soron „tükör-helyzet" —akár optikai, akár átvitt, 
gondolati értelemben vett ,reflexió"-ról beszélünk. 
Nem véletlen, hogy több filozófiai rendszer is 
a „visszatükröződés" metaforáját használja az em-
beri gondolkodás, a megismerés folyamatának ma-
gyarázatára. Erre nézve elegend ő  a „tükör" szó 
etimológiai és szemantikai összefüggéseire; ezek 
származékaira és kombinációira utalni, pusztán 
a különböző  verbális nyelvek šíkján (lásd latin spe-
culum, tükör, tükörkép, mása valaminek', specula 
1. ,halvány reménysugár' 2. , őrhely, őrtorony', spe-
culator ,hírszerző , kutató' stb.) A m űvészet szá-
mára, mely természeténél fogva a teljesség meg-
ragadására törekszik, szükségszer űen központi té-
ma és kategória a tükör; a tükör gyakorlati alkalma-
zásnak szemantikája és az esztétikai jelfolyamatban 
való jelentkezése közötti kapcsolatot pedig éppen 
a verbális nyelvi analógiák segítségével értelmez-
hetjük. 
Magától értetődik, hogy a tükör bármifajta megjele-
nése egy kommunikációs rendszer mozzanataként 
fogható fel; a tükör funkcionálása jelfolyamatként 
— művészetí kontextusban esztétikai jelfolyamatként 
— interpretálható. Louis Marin idézi a Port Royal 
Logikáját, melyben a természetes jeleknek három 
alappéldája szerepel: Julius Cézár arcképe és Itália 
térképe mellett „a képmás, mely a tükörben megje-
lenik, természetes jele annak, amit reprezentál" 
i. m. 162. old.). Ez a megállapítás érvényes minden 
olyan nem-m űvészeti és m űvészeti jelfolyamatra, 
melyben a tükör mint tárgy illetve a primér tükör-
kép megjelenik. G.F. Hartlaub, aki minden id ők leg-
nagyobb kultúrtö гténeti munkáját írta meg a tükörr ő l 
(Zauber des spiegels. München 1951.), az elméleti 
alapvetést pragmatikai oldalról kísérli meg, eszerint 
a tükör alapvető  funkciói: olyan kép létrehozása, 
mely a szemlélő  nézőpontjából nem lenne megkö-
zelíthető ; önmagunk megismerése; a fénysugarak 
koncentrálása (gyújtótükrök); kicsinyítés, nagyítás 
stb. Voltaképpen mindenfajta tükörhasználat a gya-
korlati életben erre a természetes jelkapcsolatra, 
illetve ezekre az alapfunkciókra vezethet ő  vissza 
— az optikai eszközökben és mérőműszerekben 
(távcső , teodolit, fényképezőgép, prizmák), az ener-
giafelhasználásban (reflektorok, napelemek), az 
orvostudományban (szemészeti, fogászati, endosz-
kópiai vizsgálatok), az ember- és állatpszichológiá-
ban, a holográfiában, a közlekedésben (visszapil-
lantó tükrök), olyan triviál-területeken, mint az öltöz-
ködés és higiénia, a reklám, a szórakozás stb; 
sőt a tükörmágiát is a gyakorlati alkalmazás sajátos 

Többször felvetődött  már szemiotikai összefüggés- 
ben a tükör és a tükörkép kérdése. Mayer Schapiro 
a képzőművészeti alkotások nem-mimetikus ele- 
meivel kapcsolatban tett erről néhány fontos megál- 
lapítást (On Some Problems in the Semiotics of 
Visual Art: Field and Vehicle in Image-signs. in: 
semiotics 1963/3., Louis Marin a „Térképek és ké- 
pek" c. tanulmányában foglalkozott a tükörképpel 
is (Cartes it tableaux. 1970. in: L. Narin: Etudes 
sémiologiques. Paris 1971. 162-164. 1.), az 175-ös 
milánói Szemiotikai kongresszusra pedig E. H. 

455 Gombrich professzor jelentette be „A tükör és a tér- 



eseteként ide sorolhatjuk. A természetes jelként 
felfogott tükörképbő l vezethetők le másrészt a bo-
nyolultabb tükörszituációk: egynél több tükör hasz-
nálata (képkettőzés és képsokszorozás), síktükör 
helyett görbült felület ű  tükrök anamorfózisa (képfor-
dítás, képtorzítás), végül a tükörképek másodlagos 
ábrázolásai. 

