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Ezt a fejezetet teljes egészében Irmának szenteljük, Irmának, aki h űtlenül 
kilépett sorainkból, hogy visszapártoljon oda, ahonnan már nincs visszatérés, 
ahol az út egyenes és kimért — minden lépés az előző  visszhangtalanságába 
vész. Az az út ugyanoda vezet, ugyanabba az elkerülhetetlenbe torkollik, de 
nem szegélyezik magas fák, nincsenek kátyúk, de dombok se, amelyek tetejé-
ről új, szívet dobogtató lehetőségek tekintenek le vágyakozva a tájra; nincsenek 
meglepő  fordulatok, éles kanyarok, nyaktörő  bravúrok — az út döngölt és sivár. 
Ezt a fejezetet Irmának szenteljük, aki elhozta nekünk a napot, megmutatta 
merre menjünk, miként cselekedjünk, hogy örvendezni tudjunk, nini, létezünk! 
így, verejtékesen, lúdtalpasan és kancsalul is; alacsonyan, ösztövéren, tyúk-
mellűen és ostobán; magasan, szőkén, piszén és mostohán. Irma tanított meg 
bennünket arra, hogy mindannyian szépek vagyunk, szépek, utolérhetetlenek 
és megfoghatatlanok, s most hol van ő? hol van ő, amikor igazából csak most 
van szükségünk rá! Kemény koponyájába zárta magát, koponya-elefántcsont-
tornyába lépett vissza, mintha hirtelen nem tudná tovább nézni saját m űvét, 
azt, amivé faragott bennünket, azt, amivé ő  oly édesen varázsolt bennünket, ő! 
Belépett zárkájába és mindörökre betette maga mögött az ajtót, felrobbantotta 
a hidakat, felszaggatta a síneket, elütötte magától esdekl ően feléje nyúló kar-
jainkat —önmagába ugrott, begubózott, szarvát behúzva fájón felszívódott, 
s maradt az eddig oly biztatóan utat mutató, gyengéden kézen fogó, minden 
időben izgató, most hirtelen a semmibe vesző  ezüst csík. Ezüst pántlika Irma 
hajából és egy hajtű. Egy kis hajtű. Bár ebből tudnálak újjáteremteni, Irma, 
hallod? Bár ebből a kis rozsdás hajtűből tudnálak újjáalkotni, ebből a pántli-
kából tudnálak kirázni, Irma, ne hagyj magunkra bennünket! 

(aláírás olvashatatlan) 

A New York-i 52. utca egyik suvickszagú mozitermében váratlanul Erósz bukkan 
fel Pornósz köntösében a sötétben, feszülten figyel ő , remegve babráló kezek 
közt, amíg, a vetítőgép darálása közben, a csúcsjelenetnél, egy tartózkodóan 
a sor szélén ülő  néző  csendben oldalt fordulva elokádja magát — pedig lényegé-
ben nincs igaza. Reggel az öreg köszvényes örmény összesöpri a szétgurult 
pattogatott kukoricát. 

ELSŐ  KÉP: Irma még kislány, térdzoknis, plezúros bakfis ugyanazzal a nagy-
anyjától kapott, rojtos vég ű , ezüst pántlikával, ami — egyel őre még! — masniba 
kötve díszeleg a feje búbján. Irma gondtalanul fut a réten, ebéd után, könnyedén 
vált be a cserjésbe, észre sem véve az utána settenked ő  alakot. Szederszedés 
közben éri a támadás, egyensúlyát veszítve vágódik el a mohos talajon, egyel őre 
még nem tudja, miért kellett őt ilyen durván elgáncsolni. Odafenn az ég csipkés 
sávja, a fák összehajló lombjai mint valami titkos bejárat a tiltott mennyei ker-
tekbe. A férfi testsúlyával könyörtelenül a földhöz szegezi, állati er ővel rántja 
le a lány bugyiját, zihálva, ügyetlenül keresi a kilincset, matat a zárban, aztán 
egyetlen taszítás és a szúró fájdalom, ami nem is ta rt  sokáig. A ritmikus lökések 
alatt Irma magához tér, rendezi gondolatait, sejti, mi történik vele. Látott már 
ilyet, amikor egyszer meglepte édesanyját: pontosan emlékszik az anyja telt 
halmai felett rángatózó, sz őrös hátú, vézna, nyöszörg ő  lényre — hirtelen, első  
ijedelmén meglepően gyorsan átesve megsajnálja támadóját, s egyetlen mozdu-
lattal átöleli, magához szorítja: 

— Drágám. 

— Micsoda?! — hörgi fuldokolva az utána settenked ő , őt leteperni kívánó alak. 
— Mit mondtál? 

- Kedvesem, szerelmem. 

a novellák Balázs A ttila Világ, én ma felébredtem! cím ű  kötelének kéziratából val бk, melyet a múlt év decemberében nyújtott 
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A szavak fennakadnak a leveg őben. Irma érzi, hogy valami baj van, érzi a férfi 
tanácstalanságát, eler őtlenedését, immár megakadályozhatatlan ernyedését. 
Valami megpattant útközben, miel őtt a vég elérkezett volna, valami kisiklott, 
felborult, megállt, fennakadt. A súlyos test tehetetlenül hengeredik le róla és 
úgy marad, mozdulatlanul a hátán fekve. Irma felismeri benne a szíjgyártó 
idősebb fiát, nem is annyira az arcáról, mint inkább a sötét, templomba járó 
felöltőjéről, kökörcsines nyakkend őjérő l, hegyes cipőjéről. Csendben megkeresi 
szakadt bugyiját. 

— Nem mondom meg senkinek. 

A férfi keser ű , életképtelen, alkalmatlan, az iskolában megbukott, a kamaszkor 
után is csökönyösen jelentkező  pattanásait nyomkodva egy nap felakasztja 
magát, de időben leszedik. Agyát kiigazíthatatlan károsodás éri. 

MÁSODIK KÉP: Irma a tükör el őtt. Nincs otthon senki, az ajtó meg a kapu 
be van zárva, a kutya a küszöbön fekszik — minden gyanús zajra felkapja 
a fejét, feszülten figyelve morog bele a szürkületbe. Irma saját testében gyönyör-
ködik, most már nővé avatták, még ha nem is egészen úgy sikerült, ahogy titok-
ban egyszer elképzelte. Tetszik neki a combján lecsorduló, alvadó vér és a fél-
homályban még vakítóbban fehérl ő  bőr kontrasztja. Imponál. Nő  vagyok — gon-
dolja, s szeme furcsa lángra lobban mint a hirtelenül felsrófolt lámpás. Ez a nap 
mélyen bevésđdik az emlékezetébe — kitörölhetetlenül felszívódik. Oldalt fordul 
és szépen fejl ődő  melleit szemlélve kihúzza magát: 

— Lehetnének még nagyobbak  is.  Istenem, akkorákat akarok, mint a mutteré. 

Egy utolsó pillantást vetve gömböly ű  farára beleül az odakészített lavórba, 
lecsutakolja magát, majd ügyesen minden árulkodó nyomot eltüntetve befekszik 
az ágyba. 

Könyvet olvas, s egy mondatnál megállva, hosszan ízlelgetve azt körmével 
aláhúzza: a megismerés tulajdonképpen a megismerő  és a megismert sokoldalú 
és gazdag kölcsönhatásának az eredménye. 

IRMA A KOLLkGIUMBAN 

Irmát édesanyja felviszi a városba és beíratja a gimnáziumba. Itt ismerkedik 
meg az időközben teljes szépségében kiviruló lány R. R. tanárn ővel, aki az első  
pillanattól kezdve megkülönböztetett figyelemben részesíti: a konjugációkról el-
mélkedő  pedagógus folyton Irma tekintetét keresi, Irmának magyaráz, az egész 
osztályhoz szólva Irma kerekded vállán nyugtatja kezét, mintegy Irma kerekded 
vállából merítve erőt. Az órák után Irmát kéri meg arra, hogy kísérje el a tanáriig, 
miközben a semmitmondó kérdések tömkelegén gyorsan átugorva már a leg-
intimebb dolgokról faggatja bájos tanítványát: 

— Hát a szívügyekkel hogy állsz? 

Irma elmondja, eleinte kissé vonakodva, de aztán nekibuzdulva, hogy nem tud 
választani, ketten tetszenek neki: a hibátlan fogsorú, széles mosolyú, jó humorú, 
örökké borostás Rezső , a pedellus fia, és Hüttenberger Károly, a gerelyvet ő . 
A tanárnő  elkomorodva hallgatja az egyre b ővülő  vallomást, de aztán, rossz-
kedvébő l kievickélve, kényelmetlen érzésein túltéve magát elmosolyodik és meg-
hívja a lányt ebédre. Vasárnap. 

— Meglásd, milyen jó húslevest tudok én főzni! 

— Biztosan izgalmasabb, mint a latin — csipkel ődik a gátlásait fokozatosan le-
küzdő  Irma. 

Az asztal masszív, sötétbarna és hosszú. Négy vastag lábával kimondottan 
állatias, de aztán fehér lepellel takarják le — erre kerül a kívánatosan g őzölgő  
leves. A tanárn ő  férje — szikár, őszülő  közgazdász, műkedvelő  esztéta — hosszú 
előadást ta rt  a szépség túlvilági voltáról. A leves asztalra kerülésének a pilla-
natában fejezi be mondókáját, zárja hosszadalmas fejtegetését a következ ő  
mondattal: 2 





— Az ember , tehát, megszületése el őtt szemlélője volt a szépség ideájának, 
amire vissza is emlékezik , amikor a földi dolgokban azt tükröződni látja, s amely-
nek szemléletéhez az eksztázis ritka pillanataiban újra felemelkedik. 

Az EKSZTÁZIS szónál hosszan és mélyen Irma szemébe néz , a lány állja 
a tekintetét . A ki tudja meddig tartó farkasszemezést az asztalra került leves 
mellé telepedő , a társaságukba tolakodó tanárn ő  szakítja félbe: 

— Nahát, hölgyeim és uraim, kezdhetjük! 

— Kössük össze a kellemest a hasznossal — ékel ődik a röptébő l földre kerülő , 
felocsúdni még nem tudó közgazdász . Irma is , még az előzőek visszhangjában 
gyönyörködve , mintegy záradékul , provokatívan veti oda ellenfelének a hirtelen 
felbukkanó emléket: 

— A megismerés tulajdonképpen a megismer ő  és a megismert sokoldalú és 
gazdag kölcsönhatásának az eredménye . Sokoldalú és gazdag kölcsönhatá-
sának! 

Ezután csak a diszkrét szürcsölés hallatszik , és a kanalak koccanása . Az ebéd 
után , melyben csakugyan a húsleves volt a legemlítésre méltóbb fogás , átvonul-
nak a nappaliba , hogy karosszékbe ernyedve , kávé mellett, immár oldottabb 
csevegéssel üssék agyon az időt. Irma —el őször életében —cigarettázik. Olyan 
ügyetlenül tartja a cigarettát , hogy az mérhetetlenül felvidít mindenkit. Olyan 
mókásan pöcögteti le a hamut a hamutálca mellé, hogy az csakugyan mulat-
tató. Körülnéz : stílbútort Iát , sötét faburkolatot , csipkék erezetét , porcelán figurák 
erdejét, elefántcsont sakktáblát , bambusz újságtartót , fekete állólámpát , terebé-
lyes fikuszt, krokodilbőr hátvakarót és rugós cip őhúzót . A közgazdász újabb 
előadásba kezd , amíg a tanárnő  kissé elpirulva megszorítja Irma térdét az asztal 
alatt, s rajta felejti a kezét . Utána észrevétlenül feljebb vándorol , egészen a las-
san izzadni kezdő  combtő ig , ahol mutatóujját ügyesen besiklatja a selyem alsó-
nemű  alá — már ott lubickol Irma muffjában , míg bal kezével gyorsan letörli 
gyöngyöző  homlokát. Irma meglepődik, pedig számított erre a lehetőségre, hal-
lott már valamit erről egyik idősebb , tapasztaltabb barátn őjétő l . Szíve vadul 
kalapál : nem rossz, mégis , enyhén szólva , kényelmetlenül érzi magát . Hirtelen 
feláll, megköszöni a vendéglátást és sietve/felizgulva távozik. Az utcán kivel ta-
lálkozik? na, kivel? Nem mással, mint épp Rezs ővel és Karesszal — a fiúk 
a borozóba csábítják. 

HARMADIK KÉP : Irma a hátán fekszik anyaszült meztelenül, kollégiumi szobájá-
ban, lélegzetvétele gyors , néha feljajdul . Rezső  a lány óriási mellbimbóival van 
elfoglalva , azokat csókolja , nyeli, harapdálja , szopja teljesen belefeledkezve, 
ezzel szemben a haverja a leglényegretö гбbben fekszik Irma lábai közé , lüktető  
dárdáját a nő  bozontjába vágva — ilyképp örvendezve az életnek . De a kéjérzés 
küszöbén kötelességtudóan (megegyezés szerint ) kirántja , s csak annyi ideje 
van még, hogy odavesse: 

— Vigyázz! 

Később ezt így meséli Rezső  a többieknek, a tisztelt férfi társaságnak: épp 
azzal az irdatlan csöcsével voltam elfoglalva, amikor emez kirántotta: csak annyi 
időm volt, hogy félrekapjam a fejem —így is a fülem mellett süvített el a geci. 

Este Irma szomorú , először gondol szeretettel koleszbeli magányában a szíjgyártó 
hibbant fiára. Hiányzik neki a kutyaugatás , éjszaka álmodik : most a tanárnő  
fekszik meztelenül a pamlagon, nagyokat nyögve , amíg Irma a krokodilb őr hát-
vakaróval veri, kéjesen csiklandozza . A közgazdász vörösen , fennhangon onani-
zálva szavalja Janus Pannonius O (mint Orsolya) pinájához írt költeményét, 
minduntalan elölrő l kezdve, hörgésbe fulladó hangon ( lehet, hogy van egy kalifa 
is, aki burnuszát buján felemelve , hátsó meglepetésre várva leselkedik be 
a kulcslyukon). 

A kalifa: 

uv~7 . ЛТ tv л ']1ш 1 п  m'v~117 D'?  11WT 7ш7 'р  W'W р  ,7m' 1m;т r_ 
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IRMA AMERIKÁBAN 
НнннНннН  

Irma New Yorkban, a PORT' AUTORITY BUS TERMINAL forgatagában ismer -
Н 'H' нHHHHH'нH'H'H'H'1H' kedik meg a tagba-
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH szakadt négerrel, 

aki elvezeti az 52. utca 

X RATED mozijába, ahol Irma a következ ő  épületes jele-
netnek lesz a szemtanúja: 

NEGYEDIK KÉP: egy hanyatt d őtött, hosszú lábú, büszke sz őkébe — borotválás 
után — gyümölcsszörpöt öntenek, eper édes nektárját, amit egy vékony, átlátszó 
plasztikcsövön át szívnak ki belő le addig, amíg ő  jómaga is meg nem szomjazik. 
Azután vörösbort isznak, s eképp lerészegedve furcsa láncba kapcsolódnak. 
A kópia kissé kopott, de azért látható! 

A másikat Irma nem találja ilyen érdekesnek. Abban egy n őnél a ginekológus 
felfedezi, hogy a csiklóját furcsamód a torkába teremtette az a pacer Teremt ő . 
A Doky megvakarja a fejét, majd rövid gondolkodás után az ennek megfelel ő  
életmódot javasolja, amit a páciens készségesen be is ta rt . Ilyet Irma már olva-
sott valahol. A legutóbbi valami katonásdi volt, amelyben egy kiskatona er őszak-
kal megdudliztatja lóhossznyi fegyverét, s a n ő  ezután, békében sem tud sza-
badulni ettő l a baromi faroktól, folyton ezzel nyaggatja a hapsiját, az ebb ő l 
eredő  pszeudokvázi emocionális problémáival. Szóval, pocsék volt. 

Н 1Х ! 

Este felmennek a tagbaszakadt néger lakására, ahol hajnalig kipróbálják a Fi-
gurae veneris összes változatát. Végképp kimerülve, a hála édes perceiben 
Irma megtanítja négerét az Ember-ember c. nótára: 

ember-ember meg tudsz verni, 
de egy bugyit nem tudsz venni; 
egyet vettél, azt is lilát, 
megállj ember, nem kapsz... 

(szilvát) 

A szilvánál elmosolyodik, igazán aranyos! Fél évet tölt a négernél, ennél ez egyéb-
ként kitűnő  nyelvérzékkel rendelkező  állomási alkalmazottnál, aztán suttyomban 
összepakolva hazautazik, hazajön. Egy reggel ott áll a kapuban és nevetgél. 
A szuper magyar n ője után sóvárgó néger a kezdeti, olvashatatlan aláírású 
levélhez hasonló búcsúlevelet ír, majd átlépi a brooklyni híd korlátját. 

IRMA A REPÜLŐBEN 
5 	Irma a repülőben légikisasszonynak képzelte magát, de nem fogadták be. 



IRMA A VÖRÖSMARТY CUKRÁSZDÁBAN 

már a lehető  legmagabiztosabban szívja a cigarettáját, nyugodtan válaszol 
a kihívásra, annál is inkább, mert a férfi helyes, intelligens, van benne valami 
igazán férfias — mint később kiderül, talán G. Józsefnek hívják. Irma közli vele, 
hogy hová ta rt , s hogy egész úton Vörösmarty-fagylaltot akar fogyasztani. 
A férfi gyorsan távozik, kisvártatva egy vadonatúj termosszal tér vissza — tele-
tölteti csokissal, vaníliással, ananászossal és punccsal. A BALATON SZÁLLÓ-
BAN kétágyas szobát bérelnek, gyönyör ű  kilátással a tóra. Alig csukódik be az 
ajtó, G. József vadul csókolni kezdi Irmát, akib ő l elszáll a fáradtság —így 
rövidesen ruha nélkül maradnak. 

MOST AZ ÖTÖDIK, EGYBEN AZ UTOLSÓ KÉP KÖVETKEZIK, IRMA FEJLŐ -
DÉSI SZAKASZÁNAK A ZÁRÓJELENETE! IRMA G. JÓZSEF FASZÁHOZ HA-
SONLÓ, KECSESEN ÍVELŐ  PÁLYAFUTÁSÁNAK EGYIK LEGFÉNYESEBB 
PONTJA — MELY CSILLOGÁSÁBAN A RUGÓS CIP ŐHÚZÓVAL VETEKSZIK! 

A férfi felveri hosszú, vékony pöcsét, majd a termoszba mártja. Vaníliás —
kiáltja. Az ilymód sikamlósított vesszejét félremagyarázhatatlanul és feltartóztat-
hatatlanul Irma rektumába (rectum) vágja, a dülleszked ő  Irmába zavarja, ami 
után hanyatt fekve Irma éhetetlen pinájába. Irma lovagló pozícióba kerülve kilát 
az ablakon. Mit Iát? Új horizontokat, az új horizontok felé igyekv ő  hajókat, 
a zaklatottan, a gyönyörtő l mámorosan, a lovaglástól elcsukló hangon ( ő  is) 
kiáltja: 

— Basszon meg az Isten, basszon, basszon, basszon... 

Basszátok meg, hé, várjatok! 
Basszatok meg mindannyian: ti is, meg az a gyagyás is, meg a Rezs ő  is, 
meg a Karesz  is,  meg a közgazdász is, a tanárn ő  is, a kalifa is, a néger is, 
a kufár is, a banktisztvisel ő  is meg az öreg örmény is; a pingpongozó, a sza-
tócs és a miniszter; a vasutas, a jegyszed ő  és a csíkszed ő ; a pluszgy űjtögető , 
a csősz, a mandarin, a vécésnéni és a kéménysepr ő ! 

Mindenki megbaszhat, ha már egyszer ezt tette az Úristen is!!! 

(Lehet, hogy Irma törte el a gumibotot is.) 

Irma itt valós béklyóit lerázva lépett át, mondjuk, mint meztelen modell, kiinduló-
pont képzeleted következetlenül rohanó világába. Mégis: Irma ez, vagy a lánya? 
Irma alteregója, lényege? 

( soдuot шаN) 

Irma mellszobra: 
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okháj-bokháj 

(ha 
meggyógyul, 
nem 
fáj) 

Van hogy egy-egy képrđ l, megragadó image гő l néha nem is tudod, valójában 
a tiéd-e. Te csaptad-e agyon vagy már láttad valahol felakasztva, valamelyik 
távoli, homályos falon. Osszefolynak a dolgok, minden, amit magadévá teszel; 
így vagy úgy, lassan elsüllyed benned valami kibogozhatatlan egységet alkotva 
lenn a mélyben. Ha nem háborgatod, mint elsüllyedt hajót, benövik az algák. 
Kifakítja a víz, mint azt a levelezőlapot, amelyiket a történet varázslatos ismétl ő-
déseként találtál meg egy vihar után az udvaron — A rt  Lover írta neked.* 
A vadnyúlszar is szétporlad — mondaná Ninunta atyja, megtoldva egy IS-sel. 
Néha nem is tudod a múlás tüllfátylán keresztül, hogy egyes dolgok valóban 
megtörténtek-e, hogy letörölte-e nagyapa a szád émelyítd málnaszörp után 
vagy csak hallucináltál, példának okáért, egy azonban biztos: nem sokáig 
maradtál a szörpnél, már rég utálod, felkavarja gyomrod, hogy még mohóbban 
kapj valami másfajta, egészen más kategóriába tartozó, egész más fajsúlyú 
innivaló után. Így van ez már régóta, hogy aztán váratlanul megörülj a meg-
lepetésszerűen felbukkanó emléknek úgy, mint a szép n őnek, akit a buszon 
láttál, titokban oda-odasandítva megcsodáltál, míg đ  sű rű  pislantásokat lövellve 
a tovatűnő  házfalakra, úgy tett, mintha észre sem venne. Megörülsz, amikor 
kiszámíthatatlanul ismét felbukkan el őtted az utca forgatagában, az áruház bolto-
zata alá szorult zsivajban — egy pillanat az egész, káprázat, míg te tanácsta-
lanul állsz, habozol, nem tudod, van-e jogod régi ismer ősként üdvözölni vagy 
ami még frappánsabb: rögtön megkérni a kezét. Az élet mindkét oldalát jól 
ismerted, nagyapa, te villámsújtotta korhadt fa, te csempe korsó, te csütörtököt 
mondó mozsárágyú, te mozsárágyúszájú vén csibész, t őled hallottam el őször 
a világ nyolc titkáról, te duhaj uzsorás, én most meghálálom, nem hagylak 
magadra fokozatosan rád boruló, csendesed ő  homályodban. Figyelj ide, én most 
mindent visszafizetek ezekkel a pákákkal a kezemben, ezekkel a szivarba szúrt 
varázspálcákkal, ezekkel a felnyársalt szivarokkal, amiket délel бtt vettem egy 
galambősz öregembertől, ismeretlen, hálás bajtársadtól. Jól figyelj ide, légy tü-
relmes, tárd ki két mesés füled, most én mondok neked valamit! 

