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„Mondjátok, hol itt a klozett?" 

(B. Sz. Gy.) 

Erre („erre-arra") helyezni 
a hangsúlyt, fölöttébb korszerű  módszerre, lévén — 
téve törékeny tönkre formás fejet — változatlan 

a termés. 
Ülünk a termeszeken és álmodunk. — 

Az ablakot, mint számat a falat el őtt, 
kitárom, s szem-szobám bekapja a „tájat", 
sehonnan ittlevőt. 

Mint akárki más, magam is, szép nagy elefánt: 
se itt, se ott. 

Belő lem minden kiáll, már csak b ő röm 
tart össze, ne hulljon szét a tartalom — e faltól-falig 

szőnyegen — mindörökre. 
— Szántanak a létben a megmaradás kivénhedt ekéi. 
Ama feloszlatott liturgikus tevelygések. 
(Kikémlelek a feltúrt réteg alul.) 

Egy utolsó feddés — szinte jelentésvesztés minden 
mozgás —; 
tehát, csak néhány pillanatnyi fegyelem (el ő re, hátra) 

— de mit tehet ekkor már az önfeledt képzelet. 
Ki segíthet 

edénybe gyű jteni, mint elhasznált tárgyakat, az 
álmokat. 
Kiegyenlítve magunkkal — új megvalósulásban —

mi lenne megoldás. — 
Mint felhizlalt állatban az ürülék, kóválygunk 
a folyamatban. 

— Hinni, vagy elvetni. 
És itt már nem is mi, de: ők, és mindenkor ők, 
kik ítélkeznek felszentelt dolgaink fölött. — 
(Mint vízcseppekb ő l eresz alatt a jégcsap —

mindebbő l ami összeállhat... 
„Amit még ennek kölcsönözni kell, az a valóság. " ) 

' P. Reverdy 



mészöly 
miklós 

ma  
ász 

(beszélgetés, 
próba nélkül) 

(schaar erzsébet emlékének) 
vitt tibornak öreg barátsággal 

Ismered a Makk Ászt? Ott guggol, kucorog a tűz körül, elég rongyul megrakott kis tűz, de 
azért mégis csak láng, már ahogy Piatnik mester elképzelte. Mindegy. Oda lehet kuco- 
rodni melléje, melegedni lehet, tűz, a Makk Ász nem válogatós, csak makacs, ha ő  me-
legszik, akkor őrzi is a tüzet.. . 

A szomszédokkal gyakrabban esik meg, hogy ritkán találkoznak; talán mert szomszédok, jobban bíznak az 
időben? Úgyis kézügyben vannak - minek a sietség. 
Meglehet, hogy ez is térprobléma - valamiképpen? 
T.-vel már nagyon régóta nem találkoztunk össze; nekem a sötét ablakok, neki a roggyant kis Citroén az 
ellenő rző  bizonyság, hogy otthon vagyok-e vagy ő  nincs éppen otthon. Az egyik reggel jól összejött minden. 
- Egy kávé? 
- Kösz, már túl vagyok. Bár egy kávén sosem lehet eléggé... 
- Nem kell úgy ordítanod, hallom. Amilyen kicsi ez a dán masina (mutatja a fülében), akkora hangja van. Mint 
egy májusi hangszórónak. 
- Látod! Hiába szaporodik bennünk a fém, mit tud csinálni. Spiritualizálódik. 
A stílus tehát a régi; akár tizenöt év el őtti; az izmusok tovasüllyedtek alatta. S persze, a ház - a szobák, a tár-
gyak. Már csak „szakmai ártalom" okából is, az antennáim nyomban m űködésbe lépnek. Rögzítek, össze-
hasonlítok, kapcsolatba hozok, képzelgek, bonyolítok, tisztázok, nyomozok. Vagy legpontosabban: semmit 
se csinálok. Mindent hagyok. E. magába mélyedt műtermére Iátok ki a nyitott ajtón - mintha egy inaktív 
vakáció közben lepném meg a pillantásommal. A sok fehér, a gipsz, a fejek, a tömbök; a vázlatos, a majd-
nem slendriánul kijelölt terek végleges végérvenyessége. „ A szobrászn ő  nincs itthon; egy kis dolga van, 
kiment a Térbe." 
- Melegítsem? 
- Dehogy... Ahogy van, úgy jó. Csak mindent in flagranti. 
-Öregem, így igaz! Egy Shakespeare vagy Michelangelo - a dolgok ott vannak, ahová ők nyúltak. Azok a 
dolgok. Minden más cukor a kávéban. 
- Vagy csak olyan „fölmelegítés"... 
- Igen! De ha egyszer meleg, akkor csak az jöhet szóba. 
- Csak az. A többi konyhai trükk. 
Jó bizonysággal tölt el, hogy a szép antik asztalt még mindig az olcsó, piros dekorációs anyagból kiszabott 
terítő  fedi. Ez is hamisítatlan in flagranti. Közben a csend átlépked a szobán, s valahol halkan becsuk egy 
ajtót. Így minden a legnagyobb rendben van.  Minden  teszi és éli a maga elkerülhetetlenségét - semmi nem 
lép ki, és nem lép be illetéktelenül, minden a Téren belül rendeződik tovább. Az érkezés, és a távozás is. 
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Az átrium-kicsi udvar felé nagy háromszárnyas üvegajtó. A függöny még nincs félrehúzva (a magunkfajtá-
nak meglehetősen korán van még, alig kilenc óra). A sárga függöny mögött árnyék suhan el, kés őbb tompa 
csattanás hallatszik kintrő l. Kamasz zörejek. Még később valami fémes és azonosíthatatlan. Éjidőn bádog-
csatorna zúg, csörren - nappalra visszamaradt éjszakai asszociációk. A kutya, a puli, hajszálra olyan, mint a 
régi, az elődje. És pontosan ugyanúgy idegesíti, ha nem nézhet be az üvegajtón, mint az el ődjét. Még az is 
lehet, hogy ugyanazt a bádog virágtartót verte le odakint (és hiába egy másikat) - de hát éppen ez a miszté-
rium. Körforgó misztérium. 
- Tejet? 
- Nem, nem... A kávéhoz túl fehér. 
Nevetünk. 
- Persze, kontraszt - fújja a füstöt T. - Persze, mi az, hogy kontraszt? - és nem elkomolyodik a kérdést ő l, 
inkább csak körvonalasabbra fogja a hallgatásunkat. Valószín ű leg az anyaggal is így tesz, mikor formázás 
előtt először veszi a kezébe. 
- Nézd, én nem tudok egyedül élni. Nem is szabad. 
Nem én írom ezt kurziváltan, ő  mondja így; s valahogy így is marad ott az asztal fölött, valamilyen kitágult 
értelemmel. S mert jobbat nem tudok (meg jól is esik így emlékezni), magamat ismételve kalandoznak el a 
gondolataim - „Akik ismerték E.-t, tudják milyen éber tétovasággal mozgott a szabadban. A téri tágasság 
másképp volt élménye, mint nekünk. Vonzotta és szorongott t ő le. A Nagy Színtérként élte át, amelyb ő l ki kell 
szakítanunk a csak nekünk szólót, ahol megvethetjük lábunkat: a Kis Színteret, az emberszabásút... A téri 
tágasság síkokkal, falakkal körbesáncolt oázisát, ahol- legalábbis remélni lehet - semmi nem romolhat el, 
ami érték... Valószín ű , hogy ez a gyermekesen makacs igényesség - hogy minden a helyére kerüljön, és ott 
is maradjon -épp ez tette képessé, hogy még élesebb szemmel nézzen ki azokon a rejtelmes ablakokon, 
amelyeket a kompozícióiba beleépített... Az ő  ajtókkal, ablakokkal megbontott terei: tükörsíkokkal meg-
sokszorozott szembesítései; különös lényalakjai, akiket mindig úgy érünk tetten, hogy éppen útközben el 
sem indulnak; a magányos és megbicsaklott tárgyak, melyeket mintha egy sugárzó temet őbő l kölcsönzött 
volna; a megdermesztett id ő , mely a néma robbanások feszültségével mégis epikussá tud lenni a kompozí-
cióiban, egy nem múló és megváltatlan jelen id őbe forrasztva össze az elmúltat és a lehetséges jöv őt -
mindez a Kis Színtér, a Ház, az egymás tér-közegébe zsúfolt emberi létezés illuziótlan siratása  is..."  
T. azonban makacsul nem engedi ki kezéb ől a fölkapott szálat. 
- Szerintem napvilágos. Ezeknek, egy Shakespearnak, Michelangelónak.. . 
- Leonardónak... 
- Na jó! Aztán térdeljűnk le... Ezeknek zárt terük van, öregem! De milyen! És egyáltalán mi lehet még ezen a 
zártságon kívül? Ugye, ahogy egy hajó... ahogy nekiindul... kérdezheted, hogy „mi az, elmész?", és mind-
járt kapod is a választ: „Nem látod? Most jövök vissza!" Hát ezek a csodák. Csak akkor hol kucorog a sze-
gény Makk Asz? Vagy mindenki az? Még ezek is? 
-Makk Asz...? 
- Eh, ismered. Piatnik mester meg ez az egész... -Aztán hirtelen, felvillanyozottan. - Van ezzel kapcsolat-
ban egy óriási ötletem. Kép vagy vízió, nem is tudom... Röviden, de benne van a lényeg. Talán becketti egy 
kicsit - bár a fene tudja... 
- Közép-kelet-európai? -próbálom ugratni. 
ÜI velem szemben, és kamaszosan lobog a lelkesedést ől az élével felém fordított, keser űmandula-éles-
ségű  arc. Amennyi „gyermekesség" és nyíltság van a pillantásában, fajsúlyra-mennyiségre ugyanannyi ra-
cionális irónia. 
- Mondasz valamit. Bennünket nem lehet überolni. 
És mint egyszer E. - „E. egyszer fölemelt az öléb ől egy csomó sű rűn teleírt irkalapot. ,Ezt olvassa el' mond-
ta. ,Magaíró. Mit lehet ezzel csinálni? Én nem értek hozzá, én csak elkezdtem írni?' Egy kisfilm vázlata  volt-
egy házról. Falak, ajtók, ablakok, lépcs ők és boltívek, ki- és beszögelések pontos leírása, az arányok és a 
fény-árnyék aprólékos részletezése. Egy bels ő-tér-univerzum, amely nem támaszkodik, mert nem is tá-
maszkodhatik semmi külsőre, hiszen teljesen szabadon áll egy tágas térségen. Ház, amely csak a maga 
belső  architektúrájába kapaszkodhatik meg, hogy egyáltalán legyen; hogy gátat és szót emeljen az ellen a 
határtalanság és csend ellen, amely körülveszi. Ebben a házban egyetlen szó sem hangzik el. A lakók hol itt 
tűnnek fel, hol ott; s akár egy csillagcsalád tagjai, a ház-megszabta térben járják a maguk pályáit. S ebben a 
néma felbukkanásban és elt űnésben, akarva-akaratlan is megfogalmazódik a lehetséges kapcsolatok min-
den változata - megváltatlanul. Mikor végigoolvastam a vázlatot , indulatosan kikapta a kezemből. - ,Még 
nincs befejezve ... De hogy lehet ezt befejezni?!' - kérdezte ; és olyan ingerült segélykérés volt a pillantásáb-
an, mely már nem nekem szólt... " -történt egyszer így, amikor E. fölemelt az öléb ő l egy csomó sűrűn telel rt 
irkalapot. 
T. még mindig az el őbbi ugratáson t űnődik, látszik, hogy a horog beleakadt; s megismétli: 
- Tényleg mondasz valamit. Bennünket nem lehet übe гolni. - Aztán gyorsan hangot vált, harapja a füstöt. -
Tudod, hogy kezdődött? Valami megbízatás volt, Szeged kérte, hogy csináljak díszleteket a Leerhez. Jó 
feladatnak látszott, kint a szabadban, ott aztán van tér, lehet játszani. Persze hogy belementem. Mozgó 
díszleteket gondoltam ki, kis kerekeik voltak, és mindegyikben ült egy ember - egy Kempelen, érted? Aki 
tényleg tudja, hogy egy szituációban hogyan kell a díszleteket tologatni. Jó hat-hét méteres prizmák voltak, 
és azok mozogtak. Szerettem. 
- Hát még, ha Kempelen is te lehettél volna... 
- Azt nem! Az már nem azén asztalom. Nem a miénk. Én a prizmákat adtam, tessék. A többi a hivatásos ren-
dező  dolga... 
Majd hosszabb csend után: 
- Bár az, tudod, hogy mib ő l mi lesz, és mit mond... 
(A „színpadi beállításunk" éppen szerencsés, mert a vitrinben éppen tükröződik az arca. Az üveg mögött a 106 