A gyakorlati élettel szemben a m űvészet tükörhasz-
nálatának értelmezését az bonyolítja, hogy az esz-
tétikai jelfolyamatba különböz ő  kódszintek épülnek 
be: a műalkotásba helyezett tükör, vagy tükörkép 
származási területére érvényes (pl. optikai) kódok, 
az adott történelmi stílusirányzatra jellemz ő  kódok, 
az adott kor gondolkozását, „tükörfelfogását" mani-
fesztáló (nyelvi-metaforikus, vallási, tudományos, 
filozófiai) kódok stb. Sajátos „iparm űvészeti" kód-
nak nevezhetjük azt a „nyelvhasználatot", mely 
a művészien megformált használati tükör-tárgyak-
ban érvényesül: a tükör keretének kialakításában az 
uralkodó stílusjegyek mellett mindig megfigyelhető  
a képkeretekkel való analógia is. „Stíluskódnak" 
nevezem azt a kódot, melynek segítségével az illet ő  
művészeti irányzat tükörrel kapcsolatos felfogása 
„olvasható". Így például a reneszánszban a „fes-
tészet mint tükör" illetve „festészet mint ablak" 
hasonlat és a lineáris perspektíva összefüggésének 
jelentésrétegét, a barokkban az illuzionista térfelfo-
gás és a tükör kapcsolatát, az impresszionizmusban 
a szín-reflexek tanának érvényesülése a konkrét 
visszatükröződés-motívumokban (víztükör stb.), 
a kubizmus tördel őtükrökhöz hasonlítható téralakí-
tásait, a dada és a szürrealizmus „ready-made"- és 
„objekt-trouvé"-tükreit, az álomszer ű  szürrealista 
tükör-paradoxonokat (Dali és Magritte), az expresz-
szionizmus tükörrel torzított emberképeit, a konst-
ruktivizmus, majd az op a rt  és a luminokinetizmus 
tükröződésen alapuló térfantáziáit (László Moholy-
Nagy, 1925: „Apparate mit Linsen- und spiegel-
vorrichungin, die den Gegenstand von alien Seitin 
gleichzeitig umfassen können"), a pop art  konzum-
felfogását, melynek triviáltárgyai közé a tükör is 
beleillik, vagy a hiperrealista festészet h űvös világ-
látását, melyben a krómnikkel felületek és a kirakat-
üvegek rideg visszatükröz ődéseinek jut az elidege-
nítés szerepe. A 60-as évektő l induló művészeti 
irányzatokban pedig egyenesen középponti jelent ő -
ségre tesz szert a tükör — ez volt az a nagy for-
dulat, amit a tükör-monográfus Hartlaub el őre még 
nem láthatott —, nyilvánvalóan azzal összefüggés-
ben, hogy a m űvészet „önreflexív" (!) és „meta-
nyelvi" tendenciái felerősödtek, és ismét el őtérbe 
került a „m űvészet mint tükör" metaforája, annak 
minden vizuális és nyelvi implikációjával együtt. 
A tükör és a m űvészet összefüggésének legáltalá-
nosabb szemantikai vonatkozásait abból vezethet-
jük le, hogy a tükörkép „ őskép" — valószín ű leg min-
dennemű  képi ábrázolás (egyik) prototípusa a víz-
felületen vagy a szembogáron megjelen ő  kép. Ab-
ból a ténybő l, hogy különböző  nyelvekben — mint 
legutóbb Láng János is rámutatott „Lélek és isten" 
c. könyvében (Bp. 1974) — a „tükör" szó etimoló-
giailag összefügg a „lélek", „szellem", „isten", 
„kép", „árnyék", „alterego", „szem" fogalmákkal, 
a tükör egész eredeti jelentéshálózatát kibonthat-
juk. A világon létező  dolgok az isten tükörképei, 
a tükörképet rögzítő  művész az isteni teremtést 
imitálja, a képmás (a festmény) metafizikus er ő  
hordozója. Hasonlóképpen az árnyék, mely ugyan-
így kezdete a mechanikus leképezésnek (anekdoták 