Valamikor rég a néger repült a leveg őben. Ahova befúródott, ott alapították 
meg N'gorod városát. Ahová a mesztic esett, ott építették fel Parsifalt. Erisz 
közéjük dobta a távolodás almáját, amiből hatalmas hegy keletkezett elérhetet-
len, havas csúcsokkal, nyaktörб  meredélyekkel, zordon-zord erd őkkel, dárda-
hegyes szarvú szirti kecskékkel. Az alázuhanó víztömeg zúgása messze elhallat-
szott, de az embereket nem lehetett visszatartani: verejtékes, izomszakasztó, 
csontropogtató, könnyfakasztó munka árán kifúrták a köztük terpeszked ő  hegy 
testét, megépítve aTestvériség-Egység-alagútját —két kormos, elgyötört, de 
erős szorítású kéz találkozott, két örömtől ragyogó arc villant egymásra. Az út 
levezetett a tengerig, ahol a sós sziklákig lemerészked ő , Erisz hegyénél még 
tántoríthatatlanabb akadályokat is maguk alá gy ű rő , óriási akaraterővel hivalko-
dó, rojtozatlan kitartású kalandorok magas falakat építve köré, megalapították 
Dodirt, ami nyugaton GENTLETOUCH néven vált ismertté, Dodir legendás kikö-
tőjét, ahová ráfnyi pajeszú zsidó keresked ők szállították a vérvörös pamut-
szöveteket, hullámzó plüssöket, hófehér szaténokat, tengernyi, súlyos brokáto-
kat, börberiket, gyémántberakású kardokat, gyöngyháznyel ű  késeket, villákat és 
kanalakat; zamatos borokat Spanyolország napsütötte hegyoldalairól, súlyosan 
kotyogó hordókat Skócia rideg tájairól, megfoghatatlanul sejtelmes illatú brillanti- 
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nokat, céklaszín iszpahánokat, üvegházakba való broméliákat, brucellózist és 
brisztolkartont; teát, cip őt és rizsporos parókát —romániai pikáns túrót, zsíros 
alpesi tejet, olasz kecskesajtot, német spürglertet és szaftos szerbiai kajmakot! 
Ánizst, mustárt, koriandert, rozmaringot és padlizsánt, levendulát, zsályát, zellert 
és metélőhagymát British Commonwealth. A lány a sziklákon ült gyönyör ű  haját 
kibontva, kibomló haja versenyre kelt a tenger hullámaival. Büntetésül hallá lett, 
csillogó fogassá, petrezselymes filévé egy másik szép n ő  asztalán, aki nem is-
mert kegyelmet: h űvösen mosolygott félvállról, ellenben az asztalnál — gyönyöré-
ben — minduntalanul/észrevétlenül pipiskedett nem eme megmosolyogtató, halk 
nevetésre ingerlő  gesztusával terelve magára a figyelmet, mint inkább elképesz-
tő , akadályt nem ismerő  falánkságával. De miel őtt csillogó filévé vált volna 
maga is, meglepetésünkre mindannyiunknak megmutatta piheg ő  madárkáját 
— tudod, nagyapa, az épp olyan volt, mint a Jobba Tecáé, akinek a libáit 
te visszafordítottad a tilosból, s aki hálája jeléül elárulta néked a nyolc titok 
közül a legelsőt. A Teca gyönyörű  volt — mondanád. Szinte abnormálisan korán 
kifejlődő  öntudatod bizonyítékául szolgál, hogy már eme els ő  érintkezésednél 
maradéktalan, tökéletesre sikered ő  coitus interruptust alkalmaztál el őző leg bőven 
ingerelve, az ingerek b ő  variációs skálájával jutalmazva a clitorist. Ezzel egy 
csapásra birtokodba ve tted, kisajátítottad, mintegy eljátszottad a harmadik 
misztériumot is. Győzelemtő l égő  arccal vetetted magad az élet önmagát ismétl ő  
reflexeibe, hogy öregkorodra te is elvonulj a városháza árkádjai és az áruház 
boltozata alatt, cserzett b ő rű  vén kujon! 
kéjhajó-matróz 
kéjhajó-kormányos és 
kéjhajó-kapitány! 
Vén kalóz, gyönyörök szószólója, 
véres csaták megnyerője, apró csaták elveszt ője, 
apró csaták elvesztője, véres csaták megnyer ője, 
TE NEM IS VOLTÁL TENGEREN! 
Könnyen megeshet, hogy sosem látod meg a víziuborkát rejt ő  mélységeket, 
a lapos kavicsokat, legyezős kagylókat, fenyegető  sünöket, a kötélre rakodó 
moszatokat, az acélsodronyokra tekered ő  tengeri salátákat. Te mindezt lehet, 
már nem is látod. Nem mész végig a halszagú utcácskák meredek útveszt ő -
jén, nem pillantod meg a csökönyösen az ég felé kígyózó eres, csontos szama-
rak aláhulló ordítását, te vén szamár! Hosszú évek lankadatlan öszvére, nem-
sokára te is elindulsz utánuk kis batyuddal, amibe negyedik titkodat rejtetted 
spleenes világodban: az igazságodat, jódat és rosszadat, heves egyenességed 
— ismered a nyolcadikat? 
MENNÉL MESSZEBB MÉSZ, ANNÁL KEVESEBBET ISMERSZ. 
A szép nő  — tudod — erre csak legyint, neked meg kidagadnak a nyakadon 
az erek mint Miles Davisnek, de meg se rezzensz. Aznap találkozol egy rég 
elfeledt ismerősöddel is, aki sosem leplezte vonzódását irántad, de te sosem 
tudtad megbocsátani neki retkes lábait, giccses m űanyag szandálját. Most fagy-
laltot árul hófehér kötényben, napsütötte mosolyával, mélyh ű tőbő l áradó h űvös-
séggel — spontánul, tisztán, kétgyermekes anya, lendül a kerék, tovadöcög 
a szekér. Sirály-mosolyával röppen a magasba, galambok közé, sirály-mosolyá-
val zuhan a Duna fodrai közé. Ujjongva. Aznap mindenkivel találkozol, mert 
az a nap olyannak született — 
AZ A NAP ÚGY ÉKELŐDÖTT ÉG ÉS FÖLD KÖZÉ. 
Ez a gyermek ilyennek született, ilyennek ékel ődött ég és föld közé: egyik Iába 
szivárvány a másik dugóhúzó, egyik karja evez ő  a másik cséphadaró, egyik 
szeme befolyó, másik szeme kifolyó, rácsos szája lefolyó kifolyó. Az az öreg 
a kórház előtt, aki szívet derítő  portékáját árulta hokedlijén ülve, lehet, hogy az 
unokáját vette rá, szedjen neki (pákát), az az öreg tisztára olyan volt, mint te, 
esküszöm, öreg Pistám! 

A nő  üget az utcán lobogó sörényével, táguló orrcimpákkal, domború farral, 
sző rén ćsúszkál a napfény, fanyar citromokat gurít feléd. Iszkolsz a fal tövében, 
kirakatok előtt, padkák és átkelőhelyek kiismerhetetlen szövevényében, lámpák 
kiismerhetetlen villózásában, a minduntalan pirosra váltó fény eszeveszett von-
zásában, labdányi citrancsok között az önkiszolgálóban. Ritkaszép narancs és 
banán és gránátalma, müge, füge, süge — sügemügefüge sümüge; csíp ős nas-
polya, péterpáli alma; duzzadó eper, csábító málna; liszt, só, cukor; áfonya; 
ezér méteres papírtekercsek, szárítókötél, konzervnyitó és pelenka; dezodor, 
kalodont, durodont, trapista, ki közülünk a Pista? 

Ézt az egészet így is ajánlhatnám: minél tömegesebben fogyasszunk FÉL-
OLDALT SÓZOTT PARADICSOMOT. 8 



parancs 
tüzelőállásra 

Otllllötötö az zöldbokros területen 
otllltötötö az zöldbokros területen 
má mégést ez a kurva 

Mitteleurópa 
elg-et megtámadjuk 
e g-et  megtámadjuk 
és a kupot birtokunkba vesszük. 
Tőlünk jobbra tád. az  első  raj, 
balra a 2. raj. 
Első  elérendő  terepszakasz az lőttünk látható 

fasor. 
Közben féljobbról a nagy fa irányából 
közben féljobbról a nagy fa irányából 
Ezra Pound. 

kö ltészetta n 
a hizo bugot 
December 5én 
nagy öreg fiadzot 
Február 14én 
abrakolni keztük a 
tehenet Február 18án 
Milka fojatott Március 

2án 
a mikocánk fiadzot Március 26án 
a nagy öreg bugot Április 11 én 
az öreg fiadzot Augusztus ián 

A gazdátol 
Kölcsön kaptunk 1 zsák árpát és 
1 zsák zabot összesen 91 kíló zsákal 
egyű t 

Elsején a nap hossza 10 ó 1 p, a hó végéig 1 ó 14 
perccel fogy. 

„a feltámadás szomorúsága" 
(B. L.- nek) 

Indulási idő  A központból Az újtemetőbő l 

I 	(B) 	 > 	I 	(1) 	> 
6.22 6.22 
8.00 7.57 
9.08 9.06 

10.00 10.00 
11.00 10.54 
12.00 12.03 
13.00 13.03 
14.15 14.15 
15.00 15.03 
16.00 16.03 
17.00 16.54 

9 	18.00 18.06 
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8.02 6.40 
9.14 8.20 

10.02 9.24 
11.14 10.40 
12.02 11.40 
13.14 12.40 
14.02 13.30  
15.14 14.35 
16.02 15.20 
17.14 16.40 
18.02 17.40 

18.20 

6.40 8.18 
8.20 9.30 
9.21 10.18 

10.15 11.30 
11.09 12.18 
12.30 13.30 
13.30 14.18 
14.30 15.30 
15.30 16.18 
16.20 17.30 
17.09 18.18 
18.21 



b. sz. gy., 
avagy 
az 
igényesség 
dicsérete 
( І .) 

 
Dramatikus zenei nyitány. Pontnyi mikroformájából 
háromszor duzzad közelképpé az 1973-as B. Sza-
bó-katalógus meggyvörös szignója: BSZGY .. . 
BSZGY ... BSZGY .. . 
Végül az alcím: AVAGY AZ IGÉNYESSÉG DICSÉ-
RETE. 

 
A Golniki önarckép közelképben, majd: a szöveg-
ben említendő  részletek, „analitikus kamerával" 
láttatva. 

 
Üstdob vagy más zörej. A régi Zenta madártávlat-
ból. A kamera a szövegben említett épületcsopor-
tot hozza közelképbe. 

A) 
az 
igényesség 
dicsérete 

SZÍNÉSZ (a forgatókönyvíró szövegének olva-
sója). Groteszk, az „odakintre" és „idebentre" fa-
nyarul, kajánul, némi zavarodottsággal rávigyorgó 
figura... A Fák, az Erd ő , a Vadon fél szemmel 
tán síró, féllel meg nevető , halálra sebzett királya: 
testnyi tüdőszárny, bal csücskén a precízen kiraj-
zolt lyuk, mintha golyó ütötte volna át ... S a meg-
testesült diszharmónia fölött a Moha, a megállítha-
tatlan Mulandóság jelképe: a Tér és Id ő , az itt-lét 
és most-lét B. Szabó Györgyre olyannyira jellemz ő  
tudata... A Golniki önarckép szanatóriumi pers-
pektívája: innen jobban látni Vajdaságot is; az 
embert és m űvét, az alkotót és korát ... A madár-
távlatot, egyébként, ő  maga is szerette... 

SZÍNÉSZ (B. SZ. GY. szövegrészleteinek idé-
zője). „Zenta, 1953 júniusában. Szuszogva-liheg-
ve, kipirultan érkezünk fel Zenta »tornyára«. Alat-
tunk a város (...) A régi Zenta (...), a századfor-
duló ízléstelen épületszörnyei, a barokk-cirádás 
vidéki pallér-ízlést konzerváló épületek — a »nagy-
zoló« polgárosodás tucat-termékei! (...) most 
lármásan pöffeszkednek és feszítenek a város 
felett: tornyocskákkal, manzárd-tetőzettel és Lech-
ner-i magyarossággal ... " 10 



4. 

• 11 

Egy monarchiabeli középület távolképben. Közel 
jön, leáll, majd intérieurré alakul. Visszhangzó 
folyosó-akusztika. 

 
Az újvidéki Bölcsészkar új épülete, impozáns be-
állításban. 

5/a 
Vágás, groteszk zenei futamokkal: az új Bölcsész-
kar sötét, otromba, funkciótlan zugai, folyosószög-
letei. 

 
Hatványozottan ízléstelen kirakat(ok), „ ... ahol 
üvegpolcokon, egymás mellett és alatt, sűrű  so-
rokban, kerámiai cicácskák, kutyusok, nyuszikák, 
őzikék, harmonikázó legénykék, kacérkodó leány-
kák, balerinácskák, szívecskék" tolonganak... 
A végszóra: ablaküveg-betörést utánzó zörej. 

 
Újabb kirakatrészlet, „megrendezve", beállítva: 
szilveszteri estélyi ruha, bikini-fürd őkosztüm, fűző  
és sérvkötő  egyetlen halomban, rozsdás rajzszö-
gekkel fölerбsített „lompos pakolópapír"-háttér 
előtt... 

 
Vágás, dühös zenei futamokkal: a 6. képsor giccs-
tárának holmijai vonulnak fel — „ideges montázs-
zsal" összekaszabolva .. . 

 
Dobpergés közben a Golniki önarckép közelít be. 
Leáll, majd eltávolodik: pontnyira zsugorodik. 
Ugyanez megismétlődik. 

...,,köztereink, középületeink, utcáink, lakóépüle-
teink (...) sivársága megszokottá lett! (...) a leg-
progresszívabb igazságszolgáltatás a kett ős mo-
narchiától örökölt épületben folyik: díszes homlok-
zat, s kongó, végtelen (...) folyosók labirintusának 
szennye, doha, kafkai sivársága és embertelensé-
ge, rozoga padokkal (...) homályos folyosósar- 
kokban..." 

...,,vagy a korszerű  épületek felemássága! (...) 
egy tetszetős homlokzatú palota... (Befejezetlen 
mondat, lélegzetvételnyi szünet után folytatódik!) 

...,,teljesen hasznavehetetlen belső  térmegoldást 
rejtegethet: tökéletes félreélését a funkcionális 
építészet alaptörvényeinek!" 

...,,És futószalagon gyártjuk a giccset! (...) Mi 
lenne, ha betörném a kirakatüveget, összetörném 
a cicácskákat, nyuszikat, kutyusokat, őzikéket, 
harmonikázó legénykéket, balerinácskákat és szí-
vecskéket, s a hóba vetném hideg, fémes ragyo-
gásukkal együtt, hogy (...) a hóesés eltakarja 
még a nyomukat is!" 

...,,nevetséges, kihívó, sírásra ingerlő, könny-
fakasztó látványa" 

...,,bennem már sokszor feltámadt a pokoli ötlet: 
az inkvizítorok alaposságával végigjárom a váro-
sokat és falvakat, egybegyűjtöm a kacatot, lomot, 
a sok vásári holmit, a modern giccset, s máglyára 
rakom!" 

...,,Túlzott követelmények? Első  hallásra lehet 
(...) De a szocializmus nem igénytelenséget je-
lent!" (Visszhangosítva, nyomósított szentencia-
ként) ...a szocializmus nem jelent igénytelensé-
get a szellemi, művészi, irodalmi élet területén 
sem, és senki ebben az országban nem teheti 
kötelezővé az igénytelenséget és az elszíntelene- 
dést..." 



10. 
„Mini-kerekasztal" három résztvevője: Utasi Csa-
ba, Végel László és a m űsorvezető . 

MŰSORVEZETŐ . Igen, így hitte, szenvedélyes 
hittel: senki nem teheti kötelez ővé az igénytelen-
séget ... És mennyire félreértették e nemes meg-
szállottságát! — Majd két évtized múltán is gyakran 
kísért az egyik nekrológ megállapítása: 
„Volt benne egyfajta tanáros póz —írásaiban is 
fellelhető  — s ez abban a meggyőződésében 
gyökerezett, hogy századokon át szolgaságra, 
alázatra nevelt népünket igényességre kell szok-
tatni..." Micsoda téves ítélet! Hisz nem a „szép-
tant" prédikáló bogaras f ő iskolai tanár és egyetemi 
főszakmunkatárs holmi „pozőrsége" szólt re-
neszánsz emberünkbő l, amikor a mindennapi élet 
igénytelenségét ostorozta! Hanem, és mindenek-
előtt, „a fokozhatatlanságig kifinomult ember" —
ahogy Baranyai Júlia írta róla pontosan, szépen, 
találóan ... Meg a vérbeli praktikus esztéta, aki-
nek amúgy istenigazából, szinte fiziológiailag is 
fájt a provinciális nyomorúságunk. Nemcsak a m ű -
velődésben, tudományban és m űvészetekben, ha-
nem az életformánkban is: az életvitelben, életstí-
lusban, mindennapi életközegünkben, társadalmi 
létformánk egészében, mindenütt. S aki éppen 
ezért — és jellemz ő  módon — egy ideig saját 
alkotóművészetét is „pihenteti" a felszabadulás 
utáni országépítés lázas hónapjaiban, hisz elemi 
a meggyőződése, hogy az esztétikát most els ősor-
ban nem a festővásznakon kell realizálni, hanem 
az utcán, a köztereken, a lakóházakban, az isko-
lákban — a mindennapi élet esztétikából kizárt, 
vidékiesen sivár valóságában ... S nem utolsósor-
ban a művészetek szinonimájaként értelmezett 
költészetben. — Végel László A vers kihívása című  
esszékötetében többször is érinti a jugoszláviai 
magyar költészet esztétikai értékszintjének meg-
emelését a hatvanas évek elején. Mai távlatból 
milyennek látod e folyamatban B. Szabó György 
szerepét? 

11. 
VÉGEL LÁSZLÓ. Én úgy gondolom, hogy B. Sza-
bó György ma is a legaktuálisabb kritikus. Es ha 
valaki komolyan, elmélyülten és következetesen 
kívánja látni a jugoszláviai magyar költészet fejl ő -
dését és jelenét, akkor okvetlenül B. Szabó György 
életműve felé kell fordulnia. Azt hiszem, ennek 
az életm űnek a nagysága éppen abban van, hogy 
nyugtalanít, hogy az embert minduntalan lelkiis-
meret-felülvizsgálásra kényszeríti; arra, hogy el-
gondolkodjon: valóban tud-e következetesen, meg 
nem alkuvóan gondolkodni a költészetről és ezzel 
együtt a kultúráról is? —Számomra három nagyon 
fontos dolog van B. Szabó György életm űvében, 
amely útmutatóul szolgál. Az els ő , hogy B. Szabó 
György tudott jugoszláviai és európai távlatokban 
gondolkodni. En azt hiszem, amikor B. Szabó 
György ezeket az elveit lefektette, akkor kezd ődött 
meg a jugoszláviai magyar kultúra és költészet 
nagy emancipálódási folyamata. Ez a folyamat né-
ha lelassult, néha felgyorsult, de ez olyan hagyo-
mány, amely, azt hiszem, kényszerít ő  erővel hat 
minden egyes kritikusra. A másik dolog, ami eb-
ben az életm űben ugyancsak aktuális: a szüntelen 12 



minőség-igény. Mindannyian, akik egykoron a mi-
nőséget kerestük a költészetben, és a nagy ugrást 
álmodtuk meg, sokat tanultunk B. Szabó György-
től. Én azt hiszem, hogy ma — okkal — még 
többet tanulhatnánk. A harmadik dolog, ami sze-
rintem döntő  fontosságú ma is, az az, hogy B. 
Szabó mert, volt bátorsága, ereje polémikusan írni 
a költészetrő l. B. Szabó sokoldalú munkássága 
mellett nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy 
kultúránk egyik legjobb vitaírója volt. És az is na-
gyon fontos, hogy éppen a költészetr ő l tudott vitat-
kozóan írni leginkább. En azt hiszem, hogy éppen 
ezért érdemes lenne ma is olvasni ezeket a B. 
Szabó-írásokat, termékenyen újraolvasni, hisz ez 
nagy haszonnal járna jelenkori költészetünk szem-
pontjából is. 

12. 
MŰSORVEZET6. Utasi Csaba majd tíz évvel eze-
lőtt „a meg-nem-elégedés, a többet és jobbat aka-
rás emlékezetes dokumentumának" nyilvánította 
„az emberrő l, a tárgyakról, a m űvészetről és ön-
magunkról", illetve, „a provincializmusunk témájá-
ról" szóló B. Szabó-Rapszódiát. Eközben e nagy-
esszében körvonalazott költészetkritikai modellt is 
időállónak találta. Miben látod ezt az id őállóságot 
—ma?  

13 

13. 
UTASI CSABA. Kissé kockázátos a több kérdést 
felölelő , egymást erősítő  motívumokban gazdag 
Rapszódiának egyetlen aspektusára összpontosí-
tani, hisz ily módon épp időállóságának varázsától 
fosztanánk meg a szöveget. Ez okból inkább az 
említett költészetkritikai modell id őszerűségére ve-
tek egy pillantást. Mint ismeretes, B. Szabó György 
abból indult ki, hogy irodalmunk konformizmusa 
a kritika terén a legszembet űnőbb. Kritikánk a fel-
szabadulás utáni jó másfél évtizedben mindenáron 
költészetet kívánt teremteni, minek következtében 
nemcsak hogy kénytelen volt a versfaragást a köl-
tészettel kiegyenlíteni, hanem egyúttal megfosztot-
ta magát attól a képességt ő l is, hogy felismerje az 
igazi költészetet. Állandóan a költészetr ő l beszélt, 
de egyetlen szót sem ejtett a költészetről, s mert 
elmulasztott állást foglalni mindazzal szemben, 
ami nem költészet, semmi érdemlegeset nem 
mondhatott a költészetről. Vagyis, fogalmazza 
meg B. Szabó György a találó paradoxont „kriti-
kánk tegnapi és mai tévelygései" kapcsán, „a kri-
tikus nem a költészet kritikáját gyakorolta, hanem 
a kritika »költészetét« művelte". Megállapításai, 
úgy vélem, ma is aktuálisak. Igaz ugyan, hogy kri-
tikánk időközben nagyrészt fölszámolta „költ ő i-
ségét", kivételes esetektő l eltekintve azonban ma 
is idegenkedik a nem-költészettel való konfrontá-
ciótól, és ily módon bármennyire pártfogója is az 
igazi költészetnek, egyúttal a rossz költészet útjait 
is egyengeti. Emellett arról sem feledkezhetünk 
meg, hogy kritikai életünkben az utóbbi évek során 
fölerősödött a kritikaellenesség, megszaporodtak 
a semmire se kötelez ő  méltatások, nem egyszer 
pedig a mércék nyugtalanító ingadozásának is ta-
núi lehettünk. Egyszóval, kritikánkat ma is fenye-
geti a „költőiség" egyféle veszélye, elsősorban 
annak jeleként, hogy irodalmunk ismét viszonyla- 



gos megállapodottságban él. Egy olyan megálla-
podottságban, melynek hívei ingerülten kapják fel 
fejük, valahányszor a B. Szabó-i tekintélyromboló, 
felfokozott igényesség hangjai ütik meg fülüket. 

14. 
MŰSORVEZETŐ . Ennek az életben, létformában, 
művelődési és tudományos tevékenységben, köl-
tészetben, m űvészétekben és műbírálatban egya-
ránt megkövetelt B. Szabó-i igényességnek hiteles 
személyi fedezete van: egy monolit életmű , s egy 
alább nem hagyó tevékeny megszállottság: a szo-
cializmus nem jelent igénytelenséget, illetve, az 
igénytelen szocializmus nem jelenthet — valódi 
szocializmust... Nem érdektelen hát az életrajzi 
kérdés: hol és hogyan jelentkezett e tartós igé-
nyesség a félproletár gyerekemberben? 

B) 
életút 
és 
művészetszemléleti 
evolúció 

 
Zrenjanin régi főutcája és a „túlcirádás megye-
ház". 

 
Családi fénykép: a csecsem ő  B. Szabó. 

 
A zrenjanini szülőház udvari része; a kamera 
békatávlatból halad felfelé, gyér fény után kutat... 

 

L SZÍNÉSZ. Becskerek-Petrovgrad, a mai Zrenja-
nin, 1920 augusztusában ... A f őutcai kereskedők 
és iparosok emeletes házai ... meg a „túlcirádás 
megyeház", amint el őkelő  fennsőbbséggel tekint 
le a hetipiac tarka nyüzsgésére .. . 

... A Muzslyáról a Városba betelepült Szabóék-
nak ismét fiúgyermekük születik. Az els ő  városi 
gyerek a családban! 

II. SZÍNÉSZ. „Egy rideg bankház szűk udvarán 
át pillantottam meg először az eget, félhomályos 
szobákhoz szokott szemem mindig hunyorogva 
küzdött áz áradó világossággal ... " 

Az egykori bankház az utcáról. ...,,A bank (...) a kenyéradó gazdánk. Apám 
munkaképtelen hadirokkant, anyám takarít, lót-fut, 
kézbesít, postára szaladgál, mindenes." 14 



 
Fénykép: a Mama és kisebbik fia egy lépcs őn; 
átúszás: az anya törülgetőruhával. 

 
A kamera az elemi I., II. és IV. osztályának cso-
portképén a kis B. Szabót keresi; miután megtalál-
ja, átsiklik az 1935-ös fényképre: a diáksapkás 
gyerkőcnek télapó-szakállas öregember ül mo-
dellt .. . 

 
Két fénykép 1939-b ő l, egymás után: a fiatal B. 
SZ. GY. rajzol. 

 
A kamera Van Gogh-, Cézanne- és Gauguin-albu-
mokat „lapoz ". 

 
Dobpergés. B. SZ. GY. háború el őtti fényképei 
váltják egymást; utoljára egy magányos kép: egye-
dül a becskereki utcán. 

 
A fototechnikailag legjobbnak minősülő  fiatalkori 
arckép mozdulatlan totálban. 

 

...,,Ijedten figyelem a homályos (...) lépcs őház-
ban az igazgató felcsendülő, ideges hangját..." 

SZÍNÉSZ. (visszhangosítva). Maga marha... 
marha... marha! 

II. SZÍNÉSZ. „...»csoda gyerek«  voltam, — rajz-
tehetség. Ez a kor nagyon sok tehetséges csoda-
gyereket fedezett fel... Társadalmi akció indult 
iskoláztatásomra, de nem bizonyult életképes-
nek..." 

SZÍNÉSZ. Az européer jogász-szomszéd, Gye-
nis Viktor lesz a tizenéves rajztehetség igazi me-
cénása: szakvélemény, anyagi támogatás, gazdag 
művészettörténeti könyvtár .. . 

SZÍNÉSZ. „Az impresszionistákat már hetedi-
kes koromban jól ismertem (...)Smár tudtam, 
mi az új, a forradalmi a modern festészetben ... " 

SZÍNÉSZ. A bank tönkremegy, a Mamának fel-
mondanak. Eszmélés: a tizenöt-hat éves ifjú em-
ber első  ízben szakszervezeti ülésen. Csakhamar 
maga is szervezi a diákságot. 

SZÍNÉSZ. „Petrovgrad, 1938. november 12. 
Kedves Tibor! (...) Acélom tiszta és világos: 
Nektek (Leskovacon tanuló) diákoknak kell egy kis 
meleg lelki táplálék, hogy (...) ne feledjétek a ha-
zai ízt. De kell, hogy mi azt az ízt ne burkoljuk be 
semmiféle hazug, csalóka, de étvágyat csináló 
színnel vagy ábránddal, hanem hogy tiszta, igaz 
valósággal figyelmeztessünk a kötelességre (...) 
Mi valamennyien szegény sorsú, sőt talán nagyon 
szegény sorsú ifjak vagyunk (...) Nem baj! Az 
örökös kesergéssel nem megyünk sokra. Fiatalok 
vagyunk és most két fogalom legyen bennünk: 
a lendület és az optimizmus. (...) így születhet-
nek csak (...) nagy tettek." 