kedvenc kisplasztikák, a nagy kompozíciók egyik-másikának nemes anyagból készített mása. Kevés kivé-
tellel mind ugyanolyan, idegszálra lecsupaszított vallomás, tiltakozás, megrendülés, áhitat. Néha már a 
puszta matematika, a puszta geometria antropomorfizált vég-csapadéka. A megfagyott működés, a kiope-
rált elv maga.) 
T. látja, hogy nézem a vitrint (és nem tudja, hogy az üvegen tükröz ődő  arcát nézem). Odamutat a vitrin alsó 
polcára. 
- Nézd csak, ott a sarokban, ott van az a ketrec, és benne azok az ezek meg azok, figuraszer űségek, szóval, 
ami van... ami odavaló. Régi már. Még kint a régi házban született, nyáron megbolondultam a krampácso-
lástól, a végén odaálltam az ablakba, és hallgattam, mit beszélnek közben. Szidták Rákosit. Na jó. Aki kram-
pácsol, attól nem lehet várni, hogy a Csak egy kislányt fújja. Én meg visszamentem a m űhelybe, és néhány 
óra alatt kifaragtam ezt. Aztán sok év múlva idejön valaki, egy igazgató, egy múzeumigazgató. Volt szeme, 
már ahogy körülnézett, láttam, de végül csak ez kellett neki, ez a ketrec. Azt mondta, hogy ez 
a „tömény, időtlen fasizmus". Persze, nem mondtam neki semmit. Hiszen az ilyesmi, mint ez a ketrec is, 
világos, hogy túl meg fölötte meg előtte van... Más. Kell meg szabad meg lehet is betájolni... de akkor is 
megmarad másnak. 
Most egy kicsit öregebb a pillantása; talán épp attól, hogy még frissebben éles. 
—Érted? 
- Persze. 
- Tudod, kell ehhez alázat is. Nem indulat. Alázat. Meg évek. Ahogy futsz te is neki a hatvannak... 
-Már kifutottam. 
Felcsattan. 
- Mert nem lehet hazudni! Az ember nem hazudik. Csak err ő l lehet szó! 
- És mi az az óriási ötlet? 
Igazában most melegszik bele. 
- Ez egy tébolyító jelenet, öregem. Makk Ász! Gondolj csak bele - egy rettenetes nagy színpad, mit tudom 
én... mint a Nemzeti. Vagy még jobb, ha annál is nagyobb... mintegy még nagyobb Nemzeti. l s üres. Csak 
a közepén lobog valami rongyos kis t űz, de nem m ű -tűz! - ennek igazinak kell lenni. És ott kucorog a Makk 
Ász, kopott bekecsben. Még a segge is kilóghat. Dörzsöli a kezét, didereg, reszket, melegszik. Ezt csinálja jó 
sokáig, lehet addig variálni, amíg frász nem töri a néz őt. És akkor jönnének azok a hat-hét méteres idolok. 
Először csak kettő-három, aztán egyre több, mind különböz ő  színűek... Na, és a forma. Hát azt meg kell 
csinálni. Azt meg kell álmodni. Idolok. Ahogy mozognak, csoszognak, csörtetnek, helyezkednek. És sokáig 
semmit se lehet sejteni. Csak ez a rettenetes ide-oda mozgás, dülöngélés. És semmi hang. A Makk Ász meg 
egyszerűen észre sem veszi őket - vagy csak úgy csinál. Ez nyitott. Egy id ő  múlva aztán kezdenek megszó-
lalni az idolok, de ez is esetlegesen, össze-vissza történik. Nem is érthet ő  sokáig; csak hangok, vakkogás, 
susmorgás, vihogás - mintha ehhez az egészhez nem volna még nyelv. De hogy ezekb ő l a hangokból 
hogyan jönnek létre a szavak, hogyan állnak össze mondattá, amiben már értelem is  van.  . . - ezt neked kell 
megcsinálni. Ennek egy szent, ocsmány szimfóniának kellene lenni. Ahogy az értelmetlenségb ő l kinő ... 
- Várj, folytatom -szólok közbe (nem tudom megállni). -Szépen el őzagyválják, fölmondják a gondólat 
egész történetét. Címszavak, mondatcafatok... 
- Pontosan! 
- Ehhez úgy kellene bezsongani, hogy egy jó filoszsegget is beszerez az  ember...  
- Vagy nem! 
- Pontosan! A saját köznapi seggünk is elég totális... 
- De ez csak a kezdet. Az idolok egyre vadabbul szónokolnak, pofáznak... mint egy elnémíthatatlan kórus. 
És egyre közelebb tömörülnek Makk Asz köré, aki mintha süket volna, továbbra se csinál mást, csak didereg 
meg melegszik... 

- És végül is ő rzi a tüzet. 
- Pedig már a fülébe ordítanak... 
-Kétezer év minden igazságát meg cáfolatát... 
- A végén úgy körbeállják, hogy csak egy résen keresztül látjuk, amikor az idolok a tüzet eltapossak... 
- Ahogy kétezer év rázuhan a t űzre . . 
- Néha látjuk még, hogy Makk Ász kétségbeesetten ki akar törni, a keze-Iába-feje kilóg egy pillanatra az ido-
lok fala mögül -aztán csönd. 
- És az idolok se mozdulnak többet. Állnak az er ős fényben. 
- Lehet hazamenni a néz őtérrő l. 
Hosszú percekig úgy fest, hogy kimerítettük a témát; s még az az alkotói elégedettség is megvan bennünk, 
hogy „teremtéssel" kezdtük ki a reményt. Bár biztosra veszem, hogy a gondolat, ahonnét eindultunk, vissza-
kéredzkedik - 
milyen Tér küldöttei az idolok - és milyen Térben kucorog a Makk Ász? 
a hasonlíthatatlan azok zárt tere vajon, hol helyezkedik el - és hol a Makk Ászoké? 
ki és mivel azonos - és mivel nem? 
T. félretolja a csészét, rágyújt a következ ő  Helikonra (közbevető leg: a helikon az ógörög négyhúros hang-
szer, s kizárólag a hangmagasság meghatározására szolgált: hogy halljuk tisztán, milyen mércéhez is 
tartsuk magunkat) -rágyújt, tenyerét széttartott ujakkal rátelepíti a dekorációs anyagból készített terít ő re. 
- Nézd, egyszer Vasari rávette az öreg Michelangelót, hogy látogasson meg vele együtt egy fiatal m űvészt, 
akit ő  nagyon tehetségesnek ta rt . Michelangelót minden érdekelte, ami fiatal, ami új. Elment. Mindent meg-
nézett. Beszélgettek. Mindent meghallgatott. Aztán eljöttek. Vasari izgatottan kérdezte, hogy mi a vélemé-
nye. Michelangelo azt mondta: nagyon tehetséges, a szakmát, a fogásokat is érti, okos is, csak esze nincs 
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- Nyilván lehet helyesbíteni is, tovább gondolni... 
- Remek! Szóval akkor kedden este jöttök? 

Jó negyedóra múlva már Kisoroszi felé pöfögtem. (Azaz, pöfögök - ne essünk ki a jelen időből.) Így autózás 
közben -rájöttem - „iskolásabb", mindenesetre árnyalás nélkülibb a gondolkodás. Nem félünk kijelenteni. 
Egyszerűbbek vagyunk. Mintha volna eszünk is hozzá, hogy ne csak okosak legyünk. S míg futnak a fák-
már bent a szigeten - azt gondolom, hogy töprengés nélkül gondolhatjuk... 
E.-rő l kellett egyszer leírnom, mert olyan meghátráltatóan tartott ki mellette: „E. az önpusztításig hitt benne, 
hogy a dolgok egyetemes múltjában is van valami kikezdhetetlenül tiszta, mint az ő  mitizált ,apai házában'. 
S hogy ehhez ragaszkodnunk kell." 
Nos, igen. Egy Házunk, egy Terünk van. Amit az idolok kisajátítani látszanak, nem az „övék", azt csupán mi 
hagytuk „üresen". 
Tehetségesek, értik a szakmát, a fogásokat, okosak is, csak eszük nincs hozzá elég. És csak mi tudjuk, hogy 
az ész nem mindig a fejben székel. Idolok? A mi hiányunk a létünk. 
S hogy zártságában is nyitott végakkordja legyen a beszélgetésünknek - kint a faházban szimbólum fogad. 
Egy cinkét találok a mini-verandán: gubbasztva ül a téglapadlón, a közeledésemre se repül el, hagyja, hogy 
megsimogassam -csupán az nem derülhet ki ezúttal sem, hogy ő  kicsoda, micsoda. Méltóság van benne, 
és a titok közönye. Racionálisan, persze, hogy az történt, ami történni szokott: a hátsó beüvegezett nyílást 
még a saját terének érezte - holott én-idolságom ravaszul gondoskodott a „kikezdhetetlen tisztaságnak" 
álcázott üvegrő l - nekirepült és megszédült. És néhány perc múlva-történelmi idő  egy madár életében majd 
elrepül. 
De ez a néhány perc katartikus. S hogy annak érezzem - lehet, hogy ahhoz is „évek" kellettek, ahogy 
T. mondta. Üzenhetem, hogy a madarak egyre közelebbről elérhetetlenek. 

Kisoroszi, 1980. február 4. 



hornyik miklós 

az ismeretlen in!) 
(mészöly miklós pályakezdése) 

Mészöly Miklós pályakezdésének éséletútjának rekonstruktív áb-
rázolása nem kis nehézségekbe ütközik. Önéletrajzi töredékei ke-
vés támpontot nyújtanak. 
De szükség van-e ilyenfajta rekonstrukcióra? Nyerhetünk-e általa 
valamit? 
Az önéletrajzi vonatkozású jegyzetek is részei egy í rói életm űnek. 
Akkor is, ha nem alkotás-közelben születtek. Figyelmen kívül 
hagyásuk egy-egy m űalkotás elemzésekor indokolt lehet, hiszen 
az irodalom belső leges tanulmányozásához nincs szükségünk 
ilyen fogódzókra. Wellek és Warren helyesen állapítja meg, hogy 
veszélyes volna az életrajznak kritikai jelentőséget tulajdonítani.' 
Másfelő l viszont tanulságokkal szolgálhat az írói önszemlélet 
vizsgálata is: az életm ű  összetevő ire, az írói magatartás ered ő ire 

109 	vethet fényt. 

„amihez 
igénybe 
vettek 
bennünket..." 

Mészöly Miklós egy dél-magyarországi kisvárosban, Szekszár-
don született 1921. január 19-én „Hagyományos protestáns be-
vezetést kaptam a vallásba", olvashatjuk a Vigília körkérdésére 
adott válaszában.z „A Bibliát már korán kellett sűrűn lapoznom, 
nem téve lényegesebb hangsúly-különbséget 0 és Új között... 
Sokáig, s még alig benne a kamaszkorban, de már nyakig benne 
Dosztojevszkijben, sőt, oktalanul korán rágódva Bergson Les 



deux sources de la religion  it  de la moraleyán - a Biblia még min-
dig több fejtörést és érzelmi zűrzavart okozott, minta másik kettő  
együtt. Páratlanul világos egy- és többértelműsége tartós nyug-
talansággá tárolбdottbennem. Lelkesültnyugtalansággá, hogy  
valóság lényege valóban csak az egyértelm űség szükségszerű  
többértelműségeiben foga/mazбdhat meg..." 
Még innen a kamaszkoron , másfajta óssztönzést is kap . Fodor Ilo-
na közlése szerint „Bartók első  felesége tanitotta négy eszten-
dőn  It  zongorázni. A Mikrokozmosz volt a zongoraiskolája. És 
hála tanítómesterének: egy életre szóló leckéje, irányítója is". 3  
Szülővárosáról, Szekszárdról Mészöly mint nyomasztó idejétmúlt 
légkörű  kisvárosról emlékezik meg. Tizenhárom éves voltam ak-
kor. S ha lehet, akkori élményvilágom még a szokottnál is meg-
győzőbben barátkozott össze bizonyos megoszthatatlan érzé-
sekkel. Sőt, odáig mentem, hogy aszónál jobban becsültem a 
csendet, a megnevezésnél a jelei. A Mikrokozmosz révén meg-
szбla/tatott belső  világ kényszerített rá, hogy a külső  világra is 
Jobban odafigyeljek. Magyarán: az elvontabb fogalmazás nyitot-
ta гб  fegyelmezettebben a szememet a kézzel foghatóra. "4  
Szekszárdon persze nem a Biblia, a Mikrokozmosz, Doszto-
jevszkij vagy Bergson világa ejtette rabul a lelkeket ; sokkal inkább a 
borkultúra. „Még Babitsról sem illett többet tudni, mint hogy 
a szőlejük merre van... " - Gimnáziumi éveinek eseménytelen-
ségét olykor egy-egy pécsi kirándulás élménye szakítja meg: 
„Tizennégy éves koromban jártam el őször Pécsett. Székesegy-
ház, színház, koncert, képkiállítások - az első  urbs volt, ami 
megérintett; s utána a sürgető  honvágy, hogy magamba fordul-
jak... Hónapokig éltem a város emlékéből. "6  
Aztán a nyomasztó , idejétmúlt kisváros is megváltozik számára. 
Korábban a zongoraórák szeánsz -jellege , most a gimnáziumi 
órák szellemi izgalma lesz a kárpótlása . Két fiatal tanár érkezik a 
városba. Egyikük Párizsból s Genfb ő l - Gide, Ramuz, Huxlex és 
Joyce műveinek vonzáskörébe vonva a diákokat. A másiknak 
a matematika órákba sikerült úgy belopni a zenét és irodalmat, 