a művészet eredetérő l, mint az árnyék körberajzo-
lásáról), ugyanúgy tünékeny és ugyanúgy „Doppel-
gánger"-e az embernek, mint a tükörkép (lásd 
a szürrealista és a német expresszionista filmeket, 
melyek a tükörkép motívumát az árnyképpel és 
a halál mozzanatával kombinálják). A szem felületén 
megjelenik a másik ember tükörképe — a szem mé-
lyén, akárcsak a kép kivetítésére szolgáló camera 
obscurában, a külvilág tükörképe. Megfordított 
irányban pedig: „a szem a lélek tükre". A lenyomat 
(ugyancsak mint a m űvészet eredete) szintén ebbe 
a jelentéskörbe kapcsolható: minden lenyomat tü-
körfordításként jelentkezik az eredetihez képest, 
a nyomtatott grafikai lap és a nyomtatott könyvoldal 
is. Különösen frappáns ez az összefüggés az olyan 
„ősképmás"-típusok esetében, mint a turini lepel 
vagy a „Veronika kendője" (vö. „vera icon"!). Ami-
kor a lenyomat másolása folytán születik meg 
a portré, előbb-utóbb eldönthetetlenné válik a néző  
számára, hogy melyik az ábrázolt személy jobb és 
bal oldala. Ennek a problémának kitüntetett de-
monstrációs terepe az újkori önarckép és a portré 
kapcsolata. „ ... jedes echte Portrait ein Selbst-
portrait ist in dim soppelten sinni, in dim es einer-
seits in dim zufálligen Modell das seelische des 
Malirs ausdrückt, anderseits dass für uns von fe-
dem solchen Portrait alle Schleiir fallen und wir 
den Eindruck haben, uns selbst zu erblicken. " 
(Georg Lukács: Über die Kategorie der Malerei. 
um  1912-14. in: Acta Historiae Artium 1-2/1973. 
5. old.) 2  „Die Orientierung im Raum des Werkes 
vollzieht sich auf Grund der Vorstellung, dass das 
Werk das spiegelbild zum ,Ich' sei, und zwar auf-
richtes spiegelbild zu einem stehendem ,Ich' oder 
zu einem aufrechten ,Ich'." (Paul Klee: Das bildne-
rische Denken. Basel—Stuttgart 1956. 55. old.) 3  Ezt 
a problémát 1855-ben E. Mach német grafikus úgy 
akarta kikerülni, hogy önmagát nem tükörbő l, ha-
nem aszó szoros értelmében a saját szemszögé-
bő l rajzolta le, vagyis amit saját magából az orra 
hegyétő l a cipője orráig érzékelni volt képes. Giulio 
Paolini, olasz konceptuális m űvész pedig egyszer ű -
en ezzel a címmel látta el Lorenzo Lo tto egyik 
portréját: „Fiatal férfi nézi Lorenzo Lottót. " A pszi-
choanalízis, legalábbis Lacan óta jól ismeri a „tükör-
stádiumot" (le stade du miroir), azén-tudat kialaku-
lásának mozzanatát, amikor az ember el őször ké-
pes azonosítani önmagát a tükörképével. Voltakép-
pen ugyanezt a stádiumot élte meg a m űvészet 
története is a reneszánsz lineáris perspektívájának 
felfedezésével, amikor Brunelleschi tükrös kamera 
obscurája lehetővé tette, hogy a m űvész és a néző , 
az Én és az ő  nézőpontja a képsík egyetlen pont-
jában, az enyészpontban azonosulni tudjon. (L. Ma-
rin) Itt említendő  még meg, hogy az önmaga meg-
ismerésére törekvő  önarcképet festő  „exhibicionis-
ta" Narzissus-művész miként egyesülhet a tükör 
által a nő i principiummal: amint a m űvész a korábbi 
időszakokban is szívesen ábrázolt mezítelen n őala-
kot (akár „Vanitas"-szimbólumként, akár leplezet-
lenül erotikus tartalommal) tükörrel a kezében, vagy 
tükör előtt, úgy Picasso vagy Cremonini merészen 
egybeszerkeszti az önarckép, a tükör és a n ő i mo-
dell hármasságát illetve a m űvészi teremtés és 
a szerelmi aktus mozzanatát a festmény síkjában. 
És mirő l másról szólna, ha elvont formában is, Mar-
cel Duchamp „Nagy Üveg"-e, mely egyszerre fest-
mény, a festmény túloldalára nyíló ablak, és tükör? 
(Analógiaként érdemes itt megemlíteni a népm űvé- 456 