Dokumentumzene és dinamikus montázs: filmtári 
felvételek a németek bevonulásáról Zágrábba, 
majd Budapestre. Két (pipás) B. SZ. Gy.-fénykép 
a háborús évekbő l, majd az AVNOJ tagsági köny-
vecskéje. Végül: két felszabadulás utáni fénykép 
(mikrofon előtt, illetve a Szabad Vajdaságot olvas- 
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I. SZÍNÉSZ. 1944 októbere, a nagy tettek személy 
szerint is reálissá vált pillanata: a tanulmányait 
Zágráb, majd Budapest német megszállása miatt 
félbeszakító egyetemista visszatér szül ővárosába 
s a Népfront agitációs osztályának el őadója, Zre-
njanin város, majd Eszak-Bánság körzeti népbi-
zottságának titkára, a Vajdasági Főbizottság tagja 



és az AVNOJ III. ülésszakának népképvisel ője 
lesz. Huszonötéves érettséggel, igényességgel, 
tettkészséggel! 

 
A régi Tanárképző  Főiskola épülete átt űnik a fel-
szabadulás utáni ifjúsági munkaakciók lassított 
mozgóképeibe. Ezek egy-egy korra jellemz ő  (pl. 
önfeledten nevető) arc előtérbe kerülésekor le-le-
állnak, majd ismét lassított mozgásba lendülnek .. . 

 
Néhány filmtári képsor a Kongresszusról. 

 

A JKSZ Programjának (1958) fedő lapja közelkép-
ben. 

 
B. SZ. GY. fényképe az 1963-as Híd-emlékszám-
ból. 

 
Dramatikus zenei ellenpont s a Golniki önarckép 
bevágódása, majd az ottani szanatóriumról és 
környékérő l készült filmfelvételek, B. SZ. GY. gol-
niki fényképeivel montázsolva. 

... 1946 októbere: az országépítés új, szellemi 
posztja, az újvidéki Tanárképz ő  Fő iskola magyar 
tanszékének irodalom- és vezet őtanári tisztje .. . 
S az országépítő  értelmiségi nemzedék boldog il-
lúziója irodalom- és m űvészetszemléletben: a gy őz-
tes forradalom a külvilággal együtt végleg meghó-
dította a belvilágot is, az ember most végképp 
megjavult, megnemesedett, a szocialista termelési 
rend és államberendezés eleve kizárja az elidege-
nedést, mintegy „garantáltan" kirekeszti az embe-
ri létbő l az embertelent, a misztikusat, az irracio-
nálist .. . 

1948. július hó, a JKP V. kongresszusa: a szocia-
lizmus sztálini „modelljének" m űvészetpolitikára 
és művészetszemléletre is lényegesen kiható disz-
krét elutasítása. 

... 1958 áprilisa: a Jugoszláv Kommunista Szö-
vetségnek „a mi második forradalmunkat" kitelje-
sítő  új Programja, a szocializmus hazai modelljé-
nek végleg letisztázott m űvészetpolitikája. 

II. SZÍNÉSZ. „Síkraszállni az alkotás tényleges 
szabadságáért a művészetben, elutasítani a mű-
vészet társadalmi szerepéről alkotott  pro  gramati-
kus elferdítést (...), s erélyesen visszautasítani 
a művészet napi politikai érdekek eszközévé való 
degradálódását; igen, mindezt most újra és talán 
még sokszor el kell ismételnünk, noha halljuk, lát-
juk, s mi alkotók érezzük is, hogy csak egy ilyen 
felfogás, csak egy ilyen haladó, szocialista társa-
dalmi rendszer biztosíthatja a művészi alkotómun-
ka személyi és tárgyi feltételeit, a kísérletezés sza-
badságát, az önkifejezés lehet őségeit, és adhat 
erőt, bátorságot, hogy a modern, szocialista tár-
sadalomban élő  ember adekvát és hiteles képét 
teremtsük meg és fejezzük ki a m űvészet eszkö-
zeivel. " 

I. SZÍNÉSZ. 1958-1959: két súlyos év a golniki 
tüdőszanatóriumban, kavernával. Az élet- és m ű -
vészetszemlélet addigi „csendes" alakulásának 
logikusan-viharos kiteljesedésé: az „odakint" és 
„idebent" szépséges harmóniájáról alkotott ifjonti 
illúziók végleges szétfoszlása ... Amint az emberi 
lét tragikumára eszméltet ő :  testi romlás mellett az 16 



a súlyos életrajzi motívum is siettet kiteljesedni, 
amelyet az egyetlen ránk maradt B. Szabó-vers 
áttételes vallomása örökített meg maradandóan. 

 
Dobpergés. Egy pillanatra üres a képerny ő , csak 
a narrátor felszólító mondata visszhangzik, majd 
megjelenik a felírás: B. Szabó György: Három 
szempár balladája ( Részlet). 

 
FEKETE SZEMPÁR megrezzen. 
KÉK SZEMPÁR összehúzódik. 
SZÜRKE SZEMPÁR közömbös. (A kamera eköz-
ben — akárcsak az egész dramatizációban —
csupán az arcok felső  részét fogja, az orrközép-
tő l felfelé: csak a szemek játszanak, egyedüli 
dramaturgiai segítőeszközük a homlokráncolás, 
a fej elmozdítása és a felvételezés szögeinek 
dinamikus váltakozása.) 
HÁROM SZEMPÁR kíváncsian a hangforrás után 
kutat. 

33. 

34. 
Hangkíséret nélküli, néma jelenet. 
FEKETE SZEMPÁR biztatóan int: folytasd! 
KÉK SZEMPÁR csodálkozik: miért? 
SZÜRKE SZEMPÁR kételkedik: ugyan... 

35. 
A SZEMPÁROK fokozódó érdeklődésrő l tesznek 
tanúságot... 

35/a 
FEKETE SZEMPÁR megvillan. 

35/b 
KÉK SZEMPÁR elmélázik .. . 

35/c 
SZÜRKE SZEMPÁR elkomorul. 

36. 

NARRÁTOR (visszhangosítva) Szabó Gergő  .. . 
Gergő  ... ergő ! 

... Setét Gergő ... Gergő  ... ergő ! 

... (Normál-akusztikával, szaggatottan, krónikásf 
modorban) Egyszer láttam. Foszló sipkájában. 
Tetvesen. Magában. Szárkúpokban hált. Negyven 
éven át. Szárkúpokban. Negyven évig. Volt háza, 
felesége, gyerekei. 

... Szombatonként járt haza. Tisztáért. Egyszer 
nem várta. Megfordult. Bevágta az ajtót. Küszöb 
felsírt. Nem látta többé. 

1. SZÍNÉSZNŐ  (súgva). Férfi ... férfi ... férfi 

SZÍNÉSZNŐ  (halkan). Küszöb sírt .. . 

SZÍNÉSZNŐ  (kiáltva). Bolond! 

A SZEMPÁROK izgatottan remegnek. NARRÁTOR. Egyszer hazaindult. Megfogta a ki-
lincset. Világot látott, férfihangot hallott: asszony 
kacarászott! Visszafordult. Soha többé! Így volt. 
Háza volt, felesége, gyerekei. 17 



36/a 
FEKETE SZEMPÁR összesz űkül. 

36/b 
KÉK SZEMPÁR tágra nyílik. 

36/C 

SZÜRKE SZEMPÁR megdermed. 

 
A SZEMPÁROK a narrátor befejezetlen mondatá-
nak végszaváig változatlan beállításban. 

37/a 
HÁROM SZEMPÁR zavartan csodálkozik. 

 
FEKETE SZEMPÁR megrebben. 

38/a 
KÉK SZEMPÁR elmereng. 

38/b 
SZÜRKE SZEMPÁR összezsugorodik. 

39 
FEKETE SZEMPÁR megkövesedik. 
KÉK SZEMPÁR elborul. 
SZÜRKE SZEMPÁR felnyílik. 

 
Az ekrán egy pillanatra üres. 

 

SZÍNÉSZNŐ  (súgva, sziszegve). Soha vissza, 
soha! 

SZÍNÉSZNŐ  (halkan, tűnődve). Mért nem 
nyomta le a kilincset? 

SZÍNÉSZNŐ  (erélyesen). Kiadni az útját! 

NARRÁTOR. Éjszaka élt. Csillagokkal, madarak-
kal, vadakkal. Fiai, lányai, unokái nem ismerték. 
Szégyellték. Kerülték. Halott  volt...  (Befejezetlen 
mondat!) 

... élt. Nem ismert asszonyt. Se gyereket, se 
férfit. Szalmát csókolt, ölelt szénát, hajnalokkal 
szeretkezett. 

SZÍNÉSZNŐ  (hangosan). Férfi ... férfi! 

SZÍNÉSZNŐ  (halkan, tagolva). Fér-fi! 

SZÍNÉSZNŐ  (súgva). Férfi! 

NARRÁTOR. Elfelejtett beszélni. Makogott. Embe-
rek mesélték. Éjszaka látták. Négy ember. Negy-
ven év alatt. Volt háza, felesége, gyerekei. Egy-
szer megint hiába jött. Vörösen izzott tet ő , sötét-
kéken falak. Bevágná az ajtót .. . 

I. SZÍNÉSZNŐ  (felsikolt). Nincs ajtó! ... ajtó .. . 
jajtó! 

HÁROM SZEMPÁR sír. NARRÁTOR. Zsarátnok szállt, pernye esett, ko-
rom hullott. Reggeli szél hamut hordott. Pernye, 
korom, üszök között három szempár. 18 



41/a  
HÁROM SZEMPÁR megüvegesedik. ... Üveges emberszemek: fekete szempár, kék 

szempár, szürke szempár. 

42. 

19 

Váltást jelző  zörej. A Forum-albumban közölt fény-
kép vágódik be: B. SZ. GY. munka közben. 

 
Dramatikus zene. A Forum-albumban közölt fény-
képrő l csak a sötét szemgödrű  fej közelít be, 
pár pillanatig imbolyog, majd leáll. 

C) 
az 
értelmiségi 
életmű  
sokrétűsége 
és 
időállósága 

 
Dramatikus zörej kíséretében bevágódik a Golniki 
önarckép; néhány pillanatig imbolyog, majd álló-
képpé merevül. 

 
A Tér és idő  vízszintes beállításban: mindkét cím-
felírás olvasható. 

45/a 
Lassú lapozással a Tér és idő  főbb íráscímeit tar-
talmazó könyvlapok vonulnak el: Vörösmarty... 
Arany János lírája ... Mikszáth Kálmán világa .. . 
Tanulmány Adyról... Ady látó szeme... Tömör-
kény István ... Móra Ferenc... Iszony-idillek no-
vellista-költője... József Attila életműve ... Rad-
nóti Miklós .. . 

Il. SZÍNÉSZ. „Ötvennyolc őszén: éjszakai beszél-
getések a halállal, így neveztem el akkor magam-
ban a minden este megismétlődő  virrasztást éjfé-
lig, tollal, tussal és fehér rajzlapokkal felszerel-
ve..." 

I. SZÍNÉSZ. Ot éve maradt még mindössze. Elég 
lesz-e vajon a rendkívül szerteágazó életm ű  kitelje-
sítéséhez, teljes kibontakoztatásához, egységbe-
fogásához és lezárásához? 

IV. SZÍNÉSZNŐ  (visszhangosítva). Tragikus tor-
zó... torzó... tragikus torzó... torzó... orzd... 
félbemaradt m űvészettörténész ... félbemaradt 
közéleti ... félbemaradt író, kritikus, professzor... 
félbemaradt ... félbemaradt ... id ő  előtt elégett .. . 
mielőtt még valami mellett... valami mellett vég-
legesen dönthetett volna. . . 

I. SZÍNÉSZ. Csakugyan? — És a jugoszláviai ma-
gyar irodalom felszabadulás utáni id őszakának 
egyik legelső , a korszerű  értekező  prózánk meg-
alapozásához döntően hozzájárult tanulmánykö-
tete? 

... A medáliák, gemmák, esszék és tanulmányok, 
melyek a magyar irodalom régebbi és újabb klasz-
szikusainak értelmezésében nemcsak hogy jóval 
meghaladták az ötvenes évek sz űk látókörű , 
„szocreál" provincializmusba kényszerített ma-
gyarországi irodalomtörténetét, de mindmáig meg-
álló, ma is korszerű  értékítéleteket is tartalmaz-
nak... 



46. 
Pontnyi mikroformájából beközelít az Éjszakák, 
hajnalok fedő lapja, egy pillanatra leáll, majd „meg-
nyílik": lassú váltásban, folyamatosan vonulnak fel 
a főbb írások címét tartalmazó könyvlapok (it 
világrész grafikusai, A fekete-fehér m űvészet vál-
sága? A fiatalok és a fekete-fehér jegyében, Ti-
zenhárom feljegyzés jugoszláv absztrakt festőkről 
gyertyafénynél, Dolinar, Írás Vajda Lajosról). 

 
A régi magyar irodalom fedő lapja villan fel közel-
képben, majd nyomban a 3. oldalon levő  fejezet-
cím — felnagyítva: A magyar irodalomtudomány 
és a régi magyar irodalom. 

 
A Golniki önarckép újabb dramatikus bevágódása. 

 
Gyors vágással, függő legesen lefelé haladva úsz-
nak a köv. címlapok: Arany János Válogatott lírai 
versei, Toldi, Ady Endre Összes versei, Móra 
Ferenc: Elbeszélések, Tömörkény István: Váloga-
tott elbeszélések, Gelléri Andor Endre: Elmúlás, 
Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor... ( I.—II.), József 
Attila Összes versei és műfordításai. 

 
Változatlan technikával, csak most függ ő legesen 
felfelé haladnak az újabb címlapok: Thurzó: Ta-
vasz Jánoska elindul, Majtényi: Bige Jóska házas-
sága, Herceg: Egy meg egy, Acs: Csönd helyett 
vers, Fehér/Antić : Színek és szavak, Pap: Rés, 
Davičo: A költemény ( I.—II.) 

 
A 49-50-es képsorhoz hasonlóan, vízszintesen 
balra haladva: Dickens: Copperfield Dávid ..., 
Gál: Dal a szegény halászról, Fehér: Dvig a föld-
be ásva. 

 
Ismét a Golniki önarckép. 

... És második kötete, a halála után megjelenő? 
Az európai, a jugoszláv és a magyar képz őművé-
szet modern jelenségeivel és megvalósulásaival 
foglalkozó esszéi? — A jugoszláviai magyar képző-
művészeti kritika és esztétika els ő  korszerű  és 
időálló alapműve! 

... S egyetemi jegyzete — a régi magyar irodalom-
mal kapcsolatos irodalomtudomány-történet ki-
sebb könyvnyi, értékes vázlatával! 

...Torzó-életm ű? A befejezettségig, teljes kibon-
takozásig el nem jutó? — És az a harmad-száz 
jugoszláviai magyar könyv, amelyen — jórészt 
a magyarországi könyvbehozatal teljes szünetelé-
se idején —időállóan maradt ott B. Szabó György 
alkotói kézjegye? 

... Példásan gondos sajtó alá rendez őként és 
igényes kísérőtanulmányok írójaként ... (Befeje-
zetlen mondat!) 

...szövegrajzok, m űmellékletek készítőjeként .. . 
(Befejezetlen mondat!) 

... vagy fedő lapok és borítók tervez őjeként .. . 

... Félbemaradt alkotás? Sokoldalú alkotó, aki 
azonban kiégett, mielőtt még valami mellett végle-
gesen dönthetett volna? — De hát mi minden mel-
lett döntött ő , méghozzá véglegesen, negyed szá-
zados alkotóútján! 

20 



53. 
Gyors montázs: a Kalangya 1943-as évfolyamá-
nak címlapja s a 133. és 182. oldalon kezdődő  
B. SZ. GY.-kritikák címe; u. e. a Szépművészet-
bő l; képzőművészeti esszék címeit tartalmazó 
könyvlapok a Tér és időbő l: Pechán József művé-
szete,Konyovics-triptychon, Bezerédy, „Barango-
lás Párizsban", Megnyitó beszéd a jugoszláviai 
magyar képzőművészek kiállításán. 

 
Gyors montázs: a Savremena škola 1949-es évfo-
lyamának egyik száma a B. SZ. GY.-tanulmány 
címével; u. e. a Népoktatás 1950. és 1952-53-as 
évfolyamaiból; B. Szabó György — Bori Imre —
Szeli István: Az irodalom könyve (bels ő  címlap). 

 
Fedő lap felvillantása: Cankar: Szolgák. 

 
B. SZ. GY. irodalomkritikáinak objektumai sora-
koznak pergő  ritmusban; egy-egy fedő lap éppen 
hogy csak felvillan: Majtényi: Garabonciás, L ő rinc: 
Görbe utca 23, Herceg: Papírhajó, Sinkó: Optimis-
ták I—li, Major: Udvarra nyílik az ablak, Csépe: 
Tarisznyás emberek, Zilahy: Ararát, Márai: Béke 
Ithakában, Sinkó: Egy regény regénye, Magyar 
irodalom. 

 
A kamera sietősen „lapoz" a Dolgozók Élet és 
írás c. mellékletének B. SZ. GY.-szövegrajzot és 
tő le származó írást tartalmazó számaiban. 

 
Publicisztikai írásainak kifényképezett/fölragasz-
tott címei sorjáznak: Gondolatok a Magyar Tan-
székről (Tér és idő), Magyar Tanszék — ma és 
holnap (Éjszakák, hajnalok), Jelentés a Nagyszó-
tár ügyében (Tér és idő), Alkotmány és kétnyelvű-
ség, A fordító megbecsülése (Éjszakák, hajnalok), 
Írások a Rádióról, A húszéves Híd, Lemaradunk? 
Az erők összefogásáért (Tér és idő), Feljegyzések 
irodalmunk leltározása előtt (Éjszakák, hajnalok). 

 
A kamera, az Éjszakák, hajnalok B. Szabó-korri-
gálta gépirat-dokumentumán pásztázik át: Négy 
vázlatos fejezet töredékes naplóból. 

... Korán jelentkez ő  képzőművészeti kritikusként 

... (Befejezetlen mondat!) 

... pedagógiai szakíróként és tankönyvtársszer-
zőként ... (Befejezetlen mondat!) 

... m űfordítóként ... (Befejezetlen mondat!) 

... irodalomkritikusként . .. (Befejezetlen mondat!) 

... munkáslapunk korszerű  művelődési rovatának 
megteremtőjeként s majd egy évtizedes istápolója-
ként ... (Befejezetlen mondat!) 

... és nem utolsósorban: m űvelődési, irodalmi, 
művészeti és tudományos életünk nyughatatlan, 
megelégedettséget és megállapodottságot rombo-
ló, jugoszláviai, európai és nagyvilági koordináta-
rendszerekben álmodó, tervez ő  és indítványozó 
közírójaként. 

... És a korszerű , montázs-esszé-formájú napló 
meghonosítójaként irodalmunkban. Mert ez is jel-
lemző  volt nyughatatlan szellemiség ű  közírói kri-
tikusi és írói-m űvészi egyéniségére: a rendhagyó 
mű fajok, rendhagyó formák ápolása. 21 



60. 
Fotók — gépiratokról: Írás Vajda Lajosról (részlet 
a „II. felvonás"-ból és a „III. felvonás" 2. képé-
bő l). 

60/a 

Az Éjszakák, hajnalok gépirata: Egy képzelt be-
szélgetés irodalomról 1824-ben. 

 
A kamera lassan „lapozza" a Vázlatok egy film 
forgatókönyvéhez (1959) gépiratát. 

 
A Golniki önarckép közelít be — „fejtetőre állítva"; 
pár pillanatig imbolyog, majd „visszaáll" eredeti 
állásába. 

 
Montázs : a Tanárképző  Főiskola és a Вб lcsészet-
tudományi Kar régi épülete s öt fénykép B. SZ. 
GY.-vezette tanulmányi kirándulásokról. 

 

Életrajzi dokumentumok és intézmény-címtáblák 
gyors vonulása a köv. sorrendben: írószövetségi 
tagságkönyv; az ULUV mai címtáblája; B. SZ. GY. 
bizonylat a vajdasági M űvelődési Tanácsban való 
tagságáról; az Újvidéki Rádió és a Forum Lap- és 
Könyvkiadó címtáblája; a Nagyszótár szótárbizott-
sága az I . kötetből (az elnök — B. SZ. GY. —
g$szkeretes nevével). 

64/a 

8. SZ. GY. két, 1952-ben megtartott s egy 1953-
as nyilvános előadásának megőrződött plakátja, 
valamint a telepi Népkönyvtárban tartott el őadását 
megörökítő  fénykép. 

... Képzőművészeti esszé — drámában! 

... Magyar irodalomtörténet — hangképekben! 

... És filmszcenárium — máig realizálatlan —, alig-
hanem a legfilmszerűbb, amit Vajdaságban valaha 
is írtak! 
II. SZÍNÉSZ. „Nem vagyok »szakmabeli«: nem 
írtam még forgatókönyvet. Ez a vázlat a ké-
pekben gondolkodás dokumentuma; nyersanyag. 
Ez az embertelen emberi történet csupán keret: 
a film drámai magját a »természet hétköznapjai« 
képanyag adná (...) fák, felhők, bokrok, utak, 
sár, kavics, eső  — ők a »főszereplđk« .. 

I. SZÍNÉSZ. Torzó-életm ű? Túl kevés felmutatható 
alkotóeredmény? — A mereven és szimplán m ű-
központú ítélkezésmód csak az anyagiságukban 
is mérlegelhető  megvalósulásokat hajlandó terem-
tő  műveletnek, alkotásnak nyilvánítani. És a mate-
rializálódott szellemi tett, a testet öltött vagy testet 
öltő  alkotó-értelmiségi javaslat, szó, szándék, terv? 

... Például a tanszékvezetés meg az egy évtize-
des irodalomtanítás a Tanárképz ő  Főiskolán, majd 
néhány szemeszteren át a Bölcsészettudományi 
Kar Magyar Tanszékén? Hány nemzedéke is 
a magyartanároknak? 

... És az Írószövetség, a Vajdasági Képz đművé-
szek Egyesülete, a Vajdasági Magyar Kultúrta-
nács, a tartományi és szerbiai M űvelődési Tanács, 
az Újvidéki és a Jugoszláv Rádió, a Testvériség-
Egység és a Forum Könyvkiadó, a Népoktatás, 
a Híd és a Szerbhorvát-magyar szótár szerkesztő-
ségének alkotómunkájában tárgyiasult kreációja? 
Mindez nem volna szerves része az életm űvének? 

... És a több tucatnyi nyilvános el őadás a Zrenja-
nin—Újvidék—Vörösmart—Haraszti és Muraszom-
bat közötti térségben? — Ami nem zárható könyv-
fedő lap vagy képkeret közé, holott szervesen 
beépült egy népközösség szellemi életének alapjai-
ba, az nem tartozik az egyéni alkotótevékenység 
tárgykörébe? 22 



 
Közelkép: B. SZ. GY. átadja Sinkónak a Híd-díjat. 

 

Sinkó: A jugoszláviai magyar entellektüel c. Tri-
bün-előadásának plakátja és magnetogramja a ré-
gi symposionban; u.e. B. Szabó Számaaás he-
lyett c. előadásáról. 

 
Ismét a 65-ös közelkép. 

... B. Szabó György és Sinkó Ervin: negyed 
százados időtávlatból aligha lehet kétséges, hogy 
a szocialista Jugoszlávia magyar szellemi életének 
elsđ  két évtizedét ők határozták meg a leger őtel- 
jesebben. Kultúránk számos más kiemelked ő  sze-
mélyiségével és dolgos közkatonájával együtt, ve-
lük közösen, de mégiscsak a legerőteljesebben. 

... Két, egyaránt emlékezetes programadó meg-
nyilatkozásuk a történelmi fordulóponton segítette 
átlendülni szellemi életünket: a provincializmus 
korából az antiprovincializmus lezártnak ma sem 
tekinthető  időszakába .. . 

... Miközben, úgymond, Sinkó a „nagyvilágot" 
segítette behozni a szellemi és szellemtelen Vaj-
daságba, B. Szabó György reneszánsz emberi 
sokoldalúsága és felfokozott igényessége viszont 
ugyanezt a Vajdaságot — a nagyvilághoz közelí-
tette. Gyakorlatilag is. 

D) 
kisinterjúk 
a B. Szabó-i 
tervek, 
kezdeményezések, programok 
időszerűségérő l 

 
MŰSORVEZETŐ . A képzőművészeti életm ű  —
amelyről majd külön, portréfilmünk második részé-
ben beszélünk —, valamint a képzőművészeten 
kívüli alkotóeredmények mellett id őálló maradt B. 
Szabó György kezdeményez ő , tervező , program-
adó tevékenysége is. Most következ ő  kisinterjú-
sorozatunkban ezzel kapcsolatban elevenítjük fel 
néhány gondolatát és kérdezünk rá azok id őszerű -
ségére. 