hogy értelmezték is egymást. Általában, igyekeztünk rokon izga-
lommal bánni a különböző  értékekkel; az »európait« nem szem-
beállítani a lelkesen »nemzetivel«, ami az akkori légkörben nem 
mindig volt könnyű  mutatvány".' 
Diákkorában a francia írókat olvassa, s francia fordításban Sztá-
lin: A leninizmus kérdései cím ű  brosúráját. Majd Sztálinhoz „ki-
egészítésül " ismét Bergsont , a francia filozófus Idő  és szabadság 
című  könyvét . De szellemi tájékozódását másféle ismeretszerzés 
is ellenpontozza: „A háború kezdetéig többet inam és züllöttem, 
mint meditáltam. Nem bántam meg: a jó lelkiismeret sose ösztö-
kéltkellő  eréllyel. Ezeknek az önpusztitó éveknek köszönhettem, 
hogy a gyermekkor eltemetett érzékenysége újra visszapártolt 
hozzám." Másutt ezt írja: ,,...megmaradt a másik vonzás is: a 
kaland, a fizikai próbatétel, a veszélyeztetettség csábítása. 
Hiszen ez is egyfajta lázadás a porosság ellen. Hajszálon elcsú-
szott tervekre emlékszem még ma is nosztalgiával - matгóz-
tanonckodás az egyik holland tengerjárón, például -, s még 
néhány hasonló terv nyugtalanított". 9  A fizikai próbatétel szó 
szerint értendő : évekig súlylökő , diszkoszvető , teniszversenyző  
volt, és „szenvedélyes, de rossz lelkiismeretű  vadász". 10  Mint aki 
tudatosan is egy hemingway - i életformát alakítva ki, a létezés 
rekordjára készül. 
Érettségi után a Sorbonne -ra szeretett volna iratkozni , de nem si-
került kijutnia Párizsba. Pestre kerül, s 1943-ban jogi és álla ті tu-
dományi doktorátust szerez. Ugyanez év tavaszán Várkonyi Nán-
dor felkérésére novellát küld a pécsi Sorsunk folyóiratnak. Várko-
nyi nem ismerte Mészölyt; a pécsi m űvésztársadalom valamelyik 
tagja szerezhetett tudomást arról, hogy Mészöly már hosszabb 
ideje írogat, s hogy munkái megütik a közölhetőség mértékét. 
Itt egy pillanatra meg kell állnunk, egy rendhagyó pályakezdés 
korjellemző  előzményeit kell megvizsgálnunk. A Sorsunk, első  
számától kezdve, rangos írók m űhelye volt. Maga Várkonyi Nán-
dor, a polihisztor-szerkesztő  Sziriat oszlopai című  könyvével (az 
elsüllyedt őskultúrák felfedezésével ), világirodalmi tanulmányai-
val és magyar irodalomtörténeti munkájával vált ismertté. Afolyói-
rat művészeti szerkesztését Martyn Ferenc végezte, s munkatár-
sa volt Kodolányi János, Babits Mihály, Erdei Ferenc, Horváth Já-
nos, Németh László, Illyés Gyula, Veres Péter, Weöres Sándor. 
Vajon mi késztette Várkonyi Nándort arra, hogy egy ismeretlen 
fiatalembert az els ő  közlés váltólázas örömével ajándékozzon 
meg? 
Hitler hódító politikája - egyebek között - „a Dunántúl e/némete-
sítését tette céljává, s Pécset szemelte ki a hazai (magyaror-
szági) németség kulturális életének középpontjául", olvashatjuk 
Várkonyi Nándor A „Sorsunk" dióhéjban című  emlékezésében." 
S a németbarát Teleki-kormány , lojalitásának bizonyításaként, 
meg is szüntette a pécsi egyetem bölcsészettudományi karát; ez-
zel egyidej ű leg német középiskolát és bundista kollégiumot ala-
pított a városban , ahol aztán a Volksbund is megkezte m űködé-
sét. Várkonyiék , a Janus Pannonius Társaság , a pécsi írók és 
művészek nem várták tétlenül az események alakulását . Első  lé-
pésként megalapították a Sorsunk című  közm űvelődési és szép-
irodalmi folyóiratot , azzal a célkitűzéssel , hogy öntudatosítsák a 
dunántúli magyarságot , s hogy rámutassanak az eltévelyedések- 

re. Hogy Pécs írótársadalma nem egy „ Nyugat Nr . 2"-féle kiad-
ványt kívánt életre hívni, azt éppen a dunántúli irodalom kiterjedt 
szervezése tette nyilvánvalóvá. ,Az egyes városokban helyi 
megbizottakat kértem meg, hogy tartsák fenn az đllandó érintke-
zést a lappal, keressenek helyi erőket, s iгбnyítsđk őket felénk", 
írja Várkonyi, majd hozzáfűzi: Pécsett „máris jelentkezett az új 
nemzedék: Kopónyi György, András Endre, Hunyady József s 
Szekszárdról Mészöly Miklós, hogy csak a jelesebbeket nevez-
zem meg". 

„Nehezen lettem íróvá; és Pécs nélkül talán még nehe2ebben 
sikerült volna' idézi az indulás éveit Mészöly. „A Dunántúl csak-
ugyan urbs-ot kapott és talált itt, aminek a szellemi sugárzása nél-
kül egész nemzeti kultúránk kevésbé válhatott volna európaivá: 
mert Pécs mindig arra ösztönzött, hogy egyetemes nyelvre for-
dítsuk le a »kuriózumot«... Pécs m űvészeti élete, irodalmi folyói-
ratai... épp azon munkálkodtak - a Sorsunktбl a Jelenkorig -, 
hogy tudatosabbá tegyék, illetve engedjék tenni a szűkebb és 
tágabb haza szétválaszthatatlanságát " 72  
Várkonyi Nándornak dönt ő  szerepe volt abban, hogy az önpusz 
tító évek , a szekszárdi ivások , züllésekés vadászkalandok végül 
mégsem céltalanságba torkolltak, hanem írói többletként a gyer-
mekkor érzékenységét ébresztették fel Mészöly Miklósban. 
„Hosszabb ideig csak levélen keresztül ismertem", olvashatjuk 
az író Táj és történelem cím ű  jegyzetében, „de így is személyes 
baráttá tudott lenni. Baráttá, aki aszó pliniusi értelmében életünk 
tanújává szegődött s folyton feladatokkal furdalta lusta le/kiisme 
retünket. S szinte »taktikus« bizalommal kényszerített rá, hogy a 
képességet és hivatást igyekezzünk kibogozni magunkból. Egy 
nap még azzal is megfélemlített, hogy meghívott a Janus Panno-
nius Társaság tagjai közé, s megbízott a folyóirat szekszárdi 
szerkesztésével. Az ilyen lökésektől mindenesetre megpróbál az 
ember fölfelé esni..... 
A magyar vidék szellemi életét azonban az években kevésbé ha-
totta át a nemzeti önelv űség és kizárólagosság , a nacionalizmus 
és a fajmítosz „eszméje ", mint a fővárosét , Budapestét , 14  de a fa-
sizmus egyre győzelmesebb elő retörése, kezdeti katonai sikerei, 
szuggesztív propagandája józan gondolkozású, felvilágosult em-
bereket is megtévesztett, megfertőzött. Leginkább a feltörekvő  új 
nemzedéket. 
Mondatlan talányként - tanulmányok sorközeiben - lappang a 
kérdés: mi a magyarázata annak, hogy az úgynevezett negyedik 
írónemzedék (amelynek tagjai közé Mészölyt is besorolják) min-
den művével azt sugallja, hogy közvetlen elődeinek nemzetszem-
léletét elavultnak, tarthatatlannak, korszer űtlennek tekinti; mivel 
magyarázható, hogy ez a nemzedék fellépése óta k đvetkezete 
sen „elvont", nem-nemzeti kategóriákban gondolkozik, s hogy 
mát-már idegenként ítéli meg a magyar történelem múltját s jele-
nét. 
Irodalmunknak szinte kezdett ő l fogva romantikus a nemzetszem-
lélete. Zrínyi, Vörösmarty, Pet őfi, Ady, Illyés egyazon ideálkép 
szószólói, csak a pátoszuk hangszíne különbözik. Prózánk rea-
lisztikus-racionalisztikus erezet ű  ugyan, de ma is Jókai a legna-
gyobb hatású írónk, s az Egri csillagok az ábécénk. 
Mészöly Miklós és nemzedéktársai a magyar irodalom (történe-
lem diktálta) évszázados heroikus pesszimizmusát s lélegzetvé 
telnyi, felujjongó optimizmusát az emberi létezés alapkérdéseinek 
vizsgálatára redukálták. (gy lett a Szózatból Apokrit, s Az arany 
emberbő l Saulus. Nem csupán a nemzeti önelvűség veszítette el 
hitelét számukra, hanem az ábrázolás, a kifejezés, a megidézés 
nemzeti előjelezettsége is; a magyar irodalom egész ideológiája. 
Kezdetben valószín ű leg más-más motiváltsággal fordultak szem-
be ezzel az ideológiával, a döntő  élmény azonban valamennyiünk 
számára a második világháború nemzeti hisztériákból kibomló 
képtelensége. 
Miért nem hatott a magyar nacionalizmus arra a vadászgató, dor-
bézoló, sportversenyeken fellép ő  szekszárdi fiatalemberre, aki-
nek „a két világháború közöni Magyarország egyik legnagyobb 
hatású alakja ", „a magyar faji diktatúra" eszméjének képviselője, 
Szabó Dezső  is bőven szolgáltatott olvasmányanyagot ?15  

Illyés Gyula Petőfi-könyvében egy ide kívánkozó magyarázatot 
találunk. Petőfit diákkorában lelkes pánszláv nacionalisták taní-
tották, közöttük Јбn Kollár lelkész-költő , „a szlovákok Vörösmar-
tyja", s Lichard lelkész-professzor, aki „Isten szolgálatábбl állott 
a műveltség és az osztrđk titkosrendőrség szolgálatába". Első  
dolguk volt a szláv vezetéknev ű  s evangélikus vallású Petrovics 
Sándort is akolba terelni . Ám térítő  buzgalmuknak az lett a követ-
kezménye, hogy Petőfi esztendők múltán reformátusnak mondja 
magát , nevét is meg akarja változtatni , és „iskolán kivül más nyel-
ven, mint magyarul, egy hangot sem ejt ki". 76  
Mészöly legfogékonyabb éveiben szokatlanul nehéz , de „tartós 
nyugtalansággá " tárolódó olvasmányokba feledkezik , s gimná-
ziumi tanárai vonzó formában ráeszméltetik arra , hogy až „euró-
pait" nem kell szembeállítani „a lelkesen nemzetivel". Pécs m ű -
vészeti élete ugyanezt az elvet tudatosítja benne . S igen korán -
idejekorán - pontos képet alkot magában Szabó Dezs ő rő l, a Pá-
rizsból -Genfből visszatérő  fiatal gimnáziumi tanár közeli roko-
náról." 
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Ezek a „fejl ődéstani" előzmények. S ezután kikerül a frontra. 
Itt mintha félbemaradnának önéletrajzi jegyzetei. Az eddig elmon-
dottak is elszórt mozaikkockák egymáshoz-illesztéséb ő l rajzolód-
tak többé-kevésbé összefügg ő  élettörténetté, önelemző  reflexió-
iban és a szűkszavú nyilatkozataiban azonban a háborús évek-
nek s az utánuk következ ő  eseményeknek már alig van életrajzi 
vázlattá egészíthető  egymásutánisága. A megtörténteket néhány 
kopár mondat, szuggesztív kép jelzi csupán: 

kikerültem a frontra. Megszöktem, elfogtak, elítéltek, kegye-
lemből újra bevetettek, légnyomást kaptam. " 78  
„Olyan is előfordult, hogy a halott bajtársainkból csináltunk lövő  
sáncot, mert nem volt más. Persze ez csak dajkamese az egész 
botrányhoz képest, amihez igénybe vettek bennünket " 19  
„Két tiszta tudattal haldokló közt feküdni egy fogolytábor prics-
csén, akik a testi érintést, a valakibe kapaszkodást is igényelték 
(közülük az egyik a Balkánon végigvert, idegileg is felmorzsolt 
német hadsereg SS altlisztje, az értelmes tébolyig lecsupaszítva, 
talán volt keretlegény is...) - huszonhárom évesen ez volt az első  
olyan sokkom, amikor nem logikából, rációból, értelmi megértés-
kellett vizsgáznom. Adnom kellett valamit, hogy emberként ül-
hessem közöttük végig az éjszakát. Kivételes ügyetlenséggel és 
zavarral a Bibliát sem kerültem ki, botcsinálta papként. " 20  
„Szerbiába kerülten fogolyként.' 2 ' 

.. fogolyként, negyvenötben, kisebb tömegsírt exhumálunk 
Bortól északra egy völgykatlanban; bár inkább kocsonyás földet 
már, mint konkrét hullákat. A lejtős úton hiába próbálom vissza-
fogni a talicskát, valami föld vagy egyéb mindig lerázódik a zök-
kenőnél. Aztán nincs is tovább. "22 
„ A lágerből egy orosz tiszt mentett ki, aki Dosztojevszkijre büsz-
kébb volt, mint a kitüntetéseire. "23 
A fogsága utáni éveket már csak utalásszer ű  formában jellemzi: 
.....az infláció alatt megpróbáltam házilag készített kölnivel 
kereskedni, de nem akadt rá vevő ". 24  - „Voltam malomellenőr, 
munkás, terménybegyűjtő, vidéki laptulajdonos, bábszínházi 
dramaturg. "25 
1948-ban a pécsi Batsányi Társaság kiadja Vadvizek című  első  
kötetét. A könyv felel ős kiadója Várkonyi Nándor. S az „aszályos 
esztendők" után ismét Pécsett talál megértésre: „Ez a város még 
az aszályos esztendők után is az elsők között volt-ha nem éppen 
az első  - az újraeszmélésben, a támogatásban és megélésben, 
az elfogultságokat feloldó tiszta arányérzék gyakorlásában. "28 

Az irodalmi alkotómunka természetere jellemz ően, Mészöly meg-
rendítő  élményei és önéletrajzi fagantatású m űvei között nincs 
semmiféle időrendi megfelelés. A második világháború katakliz-
ma volt egész nemzedéke számára, de csak kilenc esztend ővel 
az „események" után írta meg a frontra való utazását (Képek egy 
utazás történetéből), s húsz évvel később a tüzérkiképző  táborból 
való szökését (Film, az Emkénéђ . Húsz évvel később örökítette 
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rautaltság drámáját is (Bunker), s három évtizednek kellett elmúl-
nia ahhoz, hogy a mozaiképítkezés ű  Nyomozásban visszatekint-
sen a bori völgykatlan lejtős útjára. 