szetben is jól ismert tükörre festett képeket, s őt 
tükörre ragasztott árnyképeket.) 
A transzparencia és az ablak egymással is termé-
szetszerűen összefüggő  motívumai a tükör egyik 
legfontosabb művészeti oppozíciós lehetőségét 
nyújtják: ez a tükör/nem tükör. Az átlátszó uveg-
felület természetesen csak az üvegb ő l készült tü-
körrel hozható kapcsolatba (lásd még: féligátereszt ő  
tükör), vagy más, anyagában átlátszó tükörfelülettel. 
Escher rajzain halak úsznak a víz mélyén, száraz 
levelek a felületén, melyben fakoronák tükröz ődnek, 
vagy falevélen ülő  vízcsepp tükröz ablakot, s egyút-
tal nagyítja a levél erezetét. Az ablak éppúgy a fes-
tészet metaforája, mint a tükör, csakhogy a fest-
mény felületén minden egynem űvé válik, s olykor 
lehetetlen megkülönböztetni, hogy a „kép a kép-
ben" szituációban mi tekinthet ő  más térbe nyíló 
ablaknyílásnak, és mi más térb ől bevetített tükör-
képnek. Csak a kép- vagy tükörkeretben lehetünk 
bizonyosak. Néha még a keretek is elt űnnek. mint 
Dali némelyik Gala-képén vagy ha ikrekkel találko-
zunk, s ilyenkor egy dolog tükörképének értelmez-
zük azt, ami a valóságban egy másik. A tükörkép 
hiányának végső  és legszebb példája az az eset, 
amikor létezik a tükör, de a néz ő  ki van zárva be-
lő le. Az üres mennybolt és a sima tükörlap zavar-
talan összhangjának parabolája Tshuang-tzu-nál és 
Angelus Silesiusnál, Wi ttgenstein tükörfalú szobája, 
„két tükör egymással szemben egy zárt fekete 
szobában" (Ben Vautier 1969), Joseph Beuys fon-
csorozott beisej ű  üvege, mely egy kis jódkristályt 
tartalmaz, tükörrel ellátott koporsó (angol szabada-
lom 1932-bő l). Mint M.H. Abrams számos példá-
val kimutatja, a gondolkodás m űködésének illetve 
a m űvészi alkotásnak Platon óta használt, többnyire 
passzív visszatükröz ődés-metaforáját a romantika 
táján kezdi háttérbe szorítani az aktív fényforrás 
metaforája. (The Mirror and the Lamp. London 
1960. 2) Ugyanennek a gondolatnak az aktivista to-
vábbvitele Majakovszkijnál: „A művészet nem tükör, 
mely visszatükrözi a világot, hanem kalapács, mely 
megformálja." A tükör/lámpa oppozíció a m űvészet 
számára újabb lehetőségeket jelöl ki, melyek a ref-
lektor sajátosságaihoz hasonlíthatók: fényforrással 
kombinált, vagy fényforrásként fellép ő  tükör. Joseph 
Beuys „Nap" c. objektjén, a fémtükör a bees ő  
fény elkápráztatja a néz őt. 
A tükör, mint a Nap, vagy a fény leképezésének 
eszköze a kép kioltását eredményezi és egyszer-
smind összefügg a fény lenyomatának m űvészi 
alkalmazásával: a fény-kép keletkezésével. A kép-
alkotás történetében el őször a fotóval kapcsolatban 
kell továbbá a tükör id ő-vonatkozásait komolyan 
vennünk. Picassóról elmondhatta Franz Kafka: 
„Olyan torzulásokat jegyez fel csupán, melyek még 
nem hatoltak tudatunkba. A művészet olyan tükör, 
mely 'sietni' szokott, mint — néha — az órák" 
azonban a tükörkép szó szoros értelmében vett 
megörökítése tulajdonképpen csak a dagerrotípiá-
nak sikerült. Az eljárás felfedezésekor írja a Leip-
ziger Stadtanzeigér: „Flüchtige Spiegelbilder fest-
halten zu wollen is nicht bliss ein Ding der Unm őg-
lichkeit ..., sondern schon der Wunsch, des zu 
wollen, ist eme Gotteslásterung. Der Mensch ist 
nach dim Ebenbiide Gottes geschaffen, und Got-
tes Bild kann durch keine menschliche Maschine 
festgehalten werden ... Und wenn jener Musje 
Daguerre in Paris hundertmal behauptet, mit seiner 
Maschine menschliche Spiegelbilder auf Silber- 
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mal line infame Lüge zu nennen..." (idézi H. 
Gernsheim: Die Fotografie. Wien—München—Zürich 
1971 2  23-25. 0.)4  Mellesleg jól látható az idézet-
bő l, hogy a tükörkép itt is az isten-képzettel került 
kapcsolatba. 
Amikor az egyedi tükörképet nyújtó dagerotípiát fel-
váltotta apozitív-negatív-eljárás, a fényképezésnél 
is működésbe lépett a transzparencia jelensége 
(s hatott a mozgó filmvetítések elterjedésére is), 
másrészt a negatív üveglemez vagy film megfordí-
tása ismét tükörképet eredményezhetett. Ugyanaz 
a helyzet állt el ő , mint a portrénál, ahol a néz ő  
nem tudja eldönteni, önarckép еt Iát-e vagy sem. 
Az önarckép-fényképezés olyan alaphelyzeteket is 
létrehozott —különösen az utóbbi évek médium-
specifikus fotó-kutatásai —, melyek a festészetben 
nem fordulhatnának el ő : fényképezés önkioldóval, 
tükrös igazolványkép-automatával, polaroid géppel, 
továbbá rengeteg tükörrel készült munka, melyben 
a lefényképezett tükör montázsszer ű  kompozíciót 
eredményez. (tanarcképeket fényképezni egyetlen 
tükörbő l elvileg lehetetlen, mert a szemhez emelt 
kamera eltakarja magát az arcot. A vakuval tükörbe 
fényképezés pedig ismét csak fényforrássá változ-
tatja a tükröt, s ezzel magát a képet oltja ki.) 
A fényképezés pillanatának folyamattá tágítása a vi-
deo, mely azt is lehetővé teszi, hogy saját késlelte-
tett képmásunkkal folyamatosan szembesüljünk. 
A video monitorja azonban olyan tükör, mely a sík-
tükörrel szemben fordított állású; paradigmatikus 
végpozíciója a végtelenített tükörsorral szemben az, 
amikor a kamera a saját monitorját nézi, vagy két 
kamera egymás monitorját közvetíti. 
A művészeti tükörhasználat értékét azonban nem 
feltétlenül a metafora új technikai eszközökre adap-
tálása adja meg, hanem az a totalitás, melyben 
a tükör különböző  oppozíciós párjával összefonódik. 
Van Philipp Otto Rungenak egy 1803-ban keletke-
zett rajza, melyen „zwei Kinder auf aufgeblühten 
Rosen sitzend, die die Finger an der Flamme einer 
Kerze verbrennen, welche der Ring der Ewigkeit 
umgiebt, oben eln Bogen von Sternen" 5  látható. 
A két gyermek pontos tükörképe egymásnak, ha 
a szimmetriatengelyt képező  gyű rűt tükör síkjaként 
fogjuk fel; ez a sík egyúttal az örökkévalóság síkja 
is, melyben egy pontban közelítenek az időhöz kö-
tött élők; ez a pont egyszersmind a fényforrás, 
így a gyermekek egymás árnyképei; a gy ű rű  átlát-
szó, de a gyermekek mégsem érhetik el egymást, 
mert az örökkévalóság választja el őket. Ez az az 
állapot —elválaszthatatlan összetartozás és ugyan-
akkor áthidalhatatlan távolság —, amit kés őbb Mar-
cel Duchamp „infravékony"-na к  nevez, és a transz-
parencia/tükrözés segítségével megjelenik. A tü-
kör végső  soron szimmetriatengely; határvonal az 
illúzió és a realitás, a realitás illúziója és az illúzión 
túli realitás között; a halál és a születés pillanata, 
a káprázat vagy az árnyékvilág határa; küszöbérték, 
a mérleg nyelve. Ezért megy át Alice a tükör másik 
oldalára. 