 
Csaknem két évtizeddel ezel őtt fogalmazta meg 
B. Szabó az egyik legfontosabb szellemi teend őn-
ket: „A jugoszláviai magyar irodalomtudomány 
alapvetéséről van szó. az  élet, az irodalom és 
a tudomány első  szintéziséről." — Meddig jutott 
azóta hungarológiánk — nemcsak irodalomtudo-
mányunk, hanem egész hungarológiánk — e fontos 
szintetizálásban? 23 



DR. SZELI ISTVÁN akadémikus, a Hungarológiai 
Intézet alapító igazgatója. — Húsz éwel ezel őtt, 
amikor B. Szabó György ezt a gondolatot felvetet-
te, valóban még csak alapvetésr ől lehetett szó, 
nem pedig szintézisről. Tudniillik, ez az utóbbi 
húsz év — 1960-tól '80-ig — teremtette meg a föl-
tételeket és lehetőségeket arra, hogy szintézisre 
gondoljunk. Minden bizonnyal, húsz év alatt sok 
minden történt, ami ezt a szintézist lehet ővé tette. 
Nem sorolnánk fel ezúttal azokat az intézménye-
ket, intézeteket, kiadóvállalatokat, és így tovább, 
amelyek mindezt lehet ővé teszik. Ennélfogva azt 
lehet mondani, hogy hungarológiánk, önismere-
tünk ma sokkal tartalmasabb és gazdagabb, mint 
az ő  idejében volt, és hogy már ma sikerrel lehet-
ne gondolni egy olyan könyvnek a létrehozására, 
megírására, amely valóban tükröztetné az életnek 
az egészét, ha akarjuk, így is nevezhetjük: a ma-
gyar életnek az egészét. Alig adódik az életnek 
olyan sávja, olyan szelete, rétege, amit a hungaro-
lógia szempontjából is nem világítottunk meg. Ez-
úttal azonban azt szeretném hangoztatni — mint 
más alkalommal is —, hogy nem szabad a rész-
tudományok szétforgácsoló törekvéseinek enged-
ni, hanem továbbra is komplex módon kell ehhez 
az egész kérdéskörhöz viszonyulnunk. Én ma 
ebben látom B. Szabó György szintézisteremt ő  
szándékainak értelmét. 

70. 

MŰSORVEZETŐ . B. Szabó György a „reális, idő-
szerű  és egész közösségünket érintő  problémák" 
vizsgálatát és a nagy távlatokban való gondolko-
dásigényét szervesen kapcsolta össze az intéz-
ményes kutatásainkkal kapcsolatos reflexióban. 
Mennyiben időszerű  e tudományszervezési dialek-
tika az Intézet mai tevékenységében? 

DR. BORI IMRE egyetemi tanár, a Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének 
igazgatója. —Szóval felelni erre nagyon egyszer ű : 
azt mondhatnánk, hogy ma is id őszerűek ezek 
a problémák, amelyeket annak idején B. Szabó 
György emlegetett. Ellenben, hadd mondjuk el azt 
is — talán egy kicsit ki is kell ábrándítanunk mind-
azokat, akik valami szerves egységben gondolják 
el az akkori problémáknak a továbbélését máig —, 
hogy nem éppen így van, és hogy minden id ő-
szakban másképp és másképp vetődnek fel ezek 
a kérdések. S őt, azt is meg kellene mondanunk, 
hogy ahogy annak idején nem B. Szabó György-
nek a találmánya volt az ilyenfajta dialektikus gon-
dolkodás, úgy ma sem a mi találmányunk, hanem 
mindenfajta tervezésnek és mindenfajta tudomá-
nyos munkának egy természetes velejárója, logi-
kája az ilyenfajta gondolkodást követeli meg. Kö-
vetkezésképpen, ha arra gondolunk, hogy B. Sza-
bó György éppen huszonöt éwel ezel őtt gondolta 
el először ezeket a kérdéseket — ott 1954—'55 
táján, amikor társadalmi szükségletként fölmerült 
a Magyar Tanszék munkájának a megindítása, és 
amikor a Bölcsészettudományi Kar meg is kezdte 
a tevékenységét —, akkor nyilvánvaló lesz, hogy 
az ötvenes évek derekának a szükségleteihez, 
problémáihoz mérte B. Szabó György a feladato-
kat is, amelyeknek a megfogalmazását megint 
csak kézenfekvően őneki kellett vállalnia, mert 24 



ő  volt a Tanárképző  Főiskolán a magyar irodalom 
tanára, az akkori korszakban az egyik vezet ő  
egyénisége a.hazai magyar m űvelődésnek és kul-
turális életnek is. Azonban már B. Szabó György-
nek nem adatott meg, hogy jelentősebb mértékben 
és tevékenyebben részt vegyen a Tanszék szerve-
zésében —betegsége például hosszú id őre meg-
gátolta ebben —, azután pedig már új id ők követ-
keztek, új problémák, a társadalmi élet gyökerei-
ben megváltozott az elmúlt huszonöt év alatt, 
s amikor a Hungarológiai Intézet '68—'69-ben 
megalakult, akkor már egy egész differenciált tu-
dományos és kulturális életben kellett a helyét ki-
jelölnie. Tehát az ilyen kérdések, mint a „reális, 
időszerű  és egész közösségünket érint ő  problé-
mák", ezek egészen másképp vet ődtek föl; nem-
csak egy intézménynek a feladatává vált ez, ha-
nem megoszlottak a feladatok és munkamegosz-
tás is lejátszódott. A mai Intézet is nyilván mindig 
az adott lehetőségeknek megfelelően jár el, és azt 
hiszem, hogy követi azt a bölcs utat — mint ahogy 
az elmúlt húsz évben a Tanszék és az Intézet 
is követte —, hogy tudjuk: ott van valahol acél, 
ami felé törekszünk, de azt is tudjuk, hogy egy 
ilyen ide-oda kanyargó gyalogúton, gyalogösvé-
nyen járunk, és a gyalogösvénynek ilyen vagy 
olyan kanyarjai mindig az adott pillanatot jelölik. 
De meg vagyok győződve, hogy Intézetünk ezen 
a téren is az adott cél felé halad a tudományos 
kutatásaiban. Abban, hogy elkészüljön a jugoszlá-
viai magyar irodalom történetének kézikönyve, 
hogy feltárjuk a jugoszláviai magyarság néprajzát, 
a nyelvi vizsgálatokban eredményekhez jussunk, 
és így tovább. 

71. 
MŰSORVEZETŐ . 1962-ben, az egyik emlékeze-
tes Tribün-előadásán a rá jellemz ő  kritikai nyílt-
sággal és kritikai .önismeret-igénnyel hirdette: „Mi, 
akik munkásai vagyunk ennek a Tanszéknek, mi 
nagyon pontosan ismerjük nemcsak eredménye-
inket, sikereinket, hanem tudatában vagyunk si-
kertelenségeinknek, balfogásainknak, hibáinknak, 
gyengeségeinknek, s érzik ezt munkatársaink, 
a hallgatók is." — A Tanszék mai életében miként 
van jelen e pozitív hagyomány? 

Dr. MATIJEVICS LAJOS, tanszékvezető  tanár. 
— B. Szabó György kritikája helyénvaló, de csak 
1962-ben. Nemcsak azért, mert most nincsenek 
hibái és sikertelenségei ennek az intézménynek. 
Húsz év eltelt azóta, s az akkor zsendül ő  Tan-
székbő l egy izmos és erős munkaközösség van 
most jelen itt, a Bölcsészettudományi Karon. Az 
akkori három tanár helyett mintegy húszan oktat-
ják a hallgatókat jelenleg. Állíthatjuk, hogy nem-
csak vajdasági, hanem jugoszláviai szintre is fel-
emelkedtünk. Ezt éppen az a körülmény tetté 
lehetővé, hogy hibáinkat és sikertelenségeinket ál-
landóan mérlegeljük, mindig jelen van a B. Szabó 
által emlegetett kritikánk. A régi tanár—diák viszony 
helyett mindannyian egyenrangúan tagjaivá vál-
tunk ennek a munkaközösségnek, egy akarattal 
és ugyanazon szándékkal folytatjuk a munkát, 
a tanítást és a tanulást, és támogatást kapunk 
a társadalomtól. De az önbírálattól sohasem vá-
lunk meg, tehát az állandóan jelen van, mert 
erre, úgy érezzük, mindig szükségünk van. 



 

MŰSORVEZETŐ . Magyar fiatalok a szlavisztikán, 
délszláv fiatalok a hungarológián ... Így képzelte 
el B. Szabó György az ötvenes években a dél-
szláv/magyar tudományos komparatisztika meg-
alapozását és ezáltal a szocialista kölcsönösség 
ápolását is Tartományunkban. Meddig jutott azóta 
az újvidéki Bölcsészettudományi Kar ebben a fon-
tos alapozásban? 

DR. ČEDOMIR POPÖV, a Bölcsészettudományi 
Kar dékánja. — Azt mondhatnám, hogy ezeknek 
az eszméknek a megvalósulása terén sokat értünk 
el — és keveset  is...  A nemzetek és nemzetisé-
gek kultúrájának, irodalmának, nyelvének tanul-
mányozására hivatott kari intézmények gyarapítá-
sában, valamint a kölcsönös megértéssel, együtt-
működéssel, meg a vajdasági nemzetek és nem-
zetiségek egyenjogú kulturális fejl ődése szüksé-
gességének a tudatával áthatott alkotólégkör 
kialakítása tekintetében csakugyan sokat értünk el. 
Létrehoztunk két igen fejlett intézetet, a hungaroló-
giait és a szlovakisztikait, számos lektorátust nyi-
tottunk az összes vajdasági nemzetiség nyelvének 
tanulmányozása céljából, s megnyitottuk a szerb-
horvát nyelvnek mint környezeti nyelvnek a tan-
székét is. Ilyen szempontból tehát meglehet ősen 
sokat értünk el. Nézetem szerint viszont még nem 
lehetünk megelégedve — s nemcsak nálunk, a Ka-
ron, de Vajdaságban sem — nemzeteink és nem-
zetiségeink intellektuális és m űvelődési közegei-
nek egymás iránti nyitottságával. Úgy t űnik, mi 
még mindig keveset tudunk egymás munkájáról. 
Művelődési, tudományos és alkotói kommunikálá-
sunk még nem kielégítő . Még mindig keveset for-
dítunk egymás nyelvérő l, s még mindig kicsi az 
érdeklődés, mondjuk, a szerb egyetemisták köré-
ben a magyar, a szlovák, aromán és a ruszin 
nyelv tanulmányozása iránt, a magyar hallgatók 
körében pedig más vajdasági nemzetiségek nyel-
vének tanulmányozása iránt. Úgy vélem, az ilyen 
jellegű  kölcsönös érdekl ődés felkeltése terén a jö- 
vőben több kezdeményezésr ől, merészségről és 
fantáziáról kell tanúságot tennünk, s új módszere-
ket is kell találnunk ennek az érdekl ődésnek az 
élesztgetése és a Karunkon is ápolt nemzeti és 
nemzetiségi kultúrák és szaktudományok kölcsö-
nös kapcsolatának további bővítése és gazdagítá-
sa céljából. 

 
MŰSORVEZETŐ . „Híd-mozgalom nélkül a Híd 
csak nyomtatvány" —írta B. Szabó 1957-ben, és 
konkretizálta is akkori elvárását: „Megteremteni 
a Híd-mozgalmat. A korszerű  irodalmat és művé-
szetet képviselő  alkotók és a korszerű  irodalmat, 
művészetet támogató olvasók közös mozgalmát.' 
A természetszer ű  áttételekkel, és az irodalmi moz-
galmiság ugyancsak természetszer ű  funkcióváltá-
saival is számolva: id őszerű-e még ez az elvárás 
—ma?  

Dr. PAP JÓZSEF, a Híd Kiadótanácsának elnöke. 
— Amikor B. Szabó György 1957-ben a korszer ű  
irodalmi törekvések széles kör ű  elterjesztésén fára- 26 



dozva aHíd-mozgalom fölújítását szóba hozta, tu-
lajdonképpen egy sajátos lemaradásra, sajátos 
lemaradásunknak egy problémájára kereste a meg-
oldást. Tudjuk, hogy a könyvkiadásunk úgyszólván 
nem volt, könyvbehozatal sem létezett, az egész 
vajdasági magyar közönség háború el őtti olvas-
mányokon tengődött és így alakult az ízlése. B. 
Szabó György elgondolása különben beleillett az 
ötvenes évek m űvelődési politikájába, amelynek 
az volt a szándéka, hogy az intézmények terem-
tette kultúrát közelebb vigye a néphez, a munká-
sokhoz. A munkásságra úgy tekintett, mint publi-
kumra, melynek soraiba el kell vinni a kultúrát, 
amit professzionális alkotók teremtenek. Ez a né-
zet lényegesen, radikálisan megváltozott id őköz-
ben. Így a zenicai m űvelődési kongresszuson pél-
dául abból indultunk ki, hogy a munkások megha-
tározott kultúrkörülmények között élnek, ahol saját 
maguknak kell a kultúra szubjektumaivá válni, 
az anyagi termelés mellett a kulturális termelés 
területeit is meg kell hódítaniuk, tehát az élet- és 
munkakörnyezetnek kultúrkörnyezetté kell átala-
kulni. Ez természetesen csak teljes társadalmi rá-
hatással, minden erőnk mobilizálásával érhető  el. 
Így nézetem szerint a Híd sem léphet fel izolált, 
elszigetelt nekibuzdulással, hanem a társadalom 
többi tényezőivel egyetemben munkálkodhat en-
nek a kulturális tervnek az elérésén. Ezért úgy 
gondolom, hogy ma nem beszélhetünk Híd-moz-
galomról, hiszen a kultúrmunkások, jobban mond-
va, az írók és olvasók elszigetelt akciója nem jár-
hat olyan eredménnyel, amilyent egy ilyen, szinte 
kulturális forradalomnak mondható társadalmi át-
alakulás igényel. 
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74. 

MŰSORVEZETŐ . 1959-ben állapította meg B. 
Szabó György: „Fejlett irodalmi élet csak akkor 
bontakozhat ki, ha egy irodalomnak nemcsak irói 
és könyvei vannak, hanem olvasóközönsége is. 
De a legszebb kivitelezésű  könyv, a legtartalma-
sabb írói alkotás is raktárban sínylődő  és makula-
túrára ítélt papírhalmaz. ha el nem juttatjuk, s ide-
jében, az olvasóhoz." — Mit tesz Kiadónk ma, 
hogy ne csak írói és könyvei legyenek, hanem 
olvasóközönsége is? 

FEHÉR KÁLMÁN, a Forum Könyvkiadó igazgató-
ja. — Én azt hiszem, egy kiadónak ilyen szempont-
ból elsődleges feladata, hogy jó könyveket adjon 
ki. Ugyanis a jó könyv bizonyára olvasóra is talál. 
De emellett a kérdésed, amit felvetsz, azt hiszem, 
nem a könyv megjelenésével kezd ődik, nem is 
a könyv leadásával, sőt, talán még nem is a könyv 
megírásának első  lapjaival, hanem sokkal előbb; 
a kiadói programok egyeztetésével kezd ődik, a ki-
adásra szánt eszközök maximális társításával, te-
hát az olvasótoborzás, az olvasószerzés egy ki-
adóprogram társadalmasításával éri el azt a maxi-
mális lehetőségét és azt az el őfeltételét, amit 
olvasóközönség-toborzásnak nevezünk. Én úgy 
gondolom, hogy ez e legjobb propaganda, ez 
a legjobb reklám a könyv számára, mert ez tudja 
biztosítani, hogy az elkészült könyv a nyomdából 
olcsón, nagy példányszámban kerüljön az olvasó 



kezébe. Napjainkban is egy akció végéhez közele-
dünk, a Jó Pajtással együtt szerveztük, és több 
mint 25 000 gyerek vesz részt benne. Minden 
gyerek egy-egy könyvet olvasott el, ami azt jelenti, 
hogy a raktárunkból több mint huszonötezer könyv 
került az olvasók kezébe. Azt hiszem, hogy ez 
önmagáért beszél. 

75. 
A Golniki önarckép félközelben, az egyik zenei 
vezérmotívummal. 

Lejelentő  feliratok. 
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ladik 
katalin 
versei 

sem 
fecske, 
szaga 
mint 
a 
virágé 

cselényi bélának 

a felröppenő  madárrajnak. 
Lili, Amália a gőzölgő  napkelte 
utáni melegben s te kedves, meleg sárral 
takarsz be, fúrsz belém két furcsa tornyot, 
az egyik friss fű, kacag, 
a másik, bolondos, nyomja belém a kilincset 
s álmodik a Nagy Kútról, 
Magányos Darázsról, h űs szőlőszemről. 

Sem fecske, szaga a felröppenő  hajnalnak, 
belém kacag a friss fű  a délutáni melegben. 
Вelémnyomja Lilit, Amáliát, 
a mesél nekem a felröppenő  kilincsről. 

csuklóm 
gőzös 
dehidrált művészet, meddig ájuljak? 
Az én lelkem kell, vagy a lovamé? 
Jössz megrakott ismerősként, kaktuszon, 
Huh, huh, 
Ki van a hátad mögött, 
Gőzös Ébredés, vagy 
set soha ilyen ver 
ami gaz süt és visszaüt. 

festett 
osz 
mirhában 

vankó gergelynek 

A szomj három formája: 
az érzéki örömök szomjúhozása 
a lét szomjúhozása 
a megszűnés szomjúhozása. 

Nem a lélek születik újjá, csak a bűntudat vándorol. 

a 
puha 
üvegfalon túl 

"Through the looking-glass" 
Alice a csodák országában 

Alice egy tégladarab, melynek mélyén spiritusz 
Tükör előtt áll, kielégülni nem tud 
sem vele, sem önmagával. Szopogatja a tükröt 
mely a tüzekre irányul. Világoskék lángja 
„útburkoló erotika" aszfaltcsináló rotyogó fazék. 
Fehér tornacipőjét főzi 
tavaszi, illatos tüzeken. 
Világoskék tégladarabon áll 
repedt fazeka mellett 

29 	szomjas öregasszony szopogatja a lángot. 

mudra, 
a 
spirál 

Anyja testéből „nem azonos" kivágott fénykép, 
Az arc nyugodt, árnyék nélküli. 
Sem erdőtűz többé 
Testében keresni a kulcsot, 

ég Sem fuvallat, hogy elcsodálkozna. 
Ő  nyugodt, időtlen. 
Nem fog rajta a tűzpróba. 
Fogát az erdőtűzben hagyta, 
Hogy anyját világra hozhassa. 
Leap me, here! Here! 
Teapotty. Teapotty. Idejön 
És világrahozza. Sem ébredés, 
Sem csörgőóra, hogy elriassza. 
Kék fennsíkon, azt a bizonyos hangot hallgatja. 



roland 
barthes 

világos 
kamra 
(részlet) 

„Azt hiszem, az autó elég pontos megfele-
lője a gótikus katedrálisoknak, azaz isme-
retlen művészek szenvedélyében fogant 
nagy alkotása a kornak, egy egész nép 
fogyasztja látványában, ha nem is haszná-
latában és általa egy tökéletesen mágikus 
tárgyat sajátít el." 
(Mythologies, 1957, Éd. du Seuil, p. 150.) 

Nem sokkal halála el őtt került a könyves-
boltokba Roland Barthes La chambre claire, 
Note sur la photographie című  könyve. 
(Cahiers du cinéma, Gallimard, Seuil, 202 
p.) Ennek borítólapján olvasható a követ-
kező  tibeti történet: „Amikor Marpát na-
gyon megrázta, hogy a fiát megölték, egyik 
tanítványa így szólt hozzá: Hiszen mindig 
azt tanítottad, hogy minden csak illúzió. 
Hát akkor a fiad halála talán nem illúzió? 
Marpa így válaszolt: De igen, csakhogy 
a fiam halála szuperillúzió. " 

Egy novemberi estén , röviddel anyám halála után, 
fényképeket rendezgettem. Nem reméltem, hogy 
„újra megtalálom" anyámat, nem vártam semmit 
„egy emberi lény fényképeitől, amelyek láttán sok-
kal kevésbé tudjuk felidézni őt, mintha egyszerűen 
csak visszaemlékeznénk rá" (Proust). Tudtam, 
hogy azon fatalitás folytán, amely a gyásznak egyik 
legkegyetlenebb velejárója, hiába nézem a képeket, 
nem leszek képes vonásait visszaidézni (teljes egé-
szükben közelhívni magamhoz). Nem is ezt akar-
tam, csak mint Valért' óhajtotta anyja halálakor, 
„egy kis kötetet írni anyámról, csak úgy magam-
nak" (egyszer talán meg is írom, hogy emlékezete 
nyomtatásban legalább azén hírnevem tartamára 
fennmaradjon). Meg aztán ezekr ől a fotókról, azt az 
egyet kivéve, amelyet már nyilvánosságra hoztam, 
és amelyen anyámat látni, amint a tengerparton 
sétál a Landes vidékén, és amelyen „újra megtalál-
tam" járását , egészséges sugárzását — bár az arcát 
nem, mert az túl távoli volt —, nos, ezekr ő l a róla 
készült képekrő l még azt sem tudtam megmondani, 
szeretem-e őket: nem feledkeztem szemléletükbe, 
nem semmisültem meg bennük. Sorra vettem őket, 
de egyikük sem tűnt igazán „jó"-nak: úgy sem, 
mint fényképészeti alkotás, úgy sem, mint a szere-
tett arc feltámasztása. Ha ezeket megmutatnám 
egyszer a barátaimnak, nem hinném, hogy monda-
nának valamit számukra. 

. 

A legtöbb képtő l a Történelem választott el. A Tör-
ténelem mi más, ha nem az az id ő , amelyben még 
nem születtünk meg. Nemlétemet azokról a ruhákról 
olvastam le, amelyeket anyám akkor hordott, amikor 
még nem ismertem. Van valami meghökkent ő  ab-
ban, ha egy ismert személy másképp van öltözve. 
Íme, anyám  1913  körül. városi nagy toalettben, 
kalappal, tollakkal és keszty űvel, csuklójánál és 
nyakkivágásánál kibukkan a finom fehérnem ű , de 
„sikkes" külsejét meghazudtolja tekintetének lágy-
sága és egyszerűsége. Egyetlen alkalommal látom 
így, a Történelembe (az ízlés, a divat, a szövetek 
történetébe) felvéve: de itt a többé már nem létez ő  
kiegészítő  eltereli róla figyelmemet, hiszen az öltö-
zet megsemmisül és a szeretett lénynek mintegy 
második sírjává lesz. Hogy anyámat „újra megtalál-
jam",bár sajnos elillanóan és úgy, hogy feltámasz-
tását nem tudom sokáig fenntartani , majd az kell, 
hogy sokkal későbbről megtaláljam néhány képén 
a komódján lévő  tárgyakat, egy elefántcsont púder-
tartót (szerettem a fedél lecsapódásának hangját), 
egy metszett kristályflakont, vagy az alacsony szé-
ket, amely most az ágyam mellett áll, vagy akár 
a divány fölött lévő  raffia falvédőt, a nagy táskákat, 
amelyeket úgy szeretett (és amelyeknek kényelmes 
formája cáfolta a „kézitáska" polgári eszméjét). 
Valakinek az élete, ha egy kicsit is megel őzte a mi-
énket, a maga sajátosságában bezárva tartja a Tör-
ténelem feszültségét, osztályrészét. A Tö гténelem 
hisztérikus: csak úgy jön létre, ha kívülrő l szemléljük 
— szemléléséhez feltétlen ki kell lennünk zárva 
belő le. Én, mint élő lény, a Történelemnek mintegy 
ellentéte vagyok, pontosan az, ami cáfolja, elpusz-
títja, a saját történetem javára (lehetetlen hinnem 
a „tanúknak "; legalábbis lehetetlen , hogy én is egy 
legyek közülük; Michelet sem tudott úgyszólván 
semmit írni a saját koráról). A Történelem számom- ЗO 



ra az az idő , amelyben anyám engem megel őzve 
élt (egyébként történelmileg ez a korszak érdekel 
a legjobban). Semmiféle anamnézis nem láttathatja 
meg velem önmagamból kiindulva ezt az id őt (és ez 
az anamnézis definíciója) —, pedig a képet nézve, 
amelyen anyám mint kisgyermeket magához ölel, 
felébred bennem a kínai selyem puha tapintása és 
a rizspor illata. 