korai 
novellák 

Irodalmi kísérleteit a katonáskodás és a hadifogság holtjáratú 
évei után Mészöly Miklós már nem a pályakezd ők becsvágyával, 
lendületével folytatta. 1945-tő l 1952-ig körülbelül egy tucat elbe-
szélést és tárcanovellát, három könyvkritikát és egy publicisztikai 
jellegű  cikket írt. 27  Mint aki nem kötelezte el magát az irodalom-
mal, de hátat sem fordított neki. 
Első  novellásfüzetérő l, a Vadvizekrő l Vajda Endre azt írta a Ma-
gyarok szemlerovatában, hogy hiányzik bel ő le a „látás eredeti-
sége, szuverenitása ", de megállapította azt is, hogy „... másfajta 
tehetség is lappang" a fiatal szekszárdi í róban, „amely bizonyára 
teljes egészében kibontakozik majd, ha átmegy az élet komoly 
tűzkeresztségén". 28  Megkésett tanács volt ez, hiszen Mészöly 
akkorra már túl volt a képtelen próbatételek t űzkeresztségén is. 
(„Valahol nagyon megmérgeződtem", mondja váratlanul egyik 
korai novellájának 29  hőse, de a megkezdett számvetést nem fejezi 
be. S idézhetjük az Alakulások félbehagyott kérvényét is: .....sen-
kit nem vádolok, még magamat se, pedig ha valamit, hát ezt kel-
lene magunkon kezdeni - hogy egyáltalán alkalmasak voltunk 
Olyan méltánytalanságok elviselésére, amit még egy állattal se, 
még egy érzéktelen tárggyal se...') 
Bírálatában Vajda Endre a novellásfüzet Sturm und Drang-os 
romantikáját, romantikus-expresszionista-szecessziós „életér-
zéklés"-ét emelte ki, s ebben nem tévedett: ezek a novellák a pá-
lyakezdet ellentmondásokkal teli korszakából valók. 
A Vadvizek öt í rása: öt kisprózai kísérlet az elbeszélés és az értel-
mezés, a történetmondás és az elmélkedés ötvözésére. Kezdetle-
ges eszköztárú, különféle stílusokat elegyít ő  előképei Mészöly 
kiérlelt novellam űvészetének, távoli jelhangjai arra irányuló ké-
sőbbi kísérleteinek, hogy az elbeszélést kiragadja az anekdota és 
a jóízű  mesemondás magyaros hagyományaiból, s ontológiai-eti-
kai vizsgálódások terepévé tegye. Jelentőségük erre a törekvésre 
korlátozódik. 
A kötetnyitó Berta nővér néhány részlete Krúdy erőteljes hatásá 
ról tanúskodik, 30  s ez azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, 
mert Mészöly Papúr (1945) című  novellájától kezdve egészen 
a Pontos története, útközben (1968) címő  regényéig Krúdy szö-
vegháttér-effektusainak (Bori Imre) kreatív alkalmazását, kompo 
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zíciós eszözként való továbbfejlesztését követhetjük nyomon. 31  
A Berta nővér első  szerkezeti része Krúdy jellegzetes indítósorait 
idézi: 
„Csomosné, az iskola vén takaritón ője, különös dolgokat mesélt 
nekem az apácák életéről s a világról, amely körülvette őket. 
Éjszakai látomásokról, az iskolakert százados tölgyfái közt őgyel-
gő  fiatal angyalokról s a Jóisten harmadik szemeként világító 
örökmécs rejtelmeiről mesélt és még sok másról, olyan beavatott-
sággal és aprólékosan, ahogy csak kiaszott, horpadt mellű  vén-
asszonyok tudnak beszélni a vallással kapcsolatos dolgokról." 
A kezdősorok hangulata, epikai harmóniája, rejtett ritmizáltsága, 
a fölényesen biztos indítás azonban csakhamar egyfajta verbális 
sejtelmességbe, $ furcsa ellentétként: értekez ő  magyarázkodás-
ba fullad. Mészöly hatásrontó módon váratlanul hangnemet vál-
toztat, „húsz év távlatából" mérlegeli a történteket, s jelz őkkel 
igyekszik „rejtélyt", „varázslatot", „titkot" és „félhomályt" vinni 
a logikusan kibontakozó történetbe. 
Magától értetődően nem akkor írt volna jó novellát, ha a beveze-
tőtő l a befejezésig következetesen Krúdy módszerét alkalmazza. 
Nem az utánzás sikeres vagy kevésbé sikeres voltáról, csupán az 
elbeszélés rövidzárlatairól van szó; a Be rta nővér ugyanis a nosz-
talgikus emlékezés, az expresszív élményiség, a látomásos 
képek s az okfejtő  magyarázatok alaktalan konglomerátuma. 
Meglepő , de későbbi prózai kísérleteinek távlatából szemlélve 
egyszersmind jellemz ő  is, hogy Mészöly nem érte be az érdek-
feszítő  tö гténet puszta elmondásával. Tíz kezd ő  író közül mind 
a tíz ezt tette volna, hiszen a Be rta nővér eseménylánca jelenté-
sekben gazdag, „irodalmi" feldúsítására nem szoruló történet. 
Először Csрmosnéval ismerkedünk meg. Furcsa, babonás vén-
asszony, misztikus titkok beavatottja. Az iskola kihalt kertjét, fél-
homályos folyosóit nem szívesen hagyja el, az épület el őtti gya-
logjárót is inkább az éjszakai órákban söpri fel, hogy ne kelljen az 
emberek közé mennie. Templomba, temet őbe, a környék zarán-
dokhelyeire „gyertyával a kezében, megrendítő  éneklések szár-
nyán" látogat el. Emberkerül ő , emberellenes fanatizmusát Mé-
szöly a külső  jellemzés eszközeivel boszorkányossá nagyítja. 
A másik nőalak Be rta nővér. Ő  a legfiatalabb és a legszebb az 
apácák között. Bármihez kezd is a tanítványaival, abból „a játék 
izgalma és ártatlansága" csillan elő ; nem rabja az iskolának, 
örömmel jár el a gyerekekkel a kirándulásokra, s a történet el-
mondója, a kisdiák egyszer azon is rajtakapja, hogy a kert végi 
düledező  faajtón lép be az iskolaudvarra, olyan útról jön meg, 
amelyen „az apácák nem szoktak... járni". 
A történetet elmondó gyereket kezdetben Csomosné misztikus 
meséi ejtik rabul; az iskolakertben, a bokros udvaron, a boltíves 
folyosókon az ő  képzeletében is földöntúli alakok sétálnak, 
s a nővérek az ő  lelkében is „földi napleányok". De Be rta nővér 
iránti vallásosnak hitt rajongó áhítata az egyik iskolai kiránduláson 
erotikus felindultsággá fokozódik, s ekkor látja meg a fiatal n ő  

madonna-arcának evilági részleteit is: „Álla közepén tűfejnyi 
anyajegy, bal szeme fölött keskeny vörös csík, talán forradás 
helye. Hallgattam."- Ez a közelkép Mészöly többértelm ű  mikro-
realizmusának els ő  jeladása. 
Csomosné megsejt valamit, látja a gyereken az átváltozást, s ami-
kor rajtakapja egy hazugságon, arcáról „ijesztő  áhítat s konokság, 
szinte ördögi szelídség" sugárzik. Egy délután a kisfiú belopako-
dik az iskola kertjébe, s egy kifeszített, hatalmas gyolcsra rajzo-
lódva megpillantja Be rta nővér mezítelen árnyékát. A lány mit sem 
sejtve fürdik, vagy napfürd őzik. A vallásos misztérium végleges 
szertefoszlásának a leselked ő  Csomosné is tanúja lesz, s a„földi 
napleány” még aznap este meghal: „Nagy darab fehér vásznakat 
teregettek Csomosnéval a padláson, mikor az udvarban sétál-
gató nővérek halk sikoltásra... egy zuhanó test tompa zajára" 
lettek figyelmesek. - Az olvasó számára egy percig sem kétséges, 
hogy a fiatal apácának a vén takarítón ő  a gyilkosa, ezért is vét 
hibát Mészöly, amikor fáradságot nem ismerve, unos-untalan 
„rejtélyt", „titkot", „megoldatlanságot" emleget a tö гténtekkel 
kapcsolatban. 
Csomosné kopott fekete kabátja, fekete fejkötője és Be rta nővér 
fekete köntöse a vén takarítón ő  torz „másik világát", irracionális-
misztikus fanatizmusát jelképezi az elbeszélésben; az emberi 
világot pedig a fehér szín, a kifeszített hatalmas gyolcs s a nagy 
darab fehér vásznak tisztasága. Mészöly ezzel a szín-szimboli-
kával fejezi ki a fiatal apáca emberi arányokhoz mért vallásossá-
gátis:,,Ekkornéztünkegymásra...  A  Пбvёг  szemeit riadt csodб l-
kozбs ülte meg, árnyék futotta át s kezeit önfeledt mozdulattal 
a szíve fölé kapta. Ujjai fehéren rajzolódtak ki a fekete szöveten 
s mintegy keretbe foglalták a nyakából lecsüng ő  keresztet." 
A fehér szín már a novella elején sajátos -el őreutaló - szerepet 
kap: „Amikor a kápolnába beléptem, az volt az érzésem, hogy 
végre elcsendesedett körülöttem a világ s már nincs többé lélek 
meg lelkiismeret, csak egy nagy személytelen nyugalom, egy 
mindent betöltő  fehér szín, a kápolna fala." A színekkel való 
sugalmazás eszközét Mészöly a Magasiskolában és a Sau/usban 
mesterien alkalmazza majd. 
Lehoczky Gergely hívta fel a figyelmet arra, hogy „tág térségekés 
szűk kamrák rejtjeles párbeszéde" olvasható ki Mészöly novellái 
ból, s hogy „a két térfogat gyakran egyszerre hat a hősre"... 
Lehoczky rámutatott arra is, hogy Mészöly,,... sok h őse bent tárul 
ki, és kint fordul magába". 32  Felismerése pontos megfigyelésen 
alapult. Ezt már a Be rta nővér egy-egy részlete is tanúsítja: 
a szűk kamra képzetét a miniatűr kápolna „kicsi és kimérten szük-
séges" oltára, imazsámolya, vékony zsinegen csügg ő  örökmé-
cse kelti fel bennünk, a tág térséget az iskolai kirándulások szín-
helye, egy zsombékos holtág vagy tisztás látképe rajzolja elénk. 
S a két térfogat rejtjeles párbeszéde is megkezd ődik ebben 
a korai novellában. Az iskolakenet „mintha egy láthatatlan burok 
vette volna körül ", mondja az elbeszélés narrátora, „mely csak az 112 