Előadás a Nemzetközi Szemiotikai Társulat (IASS-
AIS) 2. kongresszusán (Bécs, 1979. július). 
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Szerencsés János fiatal magyarországi fotóm űvész. 
1974-ben szerepelt először egy szentendrei cso-
portkiállításon. Azóta fő leg Jokesz Antallal és Vető  
Jánossal állít ki, akikhez érdekes szellemi rokonság 
fűzi. Már régóta szeretnék írni újabb munkáiról, de 
úgy látszik hozzászokott a tollam, hogy a moder-
nekrő l, a nagy formai újítókról ír, akiket elég könny ű  
és főleg nem szentségtörés fogalmila megközelí-
teni. Nem így Szerencsés munkáit. O első  látásra 
hagyományos fotós. Nem beszélhetünk nála formai 
kalandról, nagy tematikai és technikai újításról, 
összbenyomásunk mégis az, hogy egyénien újszer ű  
amit csinál. 
Elsősorban tájat fényképez, virágoskertet, egzotikus 
hatású növénygomolyagokat, parkot, sok vizet stb. 
— tehát főleg olyan témákat, melyek expresszióját, 
antropomorf szimbolikáját, szépségét és egyéb ha-
sonló effektusait a hagyományos fotóm űvészet és 
fotómesterség már rég devalválta. Az agyonfotózott, 
revelatív élménytő l megfosztott tájat igyekszik új 
erővel feltölteni. Szándékosan olyan tájelemeket és 
látószögeket keres, melyeket a kollektív fotóstudat 
még nem szívott fel. Látványainak nincs hangos 
vagy harsány szimbólumértéke — lencsevégre ka-
pott tájelemei még vagy már nem tájmotívumok. 
Szerencsés negatívjait a hagyományos tájfotós nyil-
ván egyszerűen kiszelektálná vagy valamilyen labo-
ratóriumi eljárással alaposan átalakítaná. Mert nem 
jellemzőek, szinte véletlenszerűek. Mintha alkotónk 
„csak" azt akarná mondani, hogy itt egy indiferens 
elem, amit így még nem láttatok —jól nézzétek meg! 
Mert fotóin nincs látnivaló, vagy er ősebb kifejezés-
sel, látványosság. Nem a látványosságot izolálja és 
teszi kifejezővé, szimbólumértékűvé — mint a táj-
fotósok általában hanem mintegy a mellékes 
jelenségeket dokumentálja, els ő  látásra úgy t űnik, 
véletlenszerűen. Véletlenszerűen, mert utólag nem 
avatkozik bele negatívjaiba, sem divatos, sem ide-
jétmúlt manipulatív eszközökkel. Ezért f ő leg rosszul 458 