• 
Így kezdett kialakulni bennem a legfontosabb kér-
dés: ráismertem-e? 
A fényképek jóvoltából olykor ráismerem arcának 
egy-egy területére, az orr és a homlok vonalára, 
karjának, kezének mozdulatára. De mindig csak 
részletekben ismertem rá, azaz nem ragadtam meg 
lényét, és így semmit sem ragadtam meg. Nem 
ő  volt, és senki más sem volt. Felismertem volna 
ezer más asszony között, mégsem „találtam meg 
újra". Különbözőségében ismertem rá, nem lénye-
gében. A fotográfia ezáltal gyötrelmes munkára 
kényszerített; azonosságának lényege felé törve, 
a részlegesen igaz, azaz a teljesen hamis képek 
közepette küszködtem. Sokkal fájdalmasabb volt 
valamely fénykép láttán azt mondani „ez majdnem 
ő", mint egy másik láttán így szólni „ez egyáltalán 
nem ő ". A majdnem a szerelem kegyetlen velejáró-
ja, de az álom kiábrándító törvénye is —ezért gy ű -
lölöm az álmokat. Hisz gyakran álmodom róla (csak 
róla álmodom), de az sohasem egészen ő : az álom-
ban sokszor van valami nem helyénvaló, valami 
túlzás: például túl könnyed vagy gátlástalan — ami-
lyen pedig sohasem volt; vagy tudom, hogy ő  az, 
de nem látom a vonásait (de az álomban vajon 
tudunk és látunk?): róla álmodom, de nem őt álmo-
dom. És a fénykép előtt ugyanaz az erőfeszítés, 
ugyanaz a sziszifuszi munka: visszamenni, megfe-
szülve, a lényeg felé, majd visszahullni anélkül, 
hogy megláttuk volna, és ismét elölről kezdeni. 
Pedig az anyámról készült fényképeken mindig volt 
valami fenntartott, valami megóvott: szemének vilá-
gos színe. Ez akkor még csak valami egészen fizi-
kai fényjátékban létezett, egy szín fotográfiai nyo-
mában, szembogarának kékeszöldjében. De ez 
a fény már közvetítőként szerepelt számomra, a lé-
nyegi azonosság, a szeretett arc géniusza felé. 
Meg aztán ezek a fényképek tökéletlen voltuk elle-
nére is őszinteségét bizonyították, ahogyan anyám 
„hajlandó" volt lefényképeztetni magát: „hagyta 
magát" fotografálni, attól tartva, hogy visszautasítá-
sa „modorrá" fajulhat; a megpróbáltatásnak, amely 
a lencse elé való helyezkedésb ő l áll (elkerülhetetlen 
aktusként), sikerült diszkréten eleget tenni (a meg-
alázkodásból vagy a durcásságból fakadó színházi-
asság nélkül); mert anyám mindig képes volt a mo-
rális értéket egy magasabbrend űvel, a civil értékkel 
felcserélni. Nem küzdött a saját képével, ahogyan 
én teszem: nem feltételezte magát. 

csoportot képezve két gyermek látszott rajta, egy kis 
fahídon álltak egy Télikert üvegteteje alatt. Anyám 
akkor ötéves volt (1898), a bátyja hét. A fiú háttal 
a korlátnak támaszkodott, a kislány távolabb állt, 
szervben, kisebbnek látszott; szinte érezni lehetett, 
amint a fotográfus azt mondta neki „Gyere egy ki-
csit közelebb, hogy jobban lehessen látni"; össze-
kulcsolta a kezét, ügyetlen gesztussal, ahogyan 
a gyerekek szokták, egyik kezével a másik keze 
egyik ujját tartotta. A fiú és a lány, akiket éppen-
séggel szüleik különválása tartott össze, ahogy 
megtudtam, nem sokkal később el is váltak, egymás 
mellett, egyedül állt a fényképez őgép előtt a meleg-
ház lombsátra és pálmái nyílásában (anyám ebben 
a házban született, Chenneviéres-sur-Marne-ban). 
Figyeltem a kislányt és végre újra megtaláltam 
anyámat. 
Arcának fénye, kezének naiv tartása, ahogyan ott 
állt, nem mutogatva magát, de el sem rejt őzve, és 
végre az arckifejezése, amely akár a Jót a Rossztól, 
megkülönböztette azoktól a hisztérikus kislányoktól, 
akik színészkednek a feln őttek előtt, mindez valami 
szuverén ártatlanság képét mutatta (ha etimológiai 
értelmében vesszük a szót, azaz „én nem tudok 
ártani") és a fényképi pózt azzá a tarthatatlan para-
doxonná alakította, amelyet egész életében megtar-
tott: gyengédsége erejévé. Ennek a kislánynak 
a képén láttam meg a jóságot, amely azonnal és 
mindörökre kialakította lényét, és amit senkit ő l sem 
kapott; hiszen hogyan származhatott a jóság a gyarló 
szülőktől, akik nem is tudták szeretni, röviden: a csa-
ládtól. Jósága éppenséggel játékon kívüli volt, sem-
miféle rendszerhez nem tartozott, vagy legalábbis 
mindenféle morál (például az evangéliumi) határán 
túl helyezkedett el; nem tudnám jobban meghatá-
rozni, mint azzal a vonással (többek között), hogy 
közös életünk folyamán soha nem tett egyetlen 
„megjegyzést" sem. Ez a széls őséges és sajátos 
körülmény, amely olyannyira elvont a képhez ké-
pest, mégis benne volt az arcában, amelyet a fény-
képen láttam, és amelyet épp akkor találtam meg. 
„Nem igazi kép, hanem igazából csak egy kép" 
— mondja Godard. De azén bánatom az igazi képet 
követelte, azt, ami egyszerre igazság és igaziság: 
igazából csak egy kép, de az igazi kép. Es ilyen 
volt számomra a Télikertben készült fénykép. 
Ez a fénykép most már ugyanolyan biztos érzelmet 
keltett bennem, mint az emlékezés, ahogyan 
Proust is érezte, amikor egyszer lehajolt, hogy le-
vesse a cipőjét és hirtelen emlékezetébe hasított 
nagyanyja valódi képe, „amely által először találta 
meg az akaratlan és teljes emlékezés segítségévii 
nagyanyja élő  valóságát". A Chenneviéres-sur-
Marne-i homályos kép egy igazság közvetít ője volt, 
olyan, mint Nadaré, amikor anyjáról (vagy ki tudja, 
talán a feleségér ő l) a világ egyik legszebb fényképét 
készítette; ráadásos fényképet állított el ő , amelyben 
több volt, mint amennyit a fotográfia technikai álla-
potától ésszerűen el lehetett várni. Vagy talán (mert 
keresem ennek az igazságnak a kifejezését), ez 
a Télikertben készült fénykép olyan volt számomra, 
mint az az utolsó zene, amelyet Schumann elboru-
lása előtt komponált, az a Hajnali szerenád, amely 
egyszerre képez összhangot anyám lényével és 
a halála fölött érzett fájdalmammal; ezt az össz-
hangzatot csak jelz ők végtelen sorával tudnám ér-
zékeltetni; és ett ől eltekintek, pedig meg vagyok 
győződve, hogy ebben a fényképben benne van az 
összes lehetséges predikátum, amelyb ől anyám lé-
nye összetevődött, és megfordítva, amelyeknek 

Járkáltam tehát a lakásban, ahol anyám nem sokkal 
előbb meghalt, és a lámpafénynél egyenként néze-
gettem fényképeit, visszafelé haladva az id őben, 
vele együtt, keresve a szeretett arc igazságát. És 
végül felfedeztem. 
Nagyon régi fénykép volt. Kartonra ragasztva, tör -

31 	dezett sarkokkal, halvány szépia szín ű  és mintegy 



megsemmisülése vagy részleges módosulása visz-
szautalna azokra a képekre, amelyek kielégítetlenül 
hagytak. Amazok, a fenomenológia „köznapi" tár-
gyaknak nevezné đket, csak analogikusak voltak, 
csak identitását idézték fel, nem pedig igazságát; 
de a Télikerti fénykép maga volt a lényeg, utópiszti-
kusan létrehozta számomra az egyedi lény elérhe-
tetlen megismerését (science impossible de Pétre 
unique). 

• 
Gondolatmenetembő l a következőket sem mellőz-
hettem: ezt a képet az Időben visszafelé haladva 
fedeztem fel. A görögök hátrálva léptek a Halál-
ba: előttük múltjuk volt. Igy mentem vissza én is egy 
életbe, nem az enyémbe, hanem annak az életébe, 
akit szerettem. Elindultam az utolsó képt ő l, amelyet 
a halála előtti nyáron vettünk fel (olyan elernyedt, 
olyan nemes, ahogyan a házunk ajtaja el őtt ül 
barátaink körében), és háromnegyed évszázadnyi 
utat megtéve elérkeztem egy gyermek képéhez: 
most intenzíven nézek a gyermekkor Legf őbb Java 
felé, az anyáé, a gyermek-anyáé felé. Igaz, hogy 
kétszer veszítettem el, végső  fáradtságában és el-
ső , de számomra utolsó fényképében; de az is igaz, 
hogy ezáltal borult fel a rend és így találtam meg 
végre olyannak, mint amilyen önmagában (telle 
qu'en elle-méme) .. . 
A Fényképnek ezt a mozgását (a fényképek rendjé-
ét) átéltem a valóságban. Anyám élete végén, nem 
sokkal az előtt, hogy képeit nézegettem és felfedez-
tem a Télikerti fényképet, már nagyon gyenge volt. 
Gyengeségében éltem (képtelen voltam az er đ  vilá-
gában részt venni, minden esti program, a nagyvilá-
gi élet taszított). Betegsége alatt ápoltam, megitat-
tam kedvenc teájával, amit a fületlen csuporból 
könnyebben tudott meginni, mint a csészébő l, a kis-
lányommá vált, számomra ugyanazzá a lényegi 
gyermekké, aki első  fényképén volt. Brechtnél, az-
zal a megfordítottsággal, amelyet valaha annyira 
csodáltam, a gyermek neveli (politikailag) apját; de 
én anyámat sohasem neveltem, sohasem „szól-
tam" hozzá, soha nem „tartottam beszédet" el őtte; 
úgy gondoltuk, anélkül, hogy kimondtuk volna, 
a nyelv könnyed elégtelensége, a képek felfüggesz-
tődése minden bizonnyal a szeretet tere, muzsikája. 
Őt, az oly erőset, aki belső  Törvényem volt, úgy 
éltem át, mint nőnemű  gyermekemet. Igy oldottam 
meg a magam módján a Halált. Ha a Halál, amint 
annyi filozófus állítja, nem más, mint a faj nehéz 
győzelme, ha az egyed azért hal meg, hogy az 
univerzálisnak elég tétessék, ha az egyén meghal-
hat, miután egy más egyeden keresztül .reprodukál-
ta önmagát, így tagadva és haladva meg magát, 
akkor én, aki nem nemzettem utódot, saját betegsé-
gében anyámat hoztam létre. Ő  halott lévén, már 
semmi okom nem volt, hogy felzárkózzam a fen-
sőbb Élő  (a faj) menetéhez. Egyediségem soha töb-
bé nem univerzalizálódhat (hacsak utópisztikusan, 
az írás által nem, amelynek folytatása ett ő l kezdve 
életem egyetlen céljává vált). Nem tehettem mást, 
minthogy várjam totális, nem dialektikus halálomat. 
Nos, ezt olvastam ki a Télikerti fényképb ő l. 

martonyi éva fordítása 

32 



JOHN LENNON 
(1941. okt. 9. -1980. dec. 8.) 

„A legbaloldalibb Beatles..." 

Valójában, most egy idealista nekrológját kellene megírni, egy idealistáét, aki azon-
ban művészetet teremtett idealizmusából. De van-e egyáltalán értelme nekrológot 
írni, hiszen végeredményben magasztalni (halottakról csak jót) — giccs. S ha fölróni 
szándékoznék valamit, ez a legkevésbé megfelel ő  időpont. Nem egy legenda halt 
meg (éljen a legenda — s most már valóban az), álmok megvalósulásának lehet ő- 

33 sége hiúsult meg. Sokak álmai s Lennon álmaié is... 
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líra 
és 
önigazolás 

Halász Gábor egyik legjelent ősebb tanulmányáról, 
a Kazinczy emlékezetérő l (miután a harmincas évek 
második felében Az értelem keresése 1  című  kötet 
szélesebb körök számára is hozzáférhet ővé vált) 
— a tudósi énnek az anyaghoz való viszonyulása 
tekintetében —egymástól csupán árnyalatokban kü-
lönböző  véleményre helyezkedtek kritikusai. S őtér 
István a Válaszban sommásan, általában nyilatkozott 
az esszéista módszerérő l: „Halász Gábor nem lírai 
ürügynek keresi Kazinczy vagy Széchenyi alakját, 
hogy adatok, tények mögöttszégyenlősalanyisággal 
magáról beszéljen; ha Bessenyei magányához saját-
ja vezet is el, ha Széchenyi forrongásaira els ő  ifjú-
ságának aggályai, sebei készítik is elő, ha Proustban 
önmaga múltjának tündérkertjét is köszönti, mindezt 
nem azzal a naiv felelőtlenséggel, anyag és tények 
virtuóz eszközzé változtatásával, ami az esszé egy 
„divatosabb" faját jellemzi. " 2  Hasonlóképpen Fábi-
án István tetszését is megnyeri, „a fiatalosan zsúfolt, 
dogmatikus és határozott Kazinczy emlékezete, 
amelyben még az érdekli inkább, ami Kazinczy 
egyéniségében az övével közös ... " 3  Ugyanebben 
a gondolatkörben mozog Keményfy János is, aki 
„távol áll attól az írói típustól, mely nagyjainkról 
írva, a maga líraiságával lépten-nyomon betolakodik 
a téma és az olvasó közé, hogy hiúságból saját 
jelentőségét hangúlyozza". 4  
Amennyiben viszont magát Halász Gábort idézzük, 
ha nem is mindennek a tagadásával, de legalábbis 
mérsékelt ellenpontozásával szembesülünk: 
„A kritikus, amíg másokról ítélkezik, önmagáról is vall. 
Idegen lelkeket fölfejtve akarva-akaratlanul a magáét 
is megmutatja. Már a mód, ahogy közelít feléjük, 
jellemző  reá, ítéletei, még a leghűvösebbek és leg-
absztraktabbak is, temperamentumának a sajátsá-
gaira árulkodnak. És mennyi szemérmes líra van 
a kedvenc témához vagy személyhez vagy elvhez, 
rögeszméhez, ha tetszik, visszalopózásban a kritiku- 

si munkakörben a folytonos alkalomvárásban, hogy 
a ,lényeg'-ről beszélhessen ... Amíg . köteles-
ségét teljesítve engedelmesen referál a szurkén sza-
porodó könyvekről vagy darabokról, izgatottan für-
készi a ritka értékest, amelyben egyszerre talál esz-
ményre és önmagára. 
Ezért fontos a kritikusra nézve is, mint minden em-
berre, kit érez magához közelállónak. A lelki rokon-
ság tudata segíti önmagunk szándékainak a tisztá-
zását. A megtalált ideál egyben kötelez, nem küls ő, 
nyers befolyásolás értelmében, hanem valahogy 
belső  összehangoltság, titkos cinkosság, idegenek-
től nem zavart egymást-értés formájában. Senkivel 
sem lehetek olyan meghitt viszonyban, mint akit 
a munkáin keresztül szereztem meg barátomnak. 
A halottak így nagyon élők. " 5  

Tisztázzuk tehát: mi itt végül is az igazi összefüg-
gés. Hol lehet a határ a kutatói szubjektum és az 
életre kelteni szándékozott irodalomtörténeti h ős em-
lékét ő rző  adatok objektív összefüggései között? 
Halász Gábort a rokonszenvez ői látták tárgyilagos-
ságában átlagon felettinek vagy gyönge pillanatában 
vállalt túl nagy és bens őséges közösséget az iroda-
lom múltjának egyes kiemelkedő  képviselő ivel? 
Az emberek általában (között(k a kiválóbbak is) olyan 
műveket kedvelnek, melyek hősei saját legbenső , 
ám meghiúsult vágyukat vagy lefojtott hajlamukat 
teljesítik ki. Ez fokozottabban érvényes a magányos 
olvasókra, közöttük főleg azokra, akik a társadalmi 
tevékenységek meghatározott területe iránt önhibá-
jukból kívül eső  okok miatt reménytelen elhivatottsá-
got éreznek. Halász korának egyik legtekintélyesebb 
magyar kritikusa volt, így hát el kell tekintenünk 
a mintakép-keresésnek illetve az azonosulásnak 
előbb említett formájától. Véleményünk szerint ő  több 
ízben is azzal acéllal fordult a magyar felvilágosodás 
korához, miszerint a múlt példáiból merítsen új 
bátorságot szigorú és nem egyszer vitatott tanításá-
hoz. Igaz, ő  volt az, aki a felszínre hozta a fokoza-
tosan klasszicizálódó magyar irodalom önindoklásá-
hoz szükséges elméletet, ám számára csupán egy 
szűkebb baráti társaság jelentette a közösséget: 
arisztokratikus elitkultúrája túlságosan utópisztikus 
volt ahhoz, hogy múltbeli párhuzam-kutatásai a köte-
lező  tudós vizsgálódáson túl ne végződjenek boldog 
otthonratalálásokban. Stilisztikailag ennek az eljárás-
nak a „szépíróiság"; módsze гtanilag viszont portré-
alkotó beleélés a neve. Hogy miért szolgál rá mégis 
kritikusai tárgyilagosságot kiemel ő  dicséretére? 
Azért, mert amellett, hogy hirdeti klasszicista esz-
ményeit, a megvalósításukban sem szeretne lema-
radni. A témához föl kell n őnie az alkotónak, de 
eközben boszorkányosan paradox m űvelettel ön-
magát is megszünteti. Az alkotó tehát — legyen szó 
akár vers, akár értekez ő  próza szerzőjérő l — az 
anyagával való teljes fokú azonosulás fikcióját te-
remti meg. Eszerint a tárgy fölülbírálata az esszéista 
önkritikájaként is értelmezhető . E módszer szelle-
mében, a szerző  csupán annyit merít a felkutatható 
anyagból, amennyi elengedhetetlen önmaga tár-
gyiasításához és hőse életszerűsítéséhez. Az utób-
bi akkor valósul meg, amikor azok is hódolni kény-
telenek az arckép varázsának, akik alkotója helyett 
legfeljebb annak anyagát ismerik — nagyvonalak-
ban. Alany és tárgy azonossága a magyar felvilágo-
sodás tipikus jelensége és a háború utáni magyar 
neoklasszicizmus kritikusának kapcsolatában annyi-
ra jellegzetes, hogy nem alaptalanul állapítja meg 
Németh László Kazinczyról: „Irodalmunkban nem 34 



egyetlen eset az övé: a negyvennyolc és kilenc-
száztizenkilenc utáni égaljváltásnak is megvannak 
a Kazinczyai. "6  

az 
identifikációs 
alap: 
kazinczy 
ferenc 

hoz, az eredeti mintához, a kezdeti egyértelm űség-
hez visszatérni lehetetlen. Nem a szószoros érte-
lemben vett visszatérés a fontos tehát, hiszen ez 
mindig látszat csupán, hanem maga a törekvés, az 
erőpróba, ami a jelszó által az abszolútumot céloz-
za, ám mindig csak az adott helyzett ő l, számtalan 
elemtő l függő  részmegvalósulást ad. _ Igy például 
a francia klasszicizmus sokkal jobban függött a kor 
társadalmi és esztétikai normáitól, mint a meghir-
detett arisztotelészi hármas szabálytól: ugyanis 
„ennek követelésében nem az egység volt a fontos, 
hanem a követelés. " 14  Ugyanígy — s ezt már ön-
magára, saját eszménykeresésére is vonatkoztat-
hatjuk — „Az ember nem mindig tanítványa szellemi 
elődjeinek; néha csak magamegnyugtatás, maga-
igazolás, a múlt természetes autoritásának haszno-
sítása számára a tanításuk. " 15  Ha viszont az erő -
szak a végeredményétő l függetlenül mégiscsak erő -
szak, akkor az a megnyugtató, hogy „az abszolu-
tizmust inkább a hódolni szerető  nép, mint az ura-
lomvágyó fejedelmek szöktették virágjába. " 16 Azaz: 
konkrét témáját illetően: „Kazinczy értette az ural-
kodás művészetét, kora elfogadását. " 17  Az időtlen 
s ezért magától értődő  hatalomvágynak a politika 
terén természetes járuléka „a személyes kiváltság-
tól függetlenül ható természetes presztizs nél-
külözhetetlen machiavellizmus a formaságok gon-
dos megőrzésével "18; az irodalom berkeiben viszont 
a taktika, mely (Kazinczy esetében) akkor válik 
fortélyosabbá, ha kénytelen alkalmazkodni a kor-
szellem által felkínált fegyvernemhez. Az egyenes 
jellemű  Kazinczy, mondja Halász, akkor lett intri-
kussá, mikor másképpen már nem gyakorolhatta 
hatalmát Bajzáék romantikus nemzedéke fölött. 19  
Mindkettőjüknek a „változott korszellem" 20 a fő  el-
lensége. Ez viszont az új generáció törekvéseiben 
testesül meg. Még a Kazinczy életében lejátszódó 
nemzedékváltást Halász Gábor tulajdonképpen 
Szekfű  Gyula Három nemzedék című  művére emlé-
keztetve értelmezi. A liberális gondolkodású fiatalok 
lenézik a nemzeti nyomorúság miatt aggályoskodó 
öregeket — olvashatjuk itt. Egyéni szabadságuk kul-
tusza győzedelmeskedik a kívülrő l vállalt kötelezett-
ségeken vagyis a Kazinczy- és Széchenyi-féle 
magatartáson. Lassan kivész a tekintélykultusz 
s mindinkább teret kapnak az érzelmek és szenve-
délyek, melyeknek forrongások és viszályok a társa-
dalmi megfelelő i. 21  Halásznak a korfordulóval kap-
csolatos szemlélete lényegében megegyezik a Szek-
fűével: „A nemzedékváltás tragikus rendjén, az 
öregség természetes lemaradásán, friss erők érvé-
nyesülésén túl az ancien régime írótípusa omlik 
itt össze az új század küszőbénél. A dilettáns De-
ssewffy, az amatőr Kazinczy helyébe mesterembe-
rek lépnek, kiknek a hivatás foglalkozás, a kritika 
életpálya. Az egyéni diktatúra ideje lejárt, felváltja 
a testület, a klikk. Kazinczynak tanítványai voltak, 
Bajza, Kisfaludy, Toldi Ferenc kört alkotnak, egyen-
rangúan, együttműködően, egy célra törőn. "22  Ha-
lász Gábor természetesen nem csupán Szekf ű  
Gyula említett munkájának s a szellemtörténeti for-
malizmusnak a befolyásolására figyel fel a nemze-
dékcsere konfliktusaiban és minőségi változásai-
ban. Saját nemzedéki helyzetének megingásáról, 
saját koncepcióinak el őre megsejtett vereségér ő l 
még nem beszélhetünk ebben az időben, hiszen 
tanulmányának írásakor alig harminc éves s az álta-
la meghirdetett klasszicizálódás még a delel őjén 
sincs 1931-ben. Ennek ellenére mégis érezhetett 
hasonlóságot Kazinczy és a saját sorsa között; 
méghozzá, ha nem a megsejtés, akkor egyszer űen 
az előrelátás alapján. Tapasztalhatta ugyanis, hogy 

Mi az tehát, amit Halász Gábor a nyelvújítás vezé-
rének esetében a saját esszéista programját illet ően 
is jellemzőnek érezhetett? 
Azonosnak tekinthető  élmény többek között a kivé-
teles egyénnek valamint a korszellemnek az azo-
nossága. Kazinczy Ferenc kifejezetten a könyvkul-
túra embere volt, amit Halász nem tud eléggé hang-
súlyozni. Az is rendkívül sokat árul el a felvilágo-
sodás irodalmi diktátoráról, ahogyan az kritikus 
helyzetekben, halál által fenyegetetten viselkedik. 
Kazinczy utólag megmosolyogható könnyedsége és 
Dosztojevszkij mély megrázkódtatása az alkatok 
különbségén túl két kornak eltér ő  emberi reagálás-
módokba sű rített lényegét is jelenti: a hedonista 
könnyedségnek és az önkínzó szenvedéskultusz-
nak az ellentétét. 
Közel állnak Halász Gáborhoz a széphalmi mester-
nek az irodalmi élmények hatására bekövetkez ő  
gyors fellángolásai, de még gyorsabb leh ű lései is, 
ami azonban még csupán bevezetője az aggályos 
stilisztikai bírálatnak; lévén, hogy mindketten egy-
egy határozottan körvonalazott, alapvet ő  pontokban 
megegyező  ízlésesztétikának a megszállottjai. 
A vezérség ambíciója úgyszintén közös tulajdonsá-
guknak vehető . Lengyel Balázs nézete szerint: „Ha-
lász Kazinczy-tanulmányában a saját szerepét írta 
meg, a kritikusét, aki feltámaszt maga körül egy 
irodalmat és aki kitűző tt ideáljaival, ízléstudatosító 
szerepével közönséget nevelő  kedvező  intellektuá-
lis légkörével uralkodik felette. "7  Ezzel azonban nem 
minden kritikusa ért egyet. Hevesi András szerint 
például Halász valóságos alap nélkül, virtuóz er ő-
szakossággal bizonyítja be Kazinczy irodalmi diktá-
tor voltát.8  Szerintünk az esszéista portréja e tekin-
tetben is meggyőző , amit többek között Horváth 
János egyetemi előadása9  valamint Szerb Antal 
Magyar irodalomtörténete 10  vagy akár Németh 
Lászlónak egyik Berzsenyi-tanulmánya 11  is igazol. 
Erre vonatkozóan olyan elmélete van, amit ma vagy 
cinikusnak vagy pedig pesszimistának lehetne mi-
nősíteni. Szerinte a diktátorok uralma szükségszerű , 
mert „nem lehet egy korra sem mást kényszeríteni, 
mint amit már ösztönösen kíván. " 1  2  Halász Gábor 
(miként szellemi el ődje kétszáz évvel korábban) úgy 
véli, hogy az emberek nagy többsége eleve elren-
delten, felső  irányításra váró alattvalónak születik 
— s ezt fel nem ismerni jellegzetes liberális ostoba-
ság. A diktátorok élre lépésükkel tömeglélektani 
igényt elégítenek ki, következő leg eleve korlátozot-
tabb a szabadságuk, mint a függ őségi viszonyban 
önmaga valós lehetőségeit felismerő  népé. 13  E pa-
radoxonnak a nyitja az esszéista élelmezésében 
a „reakciók"-ról és „restaurációk"-ról alkotott meg-
győződések téves voltában van. Ha ugyan az „em-
beri lényeg" minden időben azonos is, a korszellem 
mégis új viszonyformákat és új helyzeteket teremt 
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az ő  rendkívül széles, de módszertanilag kissé egy-
oldalú műveltségéhez képest a mögötte haladók 
képzettsége kiegyensúlyozottabb, társadalomszem-
léletük az övénél átfogóbb. S mikor már saját maga 
is kezdi belátni a korábbi túlzásokból ered ő  tévedé-
seit, a descartes-i értelem gyakori medd őségét az 
élet bonyolultabb szövetének felfejtésénél, éppen 
akkor kell elviselnie az újabb nemzedék krltikáját: 
Halász Gáborban „benne van a nemzedék tragikus 
ismertetőjele: a szabad természeti és írói élménytől 
való tartózkodás és a tanulmány túlértékelése az 
élettel szemben. (...) Az essayista munkája nem 
eredeti, nem tudósi s fáradságos munka ez, de 
felelőtlen dúskálás mások szellemi javaiban, kom-
mentár — s a kommentár mindig avultabb már 
a születésekor is, mint maga az örök m ű . "23  — így 
az egyik. „Halász Gábor egy-egy ösztönös lelki 
mozzanatra egész fejlődési vonalakat épít fel és 
közben megfeledkezik, hogy nagy embereink is 
emberek voltak, adott társadalomban éltek és dol-
goztak, a környezet, a gazdasági és szellemi moz-
gásfolyamat alakító ereje rájuk is hatott, sőt rájuk 
még fokozottabban, mint másokra. "24-  így a másik. 