ég felé szabad s csak az onnét jövő  hangoknak nyit utat". 
A mészölyi világítás: a m űtermi napsütés, a „túláradó fényözön" 
vakító fehérsége is felszikrázik a Berta nővér egy-két mondatá-
ban, ekkor még sajátos funkciója nélkül. S a sejtelmes hangulatú, 
helyenként expresszív sodrású stílust olykor a szárazabb, fogal-
mi nyelven való közlés pontossága váltja fel: ,,...szünetek után, 
mikor a hosszabb távollét kissé elfeledtette velem az iskola Idgkö-
rét... meglepetéssel néztem körül a tanteremben, az ismert 
szögletek tárgyai közt, mintha keresnék valamit, ami él az em-
lékezetben, de a látványból hiányzik." 
A Berta nővér jelkép-megfelelései, motívum-bujtatásai tudatos 
szerkesztésre vallanak. A gyerek és a fiatal apáca érzelmi-érzéki 
közeledését Mészöly lélektanilag hitelesen ábrázolta. Mi tehát 
a novella legfőbb baja? Vajda Endre szerint az, hogy Mészöly 
„egy vén takarítónő  alakján keresztül mitikus pythia-árnyakat tud 
idézni", s hogy csak „szépen cizellálja azt az élményhamisít-
ványt amelyet írásaiban a valóság helyett ad". 33  Az elbeszélésnek 
azonban nem az élményháttere (amely különben is ellen ő rizhetet-
len), még kevésbé a cizelláltsága a problematikus, hanem a ki-
munkálatlansága, a b őbeszédűsége, a stiláris ellentmodásossá-
ga. Látomásidéző  képei kezdetlegesek, mesterkéltek, a szerke-
zet laza és esetleges. Egy vén takarítón őt is lehet Pythiaként 
megrajzolni (gondoljunk csak Németh László Gyász cím ű  regé-
nyére, Kiszelánéra s a falubeli vénasszonyokra), $ Mészölynek 
a mitizálás majdnem sikerül. Az írói kudarc okát abban leljük meg, 
hogy Mészöly a történetet heterogén eszközökkel próbálta meg 
örökíteni. 
A kötet címadó novellája tömörebben jellemezhet ő , vargabetűktő l 
mentes elbeszélés. Párbeszédei helyenként érzelg ősekés naivak, 
de már-már szabályos leírását adja a tudatalattiból felszínre tör ő  
ösztönösségnek, s az ösztönök megfékezésének. Konkrétabban: 
anya és fiúgyermek érzelmi és érzéki vonzódásának. 
A közismert freudi tétel a Be rta nővér egyik jelenésszerű  képkivá-
gatóban is megfogalmazódik:,, Vacsora után... Berta nővér jelent 
meg az ágyam előtt, anyám keleti mintás háziköpenyében s még 
csontkeretes szemüvege is rajta volt. S mielőtt még felocsúd-
hattam volna, lehajolva hozzám ő  is homlokon csókolt, pontosan 
ott és úgy, mint anyám." Még alig akadt író, aki homálytalanul, 
patológiába nem süllyed ő  módon meg tudta volna írni anya és fiú 
természetes vonzalmának erotikává lobbanását. A magyar iro-
dalomban Szabó István Pajkoskodók című  elbeszélése a kivéte-
les példa. 34  Mészöly tehát nehezen megoldható feladatra vállalko-
zott ebben az írásában. 
A Vadvizek gyenge novella, stiláris sutaságok és közhelyek tarkít-
ják, de szerzője a viszolyogtató témát íróilag elfogadható módon 
közelítette meg. Az anya-fiú vonzalomnak nem betegesen értel-
metlen, hanem érzelmi-érzéki hátterét rajzolta meg, hasonlókép-
pen, mint egy évtizeddel kés őbb Szabó István. Mészölynek két 
önkörébe zárt, lefojtott érzékiség volt a kiindulópontja, $ mérték-
tartó fegyelemmel, csupán jelezte a lappangó hajlamokat. 
Először az anya „érzéki semmittevésével". Az asszony egy esti 
veszekedés zaklatott hangulatában, álmatlanul hever a férje mel-
lett. A férj alszik. „Később enyhe szél hulláma csapódott be az 
ablakon s erre azonnal felélénkült. Telt vállait felszabadultan 
emelte ki a selyemből, gyanú nem feszélyezte, önfeledt gyö-
nyörűséget érzett. Úgy helyezkedett el a takaró alatt, hogy testé-
nek minden részével érezze az ágy rugózatának finoman hintázó 
ellenállását s benne azt a könnyed erotikát, melytől inkáb a lélek 
kap kedvet felelőtlen kalandozásra, mint az elnyúló  test."  Egy arc 
közeledik feléje: a szeretője arca. „Sírt, de egyetlen könnycsepp 
nélkül s lábait felhúzva összekuporodott, mintha ölében akarná 
érezni a felvillanó emléket." Aztán eszébe jut az esti szóváltás: 
férje el akarja adni a tanyájukat, ahol a fia titokban Ágotával, 
a kedvesével találkozik. Már nemcsak ő  él társtalanul, szerelem-
telenül; a fia boldogságát is veszély fenyegeti. Az együttérzés 
részvéte és cinkossága készteti arra az asszonyt, hogy felkeljen 
ágyából, s beszéljen a fiával. 
A fiú sem alszik: remeg a felindultságtól, mert tudja, mit fog elve 
szíteni, ha apja eladja a tanyát. S így indul a beszélgetés: teljes 
őszinteséggel. Mindketten izgatottak, és hálásak is egymásnak 
a felszabadító szavakért. Mészöly ekkor jelez els ő  ízben valamit: 
„ A fiú váratlan hevességgel érzékenyedett el: milyen jóles ő  
menekülés belenézni ebbe a bársonyos szempárba! Felindultan 
hajolt oda anyja vállára, majd kis idő  múlva hirtelen visszahúzó 
dott. A haj illata, a test... remegése ezen a csendes éjszakán 
elkerülhetetlenül Ágotát idézték.....— Később tréfából azt mondja 
az anyjának: szebb vagy, mint bármelyik asszony a városban. 
„Mintha még mindig lány lennél!" A gyerekes bók távoli emléke 
ket idéz fel az asszonyban: ...... egy régi kép jutott az eszébe: 
ribizlit szedtek egyszer a kertben... piros ruhában volt, mezítláb 
s már majd egy órája hajlongtak a tűző  napon, mikor elpirulva 
fölegyenesedett a fiú s halkan felkiáltott: milyen szép vagy, anyu!" 
Ilyen mozzanatok kapci~olódásából áll a novella. Az asszony és 
kamasz fia között „meleg hangulat" kezd párázni, amelyet már 
régóta ismertek, „talán még a gyermekszobából emlékeztek rá, 
a se füle, se farka mesék emlékeként". Mészöly érzékelteti, hogy 
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a Vadvizek szereplő i már éjszakai beszélgetésük előtt excitált 
állapotban voltak, s hogy ingerültségük, izgatottságuk a beszélge- 

tés folyamán fokozódik is. Az asszony és a fiú emlékekb ő l 
újraéledő  erotikus élményei (az örvénybeli férfiarc; Ágota riadt 
arcocskája és asszonyosan komoly tekintete), elfojtott érzékisé 
ge, az esti vitától felajzott indulatai s együttérzésb ő l-cinkosságból 
szövődő  vonzalma lélektanilag meggyőző  alaphelyzetet teremt az 
öntudatlanul felszínre tör ő  ösztönösség ábrázolásához. S Mé-
szöly a határzónát pontosan megjelöli: „Elnevették magukat. Az 
asszony légies, könnyű  örömöt érzett. Fricskázva egyszerre, 
játékosan elkezdte simogatni a fiú sötét haját, de pár mozdulat 
után riadtan kapta vissza a kezét. Megszédült. Az örvénybeli 
férfiarc ott villogott az arca előtt, szinte a bőréi súrolta."— S egy 
újabb kép, az öntudatlan és nem civilizált érzékiség megfogalma 
zása. A fiú, oktalan gyanúsítással, megbántja anyját, $ ki akarja 
engesztelni: ,,...émelyítően szégyellte magát. A finom ívelés ű  
nyak ott remegett előtte s ő  nem tudott ellenállni; lehajolt és 
bocsánatkérően megcsókolta... " 
Az egész történet borotvaélen táncol, de megtartja egyensúlyát. 
S ez már írói képességvizsga is. Mészöly még nincs kifejez ő  
eszközeinek birtokában, párbeszédei modorosak, mesterkéltek, 
stílusa bizonytalan, de pszichológiai felkészültsége, lélekismere-
te tagadhatatlan. 
Ugyanebben a novellában egy objektív képbe bels ő  élménytar-
talmat vetít: a látvány logikájába, miként B. Nagy László monda-
ná, a szemlélődő  logikáját fényképezi át. — Az esti vita felszítója, 
az apa szenvedélyes vadász; azét akarja eladni a tanyát, hogy az 
árából erdőt béreljen. A fiú ezen tépelődik, $ kitekint az abla-
kon: „A szemközti háztömb beleveszett a gesztenyefák lom 
bozatába s az itt-ott átszűrődő  fénycsíkok olyanok voltak, mintha 
mesebeli puskalövés nyomai lennének a fekete tömegen. "— Tíz 
évvel a Vadvizek cím ű  kis könyv megjelenése után, a Sötét jelek 
novelláiról azt írja majd Rákos Sándor, hogy Mészöly „az életér-
zések költője", s hogy „belső  élménytartalmak külső  egyenérté-
keit keresi... .. 

A Vadvizek freudista történetét a Kirándulás pogány balladája 
követi. Ez a novella is egy korábbi motívumból terebélyesedett el-
beszéléssé. Már a Be rta nővérben felt űnt a pogány életöröm 
képe: „ A fiúk gubacsból s fonállá hasított háncsdarabokból nagy 
rózsafüzéreket fontak, a lányok sokszínű  vadvirág-szalagot. Ha 
egy elkészült, kézről kézre adva a nővér köré rakták, aki moso-
lyogva köszönte meg...... Az iskolai kiránduláson a fiatal apácát 
a gyerek görög domborm űveken látható, madarat röpít ő  lányok-
hoz hasonl"úja, a Vadvizek emlékbeli idilljében pedig a természet 
lesz a barbár örömök forrása: „A tó az első  szarvasleshelynél 
elkanyarodó csapás mellett van, körülötte kiismerhetetlen s ű -
rűség, rejtelmes zúgás s a levelek mögött madarak. Partján olyan 
puha a fű, hogy meztelenül is lehet benne heverni, elvágódni, 
anélkül, hogy fájna. Emlékszik, egyszer valósággal beleharapott 
itt a fűbe, térdei remegtek s öklét valami bolond mámorral fúrta 
bele egy friss vakondtúrásba —Ágota alig ismert rá." A Kirándu-
lás Máriója az embernél ősibb létezés hívószavára barangol az 
erdőben, $ szarvassá változó fiúként rátalál a legrejtettebb ösvé-
nyekre. 
Mészöly a novella expozíciójában közvetett utalásokkal dombo-
rítja ki Máriónak a természeti világhoz való tartozását. A fiúnak 
gyermekkorában „fakéregszürkék" a szemei, s az évek elmúltá-
val keze néha olyanná lesz, mint egy „gyökérelágazás". Társaival 
az iskola szertárából egy ízben szemléltet ő  eszközöket visz 
a természetrajz órára; a folyosón vállára veszi a szarvasagancsot, 
s a többiek „gyanútlan iszonyat"-tal nézik. 
Márió egy éjszaka kisurran a kertbe, „és farkaséhesen habzsolni" 
kezdi „a friss zsomborleveleket". Az erdei kiránduláson rátalál 
a borz- és a menyét-járta láthatatlan utakra is; kés őbb a zúgó 
erdőben verejtékezve egy fához ugrik, s „szilaj szorítással a hasa-
dékos kéreghez" dörzsöli a homlokát. Átváltozása mitologikus 
mesével ér véget: az éjszakai erd őben alvó pásztorlányra talál, 
s megküzd a csorda bikájával. 
Rajnai László a kötetrő l írt ismertetőjében fontosnak tartja hang-
súlyozni, hogy Mészöly „a misztikus hangulatokat teljes tudatos-
sággal idézi fel", „legromantikusabb képeit is hozzáköti egy 
melegebb és földibb valósághoz". Majd észrevételeit némileg 
helyesbítve, kimondja a következ őt: „Itt-ott fenyeget az elszaka-
dás veszélye, mikor a hősök valószínűtlenül túlméretezett alakok 
ká varnak, és a víziók szabad áradásával kissé megzavarják 
a meghitt és lélektani konkrétumokra felépített helyzetképeket". 36  

Vajda Endre sokkal szigorúbb: „Gazdájuktól elszakadt és önálló 
életet élő  fantazmák ezek.....‚ állapítja meg bírálatában. 37  A 
Kirándulás allegorikus mesterkéltsége, kezdetleges jelképessé-
ge tagadhatatlan; Márió hol fára, hol pedig szarvasbikára hason-
lít, sőt szarvassá változása is bizonytalan („Hangtalan párduclép 
tekkel egyszeriben ott termett a tehenek riadt és sz űkölő  tekinte-
tinek kereszttüzében s párázó homlokkal megállta bika előtt.'). 
S akárcsak a Berta nővért, ezt a novellát is bőbeszéd űség, stílus 
keveredés, helyenként pedig naturalista részletezés jellemzi. 
A „hajnali erdőillat nedvdús fanyarsága, a Jean Paul-i éjszakák-
nak ez a holdfény-teje' ömlik el a mesebeli tájon, Mészöly 
egyetlen mondanivalója a panteisztikus megindultság, s ezt az 
élményt nem képes hiteles történetté formálni. Ami nem is csoda, 
hiszen versérték ű  tartalmakat prózában elmondani lehetetlen. 



A Kirándulás cím ű  novellában folytatódik a szűk kamrák , tág tér 
ségek párbeszéde. Márió anyjával beszélget: „... szavai nyomán 
furcsa élességgel felrajzolódott el őttük a hegy, a tanya, az erdő  
és mind fölött az ég kékje, a messzeség. Mintha a kis szobába 
hirtelen belépett volna valaki". Délután végigheveredik a kert 
pázsitszőnyegén , s úgy bámulja a felhők havasait , „mintha 
beszélgetne velük". — Camus egyik hőse mondta: ,,... talán az 
Istennek is jobb, ha nem hiszünk benne... és sosem emeljük fel 
tekintetünket afelé az ég felé, ahol ő  hallgat". 39  Mészöly e korai 
panteista ihletettség ű  novellájában „égre magasló, bozontos 
mellkas" az erdő , s ez a hasonlat életm űvének egyik sajátos 
belső  ríme lesz a negyedszázaddal kés őbb leírt mondattal kie 
gészítve: „Az ég valószínűtlenül üres, és borotváltan kék; mint 
valami kísérleti szünet egy végleges mozdulat előtt. "40  
A novellásfüzet negyedik, Szőlőben cím ű  írása ismét Krúdyt, 
Krúdy elégikus hangú, cselekmény nélküli meditációit juttatja 
eszünkbe. A Berta nővér bevezetőjében s meditatív szüneteiben 
Mészöly „az emlékező  férfi" modorában magyarázta meg a törté-
net egyik-másik fordulóját; a mereng ő  hang nem volt összhang-
ban a látomásos képekkel , expresszív előadással . A Szőlőben: 
tűnőtіés, novella helyett. El őképe Mészöly húsz éwel később írt, 
Levél a völgyből cím ű  esszénovellájának, amely majd Déry Egy 
füredidéleldttcím ű  írását ,° t A napok hordaléka és Ujabb napok 
hordaléka című  műveit készíti elő . 
A Szőlőben nyíltan meditatív m ű . Jelző i, hasonlatai nem az irodal-
mi díszítést szolgálják, mint az elemzett novellákban, hanem 
a teljesebb önkifejezést . Ebben az írásban már majdnem hiány-
talanul kifejezésre jut Mészöly elemző  kedve, bölcselkedésre való 
hajlama . Mondatainak lejtése nyugodt , egyenletes : nem feszélye-
zi a történetmondás kényszere. 
A meditáció kerete vékony, meg-megszakadó eseményfonál. Az 
elbeszélő  kiballag a sző lőbe, s közben felidézi emlékeit: a sz ő lő  
„bölcsessége " beavatottjainak alakját (a nagyapa , az öreg naza-
rénus lakatos , az öreg vincellér alakját ), a kigyulladt templom 
látványát , s egy régi beszélgetés félig-értett mondatait (Brosek- 