komponált vagy komponálatlan fotókat kap, minden 
izzadtságszagú tervezettség, mesterkéltség nélkül. 
Mondhatjuk, könnyed fotókat, „lágy" dokumentu-
mokat a világ apró, még megcsodálatlan részleteirő l. 
A képek furcsaságához gyakran hozzájárul a béka-
perspektíva. Nem megmutatja a dolgokat, hanem 
a dolgok alá mutat — aszó szoros értelmében is 
és szimbolikus értelemben is. Igaz, egyes képei lát-
tán helyesebb úgy fogalmazni, hogy a dolgok, a be-
járódott fotó-motívumok elé láttat, például két 1978-
ban készült fotón, melyeken az el őtérben medencék 
víztükre látható és csak feltételezhetjük, hogy 
a fotó-látvány, a tájmotívum valahol a medencék 
mögött kezdődik. De Szerencsést csak a víztükör 
érdekli, amin halványan tükröz ődik a háttérré min ő -
sített, lenyisszantott homályos táj. Általánosságban 
is elmondhatjuk, hogy m űvészünk szándékosan fel-
borítja a hagyományos el őtérmotívum-háttér érték-
rendet. Megfosztja uralmától a fotó-motívumot az 
előtér érdekében. Igy a megszokott látványosságot 
csak sejthetjük, de nem láthatjuk, mert háttérré mi-
nősül. Ugyanezt a sejtelmességet tudja elérni úgy 
is, hogy a dolgok helyett árnyékuk uralja a képme-
zőt. Talán ezért van olyan sok víz fotóin? 
A Korreláció (1979) című  fotóján — amit én a leg- 
sikerültebbnek tartok — a leírt sajátosságok mind 
együtt vannak. A medence partján egy rövidnadrá- 
gos-tornacipős fiú szikár lábai láthatók. A fiú a kép 
bal felső  sarka felé halad és árnyéka ott inog 
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sőt maga a fotó is úgy hat, mint egy homályos 
árnyék — mint egy megélt esemény halvány lecsa-
pódása az emlékezetben. 
Szerencsés munkái láttán várjuk a harsány látványt, 
de helyette izgatóan fegyelmezett csendet, illetve 
annak vizuális megfelel őjét kapjuk. Zavarba jön 
naiv, mindenben jelentést keres ő  törekvésünk. 
S ezen a ponton kerül nehéz helyzetbe a kritikus-
néző  is, mert épp ezt az izgató csendet kellene 
leírnia, hiszen nyilván épp ebben rejlik e munkák 
lényege. Ez pedig lehetetlen feladatnak t űnik. Ha 
a fotókon a csend a lényeg, a ki nem mondás 
bizsergető  titokzatossága, mi helye ott aszónak, 
a magyarázatnak? Persze ezt még önmagunk el őtt 
is nehéz bevallani. Nagyon szívósan tartja magát 
az a Parmenidész óta elő ítéletté merevedett nézet, 
mely szerint egyedül a létez ő , a megvalósulás a fon-
tos, az lehet csak érték. Elfeledkezünk arról, hogy 
az aszketikus gyakorlás, konok m űvészi keresés 
nemcsak látványos megvalósuláshoz vezethet, ha-
nem fokozatos elhallgatáson keresztül a semmihez 
is. A semmi, mint szigorú m űvészeti folyamat ered-
ménye nagyon fontos érték lehet, nehezen mérhető , 
de jól érezhető  érték. Valahogy elméletileg is kü-
lönbséget kellene tenni aközött, hogy a m űvész 
még nem tud beszélni és aközött, hogy már nem 
tud — pontosabban, nem akar beszélni. Szerencsés 
munkáinak megközelítéséhez ez nagyon jól jönne 
Ő  mindenképpen az utóbbi csoportba tartozna. Ön-
fegyelme nem hagyja fecsegni — csak azt hajlandó 



megmutatni, amit úgy még senki sem mutatott meg. 
Ezt a szándékot az teszi iszonyatosan nehézzé, 
hogy egy nagyon közhelyes területen, a tájfotózás-
ban igyekszik megvalósítani. Ebb ő l a szempontból 
mindenképpen becsületére vall, hogy titokzatosan 
suttog, de csak ez még nem tenné jó fotóssá. 
Suttogásának hogyan-ja teszi azzá. Itt azonban 
megint arra a pontra érkezünk, ahol esetleg sejtetni 
lehet a lényegi dolgokat, kimondani, megnevezni 
semmiképpen. Nem sokat mondunk, ha beleélésrő l 
vagy átélésrő l beszélünk, mert ezek a fogalmak kü-
lönösen a fotó esetében labilisak. Mégis valami 
ilyesmirő l van szó. Úgy érezzük, hogy miközben 
fényképez, kioltódik a „még-nem-látottat", „még-
meg-nem-valósítottat" tudatosan kereső , a modern 
művészekre újabban különösen jellemz ő  görcsös 
intelektualizmus. Szerencsés rengeteget fényképez 
— ez a szakmája is. Mintha a fotó területén eljutott 
volna oda, ahova a japán íjászm űvésznek kell el-
jutnia. Eugen Herigel szép leírásából tudjuk, hogy őt 
hosszú, több évig tartó gyakorlás után egy meg-
csömörlött, elkeseredett „mindent elfelejtettem", 
„minden-mindegy" állapot segítette a zen-íjászat 
katarktikus pillanatához. Azt hiszem, az analógia 
nagyon is érvényes Szerencsésre. Ő  a fényképezés 
pillanatában mintegy elfelejti mindazt, amit tud —
a fotótételeket — és minden spekulatív görcst ő l 
mentesen lő . Így tudja elérni, hogy minél kevesebb 
látnivalót minél nagyobb energiával találjon el, illet-
ve, hogy az eltalált-megtalált látvány s ű rített ener-
giák színterévé váljon. 
Ezzel nem misztifikálni akarom m űvészetét. Tudato-
san vagy ösztönösen szinte az egész fotóm űvészet 
— sőt az egész m űvészet —különféle természetű  
sű rített energiák megörökítésére vagy megalkotásá-
ra törekszik. Szerencsés munkái esetében dönt ő , 
immár nyilván tudatos tényező , hogy mi hordozza 
a szóban forgó energiákat. Azért fontos ezt a kér- 