klasszicitás 
és 
klasszicizmus 

Az említett vonásokon kívül a klasszicizmus értel-
mezése az, amiben Halász Gábor a magyar iroda-
lom történetében Kazinczy felfogására támaszkodik. 
Ezt illetően alapvetően fontos, hogy mindkettőjük 
számára a klasszicizmus nem történeti, hanem ki-
zárólag stílus- és erkölcs-kategória, s ebb ő l követ-
kezően a nyelv a változatlanul hierarchikusnak vélt 
emberi viszonyok között önmagában képez szá-
munkra problémát. Nem hogy egyikőjük sem töre-
kedett a kifejezési formának szélesebb, társadalmi 
szempontokat is felölel ő  megközelítésére, de egye-
nesen a tömegkultúrával, az átlagízléssel szemben 
képviselték lankadatlan harciasaágukkal az arisz-
tokratikus fennköltek kiváltságosságát. Ez a mi 
szempontunkból preszi őz elszigeteltsége, élettelen-
sége, történelmen _kívülisége és tartalom nélkülisé-
ge miatt kérdéses. Találó bírálatát Horváth János 
adta meg, aki Kazinczyval kapcsolatban „klassziciz-
mus" helyett „klasszicitás"-ról beszélt, 25  mondván: 
míg az első  fogalom egy nemzeti kultúra önfejl ődé- 
sének szükségszerű  állomása, addig a másik fejlet-
tebb irodalmak klasszicizmusának utánzása az 
anyanyelwel adott ideák megsz4llott keresése for-
májában. Horváth számára Kazinczy klasszicista 
nyelvújító, s csak Petőfi és Arany a nemzeti klasszi-
cizmus fő  képviselője. Németh László, maga is író, 
sőt klasszicizmus-rajongó lévén, érthet ően még szi-
gorúbb s egyenesen elfogult a Kazinczy—Halász-
féle elmélettel szemben. A m űfordítást elsőbbség-
ben részesítő , külföldi minták után igazodó, az igazi 
és egyetlen kifejezést megszállottan kereső  Kazin-
czyról az a lesújtó véleménye, hogy az „nem a,né-
met iskolának, hanem a gipszöntvény-iskolának 
volt tanító mestere ", s hogy,, világirodalom leg-
vonzóbb vámpírja, de kortársai számára mégiscsak 
az ё  Széphalma volt a második Vérmez ő. "26  Ezzel 
tulajdonképpen megerősíti a Kazinczyval szemben 
nem először hangoztatott „kéreg-kritikusság" vád-
ját, amit Halász Gábor is hasztalanul kísérel meg 
hatálytalanítani, 27  mivel nem magyarázza meg: mi 

köze aszó kérge mögötti nyelvi ideának a mélyeb-
ben fekvő  emberi tartalmakhoz. Amennyiben itt gon-
dolati kitérőt tenne, nyilván azon az úton indulna 
el, amelyen már korábban tárgyalt két világirodalmi 
tanulmányában haladt: a költészet magasrend ű  já-
ték, képesség- és kondiciófitogtató spo rt , aminek 
semmi köze sincs az ember énjéhez. Következő leg: 
„A művésznek nemcsak mesteréhez kell felküzde-
nie magát, hanem tárgyához is. A téma kötelez 
— ez a klasszikus alapérzés. Az emelkedettség 
hangban, stílusban a képzelet alkalmazkodása. 
Nem enged a féktelen megnyilatkozás vágyának és 
nem merül el a valóság ezernyi részletének a csá-
bításában. "28  
Halász Gábor az akaratot, az erőfeszítést többre 
becsüli magánál az eredménynél is. (Ez a korábban 
már tárgyalt s a húszas években Európa-szerte 
kompenzációként feltűnő  vitalizmus egyik formája.) 
Ezért teheti meg azt, hogy bár nyíltan felsorakoztat-
ja kedvenc irodalmi diktátora tévedéseit, az igazi 
írótehetségek felemás értékelését és a középszer ű -
ek felkarolását, mégis neki ad igazat. S e gesztusa 
az értelem keresőjénél észlogikán túli, hiszen ember 
feletti régióból származtatja gyökerét és oda képzeli 
el végső  célját. Egyszerűen és apriorisztikusan 
törődjünk bele, miszerint: „Vannak őrök ideálok, 
melyeket szem elől veszteni lehet, végképpen meg-
tagadni nem", s hogy: „Valójában csak az igazság 
sorsa relatív, nem maga az  igazság. "29  Az esz-
ményt a m űvek irányában a „mérce" közvetíti, 
következésképpen az ellentmondás nem magában 
az ideálban van, hanem annak inkarnációjában, 
„anyagi" érvényesülésében —következtethetjük ki 
Halász Gábor portréjának befejező  részébő l. Igen 
ám, csakhogy az ideált úgy is fel lehet fogni, mint 
az alkotói törekvések lángoszlopát, s ez esetben 
a kritikus úgy tekinthetne a m ű re, mint az eszmény-
nek egy különös, jól vagy rosszul sikerült formájára, 
melynek mértéke önmagában illetve a már létez ő  
esztétikai tapasztalatokhoz való viszonyában van 
s nem a kritikusi ideál osztályérdekhez kötött sz űk-
keblűsége döntene fölötte, hanem az emberkép tel-
jességére fokozottabban ügyelő , stílusirányzatok te-
kintetében kevésbé elfogult befogadói alkat. Halász 
Gábor ezzel szemben neoklasszicista ízléskultusz-
szal keményíti magatartását, mondván, hogy a min-
dent megértés, az alkalmazkodás a puhányok mód-
szere. Csupán egy stílust, a hozzánk legközelebb 
állót lehet igazán szeretni. De vajon kötelezően 
agresszívaknak kell-e lennünk más stílusokkal szem-
ben? S vajon ez az agresszivitás csupán látszata 
vagy pedig a lényege is keménységünknek? Mi az 
előbbi igazságot valljuk. 

a 
túlhangsúlyozott 
fiatalkor: 
széchenyi 

Halász Gábor terjedelmileg is legnagyobb szabású 
tanulmányának a magyar reformkor legkiemelke-
dőbb alakja, Széchenyi István a tárgya. 30  ónmagá-
ban is igen beszédes az a körülmény, hogy az 
esszéistát nem a teljes életm ű , a húszas évek 
közepétő l társadalmi porondra lép ő  kultúrpolitikus 
érdekelte, az álmok és a valóság súrlódása, hiszen 
szerinte „a későbbi »nagy realista« valójában mes- 36 
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terséges álomvilágban él, ahol a dolgok elvesztik 
valódi körvonalaikat, és eltúlozva, torzítva, ködösít-
ve vetítődnek a saját lényegét kereső  lélekre. "31  
tehát sokkal tanulságosabb magát az el őjátékot 
megvizsgálni: milyen világnézeti és alkati el őfeltéte-
lek érlelték meg a későbbi reformer kettősségét, 
saját magával való folyamatos meghasonlottságát. 
Következésképpen: Halász Gábor nem hisz annak 
a dialektikának az értelmező  erejében, ami a cse-
lekvő  embert a társadalommal illetve a tárgyi világ-
gal egybeköti; vagy amennyiben nem közömbös is 
számára teljesen, mindenképpen másodrend ű . 
„A fiatal kalandozásoknak vége, megkezd ődött 
a közpálya "32  - az esszé e mondattal fejez ődik be, 
ám ez nem úgy hat, mint a nyitány záróakkordjai; 
inkább úgy, mintha a leglényegesebb ért volna 
véget: Halásznak a szempontja ugyanis azt is ma-
gában foglalja, hogy az életm ű  interpretációjában 
a szellemi érlelődés évei állnak első  helyen. Az in-
dulás megvilágításához képest tehát a kés őbbi te-
vékenység boncolása csupán szó- és példaszaporí-
tás, a változó elemek variációja a készség még az 
igazi változásokat hozó években kialakult képleté-
nek állandóságában. E paradoxonnak a kulcsa az 
esszéistának az „örök emberi" eszményét kutató 
szemléletében van. Az életben tevékenyked ő  em-
ber, amennyiben értékes, nem azonos azzal, amit 
végez. A szellem nem maga a tárgyiasodás ered-
ménye, hanem az a többlet, aminek számára az al-
kotás folyamata sz űknek bizonyul. Az alkotás (le-
gyen az könyv, épület vagy folyamszabályozás) az 
emberi élet egy pillanatának megmerevít ő , kinagyí-
tása. Mennyivel izgalmasabb és tartalmasabb a m ű  
mögötti ember változó bonyolultságában illetve az 
állandóságnak abban a részben örökölt, részben 
kifejlesztett formájában, mely az egyéniségnek 
csupán a választottak intuíciója által megragadható 
lényegét képezi. A „kifejl ődött" és a „kifejlesztett" 
kapcsolatában a hangsúly a szó első  alakjára esik. 
Van fejlődés, ám az eleve elrendelt küls őség, tuda-
tosan alig befolyásolható. „Széchenyi később, 
Wesselényivel való nyílt összekülönbözése idején, 
tudatos politikai fogásnak akarta feltüntetni, ami bel-
ső  kényszer volt. " 33  -írja Halász. A még kialakulat-
lan jellem ű  ifjak azért harcolnak, ami osztályrészük 
kell legyen. Hatás a korszellem determináló határán 
belül létezik, csakhogy ennek útja nem oly közvetlen 
és nem oly gépies, ahogyan azt a pozitivista filoló-
gia elképzelte. Igy tehát Wesselényi és Széchenyi 
kapcsolatában az egymással való viaskodásnak, 
váltakozó erőfölényű  fázisai fontosak, nem önma-
gukért, hanem az őket meghatározó emberi alkat 
mélyebb megismeréséért: „A valóságban - mint 
mindig, ahol könnyelműen feldobjuk a hatás fogal-
mát - két különböző  lélek, két eltérő  karakter 
feszült egymásnak barátságukban, sur/ódások, ér-
zékenységek, az alkalmazkodás kisebb-nagyobb ál-
dozatain keresztül, már az elején mesterkélten és 
leküzdhetetlen ellentét-érzéssel ... ..~a 

az 
üdvözítő  
naiv 
életforma 

Mondtuk már: az eleve elrendeltség alapvet őbb 
a hatásoknál; ezek csupán az id őbeli utat jelzik, 
melyen a „nagy ember" szükségszer űen áthalad. 
A hatásnál tágabb fogalom a párhuzam. A kett ő  
egybeesése pusztán nemzedéktársak kapcsolatá-
ban lehet lényeges, míg az utóbbi csak egymást 
követő  generációk egybevetésekor jöhet tekintetbe. 
Széchenyi Ferenc és Széchenyi István, apa és fia 
valósággal ember-létük fölé n őnek Halász interpre-
tációjában. Az apja nem csupán a magyar arisztokrá-
cia szellemi alakulásának jellegzetes kifejez ője 
a XVIII. század utolsó évtizedeiben, hanem olyan 
magatartás-modell megtestesít ője is, mely az újabb 
nemzedéket képviselő  karakterológiai jegyekkel 
szemben éles kontrasztív mozzanatot alkot. A né-
met gondolkodásból ismert fogalmakhoz folyamod-
va azt mondhatnánk, hogy míg Széchenyi Ferenc 
tipikusan „naiv" életfelfogású, addig István gyógyít-
hatatlanul „szentimentális". Aligha valószín ű , hogy 
Halász öntudatlanul alkalmazta volna ezt a tipológi-
át, noha e két kifejezés egyáltalán nem szerepel 
nála.Természetesen e munkájában sem sejtet sem-
mit azokból az erőkből, melyek az apát gondtalan 
cselekvővé, a fiát pedig kiegyensúlyozatlan utópistá-
vá formálták. Legfeljebb a felvilágosodás tartal-
mainak s a nemesség érdekeinek változásáról tesz 
említést, rokonszenve változatlanul a könnyelm ű  
arisztokrácia mellett van. Most még nemzetietlensé-
güket, féktelen pazarlásaikat sem veti szemükre, 
mint néhány évvel korábban a Berzsenyi-tanul-
mányban, ahol még akarva-akaratlanul a költ ő  
szempontjával azonosult. Egyszer űen szét kell néz-
ni az országban s a látott könyvtárak, múzeumok, 
épületek és alapítványok alapján leszögezni: „Az 
elidegenedés sokat hangoztatott vádja tehát nem 
állhat meg. Mágnásaink szellemét a kor divatja és 
a kelet-európai körülmények nyomása (gondoljunk 
a cseh, orosz, lengyel arisztokráciára) formálta koz-
mopolitára, szolgálataik nemzetüknek szóltak. "з5 

E gondolkodásmódnak a szocializáció fogalmának 
hiánya illetve lesz űkített értelmezése a döntő  hibája. 
Halász kifejtetlen társadalomképe ugyanis statikus, 
aminek következtében a történelmi id őtő l függetle-
nül éles határt húz a társadalmi osztályok közé. 
Széchenyi „a polgári jellemet, a paraszti egészsé-
get védte a fölfelé lesőkkel szemben, korcs utánzás 
helyett saját lényegük fejlesztését várva tőlük "~s 

s az esszéista is ezen a nézeten van. Ebb ő l pedig 
az következik, hogy az osztályok élettér és felada-
tok tekintetében is különböznek, ezért felesleges is 
feltenni a kérdést: vajon az arisztokrácia alapítvá-
nyai milyen mértékben lettek közhasznúak vagy 
a fölső  réteg nemzetietlenül sznob európaisága 
vajon igazolható-e a szomszédos kisebb népek 
hasonló (de nyilván kevésbé jellemz ő) társadalmi 
bajaival. Halászt azonban megnyugtatja az a tény, 
miszerint Széchenyi Ferenc „egész lényében 
a nagyúr mutatkozott meg, ahogy külföldi áramlatok 
korai típusaként nálunk is testet öltött. "37 



lélеktani 
formalizmus 

Ellenszenvre különösen az ad okot, hogy Halász, 
O rtega szemüvegén át mérlegelve az arisztokrácia 
életstílusát, még Metternichet is képes megcsodálni. 
Az öncélú játékosság a kor feltételeib ő l eredő  saját-
sága a húszas és harmincas évek, a maga erede-
ti világát túlélt arisztokratájának valamint az őt maj-
moló, unatkozó nagypolgárságnak s a magányos 
élelmiség egy részének. 
Ellenben aligha vonatkoztatható ez az attit űd a szá-
zadelő  Habsburg rémuralmának irányítójára, Met-
ternichre, kinek tettei nem sportból, hanem nemzeti-
es osztályérdekbő l fakadtak. 
„Az osztály tökéletes testet öltése a kancellár, 
harmonikus kiteljesedése mindazoknak a tulajdon-
ságoknak, melyek a két Széchenyiben kuszáltan 
és töredezetten vannak meg. Az ancien régime po-
litikai tudománya virult ki benne, hogy a már meg-
változott légkörben egyszerre gyűlölt és csodált 
bizonyságot tegyen a régi típus mellett, akinek szá-
mára a kormányzás életművészet is, a dipÍomácia in-
tellektuális szenvedély, az emberekkel bánás nagy-
arányú lélektani kísérlet. Kíméletlen reálpolitika, 
amelyet bölcseleti elvek alapoztak meg, merev 
meggyőződés, melyet a modor eleganciája és az 
önguny képessége ellensúlyoznak, csodálatos biz-
tonság ítéletében, s tévedés az eredményekben, 
állandó győzelmek között fenyegető  kudarcok az 
ellentétes színei az életműnek, amely szembeszál-
lott az idővel, s személyes hajlandóságaiból euró-
pai korszakot teremtett. Metternich az uralkodás 
utolsó nagy mestere, akit támadhatnak vagy igazol-
hatnak a váltakozó áramlatok; a művészt, mester-
ségének virtuózát el kell ismernünk benne. " 38  
Nagy távolságból és részletesebb társadalomelem-
zés hiányában a zsarnok m űvésszé stilizálódik. 
Ahhoz, hogy Halász arcképét igaznak fogadjuk el, 
az álobjektivitásnak abba a távlatába kellene illesz-
kednünk, ahonnan véletlenül sem a pártatlan állás-
foglalás, hanem a jobboldali ismeretelmélet nyújt 
kilátást. Különösen ilyen esetben domborodik ki 
a portréfestő  eljárásának egyoldalúsága, amikor for-
mát és tartalmat semmiképpen sem lenne szabad 
szétválasztania. Az is kivételesen jellegzetesnek t ű -
nik, hogy az osztrák államférfi és Széchenyi István 
társalgásában alig céloz arra, ami a beszélgetés 
tárgya lehetett, ennek ismeretét nyilván magától 
értetődő  történelmi ténynek tartja; viszont annál kime-
rítőbben foglalkozik a vitában kifejezésre jutó gondol-
kodásmódok jellegzetességeivel, a jellemer ők kap-
csolatával, az ideológiai küzdelem lélektani el őfelté-
teleivel, a fölényérzet, a magabiztosság valamint 
a gátlásosság, a bizonytalanság adta er őviszonyok-
kal; azzal a győzelemmel illetve veszteséggel, ami 
már az eszmecsere befejezése, annak végkimenete-
le előtt eldő l, attól függően; kinek hogyan sikerül meg-
őriznie a nyugalmát. A módszer formalizmusa még 
inkább kihangsúlyozódik, amennyiben az 1941-ben 
írt esszét, A naplóíró Széchenyit39  állítjuk A fiatal 
Széchenyi mellé. A későbbi munka többet időz 
a grófnak és a világnak a különös kapcsolatán, h őse 
valós társadalmi körülményein, mint annak kórta-
nán. Ugyanakkor olyan tulajdonságot is „megen-
ged" Széchenyi jellemében, amely nem a korszel-
lembő l ered, ugyanis „egyéni szükséglet nála a val-
lás". 40  Korábban tudniillik az egyéni vonásokat a ro-
mantikus arisztokratizmus fogalmával ellensúlyozta. 

Most mintha legalább félig visszavonná Széchenyi 
romantikusságát, mivel inkább a reformkori szerep 
nagyságát emeli ki s a hivatásos politikusnak, Met-
ternichnek korábban csodált tevékenységét értékeli 
le, mikor korábbi klasszicizmusához méltatlan he-
vességgel, szinte rajongva felkiált: „de volt-e valaha 
szeretet nagyobb, mint ez a vádoló, politika jobb, 
mint ez a csapongó, élet eredményesebb, mint ez 
az összeomló?"41  Halász Gábor tehát csak ekkor 
fedezhette fel azt a Széchenyit, akivel Babits ve-
szélyérzete már az évtized derekán azonosulni 
tudott.42  
Visszatérve az els ő  tanulmányhoz, kézenfekvő  
a megállapítás: Halász Gábor az idegek harcának 
egyik legnagyobb magyar megörökít ője, kinek telje-
sítménye a kiváló prózaírók eredményeivel felér. 
Stílusának külön értéke az a feszültségb ő l eredő  
harmónia, ami az irracionális mélység rezdüléseit 
a fogalmi áttetszőségben teszi érzékletessé. Bizo-
nyos tekintetben, vagyis a m űelemzés korszerű  fel-
fogása értelmében, „kéreg"-kritikusnak bélyegez-
hető , hiszen tudatosan eltekintett a forma és a tar-
talom dialektikus összefüggésétő l; ámde amennyi-
ben saját célkitűzését követve tesszük mérlegre 
módszerét s megelégszünk a koreszmék által kiala-
kított emberképpel, a kutatói, s őt művészi munka 
páratlan elmélyültsége el őtt kell tisztelegnünk. 
Sőt, hozzáállásából következ ően, számára csakis 
az emberi mélységek voltak lényegesek. Ezek meg-
közelítésének eszközeként az intuíció szolgált, 
amely akkor hiteles igazán, amennyiben az utókor 
számára is pozitív személyiséget igyekszik életre 
kelteni s ha annak belső  teljességét akarja meghó-
dítani. Ilyenkor az árnyalatok iránt is rendkívüli fogé-
konyságot mutat, s gyakorlatában is messze maga 
mögött hagyja a szellemtörténeti sematikusságot, 
amit elvben mindig tagadott. Széchenyit például be-
lülrő l is ismeri, ezért nem kényszeríti bele az arisz-
tokratikus külsőségek képletébe. Az ő  „legnagyobb 
magyar"-ja „a két konvenciót, az arisztokratikus 
játékkedv és polgári szorgalom ösztönzését egyfor-
mán magába fogadja, de ami létrejön, gazdagabb 
minden indítéknál. "43  Kritikusunk azonban a letisz-
tázott elvek, az egyértelm ű  magatartás, a féken tar-
tott szenvedélyek embere. „Szigorú formák, az esz-
me szent kötelékei között élni nagy kísértés a meg-
kínzott idegek számára. " — mondja, s ő  enged is 
a kísértésnek, míg Széchenyi erre képtelen. Ezért 
igaza van Mikó Krisztinának, aki szerint Halász 
„Széchenyi reformer tevékenységét nem tartja igazi 
lekötöttségnek, azaz vállalásnak, hanem csak ösz-
tönös, világmegváltó gesztusnak. Széchenyi István, 
mint minden nagy romantikus egyéniség, sebzett 
lélek, elhivatottsága kényszerű, pszichikai gyöke-
rű . "44  Következő  mondatával azonban nem tudunk 
teljesen egyetérteni: „A fegyelmező  eszme megkín-
zott idegekkel, beteg, ideges, gyanakvó lélekkel 
szembesítődik, tehát Halász számára elutasított je-
lenségekkel. "45  Véleményünk szerint, noha a kri-
tikus e tanulmányában is a lelkileg ép apát állítja 
szembe az életképtelen fiúval, nem magát az alka-
tot, a beteg kedélyt utasítja él (hiszen bármennyire 
is klasszicista, maga sem él goethei életformát, 
ezenkívül pedig saját magának nem egy leküzdött 
vagy leküzdendő  gyöngeségét, például remete-haj-
lamát is ráviszi az arcképre), hanem az önfegyelme-
ző  erőt hiányolja, azt a titokzatos valamit, aminek 
előtérbe kerülése a kedélybeteg grófnál bizonytala-
nabb egzisztenciákat is egy váratlan pillanatban 
vissza tud parancsolni az életnek a többség által 38 



járt útjára. A gróf tragédiája az volt, hogy, önmagá-
ban nem tudva megnyugodni, a társadalmi cselek-
vésbe menekült, ahol csak felemás önigazolást 
nyert, tragédiája már a saját osztálya határain való 
túllépéssel eldő lt. 

a portré 
történetietlensége 

Széchenyi pompás alakja azonban a leveg őben le-
beg, mert Halász nem magyarázza meg, melyek 
voltak azok a társadalom- és kultúrtörténeti okok, 
melyek Európának és a magyarságnak sok száz 
éves együtthaladása után szakadáshoz vezettek 
s a bomlás és orvoslás felfedezőjét Széchenyi Ist-
vánban, egy magyarul rosszul beszél ő  arisztokratá-
ban teremtették meg; a gróf roncsolt idegzete ter-
mészetszerű leg (akár „eleve elrendelten") lett a 
romantikus öntudatosodás eszköze; de hogy miért 
volt szükség erre az öntudatosodásra és miért ép-
pen a Magyarországhoz hasonló társadalmakban 
alakultak Széchenyi sorsára tragikus módon emlé-
keztetve az üstökösszer ű  romantikus életpályák -
ez Halász előtt nem válik problémává,_ mert akkor 
azt az életformát kellene bírálat tárgyává tennie, 
melyhez ifjúkora óta, a húszas évek jellegzetes 
sznobizmusával vonzódik. Ehhez önmagával is le 
kellene számolnia, azzal a tévhittel, mely szerint: 
„Reakcióra a valóság, forradalomra a képzelet ne-
vel. "46 , mert a képzelet is szerves része az emberi 
realitásnak, következ ő leg a valóság nem eleve adott 
viszonyrend, olyan állandó, melyre mindig rá kell 
ébreszteni a képzelg őket. Ha ugyanis leragadunk 
a Halász-féle kiindulópontnál, akkor a súlyos kultu-
rális visszamaradottság okát és b űnbakját felesle-
ges firtatni, hiszen nincs új a nap alatt, a lényegét 
tekintve minden változatlan, a látszatok szaporítá-
sáért felesleges erő lködni; a régi társadalmi kerete-
ket pedig azért el őnyös megtartani, mert sokkal 
áttekinthetőbben tükrözik az ősi lényeget, mint 
a légvárat építő  rombolások, hiszen a kultúra nem 
más, mint a tradíció szentségének meg ő rzése. 
A szellemtörténet madártávlatából aztán az a be-
nyomás is helytállónak tetszhet, hogy „az őserőtől 
a kultúráig a magyar szellemiség régibb fejlődése 
folyamán egyenes vonal vezetett, s a kiemelkedő  
egy ponton sem érezte, hogy ellentétbe került ren-
deltetésével, sajátságaival, alaptermészetével. " 47  
A romantika valóban különleges feltételt nyújtott 
Széchenyi meghasonlásának; ez azonban csupán 
fokozati és nem minőségi különbséget jelent a ma-
gyarság és Európa több száz éves viszonylatában. 
Ha ezt tagadjuk, akkor Németh László történelmi 
drámáinak egy csoportját hamisnak kellene tarta-
nunk. Halász Gábor szerint Széchenyi tragikus 
alakjában „először érződik ki az állítólagos ellentét 
a kétféle életforma között, amit romantikus megte-
remtődése óta örök jellegzetességként vetítünk 
vissza a múltba. "48  Az elidegenültség szélső  hatá-
rának köszönhető , s alkati különösségbő l is eredő  
kettősségre valóban nincs pék±a a magyar kultúra 
történetében. De vajon nem Iát-e Halász még 
alaptalanabbul harmóniát a legendás magyar pasz-
szivitás és a lemaradás félelmét ő l űzötten a Nyugat 
tanítványainak szegődő  bátor kezdeményez ők kap- 

39 	csolatában, mint amennyire a szakadékot nagyítják 

fel a pillanat másféle érdekének megfelel ően a gyű -
lölt liberálisok? A reformátorok európai és hazai drá-
mai élményeinek valóban aligha voltak bels ő  indíté-
kai; külsők viszont bővebben akadhattak, miként 
inkább az önsúlya, mint valós külső  okok miatt 
bukdácsoló, sokaktól támogatott Széchenyinek. Ez-
zel a fenntartással kell tehát fogadnunk Halász 
Gábornak a „boldog hagyományokra" vonatkozó 
allítását, mely szerint „aki alkotott, a magyar huma-
nizmus nemzetközi barátságokat ápoló tudósa, 
a reformáció országokat bebarangoló deákja, a fel-
világosodás idegen eszményekért lelkesed ő  költője 
nem ismert meghasonlást: a korszerűt akarta, az 
idegent, ami rögtön vér szerinti, mihelyt szenve-
déllyé akarják, az európait, amit az ő  tudatában 
el sem tudott különíteni a legsajátosabb magyar-
tól". 49  Mintha nem éppen Halász mutatta volna ki 
Berzsenyi költészetében felvilágosodás és magyar-
ságélmény tragédiába torkolló ellentmondásait, 
s mintha nem tudott volna Csokonairól, aki európai-
ságának köszönhette boldogtalanságát. 
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faragó kornélia 

mesekorrekciók 
és 
más 
rövidtörténetek 

(Varga Zoltán: Tücsök a hangyabolyban, Forum 
1980.) 