epizód ). Egy pillanatig látjuk a diófás tanyát , „a tanya alatt meg 
húzódó akváriumszerű  völgyet", az út mellett a mandulást, mely 
„szelíd válaszfa/kent" terebélyesedik a világ és a sz ő lő  között. 
A sző lő  a béke, a harmónia jelképe, mikro- és makrokozmosz 
találkozásának ellentét nélküli összhangja : „Fent a dombolda-
lon... már nem volt semmiféle határ." 
Mészöly az arányosság , szabályosság , kiegyensúlyozottság tér-
beli rajzából az élet teljességét olvassa ki: „Mikor kiülsz a tanya 
elé, a diófa alá, egyszeribe emberibb, bölcsebb leszel... A I đ t-
vány harmóniája és mértani békéje olyan lelkiállapotba sodor, 
mely kibékíti, kiegyenlíti a problémákat s az apró dolgok értéke, 
szépsége megvilágosodik előtted." A sző lőtőkék mértani rendje 
„nem sivár és rideg, inkább az összes elképzelhető  formák sum-
májának látszik egy olyan rendnek, mely a maga zá гtsđgábaП  
sokkalta több lehetőségű, mint a kuszaság... csak a tér pontjai 
vannak jelezve, a képzelet szuverén s jogában áll a pontokat 
bárhogy kötni össze". 
Harmonikus belső  élmény kivetítése ez a gondolatsor, s ezt azért 
kell hangsúlyozni, mert Mészöly a rossz közérzet „sötétjeleit" zár-
ja majd egy-egy mértanian pontos képbe , a zártság, a távlattalan-
ság, a félelem és a kiszolgáltatottság geometriájának poklát. A lát 
vány logikája mindenkor a „látó " logikáját tükrözi , feltéve persze, 
ha művészi alkotásról van szó ; ha tehát a látvány nem üres dísz-
letrajz csupán , hanem látomás foglalata . A Szőlőben, a mértani 
rend békéjét sugallva , Mészöly fogalmi nyelven megszólaló pan 
teizmusát fejezi ki; a tér pontjait ekkor még jogunkban áll szaba-
don — bárhogyan — kötni össze. Pontos történetek, útközben 
című  regényében Mészöly ezt a beleérz ő , beleélő  módszert (nem 
kis részben Bergson intuíció-elvét) fejleszti tovább, s Dürert idéz 
ve, a hiperrealizmus ars poeticáját választja mottójául : „Olyan 
vonalakra van szükségünk, melyeket nem húzhatunk meg ható 
rozott szabály szerint, csak ponttól pontig." 
A Koldustánc című  kötetzáró novella Mészöly első  kísérleti m űve. 
Nem emlékezés (Berta nővér), leírás (Vadvizek), vallomás (Ki- 
rándulás), vagy elmélkedés (Szőlőben), hanem lélektani experi- 114 



mentum : inger és reakció vizsgálata , irodalmi formába zárt visel-
kedés-tanulmány . A történet narrátora vonatindulásig el akarja 
valamivel múlatni az idejét, besétál a városba , s a templom előtt 
üldögélő  koldust a gyű lölködésig felbosszantja - pénzadományai 
val. A „tökéletes és száraz ismétlődés hóboгtosságá "-val. Az 
első  adományt a koldus hálálkodva köszöni meg; a másodikat 
már csodálkozva , „fintoros, torz mosoly"-lyal, zavartan ; a harma-
dikat veszélytő l tartva , s már indulattól fű tötten; a negyediket 
gyű lölettel (félelemmel ) utasítja el , s az ötödiket már ordítva, 
a botjával hadonászva. 
A koldust nem az adakozás puszta ismétl ődése ingerli fel (rész-
ben persze ez is), hanem önnön játékszabályainak ellene fordí-
tott, kiismerhetetlen célú alkalmazása; a bizonytalanság . Az ada-
kozó kezdetben igyekszik elkerülni a szándékos ismétlés látsza-
tát. Először ő  is betartja a közömbös járókel ők viselkedés-szabá-
lyait; másodízben , közeledési iránytváltoztatvaés napszemüveg-
ben lép a koldus elé - kiléte azonban felismerhet ő ; a későbbiek-
ben pedig már filmszer ű  gyorsasággal pergeti az eseményeket, 
támadásba lendül : „Az alap már megvan, csak a fokozás van 
hátra." Más-más közeledési irányból , váratlanul , „nyíltan és 
szemérmetlenül" csap le a kéregető re, „nem titkolva és nem 
magyarázkodva semmit". S a kísérlet végeredménye - a koldus 
beidegzett viselkedés-tervének id ő leges megsemmisítése. Az 
öregember az els ő , kalapjába hulló pénzdarabot énekelve köszö-
ni meg: „Jézus kísérje útjain... a kegyelmes Jézus... ", az utolsót 
pedig, önuralmát vesztve, felrúgja: „Mit akar hát? - ordította és 
a bottal felém vágott." 
„Behaviorista remeklés ", írta Alexa Károly a Koldustáncról, 
„Mészöly már első  novelláiban is teljesen kiforrott elbeszélő  ". 42  S 
szemléltetésképpen egy messzeível ő  hasonlatot idézett az 1942-
ben írt szövegb ő l : „Borostás arcát keskeny sávban érte a nap, 
egyébként árnyék takarta. Vonásai nem árultak el többet, mint 
amennyi emléket egy rönk idézhet fel az irtás napjaiból." A 
Koldustánc behaviorista tanulmánynak valóban hibátlan, de 
novellának mégsem remeklés . Javára válik , hogy példázatként is 
értelmezhető , de maga a történet laboratóriumi experimentum, 
egy tétel illusztrálása csupán . 43  Az idézett hasonlat egyébként, 
a Vadvizek cím ű  kötetben közölt eredeti szövegváltozat szerint, 
így hangzik: „Borostás arcát keskeny sávban érte a nap, egyéb-
ként árnyék takarta. Hunyt szeme, merev vonásai nem árultak el 
több érzelmet, mint amennyi emléket idéz fel egy korhadó és 
pókhálósodó rönk az irtás napjaiból: fáradt gyökerein átiramla-
nak ugyan még a föld friss nedvei, de hajtássá már nem tudnak 
növekedni benne. " Ѕб tй t jelekés Alakulások című  gyűjteményes 
köteteiben Mészöly Miklós gondosan kijavította , részben át is 
dolgozta újraközlésre szánt korai novelláit , s ez a mozzanat elke-
rülte a kritikusok figyelmét. 44  
Alexa Károly helyesen állapítja meg, hogy Mészölynél „a pálya 
inkább kísérletsorozat, a próza teherbírásának majdnem mániá-
kus próbálgatása; távol áll tőle a pusztán szinten-maradás", de 
abban már téved , hogy pályaképe statikusságot sugall , 45  s hogy 
már első  novelláiban „teljesen kiforrott elbeszélő ". Mészöly pá-
lyaképe - ha nem csupán letisztult eredményeit vesszük figyelem-
be - rendkívül dinamikus, éppen a szüntelen kísérletezés teszi 
azzá ; s ha nem is szembetű nő  módon, de a már elért szinteken 
való alulmaradás is jellemzi , ami ismét csak a fáradhatatlan és 
mindig-kockázatos kísérletezésbő l következett. 
Mészöly második alkotói periódusában , a Magasiskola s a Jelen-
tés ötegérről megírása idején és a későbbi években is közölt fele-
más értékű , érzelgős hangú, vagy modoros modernség ű  novel-
lákat (Balkon és jegenyék, 1956 ; Tragédia, 1956; Idegen parto-
kon, 1959), első  írásai pedig, egy-két kivétellel, az útkeresés 
dokumentumai csupán. 

Az írót csúcsai fel ő l kell közelítenünk, csak így van értelme, hitele 
a bírálatnak . A korai novellák nagy többsége : a Vadvizek című  
kötet öt írása, a Bridge és a nyúl (1943), a Farkasok (1947), az 
Álarcosbál, a Kamaszok, az tsz a villában, a Levél (1948), az 
Újévi kaland, a Déli szél, a Dongó (1949), még az évekkel később 
keletkezett A stiglic (1954) és az Agyagos utak (1955) cím ű  
elbeszélés is-Mészöly teljesítményét önmértékével mérve- kez-
detleges, vagy felemás m ű . 
Ezt a továbbiakban aligha szükséges tüzetesen bizonyítani, 
hiszen a Vadvizek cím ű  kötet írásainak puszta metafrázisa önma-
gában beszédes bizonyíték. A Vadvizek az 1942-tő l 1947-ig írt 
novellák tematikai , műfaji és stilisztikai jellegzetességeinek anto-
logikus kinagyítása ; hogy vázlatos képet alkothassunk Mészöly 
pályakezdésének homályba vesz ő  éveirő l , elegendőnek látszik 
az 1947-1949 -es időszak egy-egy m űvének bemutatása. 
Mészöly Farkasok (1947) című  novellája, amely újabb gy űjte-
ményeiben is szerepel, párhuzamos szerkesztés ű  elbeszélés; 
miként Bodnár György írja: „két párhuzamosan futtatott történet 
hangulati összecsengése ad távlatot az egész írásnak", „a volta-
képpeni novellát egy másik cselekményszál szövi át". 46  Az egyik 
cselekményszál belső  monológ : a narrátor , Ágneshez fűződő , 
idegenséget jelző , spleenes szerelmét és e szerelem széthullását 
impresszionista képekben és ál-párbeszédekben mondja el, a 
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nak szaggatott, tárgyias leírása . Ilon elutasítja a közeled őt, s ezért 
életével fizet. 
Motívumok vándorolnak Mészöly korai novelláiban. A Farkasok 
címűben szembeötlő  a szűk kamrák és tág térségek közelsége; 
az egyik színhely Ágnes „kuckója", a másik meghatározatlan, 
valahol „ a hegyek között" van. A Farkasok vallomástevője „bent 
tárul ki, és kint fordul magába". A párhuzamos történetek mikro-
metszetei arról tanúskodnak, hogy Mészöly már tudatos írói 
programként fogalmazza meg novellájában ezt a kett ős szembe 
állítást. Agnes története apró impressziók mozaikrajza , érzelmes, 
intim kitárulkozás , Iloné pedig üvegtiszta, objektív képek sora, 
kemény, tárgyias beszámoló . Párhuzamban : Agnes „Alakja nyú-
lánk árnyékot vetett a falra, átívelt a plafonon, a szőnyegen. Hogy 
kibékítsem, úgy léptem egyet, hogy hozzáérjek az árnyékához"; 
Ilon „Hagyta, hogy lefogjam a karját, de utána mindjárt el akart 
lökni. Hideg és cserepes volt a szája, résnyit se nyílott szét. Aztán 
kicsapta az ajtót, elrohant". Ilon kibékítésére kísérlet se történik. 
A novellában nem találunk magyarázatot arra az idegenségre, 
amely végül is az Ágnessal történ ő  szakításban és Ilon meggyil-
kolásában leplezi le magát ; ,,...szinte kívánom, hogy átfújjon 
a szél, hogy ez a fészek se legyen biztos. Valahol nagyon meg-
mérgeződtem"-mindössze ennyi a magyarázat. Action gratuite 
ez a gyilkosság?„Tegnap éjszaka hallottam előszöra farkasokat. 
Senki se szereti őket; akit meg ők szeretnek, azt megölik. ” A cél-
zás félreérthetetlen : a novella főszereplője farkas-ember , megöli 
azokat a nőket , akiket széret. 
Az okfeltáró magyarázat elmarad, de nem ez a novella fogyaté-
kossága. A francia nouveau roman lezáratlan nyomozások sorá-
ból áll, „a cselekmény szempontjából... anti-detektívregény", 47  
nincs semmilyen megoldása , s reprezentatív m űvei e regényalko-
tó elem alkalmazhatóságát igazolják ( ilyen például Robert Pinget 
félezer oldalas , befejezetlen Vallatása , a L'Inquisitoire, vagy 
Robbe-Grillet Le Voyeurje). A Farkasok tárgyilagos, sz űkszavú 
beszámolója , „ a voltaképpeni novella " majdnem hibátlan írásm ű : 
légkörteremtő  kopár mondatai, hideg leírásai feszültséget kelte-
nek. Egy-két mondata azonban allegorikus célzatosságával elho-
mályosítja za üvegtiszta képeket . A tárgyiasság elve teljes mér-
tékben ellentmond az ilyenféle (bármiféle) megszemélyesítés-
nek: „Senki se szereti (a farkasokat) ... akit meg ők szeretnek, azt 
megölik. Elgondolkoztató ez." Nemcsak elgondolkoztató, hanem 
ellenvetést kiváltó is : az igazi farkasok sem kicsinyeiket , sem pár 
jukat, sem csordabeli társaikat nem ölik meg. S egy másik elszó-
lás, az allegorizálás halványabb példája: „Mióta itt vagyok, 
egyszer sem esett. Csak szikár, éles mozdulatokat tű r meg ez az 
idő, nincs semmi érzelmesség benne." 