dést szem előtt tartani, mert technikai igénytelensé-
ge miatt könnyen abba a hibába eshetünk, hogy 
a dokumentumfotó valamelyik típusához soroljuk 
munkáit. Ez pedig tévedés lenne. A dokumentumfo-
tó nagyon fontos jellemzője, hogy valami látnivalót, 
illetve látványosságot örökít meg. Mondhatjuk úgy 
is, maga a lefényképezett látvány a fontos, els ősor-
ban az hordozza a szóban forgó energiákat, vagy, 
kemény megszorítással, az esztétikumot. Ezzel 
szemben Szerencsés munkái esetében az a benyo-
másunk, hogy az ő  esztétikumát egyéni látásmód-
jával és más tényez őkkel együtt inkább az határoz-
za meg, hogy mit (és hogyan) nem fotóz le, mi 
mindent szelektál kifinomult fotólátása. Ez a szem-
pont nem mesterségesen adódik, hanem m űvé-
szünk titokzatos suttogásából: ha a m űvészet hall-
gat vagy suttog, feltétlenül fel kell tenni a kérdést: 
mit kell elhallgatni, mirő l szabad csak suttogni és 
miért? Ezért Szerencsés m űvészetének teljesebb 
megközelítése egy végtelen leírás lenne, amely 
a világ és a fotó embertelenségeir ő l szólna. 

Ebben a végtelen leírásban helyet kapna például 
McLuhan szellemes anekdotája: „A vendég a gyö-
nyörtő l alig tud szóhoz jutni és így kiált fel: 
— Kedvesem gyönyör ű  gyereke van! 
— Oh, ez semmi — válaszol az anya — ha látná 
a fényképét!" 
Elmondhatnánk, hogy Szerencsés bizonyára ezért 
nem akarja izolálni, idealizálni a látványt. Es fel kel-
lene hívni a figyelmet, hogy nem akarja olcsón ház-
hoz szállítani a látványosságot, mert a néz őnek az 
hamis illúziója támad, hogy részt vesz a dolgok-
ban, pedig csak kényelmesen szemlél ődik. A szó-
ban forgó végtelen leírásban külön ki kellene térni 
arra is, hogy Szerencsés nem fényképez borzalma-
kat mert a fotó hazug médium: a szenvedés látvá-
nya messze elmarad a szenvedés mögött stb .. . 
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fekete 
j. József 
fotózni   
(de ne) 
minden 
áron 
A III. Klubközi fénykép- és diapozitív kiállítás zs ű ri-
zése során alkalmam nyílt betekinteni 27 fotóklub 
munkájának színe-javába. Egy ilyen rangos kiállítás 
lenne hivatott arra, hogy a klubok és egyéni alkotók 
munkájának reprezentatív keresztmetszetét adják —
s ennek a ténynek a figyelembevételét el is várnánk 
a kiállítóktól. 
Klubjaink jó része mindmáig nem tudott olyan krité-
riumot találni, amely megkülönböztetné a jót a rossz- 
tól, a sekélyeset az esztétikailag izgalmasabb fel-
vételektő l. E kritériumok hiánya különösen élesen 
mutatkozott meg az említett kiállításon — noha efféle 
mércékre még inkább szükség lenne a klubok bels ő  
munkájában. 
Íme a bizonyíték: 221 alkotó 981 felvételéb ől 87 (!) 
alkotó 174 képe került közönség elé — sok ezek 
közül is csupán a zs ű ri jóindulatának köszönhet ően. 
A diapozitívok kategóriájában  113  fotós 581 felvéte-
le szerepelt, amelyek közül 51 alkotó 100 diája 
került vetítésre. A diapozitívok nagyobb lehet ősége-
ket biztosítottak a fotósoknak a fekete-fehér papír-
képeknél, mert minden más mellett a színnel mint 
formaalkotó elemmel is manipulálhattak. Legjobban 
a ljubljanai, szarajevói, zrenjanini, maribori és jese-
nicei alkotók ismerték fel a dia eszköztárát és ren-
deltetését. S valahogy a diások bátrabban viszo-
nyultak a témához és technikához egyaránt. (Sok 
fotós azonban úgy gondolta, hogy ami színes, az 
már dia.) 



A felvételek technikai kivitelezését érheti talán a leg-
kevesebb kritika (hacsak nem azért, mert az eleve 
rossz képek kivitelezése szembe sem'ötiik). A téma-
választással és a megoldásokkal volt inkább a baj. 
Sokan az amatőrizmust családiasságnak értelmez-
ték, és „ez azén szép kisfiam, hároméves korában 
az isztambuli piacon" — féle képekkel neveztek be. 
Természetesen ugyanezek megvoltak lány, anyu-
ka, apuka, nagyszülők változatban is. A családi 
emlékfotózás produktumai nem elégítik ki egy kiállí-
tás követelményeit, vagy csak nagyon ritkán. (Ha rt-
mut Neubauer készít örömest efféle családi albumo-
kat, melyek által elszigetelt személyisége számára 
keres kiutat a közvetlenség, a közönség, a kommu-
nikáció felé — de új modorban, átevezve az akcio-
nalizmus vizeire.) 