Varga Zoltán jelen kötetében, egy — az újabb el-
beszélő  irodalomban is ismert, de csupán elvétve 
alkalmazott — kisprózai forma, egyetlen terminussal 
nehezen megnevezhet ő , fajtisztának aligha mondha-
tó változatát m űveli. 
Többnyire a klasszikus ívű  novellaformának meg-
felelő , egyenes vonalú szerkezetek ezek, parafrázis 
mivoltukból következően azonban nemigen mozdul 
bennük a cselekmény, az átértelmezési törekvés 
emberi helyzetelemzések, szituáció-vizsgálatok, 
szellemi tájékozódás-rajzok révén valósul meg. 
A leírt cselekvések csupán a pszichikai indítóokok 
felfejtésének szempontjából fontosak. 
Nézőpont kérdése, hogy a szövegek melyik összete-
vő  mozzanatát emeljük ki meghatározó stílusjelen-
ségként, mű faji megjelölésként. Bármilyen furcsán 
hangozzék is, a kötet darabjai hangsúlyosan mutat-
ják fel a mesei parafrázis, a parabolisztikus novella, 
a groteszk felé hajló történet és az ironikus, szatirikus 
jellemrajz prózai min őségeit. Azok a szövegek bizo-
nyulnak a legérdekesebbeknek, amelyek a mesei 
parafrázis lehetőségeinek jegyében íródtak, azaz 
amelyekben a mese, a mesei tény mint érintetlenül 
is használható anyag, de egyben mint parafrazálható 
keret is megmutatkozik. 
Egy pillanatig sem ingadozva mesei és valóságos 
között, a hétköznapi és az irracionális mozzanatok 
összefonódásával, a bizarr és groteszk elemek, 
villanásnyi abszurditások beiktatásával a mesei at-
moszféra rombolása játszódik le Varga Zoltán pró-
zájában. A körvonalazott eljárás mesetagadás és 

meseépítés egyszerre. E kettős gesztus mutatja fel 
az új prózaminőséget. A „mesei mesének" mint kor-
rigálható, átdolgozható, eltorzítható alapnak, mint 
írási lehetőséggé módosult nyersanyagnak van lé-
nyegi funkciója. A szövegekben, ellentmondásossá-
got sugallva, kiütközően jelen vannak a mesei világ 
tanulságai, az etikai célzatú mondanivaló örökérvé-
nyűségére figyelmeztetve, s közben a mesei és a va-
lóságos elemek kontraszt hatását kihasználva, mé-
lyül a hangulati értelem. A mesei, irreális dimenzió 
és a mondandó „valóságossága" feszültséget hoz 
létre, annak ellenére, hogy az irrealitás többnyire 
nem a szövegek szintjén ütközik a reális anyaggal, 
hanem meglévő  meseismereteinkre számít. Az is-
mert mesei helyzetek körülírása és a szembet űnően 
nem mesei stílussal, valamint nem mesei fordulatok-
kal való elkeverése a „h ősi" légkör lerombolásának 
a szándékával, ironikusan szembeállító, feszültség-
teremtő  célzattal történik. A választott átértelmezen-
dő  keret jelzi: írójuk mindenképpen számít a felté-
telezett olvasói elő ítélet értelmező i szerepére. Az át-
dolgozott keret (de sokszor az íróilag konstruált 
meseféleség is) hol egyértelm űsítő  gondolati irány-
аdóként, hol pedig asszociatív, tágító er őként funk-
cionál. Legnyilvánvalóbban azonban az allegorikus 
szándék eszköze. A képzeletszövevény tárgyias rög-
zíthetőségének formája. Tévedés ne essék, nem az 
áttételesség sáncai közé való húzódás, a rejt őzés 
prózája ez, hiszen önnön áttételességét sok helyütt 
maga a szöveg oldja fel. (Pl. „ ...Zömnek nevezzük 
egy ennyire emberi szemmel látott és emberi tudat-
tal felruházott méhecskét. Novellahősként ugyanis 
egyedül ilyen méhecskével kezdhetünk valamint. ") 
Az „elvégre a tükör is ember" kitétele is az átté-
telesség explikálása, s egyben feloldása. Nem alibi-
kereső  megfontolások szülték hát az áttekintett meg-
oldásokat, ugyanis nem maradnak kétségeink a szö-
vegek jelenre vonatkozó célzata fel ő l. 

A mesei örökélet űség szabad kezet ad az általáno-
sító kedvnek, mentesít az időhöz kötöttségtő l. S mi-
közben felveti a lét nyugtalanító kérdéseit, tudatosítja: 
nem új, hanem megváltozott értelm ű , vagy esetleg 
csak bizonyos mozzanataiban módosult problémáról 
van szó, amely méltán aktualizálhatja az ezópusi 
formát. 

Az irónia mint intellektuális távolságtartás, az allegori-
zálás pedig (a meseiséghez hasonlóan) mint a konk-
rét idő- és térkoordinátáktól függetlenítő , többjelen-
tőségűvé tágító, a gondolatok közvetett útjait feltér-
képező  minőség definiálódik ebben a kötetben. Az 
író, mint előbbi kötetében is, az értelmi közvetítés 
erejében bízva választotta meg módszerét. A tartalmi 
szféra alapproblémái: a kollektíva szervezetének m ű -
ködése, a társadalmi szerepstruktúra vizsgálata az 
egyén és hatalom viszonyában, az alattvalói túlbuz-
góság következményei, az egyéni etika körének né-
hány kérdése, a szabad alkotótevékenység problé-
mája azaz a kordában tartott m űvész és m űvészet 
kiúttalansága, a morális autonómia kérdése, a sze-
mélyiség uniformizálódása, a megcsontosult szellemi 
irányultságokhoz való alkotó viszonyulás lehetőségei 
stb. Lenyűgözően széles témaskála. A megjelölt tar-
talmi szint adekvát kiaknázására azonban a még 
Oly sokoldalúnak és lehetőségeiben gazdagnak meg-
ismert formai keret is sz űkösnek, alkalmatlannak bi-
zonyult. S minthogy a keretbő l való kilépés nem 
következik be, a tematikus réteg csak részleteiben 
mondható kibontottnak. 
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losoncz 
alpár 

ellenstein 
a 
sztálinizmusról 

(HISTORIJA STALJINSKOG FENOMENA, 
ZAGREB 1980.) 

Ellenstein könyve akkor i гбdott, midőn a szerzőt 
még a francia KP teoretikusaként ismertük. 1978-
ban, mint ismeretes, felbomlott a francia baloldali 
szövetségi majd megjelent Ellenstein és Althusser 
kemény bírálata a Le Monde-ban — amely a KP 
ideológikus elnyomását, bürokratikus intézmény-
rendszerét, szolgai külpolitikáját vette célba — vala-
mint Marchais-ék reakciójának különböz ő  változatai, 
amelyek a régi megcsontosodott módszerek logiká-
ját állították elénk. Mindenesetre, szerz őnk immáron 
nem tagja a francia KP-nek, Althussert đl pedig, 
idegállapotára való tekintettel, nem várhatunk elmé-
leti munkákat. De: Ellenstein gondolatait itt még 
a hovatartozás szegélyezi, mégpedig a hit letétemé-
nyeseként jelentkező  szervezetre vonatkozó re-
mény biztonsága. (Írásomban csak egyes kérdése-
ket vázolok fel, kihagyom például a sztálini represz-
sziók dokumentá гis, leíró szemléltetését.) 

szükségszerű  fázisa a forradalomnak; 3. a forrada-
lotnnak két stádiuma van, a demokratikus-burzsoá 
és a szocialista. Valóban: amennyiben a demokrá-
cia (ezúttal nem csak politikai értelemben), az ala-
nyok egyenértékűsége abszolút, választott értékeink 
közé tartozik, akkor nem mindegy, hogyan látunk 
neki a forradalom megvalósításának. Nem mindegy, 
minthogy nem Josif Visszarionovicsok szükségeltet-
nek ahhoz, hogy az ideológia irányítója minden 
éhséget (a Simone Weile-it) kiiktasson a „kormány-
zott alattvalóból", akinek szenvedéseit a világszel-
lem rituáléja ragyogja be kristálytiszta nemességé- 
vel és erényes céljaival. A monolitikus ideológia már 
Lenin idejében pálcát tört a pluralizmus gyakorlata 
fölött, mi több Ellensteinnak igaza van, amikor 
a sztálinizmus fenoménjának „kialakulási feltételeit 
a húszas évektől datálja. Marcuse a Die Gesell-
schaftlehre des sowjetischen Marxismusban ezt 
a kötődést hangsúlyozza túl: ő  egy szintetikus szov-
jet—marxizmus kategóriát használ, amelynek három 
fázisát különbözteti meg a) leninizmus; b) sztáliniz-
mus; c) a huszadik kongresszus utáni id őszak ide-
ológiája —, azzal, hogy a sztálinizmusnak az államra 
vonatkozó koncepciója föltétlenül a leninizmusból 
telítődik. Szerinte, Lenin alapvetđ  módszertani téve-
dése az, hogy a forradalmi alany szerepében a pro-
letariátus helyett a párt lép fel, azaz feltételez ődik 
egy olyan intézményes szervezet, amely megterem-
teni hivatott a proletariátus és az emberiség közötti 
érdekek egybeesését. 

Ám el kell mondani azt is, hogy Lenin a sztrájkjo-
gokról beszélt, valamint, hogy a „famózus" X. 
kongresszusig a frakciózás legális praxisnak számí-
tódott. Ugyancsak ismeretes Lenin álláspontja az 
állam és a pártbürokrácia elburjánzásáról. Filozófiai 
pozíciókból kiindulva az a kérdés, hogy az ideoló-
giának való alárendelés, amely sohasem az emberi-
ség affirmációjának támasza, erkölcsileg indokolha-
tó-e. Politikailag pedig az, ami Berlinguer és Ellen-
stein gondolataiból kitűnik: a politikai megosztottság 
és a pluralizmus erőszakos kiszorítása. 

Bretter György azt mondja, hogy az elvont filozófiai 
totalitásigény megvalósításának feltételei hiányoz-
tak az Október utáni periódusban; Lenin a gyakorlat 
filozófusa, ami itt azt is jelenti, hogy számára még 
nem jelentkezett feladatként a filozófiai igény ű  világ-
kép kialakítása és a „szükséges rossz" ontológiai 
kérdéseinek letisztázása. Mindez fényt vet a kérdés 
politikai vetületeire is; Lenin mindenképpen a „moz-
gó háború" teoretikusa, habár nem szabad elfelejte-
ni, hogy a monolitikus párturalom Kelet-Európában 
sem tételeződött szükségszer űségként. Ellenstein 
minduntalan arra irányul, hogy ceruzát húzzon a le-
nini és a sztálini éra között. Íme, a szétválasztás 
elve az első  világháború után a proletariátus diktatú-
ráját tévesen azonosították a párt, kés őbb pedig az 
„egy ember" diktatúrájával. Ellenstein a másik pó-
lust általánosítja, a demokrácia megerősítése nála 
a pártpluralizmuson, a politikai megosztottság intéz-
ményes létrehozásán alapul. Nem vitás, hogy Nyu-
gat-Európában a politikai megosztottság m űködése 
— persze, betartott játékszabályok keretén belül —
mérce lehet, hiszen a kelet és nyugat közötti struk-
turális különbségeket már Gramschi is fölvázolta. 
Továbbá: a gazdasági szféra f ő  ellentmondása az, 
hogy a szocialista rendszer egyrészt biztosítja a ki-
vételesen gyors gazdasági és kulturális fejl ődést, 
másrészt az adminisztratív intézkedések gátolják 

A história, azaz a sztálini fenomén kialakulása, 
természetesen a vörös Október utáni id őszakkal 
kezdődik; a könyvben ezt a forradalom és a terror 
viszonyának fejtegetése fémjelzi. Ellenstein körvo-
nalazza a tipikusan orosz feltételeket, és megterem-
ti a számára perdöntően fontos ítélkezési alapot: 
a demokrácia értelmezését. Ebben a részben ko-
moly Lenin-bírálat is rejlik, s ez a teória számára 
sem érdektelen. A demokrácia Leninnél voltakép-
pen csupán politikai kategória —így Ellenstein —, 
ezért és a történelmi tapasztalatok hiánya miatt, 
nem észlelte kellőképpen a bürokrácia jelenség-
rendszere és a politikai viszonylatok közötti össze-
függéseket, amelyeket az egypártrendszer domi-
nanciája, a demokrácia hiánya, a Cseka és a Vörös 
Hadsereg szerepe határozott meg. Nyilvánvaló, 
hogy itt az ún. eurokommunizmus egyik legfonto-
sabb kérdéskörére bukkantunk. Emlékeztetek Ber-
linguer fejtegetéseire, aki az 1921-es kronstadti 
eseményeket elemezve hasonló következtetésre jut. 
Berlinguer szerint Lenin gondolatainak jó része 
már elévültnek tekinthető , jelesül: 1. az állam és 
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a szocialista gazdaság ésszer ű  felhasználását. 
Egyesek (így pl. az olasz trockista Rissi) szerint 
a képlet ismerős: az egyik oldalon áll a munkásosz-
tály, amely megteremti az értéktöbblet tömegét, 
a másik oldalon a bürokrácia osztálya, amely, mint 
egy dinasztia, mindezt jogellenesen bekebelezi. Te-
hát a sztálinizmus új osztályt juttatott a felszínre, 
következésképpen a gazdaságban olyan bérvi-
szony alakult ki, amely lényegében azonos a t őkés 
társadalom állapotával, a különbség csak az, hogy 
a kapitalista a bürokratával helyettesít ődik. Ellen-
stein szerint az értéktöbblet ilyesfajta kisajátítása 
még nem ad okot arra, hogy dinasztiákról beszél-
jünk, mivel a feljebb vázolt jogokat nem lehetett 
apáról fiúra ruházni. Mégis megjegyzend ő , hogy 
Vranicki helyesen gondolkodik, mikor legutóbbi 
könyvében (Marksizam i socijalizam) az értéktöbb-
letre irányítja a figyelmet. Ez ugyanis feltételezi, 
hogy az adott esetben a viszony államkapitalista 
(holott a politikát szocialista er ők irányítják), és 
nem utolsósorban lehetővé teszi azt, hogy a poli-
tikai és a gazdasági szféra között inkongruencia 
álljon fenn. 

Ellenstein felfogása szerint a szocializmus távol van 
a kommunizmustól, és ez igazolja azt, hogy a szoci-
alizmus nemcsak hogy nem teremt demokratikus 
viszonyokat, de nem zárja ki a despotikus mecha-
nizmusok lehetőségét. Teoretikus végkövetkezteté-
se egyszerű : a gazdasági stimuláns és a demokrá-
cia az igazi ellenlábasai az állam teljhatalmának 
és a bürokrácia uralmának. A kérdés azonban, 
mégsem ilyen egyszer ű : a) elsősorban, egy modern 
társadalmi modell sem csupán az „alulról jött" kez-
deményezéseket veheti figyelembe; elméletileg el-
vetni a „felülrő l jött" folyamatokat (legalábbis belát-
ható időn belül) teljességgel illúzió lenne. (Más kér-
dést képez az, hogy ezek a folyamatok minek kö-
vetkeztében jönnek létre). Ez pedig a bürokráciát 
nem űzi ki a színtérről, térnyerését nem akadályoz-
za meg, csak hollétét és funkcionálásának elveit 
változtatja meg; 

Ellenstein figyelmeztet azokra a tendenciákra is, 
amelyek a bürokráciát és az etatizmust er ősítik 
a nyugati társadalmakban. Érdemes aláhúzni Gram-
schi elemzésének aktualitását, miszerint a polgári 
osztály hegemóniájának fontos csatornái a societé 
civile intézményei, amelyek nem mindig állami jelle-
gűek. 

Mivel a felülről indított kezdeményezések többek 
között „rossz pluralizmust" illuzórikus közösségeket 
teremthetnek, felvetődik a kérdés, hogy az állam 
leépítésének folyamata milyen viszonyban áll a gaz-
dasági stimuláns, értsd az árutermelés és a piac-
gazdálkodás szorgalmazásával. Úgy vélem, hogy 
ennek a problémakörnek lecsapódása Heller és Fe-
hér Az egyenlőség formáiról írott tanulmánya, amely-
nek egyik fontos preferanciája: az államosítás jogo-
sultsága ott, ahol a pontszer ű  birtoklás „méretei el-
érték vagy túlhaladták az optimális nagyságot, 
amelyen túl más mint centrális igazgatásuk nem 
lehetséges vagy nem gazdaságos". 

Ha jobban megfigyeljük Vranicki fejtegetéseit 
a politikai és a gazdasági szféra inkongruenciájáról, 
úgy szembeötlő  előnyeit ismerhetjük fel. A megol-
dás Marx érveit igazolja, az inkongruencia ugyanis 
semmiképpen nem a gazdasági dinamizmusból le-
vezetendő  reduktív modell feltétele. Viszont nem 
mond ellent annak, amit Marx a gazdaság meghatá-
rozó szerepének nevezett. A kései Lukács egy he- 

lyen azt írja, hogy a gazdaságban az individuum 
maga is csak objektum „és belátása az objektíve 
optimális lehetőségek felismerésére korlátozódik, 
és ez mindig így is marad". Habermas állásfogla-
lása hasonló: a kapitalista gazdaság Keynes el őtti 
időkre való visszatérése mozgósítaná a fasisztoid 
potenciálokat. Kétségtelen, hogy a Történelem és 
osztálytudat előlegezése „az ökonómiai szféra alá-
vetése a társadalmi élet egészének" nem szűnt 
meg utópia lenni. 
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zoltán 

szabados 
gyöngy 
zenéjének 
körülírása 

Mint minden nagy m űvészet, így Szabadosé is tüze-
tes elemzést, tanulmányokat érdemelne; de hogy 
esetünkben csak körülírásról lehet szó, annak egyik 
oka, hogy ezek megírásához nem érezzük elégsé-
gesnek tudásunkat, a másik ok pedig az, hogy az 
Uj Symposion 176. számában maga Szabados fog-
lalta össze a lehető  legtisztábban m űvészete lé-
nyegét. 

Szabados György 1979 júniusában járt el őször 
Újvidéken. Az Ifjúsági Tribün öreg Bösendorferén 
adott szólóestet. Thomas Mann a Doktor Faustus-
ban így ír a zongoráról: „Van azonban egy hang-
szer, vagyis egy zenét közvetítő  eszköz, amely 
a muzsikát hallhatóvá teszi ugyan, de félig-meddig 
érzékietlen, szinte elvont, tehát szellemi természe-
tének sajátosan megfelelő  módon teszi hallhatóvá 
— ez a hangszer a zongora, amely nem is hangszer 
abban az értelemben, mint a többi, mivel hiányzik 
belőle minden specializálódási képesség ... A zon-
gora, ha közelebbről vizsgáljuk, a muzsika közvet-
len, szuverén képviselője a maga szellemi mivoltá- 

43 ban ... " 

Szabadosnál, akárcsak Bartóknál (és hát minden 
olyan zenésznél, aki a zene archaikus rétegeib ő l 
merít), a zongorának nem a dallamformáló, hanem 
az ütőhangszeres jellege kerül előtérbe. A néger 
jazz-zongoristáknál (akiket én mindig a zongorával 
összenőve tudok csak látni) ugyanezt figyelhetjük 
meg. A zongora húrjai közé nyúlva, két karjával 
a zongora billentyűzetére csapva — simulva, Szaba-
dos a zongorának Thomas Mann említette „érzéki-
etlenségét" próbálja legyű rni. A mechanika „érzé-
ketlenségét", „távolságát" gy őzi le; a zongorahú-
rozat belülre kerül — az idegszálak lesznek húro-
zattá. 

Szabados egy-két hanggal hosszan el tud játszani 
(akár a gyerekek), e pár hang er ővonzásából nö-
veszti egy-egy kompozícióját. Ezekb ő l a mikrofor-
mákból, a bonyolult és a folyton változó harmóniák-
ból, ritmusokból, az egymásba fonódó szólamokból 
áll össze zenéjének izgalmas textúrája, Szabados 
darabjainak gazdag, mondhatni, zsúfolt zenei világa. 

A technikáról most nem is szólunk, még lekottázva 
is nehéz lenne ezt a zenét eljátszani, nemhogy az 
előadóm űvészét gerincét jelent ő  kotta (előre kész 
m ( ) nélkül kiülni és rögtönözni. Persze, ez esetben 
nem előadóművészetrő l van szó, hanem teljes egé-
szében alkotóm űvészetrő l. 

Egyes kompozíciók felépítésénél a bels ő  arányok 
néha eltolódhatnak, de az improvizációk sosem bő-
beszédűek. Kompozícióinak tömörségére legjobb 
példa a rövid, formáját tekintve is hallatlanul tiszta: 
Ima. 

Szabados Újvidéken másodszor 1980 novemberé-
ben hangversenyezett. Ezúttal triójával (Vajda Sán-
dor bőgőssel és Faragó Antal dobossal) lépett fel az 
„M"-stúdióban. 



Míg szólóban Szabados külön ritmusban játszó két 
keze, addig a trió játékában a más-más ritmusban 
játszó muzsikusok összjátéka teremti meg zenéjük 
nagy feszültség ű  poliritmikáját. A klasszikus j azz-ben 
a bőgőnek és a dobnak a zongora mellett kísér ő  
szerep jutott. Szabadosnál ennek nyoma sincs, 
mindhárom hangszer egyenrangú, a kompozíció ka-
rakterétő l függően kerül egy-egy hangszer el őtérbe. 
A nagy kifejezési szabadság soha nem megy a ze-
ne egészének rovására, hiszen a muzsikusok telje-
sen ismerik egymás gondolatait, bels ő  világát. (Bo-
csánatot kell kérnem Vajdától és Faragótól, hogy 
ezúttal nem szólok részletesebben az ő  művésze-
t(kről, amely mindenképpen kongeniális Szaba-
doséval.) 

A hatvanas években a jazz harmóniavilága, ritmusa, 
építkezése nagy változásokon megy át. Míg a leg-
több jazz-muzsikus a zene egy-egy elemének 
(a műveszi kifejtés egy-egy síkjanak) kib ővítésén 
fáradozik, Szabados, talán mindenkit ő l radikálisab-
ban, a zene egészét újítja meg. Ezt a hatalmas 
munkát csak tudatosan lehetett elvégezni. Szaba-
dos azonban minden tudatossága ellenére is els ő-
sorban invenciójára támaszkodik — pontosabban, 
ebbő l növeszti ki muzsikáját. Tudatosan betájolni 
(összefogni, formába önteni) a tudatalattit — ehhez 
nagy belső  erő  kellett. Szabadosnak és társainak 
játéka mindig valamilyen transzállapot, átlényegü-
lés. Magas hőfokú játékukban eggyéolvadnak az 
„ösztönös" és az „intellektuális" részek (ha egyál-
talán beszélhetünk külön-külön ilyen részekr ő l). 
A rögtönzéssel visszaadatott a zene bens őségessé-
ge —írtam egyszer a jazz-zenér ő l szólván. Most 
így mondanám: a rituális jellege. 