Ágnes története hol fellengz ős, hol pedig szenvelg ően modoros 
magánbeszéd: „De hányszor, ha meztelen volt mellettem Ágnes 
- féltettem én őt igazán? Mindig magamra húztam a takarót, so-
hasem aggódtam érte, és ez nekem se a legjobb érzés. 0 meg 
mindig csak nézett... "A farkas-ember szentimentalizmusa: „Ág-
nes, mikor először megláttalak! De hagyjuk a múltat". Közhelyek: 
„Aludj csak, szívem, aludj, te vagy a jó, és én a rossz.  El  kell kerül-
nünk egymást, mert gyűlölni fogsz a végén, gyűlölni szeretettel. 
Jobb, ha most megyek el." S egy ál-párbeszéd részlete, a szá-
zadforduló kissé merészebb almanachdrámáinak stílusában: „Ha 
belép (a vőlegényed), ő  is azonnal észreveszi a száradó selyem-
holmikat a fűtőtesten. Nézd csak, most is... Épp az előbb tűnt fel, 
hogy milyen otthonos erotikájú látvány ez. Nos, ez érdekes. Szó-
val, hazudtál eddig? Ne... ne mondj semmit. Most így jó. Látod, 
akár meg is fojthatnálak, olyan vékonyka a nyakad, fél kézzel is 
átérem. S ez a csönd. " 
Az Álarcosbál (1948) hevenyészett tárcanovella, 48  Mészöly leg-
igénytelenebb írása. Nincs egy mondata , egy jelzője sem, amely 
a későbbi fegyelmezett írásm űvészt akár egy villanásnyi id ő re 
megmutatná . Minden eresztékében dilettáns konstrukció, álarca 
a 27 éves írónak. Az életm ű  nyomtalanul eltüntetett vakfoltja 
egyébként - de szemléletessé teszi Mészöly pályaívét: innen in-
dult, ilyen holtpontokról. 
Mondanivalója körülbelül annyi , hogy a gazdagok gonoszak, a 
szegények pedig jóságosak . Kerete egy jelmezbálas házimulat 
ság: egybenyíló pazar szobák , hangulatos meleget árasztó kan-
dalló, remek italok , csillogó jelmezek , kacér n ők , buján vonagló 
tangó , á la mode 1948 . Ezt a kispolgári vagy nagypolgári deka 
denciát s a mögötte meglapuló vérszomjas bourgeois indulatokat 
egy sete-suta véletlenszerűség leplezi le előttünk. 
Az egybegyű lt úri társaság Zoltánra várakozik : az ő  jelmezes ala-
kítása ígérkezik az est fénypontjának. Egy öreg koldus kopogtat 
be helyette, élelmet kér, és az egybegy ű ltek „görcsökben fetren-
genek" a nevetéstő l, azt hiszik, Zoltán érkezett meg. Amikor azon-
ban kiderül a tévedésük, „minta vérszomjas vadállatok, egyszer-
re ordítani, hadonászni" kezdenek, „fenyegetően odasűгülnek a 
néma koldus köré", és (valószín ű leg) ütlegelik is. De az Ember 
(nagybetűvel) otthagyja szurtos ruhacsomóját; s kimenekül az ut-
cára . Exodus : .....megfagyott érettük valahol, a jajongó hóvihar-
ban ". 

Ha az érettük nem el í rás, és az Ember ajézusi vezeklés útjára lép, 
még harsányabb paródiába fullad a mese. S az érettük nem elírás: 



az öreg koldus biblikus jelenség, „Sugáгzб, kék szemei szelí-
den" pihennek meg az arcokon, „arca majdnem fényesség"stb. 
Grammatikai zavarok is tarkítják az Álarcosbálat. Egy példa: ajel-
mezes társaság egyre nyugtalanabb, mert Zoltán késik; a társa 
ságbeli hölgyek és urak „Tizenegy felé... már kezdtek összenéz-
ni' .Értsd: nem keresztbe nézni, nem kancsítani, hanem egymás 
ra nézni. 
Az Álarcosbál anekdota és parabola szervetlen egybekapcsolá-
sa. Nem groteszk, csak groteszk hatású. Szerkezetileg és tartal-
milag szabályos (sematikus) anekdota, de csattanójában példá-
zattá halkul: az öreg koldus rongyaiból a nagybet űs Ember lép 
elő , aki pár perccel korábban egy kis meleg ételért könyörgött; 
s kimegy a hóviharba meghalni azokért, akik — ismét anekdotából 
példázatba tévedve át — békésen szórakozó polgárokból mitoló-
giai Erinnüszekké fajulnak. Ebben a tárcanovellában minden vég-
letesen elnagyolt: a hóvihar pokolian tombol, a szél jajongva üvölt, 
a házak hipermodernek, a tangó melódiája szétvonaglik a szo-
bában, halálos csend támad, a szobalány arca halálsápadt, s a 
mozdulatok megfagynak. 
A Déli szél (1949) indítása szokatlan és hatásos: „Második hete 
már, hogy mindig csak éjszaka, mindig csak lopakodva, mint 
a gyilkosok. "49  Az igei állítmány elhagyásával Mészöly kett ős célt 
ér el. Prózában alkalmazva a versbeszéd kihagyásos technikáját, 
fokozottabb koncentrálásra készteti az olvasót, s nem a történés 
re, hanem a még megnevezetlen novellah ősök lelkiállapotára 
irányítja a figyelmet: ,,...éjszaka... lopakodva, minta gyilkosok". 
E szorongó lelkiállapot tartóssá válását az ismétlések egyhan-
gúságával érzékelteti: .....mindig csak éjszaka, mindig csak lopa-
kodva..., elmosódó formában pedig a szavak hangzásbeli egy-
formaságával: „Második hete már"...,,,éjszaka... lopakod-
va. . . ". 
Novellájának kezdősora Arany János méltatlanul elfeledett, 
remekművű  négysorosát, a miniatű r Hindu versetó0  asszociálja: 

Mint lomha sós mocsár fövényzđrak megett, 
Parton hagyatva, mely a hosszú éjszakán 
Hallgatja, mint terel habos vizréteget 
A távozó hullám a holdfény vonzatán. 

Arany négysorosa a kozmikus magány megidézése. Imaginárius 
kép; mintha a sztratoszféra magasából látnánk. Maga a vers ha-
sonlat csupán, olyan hasonlat, amely meg van fosztva a hasonlí-
tottra való visszautalás elemétő l: „Mint lomha sós mocsár... Par-
ton hagyatva... "Személytelen, s épp ezért egyetemes hatású: vi-
lágéгzést sugall. Mészöly idézett indítósora is személytelen 
(a többesjel az egyetlen fogódzónk), s szórendi változtatással 
Arany versképletét ismétli meg: „Mint lomha sós mocsár... Par-
ton hagyatva...", ,,...mint a gyilkosok... éjszaka... lopakod -
va.. . ". 
Ilyen kifejezésformák következetes alkalmazásával nem lehet or-
ganikus szervezettségű  prózát írni. Prózában legföljebb az egy 
két mondatos versbeszédnek van m űvészi funkciója, a gyakoribb 
kihagyás, sű rítés vagy összevonás már romboló erejű . Vagy ha 
mégsem, a prózai szöveg prózaverssé rendez ődik. 
Ezt a módszert Mészöly nem alkalmazza a továbbiakban. A Déli 
szél szabályos short sto ry. Az elhallgatás, a kihagyás majd csak a 
Sau/us egy-egy részletében s az Alakulások szövegtöredékeiben 
válik formateremtő  elvvé. 
A Déli szél háborús történet, az elfojtott nemi ösztönök tudattalan 
megnyilatkozásának ábrázolása. A Vadvizek című  novella letisz-
tultabb változata; katonaszökevények menekülését és észrevét-
lenül aberrálódó kapcsolatát jeleníti meg. A háttérrajz sz űkszavú 
mondatokból, elejtett utalásokból sejlik fel. A háborús id őt „távoli 
dübörgések", „fel-felhorkanó dörrenések" jelzik; hogy katona 
szökevényekrő l szб l az elbeszélés, a magyar keresztnevek s az 
Odera folyamnév vonatkozáspórja sejteti, meg két konkrétum: 
a menekülбk bakancsban és köpenyben vannak. S egy obejktív 
képben — a Vadvizek „mesebeli puskalövés"-ének megfelelője-
ként — a négy szökevény bels ő  élménytartalma fogalmazódik 
meg: „Az ég szinte jeladásszerűen csillagosodott ki a száguldó 
felhők felett...". 
Tibor áll a történet középpontjában; a négy szökevény közül ő  „a 
legmagasabb, a legizmosabb' Mészöly a külső  jellemzés eszkö-
zével Tibor férfiasságát hangsúlyozza. A legfontosabb mellék-
szereplő  Gábor, akinek „minduntalan két lбgy mélyedés" formá-
lódik az arcán; ő  a feminin típus. 
A szökevények egy istálló párás melegében találnak éjszakai 
mendéket. Dénes a közeli révház pincéjében egy üveg pálinkára 
bukkan, s az elcsigázott, kiéhezett katonák az er đs italt kortyolgat-
ják „a fáradtan lihegő  tehén mellett". Mészöly fokozatosan 
készíti elő  Tibor késđbbi, félreérthetően kétértelm ű  viselkedését: 
„Gábor már az első  korty után kigombolta az ingéi és hanyatt fe-
küdt a kiteritettköpenyen." 
Beszélgetni kezdenek a szökevények. S Mészöly szembet ű nően 
túlmotiválja a férfias Tibor és a n ő ies Gábor verekedésbe („hem-
pergés"-be) fulladó párbeszédét. A beszélgetésb ő l megtudjuk, 
hogy Tibor szerelmét is, Gábor húgát is Magdának hívják; kiderül 
továbbá, hogy Tibor szerelme, Gábor húga és maga Gábor is sz ő -
ke (az öntudatlan azonosítás konkrétumokból indul ki); Gábor úgy 

hever a szétterített köpenyen, mint Tibor szerelme a Duna-parti 
strand homokján („Ő  is így szeretett heverni, pontosan így, 
ahogy most te a fejed alá teszed a kezedet') stb. Iván és Dénes 
„szinte bántóan csöndesek” eközben; Gábor feleszmélve meg 
próbálja ellökni a melléje hevered ő , hozzá felkönyökölve beszélő  
(tehát föléje magasodó) Tibort. 
A verekedés közben Gábor „hirtelen indulatában" beleharap Ti-
bor nyakába: „Tibor felszisszent és egy pillanat alatt elernyesztet-
te az izmait. Odanyúlt a harapás helyére és széttörölte rajta a 
nyálat. "Amikor feltápászkodnak és kibékülnek, Tibor fennhangon 
eltűnődik: „— Mi volt ez? Csak azt tudom, hogy mikor utoljára lб t-
tam Magdát, megcsókolt az állomáson. Átölelt és úgy csókolt 
meg... — S mintha emlékezne, végighúzta kezét a nyakán. " 
A Déli szél nyelvi eszközeiben letisztultabb, háttérrajzában gon-
dosabban megkomponált novella, mind a Vadvizek, de lélektani-
lag túlmotivált. Mészöly az értelmezést egy percig sem bízza az 
olvasóra, mindent aprólékosan megmagyaráz. Kuncz Aladár 
a Fekete kolostorban a foglyok aberrált szexualitását, Herz tanár 
elasszonyosodását elrajzolás nélkül és naturalista nyálfoltok nél-
kül ábrázolta; regénye ezért leny űgöző  alkotás. A témája viszo-
lyogtató, de a megírása mértéktartóan pontos. Mészöly novellá-
jában tetten érhető  az író tétova azonosulása hősével. 

Szimbolikus cím a Vadvizek: lappangó hajlamok, visszafojtott 
ösztönbJc felszínre törését, talajromboló erejét, vagy puszta meg-
létét jelképezi. S lényegét híven tükröző  megnevezés: a negyve-
nesévekben keletkezett Mészöly-novellák az emberi lélek mélyvi-
lágáról tudósítanak. 
A Vadvizek szérzője a kötet megjelenésekor azt vallotta, hogy a 
novella legfőbb követelménye „egyfajta rugalmassđg és sugár-
zás, belső  feszítőerő, egyetlen mag expanzivitása, Benne egyet-
len pillanat bűvölete, egyetlen indulat és atmoszféra forrósága 
kell hogy sűrűsödjön". 51  Korán felismerte tehát, hogy a novella 
lényegében drámai szerkezet ű  forma — esztétikai elveit azonban 
még nem tudta m űvészi érvénnyel igazolni. 
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balassa 
péter 

passió és állathecc 
1. 
(Mészöly Miklós Film jéről) 
Fogarassy Miklósnak 

„néztem, mint a szigony a halat." 
(Saulus) 

„láttam magamat egy iszonyú 
nagy tér közepén, a saját űres 
jelenlétem legalján. " 

(Ugyanott) 

1. vér, mártírium és állatok a vágóasz-
talon (olvasat) 