Nagyon kevés jó térfölvételt láthattunk a kiállítás 
anyagában, noha ez egy olyan ága a fotózásnak, 
ahol a jó fotós sokat mutathat az elsajátított techni-
kából, szemléletébő l — inkább tájképeket „gyártot-
tak". „Gyártották" ezeket a fölvételeket, mert sem-
mi többet nem képesek mondani, minthogy a kame-
rát ráirányították egy tájszeletkése, élesre állított 
és optimális expozíćióval elkészítették a fölvételt, 
majd a laborban az egyszer ű  nyersnagyítást. E lel-
ketlen képek egy része elmenne képeslapnak, vagy 
üdülőhelyi reklámfotónak — de a táj szépségét rep-
rodukálni a tömegsokszorosítás egyszer ű  és tökéle-
tes eszközével igazán nem nagy m űvészet. (Ugyan-
ezt mondhatnánk azokról a semmitmondó portrék-
ról, amelyek egy-egy város nevesebb egyéniségét 
örökítik meg a dokuméntumfölvételek épphogy ki-
elégítő , leegyszerűšített technikájával.) Ezek a ké-
pek a puszta följegyzések csupán, mert hiányzik 
belőlük az alkotói hozzáállás, ami a megformálás, 
az ábrázolás alapvető  tényezője, s ezért semmi 
keresnivalójuk nincs a kiállítótermekben. 

Az alkotói hozzáállás, a szemlélet hiánya volt a ké-
pek legnagyobb negatívuma. Ha valamely fotósnak 
sikerült egy jó (de .akár rossz) negatívot készítenie, 
nem tudott a továbbiakban mit kezdeni vele. Sok 
teoretikus szerint a fotós fő  munkaeszköze nem 
a kamera, hanem a labor. Nemcsak azért, mert 
a laborban kamera nélkül is lehet képet el őállítani 
(fotogram), hanem mert a pozitív képbe rengeteg 
beavatkozáši lehetőségre nyílik alkalom — a negatív 
jellegétől homlokegyenest eltérő  pozitívokat lehet 
előállítani. Ezt a lelkes amat őrök ki is használták, 
mégpedig úgy, hogy egy negatívról több pozitív 
képet készítettek, különböz ő  eljárásokkal (normál, 
szolarizáció, izohélia, low key, high key). Azt azon-
ban már nem tudták, hogy egy kép a maximális ha-
tást csupán egy módon érheti el, a többi már csak 
silányabb lehet, vagy pedig nem tudták ezt az egyet 
kiválasztani, ezért minden kópiát elküldtek, azzal 
a szándékkal, hogy majd a zsüri válassza ki a leg-
jobbat. Az lett a sorsuk, hogy egy sem került a ki-
állított képek sorába. (Nem csupán azért, mert a fo-
tósnak nem volt elég kritikai érzéke kiválasztani 
a megfelelő  változatot, hanem mert nem is voltak 
különösebben jó felvételek.) 

Merész technikai újítást csak Janko Jelnikar Brez 
glave című  alkotásában láthattunk, amely méltán 
nyert első  díjat. Különös módon ez a felvétel nem 
a fénykép pozitív lehet őségeit boncolja, hanem 
a negatívumot, az esetleges tévedést, a hibát, és 462 



magát a hibát mint lehetőséget emeli m űvészi rangú 
kifejezéssé. (Jelnikar csupán ezt az egy képét küld-
te el a szervező  bizottságnak.) 

Metka Vergnion kitűnő  aktjaival szemben olyan al-
kotásokat is láthattunk, amelyek (valószín ű leg 
a magazinfotók hatására) az emberi testet, vagy 
annak részeit különböző  segédeszközök igénybevé-
telével akarták hangsúlyozni —esetlenül, ízléstele-
nül, szinte rosszmájúan vulgarizálva azt. Ezek 
a fotósok valószín ű leg ott tévedtek, hogy nem vet-
ték eléggé gondosan szemügyre a magazinfotó 
kialakult eszköztárát, újítani akartak ebben az igen 
nehéz fényképészeti ágban, ami esetlen, giccses 
eredményhez vezetett. Voltak persze konzervatív 
felfogású alkotók is, méghozzá a portréfelvételezés 
körében. A partikuláris érték ű  (érvény ű  arcképek 
mellett) felsorakoztak a fotóstúdiók hagyományos 
beállítású portréi; ezek szolid technikáról tettek 
tanúbizonyságot és egy fotóstúdió kirakatának is 
becsületére váltak volna, ellenben a modell külleme 
a legkevesebbet nyomhatja a latban a zsürizés so-
rán, s ezek a képek mással nemigen dicsekedhet-
tek. 

Magától értetődően sok kitű nő  fölvétel is szerepelt 
a kiállításon, főleg a ljubljanai, belgrádi, maribori 
és újvidéki alkotók t űntek ki. Ezekrő l azonban a ké-
pek bemutatása nélkül nehéz és fölösleges is be-
szélni. Inkább szerettem volna néhány hiányosság-
ra rámutatni, melyek minden kiállítás bírálóinak és 
szervezőinek általános elvárásai közé 'tartoznak. 
Nem azt kívánjuk, hogy az amat őrképek íróasztal 
mögött szülessenek, pontos, el őre megtervezett 
kompozícióval, hanem hogy a fotósok látó szemmel 
nézzenek körül a világban és a kiragadott, meg-
örökítendő  pillanatot, vagy annak impresszióját le-
hetőségeikhez mérten egyéni módon ábrázolják; 
fotózzanak, de ne mindenáron. 
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