Szabados zenéjének nyitottsága miatt értelmét 
veszti a kérdés, hogy avantgard zene-e vagy jazz? 
Egyszerűen: zene. 

Művészetében (amint azt maga is többször kifejtet-
te) az építésen a hangsúly. Századunk formákat 
lazító, de új formákkal kevésbé szolgáló m űvészeté-
nek ismeretében fontos ezt leszögeznünk. Szinte 
teljes egészében rögtönözve alkotni, persze, a hi-
bák vállalását is jelenti. Számomra Szabadosnál 
ezek a hibák is — a tiszta muzsikálásra való törek-
vés ellenpontjával — zenéje közvetlenségéhez tar-
toznak. 

Az Újvidéki Jazz Napokon bemutatott 1960-as New-
port-i fesztivál filmjében láttuk Oscar Peterson trióját 
ennyire egynek, vagy ahogy Tolnai Ottó mondta: 
„egy fantasztikus operálás közben". Most Újvidé-
ken ismét egy ilyen „operációt" láthattunk. A jazz 
korábbi kötöttségeit elhagyó mai improvizációs ze-
néknél pont a muzsikusoknak ez az eggyé-zenévé 
válása lesz egyre ritkább élményünk. A kötöttségek-
kel a kötődések is eltűntek volna? Szabadosnak 
egy bonyolultabb (előre alig rögzített) zenei nyelve-
zettel is sikerült egészet alkotnia. Ennek megértésé-
hez és a jövőbeli részletes elemzések adalékául 
lényegesnek tartom kiemelni, hogy Szabados zené-
je egy hagyománynak, a magyar népzene Bartókig 
vezető  vonalának egyenes meghosszabbítása. 

Jómagam Szabadost él őben koncertezni ezen kívül 
csak Horváth Lajos heged űssel duóban hallottam 
még. Ahhoz, hogy eddigi életm űvét akár vázlatosan 
áttekintsük, ismerni kellene régebbi együtteseit, az 

általa vezetett Kortárs Zenei M űhely munkáját, Tóth 
János filmjeihez írt kísér őzenéjét (stb.) is. 

„A minimális rögzítést is elkerülve, teljesen szaba-
don játszani, ez volna az ideális" — mondta egyik 
beszélgetésünkkor Szabados kapcsán Domonkos 
István. Sikerülhet-e az emberi szellemnek a kon-
venciók vonzását elkerülve, a teljes nyitottsághoz 
eljutni? Szabados e nagy lehetőségért birkózik. 

Minden bizonnyal erre gondolt Tolnai Ottó is, mikor 
Szabadost, mint nagy „utópistát" említi. Hogyan 
komponálhat egy XX. századi zeneszerz ő? „Seho-
gyan — hangzott Bartók válasza —, de azén az 
ember dolgozik." Ez a „de azért" Bartók Concertó-
jának ünnepi körtánca, Szabados Csíki verbunkja, 
Tánczenéje, Csontvárt' és Tóth Menyhért képeinek 
sugárzása. Ez a melegség, életigenlés, szeretet, 
hit, vagy hívjuk akárhogyan, az, ami — véleményem 
szerint — a keleti művész többletét jelenti. Szaba-
dosról beszélve, nemcsak m űvészetük rokon voná-
sai miatt említettem Bartókot, Csontvárt't, Tóth 
Menyhértet, a magyar és a világ m űvészetének 
e nagyjait, hanem, mert Szabadost m űvészi nagy-
ságában is melléjük állítanám. 

Néhány mondatban szólnunk kell Szabadosról, az 
emberrő l is. Nemcsak a barát szólhatna róla, hanem 
mindnyájan, akik legutóbb Újvidéken vele lehettünk. 
A zenéjéből áradó intenzitást legkisebb gesztusá-
ban is érezhettük. Szabadosnak, az embernek 
a melegsége, jellemének markánssága, acélossága 
számomra valahogy mindig Bartókot is idézi. Persze 
ilyen zenét csak ilyen ember játszhat,vagy ahogy 
ezt Szabados megfogalmazta ars poeticájában: 
„Ugyanis vallom azt, hogy a m űvészet nem auto-
nóm világ, hanem mindennel teljes összefüggés-
ben van. Csak úgy m űvészet, akként m űvészet, 
annyiban művészet." 

A legnagyobb disszonancia Szabados m űvészete 
és művészetének fogadtatása, megbecsülése kö-
zött van. Egy improvizációs m űvészetet természe-
téből következően folyamatosan rögzíteni kellene. 
Ezzel szemben Szabados húszéves munkásságát 
mindössze egy-két rádiósfelvétel, és egy hangle-
mez dokumentálja. Szinte hihetetlen, hogy Szaba-
dos, aki egyike a világ élvonalába tartozó muzsiku-
soknak, művészetéhez a társadalmi elismerést és 
támogatást nem kapja meg. Az a tény, hogy m űvé-
szete eddig nem lett kultúránknak és köztudatunk-
nak szerves része, a magyar zenekritikusok óriási 
tévedésén is múlott. Ezt a hibát még nem kés ő  
kijavítani. 
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1.a 
miles 
davis 
kvintett  

Az ötvenes évek a jazz szempontjából a bőség, 
a crescrendo évei: a jazz-m űhelyek, fesztiválok, jam 
sessionek, éjjeli klubok, stúdiók ihlet ő  atmoszférájá-
ban egymással párhuzamban, más és más formai 
illetve tartalmi stílusjegyeket hordozó kísérletek szü-
letnek, növik túl egymást, olvadnak eggyé, vagy 
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forgács 
béla 

miles 
davis 
1956-os 
lemezei 

Ez irányzatok egyik legél őbb, legfrissebb hajtása 
minden bizonnyal Miles Davisé volt, ki ez évek jazz 
zenéjének egyik meghatározó egyénisége, s ha 
bárki felvázolja a jazz fejl ődését, Armstrong, Parker, 
Mingus Coltrane stb. mellett Miles Davis is ott sze-
repel a jazz apostolai között, mint a jazz egyik leg-
nagyobb lírikusa. 
Tizenévesen Parker bebop kvintettjének a tagja; az 
1945 és 1951 közötti időszak legjelentősebb állo-
mása a Capitol Orchestra és a cool stílus, s az ezt 
követő  időszakban talál rá egyéni hangjára, telje-
sedik ki zenéjének alapvető  konceptusa. Davis nem 
tagadja meg zenésztársainak (Armstrong, Gillespie, 
Coleman Hawkins) jelentőségét, de hamar eljut 
a felszabadító felismerésig, hogy csakis a maga 
belső  szignáljait követve, saját ütőerején tartva ke-
zét, juthat el lírai „zeneleltározásáig". Ezt látszanak 
igazolni szavai is: „En nem ,hallgatom' más muzsiku-
sok zenéjét, csak a magaméra gondolok." 

1956-ban alakítja meg azt a kvintettet, amelynek 
tagjai ma már a jazz klasszikusainak, halhatatlanjai-
nak számítanak; nemzedékének —elképzeléseihez 
és zenei világához közel álló — „legjobbjait" gy ű jtve 
maga köré, ideális szellemi társakra találva John 
Coltrane (tenorszaxofon), Red Garland (zongora), 
Paul Chambers (bőgő) és Philly Joe Jones (dob) 
személyében. Az együttes jazz-történeti jelent ősé-
gét sokan Louis Armstrong Hot Five sorozatához 
hasonlítják. 
Tudomásom szerint öt-hat, 1956-os felvételeket tar- 
talmazó Davis lemezt jelentettek meg mindeddig, 
ezért kellene külön szólni e korszakáról, többek kö- 



zött zenéjének az újszerűségén, frisseségén túlmu-
tató volta miatt is. Davis szintetizáló m űvész: a be-
top és a cool tisztítótüzét megjárva egy sajátságos 
impulzivitású, finoman desztillált lírai hevületbe ön-
tötte a bebop intenzitását, gördülékenységét, a cool 
fű tetlenségét és visszafogottságát, megkerülve az 
intellektualizmus minden olyan felhangját, amely 
fékezné zenéjét, egy „bilincstelen", tágas s mégis 
határozott medrű  muzsikát teremtve meg. 
A két stílus lényegi, olykor összeegyeztethetetlen-
nek mutatkozó komponenseit állítja szembe, illetve 
gyúrja egynem ű  anyaggá, állítja zenéjének homlok-
terébe. 

Új volt ezeken a felvételeken Davis trombitájának 
„mélyh ű téses" hangszíne, monológszer űen építke-
ző , magányosan deklamáló dallamvezetése, amely-
hez mintegy ellenpólusként kapcsolódott Coltrane 
kitörő , robbanékony improvizációja, gesztikus ka-
rakterű , nyers hangú szaxofonja, egy merőben más 
irányt, zenei felfogást sejtetve; Red Garland lágy 
melódia mozgása, billentései; Philly Joe Jones pat-
togó, szikrázó vagy simulékony dobolása, „mintegy 
átengedve saját magán a ritmust" (Pernye András); 
Paul Chambers meleg basszusszólamai, feleletei; 
ben a dallamok, a rögtönzések és a ritmusdialógu-
az együttes egybeolvadó, homogén játéka, amely-
sok örvénylettek, köröztek muzsikustól muzsikusig, 
hangszertő l hangszerig. 

2.a 
round 
about 
midnight 

Miles Davis nevével sok évvel ezel őtt találkoztam 
először elektronikus korszakának néhány lemezét 
hallgatva. Arra a Davisre, akit megszerettem a Round 
about Midnight (Éjfél körül) cím ű  Monk téma hallga-
tása közben találtam rá, ez a magányt sugárzó, 
sötét alaptónusú ballada, amely az els ő  mélyebb, 
intenzívebb kontaktust jelentette, ébresztette fel 
bennem a közelítés, a megismerés vágyát: a lehe-
letszerűen sikló trombitajáték, a szaxofon alig hall-
ható, a „csöndbe" szőtt hangfürtjei, fuvallatai, majd 
kipattanó improvizációja, a zongora puhán zsongó 
akkordjai, a dob és a b őgő  halk suhogása, mintha 
mindegyik muzsikus egy közös áramköd teremtene 
hangszerével, egy tő lük függetlenül létezni nem tu-
dó testrésszel. Ettő l kezdve érzem a nem sz ű nő  
Davis-éhséget. 

3. miles 
davis 
balladái 

A Jugoton lemezkiadó jóvoltából 1980. els ő  felében 
egy Miles Davis kettős album jelent meg; a Workin 
és a Steamin című  lemezek 1956-ban készült, egy 
trióban játszott, tizennégy témát foglalnak magukba. 
Ezeken a lemezeken is tetten érhetjük zenei nyelve-
zetének legszembeötlőbb vonásait, elsősorban 
azokban a különös varázsú, a magányból építkez ő  
balladáiban, amelyeket utánozhatatlan bens ő  au-
tentikussággal telítve szólaltat meg. 

Davist hallván akaratlanul is a m ű - és a népballadák 
hangulatára kell gondolnom, amelyekben mint egy 
„ősmagban" egyesülnek, sorjáznak a drámai és 
lírai elemek, bennük találni a m ű faj ritmusánál, izzá- 
sánál és zeneiségénél fogva hozzá rokonítható mili őt. 
Ezekben a Davis-központú számokban, ha áttéte- 
lesen is, de tovább él a népballadákból kivonatolt 
drámai töménység és feszültség, amely a lírai mély- 
ség ű , ám sohasem túlcsorduló játékában átlényegül, 
oldottabbá lesz, miközben mégis mérhetetlen ener- 
giát, érzelmi hőt bocsát ki magából. Mintha csak 
Davis trombitájában Paul Verlaine balladájának két 
sorát hallanám lebegni, érezném hangokká olvadni: 

„A vén parkban didereg a magány, 
s két árnyék suhan át az éjszakán." 
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mire 
Jo 
az 
irodalomelmélet? 

folyóiratszemle 

radics 
viktória 

Az irodalomelmélet másik jellegzetessége Nyir ő  
szerint, hogy míg az empirikus kutatások az iroda-
lomnak csak egy-egy aspektusára korlátozódnak, 
addig „az irodalomelmélet az irodalmat - igaz, 
elvont síkon -egészében látja" és így olyan jelen-
ségek kutatására is vállalkozik, melyek az empirikus 
kutatási ágakban problémaként fel sem merülnek, 
de valamennyi ág tárgykörével érintkeznek. Ilyenek 
például 1. az irodalom mint irodalom, 2. az irodalom 
mint művészet, 3. az irodalom mint társadalmi tu-
datforma törvényszer űségei és funkciói. 

Az irodalomtudomány fogalmi rendszerének, mód-
szereinek vizsgálata, más tudományok (nyelvtudo-
mány, szemiotika stb.) eredményeinek az irodalom-
tudományba való átültetése is az irodalomelmélet 
metatudományos funkcióinak körébe tartozik. 

Az irodalomelmélet metatudományos státuszát ér-
telmezi Bonyhai Gábor tanulmánya. Bonyhai Tarski 
és Carnap logikai-szemantikai teóriájából indul ki, 
miszerint van tárgynyelv (dolgokról szóló nyelv) és 
metanyelv (nyelvekről szóló nyelv), mégpedig kü-
lönböző  szintű  metanyelvek (pl. amelyik nyelvekr ő l 
szóló nyelvekről szól), és arra a következtetésre jut, 
hogy „az irodalomelmélet tárgya nem az irodalom, 
hanem az irodalmat leíró elmélet, azaz az irodalom-
tudomány", tehát az irodalomelmélet metaelmélet, 
funkciója az irodalomról való beszéd vizsgálata. Az 
irodalomról való beszéd specifikuma, hogy tárgya, 
az irodalom is szemiotikai-intencionális, nyelvi jel-
leg ű  az irodalomtudomány tehát másodlagos kom-
munikáció. „Egy korszerű  irodalomelméletnek a leg-
fontosabb feladata, hogy az irodalmat a maga 
sajátosan kommunikatív, szemiotikai-axiológiai ter-
mészetében mutassa be, állandó összefüggésben 
a róla szóló másodlagos kommunikációkkal... te-
hát egy szemioaxiológiai, történeti térben" - szöge-
zi le Bonyhai. 

Még számos érdekes tanulmány található a Litera-
tura e számában. Varga László az irodalomelméleti 
fogalmaknak a kortárs irodalomra való alkalmazásá-
val foglalkozik. Az új irodalmi jelenségek természet-
szerű leg, mivel újak, nem magyarázhatók meg 
egyszerűen a már kanonizálódott irodalomelméleti 
fogalmakkal; a kortárs irodalom tehát szükségessé 
teszi az e téren való újításokat és reformokat. De 
az irodalomelmélet -részben a kritika közvetítésé-
vel -szintén visszahat az irodalom formálódására. 
(Az orosz futuristák és az Opojaz között különösen 
érezhető  volt ez a kölcsönhatás.) 

Bojtár Endre Strukturalizmus és metafizika között 
című  tanulmányában az irodalmi alkotás struktura-
lista és metafizikus megközelítése között tesz kü-
lönbséget. Az utóbbi m űvelő i az irodalomtudományt 
önellentmondásnak tartják, az irodalmi alkotást 
megmagyarázhatatlannak tételezik, az esztétika, 
a filozófia, a vallás metafizikus fogalmaival operál-
nak, eltúlozva a m űalkotás individualitását. A struk-
turalista irodalommagyarázat ezzel szemben olyan 
tudományos eljárás, mely „az egyedivel szemben 
a művek állandó elemeit kívánja megragadni". Boj-
tár szerint innen ered a metafizika szükségessége: 
az egyszerit, az individuálisat, a költ ő i hatást struk-
turalista m űelemzéssel nem lehet megmagyarázni. 

A vajdasági magyar irodalomtörténet-írásra és iro-
dalomkritikára - kevés kivétellel - az elméleti 
igénytelenség jellemző . A „mire jó az irodalomelmé-
let" kérdés pejoratív értelm ű  szónoki kérdéssé vált. 
Az efféle közhangulat ellenére és végett felhívnám 
a figyelmet a Literatura c. folyóirat 1980/2. számára, 
benne Az irodalomelmélet tárgya és módszere 
c. tematikus blokkra. Az itt közölt kilenc tanulmány 
a budapesti Irodalomtudományi Intézet konferenciá-
jának előadásait tartalmazza. Minden tanulmányt 
a konferencián elhangzott vita ismertetése követ. 

Az irodalomtudomány rendszert alkot; maga aszó 
gyűjtőfogalom, az irodalom különböző  területeit, je-
lenségeit más-más aspektusokból vizsgáló tudo-
mányágak közös neve. Ezeknek a tudományágak-
nak többé-kevésbé meghatározott kutatási területük 
és módszereik vannak. Hol a helye, mi a tárgya 
és milyen a módszere az irodalomelméletnek az 
irodalomtudományi ágak között - ezzel a kérdéssel 
elsősorban Nyirő  Lajos és Bonyhai Gábor tanulmá-
nya foglalkozik. Mindkét szerző  tudományelméleti 
hozzáállással Iát a probléma fejtegetéséhez: a kuta-
tások logikai szintjére figyelnek. 

Mint minden tudománynak, az irodalomtudomány-
nak is vannak empirikus és elméleti ágai. Empirikus 
kutatásokkal foglalkozik az irodalomtörténet, a kriti-
ka, a verstan, a stilisztika, a texto ►ógia. Vizsgálódá-
saik során ezek a tudományágak olyan általános-
elméleti megállapításokhoz, megfigyelésekhez jut-
nak, melyeknek további vizsgálata már túllépi az 
adott ág hatáskörét, nem kutatható annak módsze-
reivel. „Az irodalomelmélet az irodalomnak az 
empirikus kutatások által megállapított vagy meg-
fogalmazott elvont, általános jelenségeit veszi 
birtokba" - állapítja meg Nyir ő . Tehát ami az 
egyes empirikus kutatásokban végpont, az az iro-
dalomelmélet tárgykörébe kerülve kiindulóponttá vá- 
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A két módszer kölcsönös elégtelensége nyilvánvaló. 
Az egyik lehetséges megoldás a metafizikus tétel 
strukturalista bizonyítása (Mukarovsky módszere). 
Ami fontos: a két módszer különválasztása. Hadd 
idézzem itt S. J. Schmidt szavait: „Az irodalomtudo-
mánynak szemben kell állnia tárgyainak egyedisé-
gével és e tárgyak mindenkori szubjektív befogadó-
jának ez egyediségével ahhoz, hogy interszubjektí-
ve elfogadható kijelentési rendszerként megfogal-
mazódhasson. Ez egyáltalán nem hat károsan ku-
tatásaira és eredményeire, hiszen nem siklik el 
a szövegek és a befogadás módjainak egyedisége 
fölött, hanem csak más helyet jelöl ki neki az elmé-
let által vezérelt kutatási tevékenységben". 

Bernáth Árpád Az elbeszélés vizsgálatának kérdé-
sei című  tanulmányában azt igyekszik bizonyítani, 
hogy a narráció, az elbeszélés mint közlésmód 
nem feltétlenül m űnemkonstituáló jegy, vizsgálatá- 

val (a szöveget nyelvi megnyilatkozásnak fogva fel) 
nem meríthétök ki az epika jellemz ő i. Bérnáth 
a szövegvilág (amit a narráció megjelenít), a cse-
lekmény- illetve eseménysor vizsgálatát tartja ter- 
mékenyebbnek. 

Felhívnám még a figyelmet Vigh Árpád A mű  mint 
a szöveg példasága c. tanulmányára, mely szintén 
a konferencián hangzott el, de nem a Literatura, 
hanem az Irodalomtörténeti Közlemények 1979/4-
es száma közölte. Vigh elutasítja azokat a nézete-
ket, melyek az irodalmiság kritériumát a nyelvben, 
a kifejezésmódban látják, s ezzel a szövegközpontú 
„objektív analízis" elégségességét is cáfolja. Logi-
kai érvelések és fejtegetések során Vigh arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy a szöveg irodalmiságának 
kritériuma annak példasága (ami „másságát, meta-
forikusságát, nem elsődlegesen informatív termé-
szetét jelenti") lehet. 

fekete 
j. јбzsef 

miért 
nincs 
utószava 
a 
vajdasági 
könyvnek? 

Könyvkiadásunk jellegzetes problémája, hogy a ki-
adványokat bármiféle magyarázat, vagy indoklás 
nélkül ereszti szélnek. Mi másnak nevezhetnénk azt 
a gesztust, ahogyan a könyvkiadó egyetlen kísér ő  
szó nélkül meneszti az üzletekbe a könyveket, le-
gyen szó elsőkönyves íróról, vagy közismert alkotó-
ról. Pedig egy jól fogalmazott elő- vagy utószót ol-
vasó és ítész egyaránt szívesen fogadna (ez utóbbi, 
ha nem másért, hát a szembehelyezkedés lehet ő-
ségéért). 

Bármennyire is kis szellemi közösségben élünk, 
szépíróinkat, költőinket, tanulmányíróinkat nem is-
merjük, szövegeiket még kevésbé. A könyvekben 
amúgy is sok az üres, kihasználatlan lap, a véd ő-
borítótól kezdve a tartalommutató vagy a címoldal 
körüli töltelékoldalakig tehát még csak új lapok be-
iktatására sem lenne szükség, hogy az író fényké-
pét, alapvető  életrajzi adatait, munkásságának rövid 

ismertetőjét a könyvvel együtt kézhez kapja az 
olvasó. A mai gyakorlat szerint azonban Bori Imre 
alapvetđ  kézikönyveit kell lapozgatnunk, esetleg 
a napisajtóban találkozhatunk egy-egy jegyzettel 
a szóban forgó könyvrő l, de mindenképpen árgus 
szemmel kell követnünk irodalmi folyóirataink kriti-
káit. (Erre azonban az olvasó nem hajlandó, és nem 
is követelhetjük meg tő le, hogy filológiai búvárko-
dásra pazarolja idejét). S noha a könyvek ára az 
ellenkezőjét bizonyítja, könyveink mégsem csupán 
a szakemberek részére íródnak. 

Az olvasónevelés szempontjából nagy mulasztás az 
előszók és utószók hiánya. Az eddigi gyakorlat ki-
merült a fülszövegek közlésében. Hogy mennyire 
felemás „m űfaj" a fülszöveg, nem kell túlzottan 
hangsúlyoznunk. Egyik változata szerint a szerz ő  
maga írja meg — pl. Balázs A tt ila: Cuniculus, Tolnai 
Ottó: Világpor, Tóth Ferenc: Csontomiglan, csonto-
diglan stb. kötetekben —, de ezek a fülszövegek 
csupán az érdeklődés felkeltését szolgálják, ugyanis 
tovább misztifikálják a szöveget. Más esetekben 
meg a kiadó biggyeszt a véd őborítóra néhány soros 
megjegyzést, ami nem más, mint üres frázispufog-
tatás, lásd: Németh István: Kertmozi (ahol a kiadói 
anonimitást egy jókora sajtóhiba is tetézi), Cs. 
Simon István: Ahogy a vadkörtefa stb. köteteket. 
Tanulmányköteteink esetében már jobb a helyzet, 
Ugyanis a szerző i előszók és utószók funkcionáli-
sak, lásd: Bányai János: Könyv és kritika, Végei 
László: A vers kihívása, Bosnyák István: Szóakció 
stb. Fel kell tehát tennünk a kérdést, hogy miért 
nincs elő- vagy utószavuk a jugoszláviai magyar 
irodalom olyan kapitális, megkerülhetetlen eredmé-
nyeinek, mint pl. Brasnyó István Familialanak, vagy 
Tolnai versesköteteinek?! Hiszen az olvasás irányí-
tásában óriási szerepet játszhat az ért ő  kommentár, 
ami kiemeli az alkotó prózájának vagy lírájának né-
hány lényeges momentumát, felvet néhány olvasási 
és értékelési szempontot stb. A könyvkiadás proce-
dúrájának szerves része a recenzió. Ha már úgyis 
megvan valahol az a kis értékel ő  szöveg, miért ne 
kerülhetne az olvasó elé, hogy legalább megtudjuk 
belőle, miért került a könyv kiadásra. Már a recen-
ziók megjelentetése is nagy gyakorlati hasznot je-
lentene az olvasók számára, a kritikai szemmel 
íródott utószókról nem is beszélve. 48 
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kontraverz 
vers 
II. 

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ~~ _ 
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ~ 

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа , 
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ,  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ,  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааг  
аааааааа .ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа : 
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааг  
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа . 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaF 
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааг  
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааг  
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа • 
аааааа .ааааааааааааааааааааааааааааааааааааР ' 
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа -  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ~аи~ 

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ~~ _ 
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа t 
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ~ 

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ~ 

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааа .ааааааааааааааааа ~аааа , 
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ~ 

a  ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа . 
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ааааааааааааааа 'аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaF 
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа *l ааааааааааааааааааааааааае  
a  аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааы  
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaF 
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
аааааааааа .aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaF 
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
ааааааааааааааааааааааааааа aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar 
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ~ 

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
аааааааааааааааааааааааааааааааа aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaF 
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааар  
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ~ 

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааар  
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааар  ° 
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