A Film legelején (az első  kiadás szerint: 6. o.) 
olvassuk: „Egy c jelzésű  ház előtt elgázolt fekete-
rigó lemezvékony maradványa reliefként tapad az 
utcakövekre. " A legvégén,(217. o) pedig: „egy ében 
csillogású feketerigó... sétál narancssárga lábbal 
a zöld fűben." Rögtön elő legezve egyik következ-
tetésünket: itt nincs és nem is lesz helye és ideje 
annak a mezőnek, ahol az a madár „sétál egy-
magában". Végig, kétségbeejtően nincs. Tovább-
haladva: ismerjük már az Öregasszony szatyrát is, 
„benne döglött vagy még élő  aranyhörcsöggel; 
és éppen készülűnk megnézni egy légypiszkos 
rézkarcot őzzel, nyúllal, vízhordó lánnyal. Ezek 
után joggal gyanakodhatunk, hogy minden rög-
tönzés kérkedés". (72.) És két mondattal feljebb: 
„Tudomásul vesszük a képtelen tényt, hogy egy 
gyári csomagolású symphoniás ládában megkö-
tözött cerkófmajom van." Az Öregember izomgör-
ćse, közvetlenül a séta befejezése el őtt, kabátgal-
lérját deformálja, és „így félig nyílt madárszárnyhoz 
hasonlít a két kar". (113.) Sax Simon kötélver ő , 
akit Silió Péter 1912. május 23-án saját akonaver ő  
kalapácsával ver agyon a városmajori sző lőjében, 
egy kislánnyal közösül, kés őbb kezében egy nyulat 
látunk, melyet az imént vert agyon lágyan a kala-
pácsával; a nyúl és a faágon egy ideig „fur-
csa testtartásban függő " kislány megnyúlt alakja 
egyező . 
Az állat-motívum illetve az ember állathoz hason- 
lítása végigvonul a szövegen. A vetélés el őtt lévő  

cerkóf „csak halk vinnyogásra volt képes" (73.), 
„Az Öregember a cerkóféra emlékeztető  torok-
hanggal hárítja el a túlgondoskodást, s vég ű/ sem-
mit sem mond." (83.) Az Öregember másutt is, 
mikor például legyeket iparkodik agyonütni, „pana-
szos  6666-hangot" ad, egyes szám harmadik szemé-
lyű  jelentést kölcsönözve a hangzónak, miközben 
rámutat az étterem falán lévő  rézkarc egy helyére. 
Talán a vízhordó lányra, akinek testtartása és 
„ledér" öltözete hasonlatos a városligeti vérivó lá-
nyéval, vagy esetleg a rézkarcon ábrázolt lombok, 
bozótos (bozótos van a városligeti jelenetben is) 
mögül leselkedőre, akinek a gesztusa több helyen 
is előfordul: a Világ c. lapból vett cikk nő i szerzője, 
Silió, a cerkóf körül bámészkodók, s végül maga 
a Kamera- mind leselkednek. A hangadásnak ismét 
idézett módja egyúttal megfelel a gügyögés előtti, 
tehát a legarchaikusabb, „előemberi" csecsem ő -
nyelvnek, a gagyogásnak, és ez kimondva is rímel 
egy későbbi helyre: „Az Öregember .., kényszere-
dett torokhangot hallat, ami egyszer már emlékez-
tetett a cerkóféra, csak most sokkal megtévesztőbb. 
Gondolhatnánk állat-nyősszentésnek is, ha törté-
netesen nem őt látnánk magunk előtt... " Megjegy-
zendő , hogy az Öregember a szöveg teljes egészé-
ben egyszer sem szólal meg tagolt emberi nyelven. 
Az aggkori gyerekes regressziónak ez a már diag-
nosztikus pontosságú motívuma a gulyáslében és 
a sörös zagyvalékban való pancsolás jeleneténél 
is fölbukkan. Az Öregember különben „mintha igé- 118 
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nyelné is, hogy vezessük, mint egy birkát", és ezt 
a műveletet legalább ketten végzik: az Öregasszony 
és a Kamera. 
Az állathalál és a megsebzés motívuma mint már-
tírium, kihangsúlyozódik a cerkóf magzata, afekete-
rigó, az aranyhöresöga, nyúl és a Boda-huszár lova 
esetében, hogy a legfontosabbakat említsük. Az 
aranyhörcsög fejét az Oregasszony folyton vissza-
nyomja a kekszesdobozba, később pedig a teteme 
egy fekete kombinécsipkére van kiterítve kissé gro-
teszk ünnepélyességgel; ez a „gyászlepel" egyúttal 
az Öregember temetésére kikészített alsónem ű  
(128.). Az állathalál, állatkínzás s végül az állathecc 
hasonlító funkciót tölt be emberi események „filmezé-
sében". Silió, akit „zavarba hozó szörnyeteg"-nek 
minősít a tárgyalás közönsége, ezzel is $rhu-
zamosságokra mutatva rá önkéntelenül ugyanazon 
(ti. az  osztrák-magyar) birodalom közvéleményé-
ben: gondoljunk Musil kéjgyilkosára, Moosbrug-
gerre, akirő l lesz még szó, Silió tehát a Múzeum 
(akkor Musztafa pasa) körúton a földön fekve, 
föltámasztva magát, csapkod a lánccal, végered-
ményben odalenn fetreng, akár egy sebzett állat, 
„már a karja is kezdett kiállni, és a 16 se »trán-
céro/t« úgy (taposott) ", miközben fölé rugtat a Vaj-
tó Dániel diák tanúvallomása szerint őt levitézlő  ló, 
hátán a huszárral, aki combján megsebzi a parasz-
tot, és Silió „akkor vett észre egy kövezetbe lapuló, 
fekete szőrcsomót, bizonyára kutyát, amelyik a tün-
tetők és a lovasok közé keveredett. Aztán váratlanul 
úgy ugrott fel, mint egy romlott eb (»veszett« -írja 
valaki a jegyzőkönyv margójára), és rávetette magát 
a szétfolyt paradicsomlére, belenyalt, majd csaló-
dottan elkapta a száját (valószínűleg vérre számí-
tott inkább), és szűkölve elódalgott a régi Kecs-
keméti Kapu felé. Vagyis pontosan arra, amerre 
később Silió is eltűnik..." (163.). „Belenyalt", akár 
a városligeti tavacskában a „leányzó" a lúd vérébe, 
és vörös lesz a pofája, akárcsak Silió arca a para-
dicsomlétő l, meg az Oregember szája a gulyáslét ő l. 
A hasonlítás, a hasonlat-szerkesztés, a teljes ha-
sonlat motivikus rímeken át történő  kibontását meg-
világítja, ahogyan Silió megpróbál visszaemlékezni 
a tárgyaláson arra, hogy milyen volt odalentről a 
Boda-huszár: „Végül mégsem tudta felidézni a 
Boda-huszár arcát, pedig minden másra jól emlé-
kezett, a két csillagjára, a kardmarkolatra, a lova 
szügyére, s hogy aló harmadfű  nóniusz lehetett. 
És ugyanígy járt a munkással is, aki tovább akarta 
ráncigálni, mielőtt a lovasok a földre döntötték: 
nem valakinek érzékelte, csak egy olajos zubbony-
nak, talán bőrköténynek is... A huszár és a mun-
kás arca egyformán mosódik bele a délelőttbe. "(56.) 
A hasonlatokkal és hasonlításokkal fantasztikus, 
időben és térben távoli, elvben lehetséges vagy 
akár lehetetlen egyezéseket keresés mintegy találni 
vél a Kamera. Arcokra tehát nem lehet emlékezni, 
hanem állatokra és ruhákra, s így az emlékezet foly-
tonos megszakadása mint öregkori amnézia „folya-
matszerűvé" válik, a csoszogó menetben testesül ő  
emlékezetkiesés az egyetlen összefüggő  folyamat 
itt. Az Öregember néma vallatásaiban, amit a Kame-
ra pantomimikus mozdulatai, tárgyfelmutatásai stb. 
révén végez, lehetséges és lehetetlen kapcsolatokat 
sejtet és -szétzúz. Ez a vallatás, melynek eredmé-
nye: exitus, maga is - hecc: „megelégszünk a torzí-
tó skurccal (ugyanaz a kameraállás mint Silió el őbbi 
testhelyzete! - B. P. megjegyzése). De ennek több 
szempontból örülhetünk. Az Oregember olyan mé-
reteket kap így, amilyennel soha nem rendelkezett - 

még ha egy hajdani dölyföt, kihívó peckességet 
gondolunk is bele a megrokkant csoszogásba. A 
váratlan skurc olyan meggyőzően emeli főlénk, 
mintha szó szerint is lóháton ülne; s ez, mint »e/ren-
dezés«, már csakugyan nem esik messze attól, amit 
Sílió átélhetett, amikor arra kényszerült, hogy félig 
fekve, alulnézetből vegye szemügyre a tolongó 
lovasrendőröket. " ( 163.) Két kulcsszava van a pasz-
szusnak: „gondolunk bele" és „elrendezés"; hirte-
len felvillan az egyezés, az összefüggés, majd 
ugyanaz a mondat kioltja. A „belegondolás" mint le-
hetséges összekapcsolása kétesen egymás mellé 
vágott dolgoknak - maga a „vágóasztal" alapszava, 
mely másutt is folyton visszatérés a m ű  legmélyebb 
kompozíciós titkára, a projekcióra utal. A Kamera 
miközben „felveszi" az anyagot, „vetíti" is; tudniillik 
rávetít valamit, valamiket a puszta látványra, amit 
filmez. 
A városmajori zsidó szeretetotthon öregjeinek 1945. 
januári, állatias lemészárlásánál ez a hideglel ős 
megjegyzés áll: „Minta cerkóf-ügynél, itt sem tehet-
jük meg, hogy belevesszünk a részletekbe..." 
(173.), amelynek - mint a többi ilyen közbevetésnek 
- megvilágító kommentárja, Mészöly hasonlat-szer-
kesztésének magyarázata A tágasság iskolája 
egyik jegyzetében található „Munch félőrült perió-
dusa után, 1910-ben írja az Alfa és Ómegát: egy 
asszony állatokkal hál, állatokat szül, azok a férjét 
apjuknak szólítják. Férj iszonyodva megöli az asz-
szonyt. A szörnyivadékok széttépik »apjukat«. -
Megérimég a fasizmust, 44-ben hál meg. "Ugyanitt, 
egy másik gondolatmenet: „egyetlen mód az em-
berről beszélni - nem antropológiai értelemben -, 
ha úgy beszélünk róla, mintha termesz volna. 
Reductio ad in finitum, ha folytatom a még kisebb 
irányba - a termeszen túl és azon is túl. S ugyanak-
kor előre-hátra kör: találkozás a kiindulóponttal. 
Vegyük a becketti csomópontokat, és induljunk el 
visszafelé: egyetlen mód a termeszről beszélni, ha 
úgy beszélünk róla, mintha ember volna... egyetlen 
mód valamiről beszélni, ha úgy beszélünk róla, 
mintha semmi volna." (Széljegyzet Becke tt  szó-
tárához) 
Továbbfolytatva a leltározást: két alkalommal olvas-
suk ezt a hasonlatot, „mint Sax Simon kezében a 
nyúl" (annak a Sax Simonnak a kezében, aki állat-
gyilkosként és megrontóként pillanatok múlva maga 
lesz áldozat, kinyúlt tetem, és aki ugyanahhoz a tár-
sadalmi réteghez tartozik mint gyilkosa, amint ezt a 
könyv legvégén megtudjuk: „csak az egyszerű  
parasztok és kötélverők hiányoznak a felsorolás-
ból" (tehát Silió és Sax; ők ölik egymást"). A hason-
lítás az egyik esetben az auschwitzi lágerfotó leírá-
sának a végén található: „a végtagok minden szokott 
méretnél hosszabbnak tűnnek (mint Sax Simon ke-
zében a nyúl)", illetve a második esetben a 153. ol-
dalon, az 1971-es, 60 évvel későbbi cerkóf-jelenet-
nél: „...a rendőr az igazolványt betűzi, csuklóján 
a himbáló gumibottal (mint Sax Simon kezében a 
nyúl) ". „Mint a cerkóf-ügynél", itt sincs részlete-
zés... 

Folytatva a leltárt, „bárkibe, bármibe is kerül": az 
Öregember halála után a Kamera egy „kék csíkos, 
majdnem fél méter hosszú zsákot" talál, mely „Ki-
tömve olyan, mint egy lekopasztott állattest", továb-
bá egy csizmasámfát, mely történelmi relikviaként 
hat, olyan lábbelit tarthatott egykor, mely rúgások, tip-
rások és taposások monoton menet-történelmének 
végrehajtója lehetett, és azok a lábak, melyek eset- 



leg, „gondolhatnánk akár": viselték, néhány nappal 
ez előtt már csak csoszogtak. Ahogyan a csizma-
sámfa révén egy monoton történelem jelenik meg 
villanásnyira, ugyanúgy montírozódnak egybe a 
rendőr és katona-portrék sorozata (143.), „széles 
svenkkel' szédítő  iramban. A sebes pásztázás mű-
velete többször ismétlődik „a hordók és a ketrecek 
zűrzavara ugyanaz.' olvassuk egy helyen, mely ki-
jelentésnek történelmi-metafizikai küldetése van 
a szövegben. Többszörös - pásztázásokkal, svenk-
kel létrehozott- rímet teremt az időben-térben távol-
eső  népi mulatságok, idillek, állatheccek és lesel-
kedni való szex-jelenetek között is. Fő leg a ketrec-
motívum áttételein keresztül vezet el a parkba, 
majorba, ligetbe (a szorongató idillek, véres játé-
kok színhelyeire), ahol a rend őrileg ellenő rzött „népi 
mulatságok", a hatóságok által támogatott, de körül-
kerített, zárt dionüsziádák folynak. A tömegcirkusz 
az állathecc pendant ja. Innen rövid „snittel" jutha-
tunk el (utalások révén is) a fasizmusig, mely népün-
nepéllyé is stilizálta magát, ocsmány dionüsziádá-
vá, mely kifordította annak eredeti rituális, majd kar-
neváli jelentését. Olyan végső  kilengések előképei 
a városligeti és városmajori, meg a Musztafa pasa 
körúti jelenetek ( valamint a Buchinger-memoárból 
vett idézet), ahonnan nincs visszalendülés. Az anti-
cipáló szerepet játszó állatheccek arra a későbbi 
„örök" tombolásra utalnak, melynek nincs béke- 
perspektívája, csak „az ösztönök felszabadítása", 
maga a dühöngő  ösztön-örvény. Ennek az állapot-
nak a fenntartására-ellen őrzésére a nem „csendes", 
hanem a hangos, mindenkori erőszak-rendszernek 
van szüksége. A cirkusz - sokkol; a sokkolás - ki-
mossa az agyat. Az öregember semmire sem em-
lékszik, Silió is alig. - Vagy emlékezetük legalábbis 
talányos, rejtélyes, megközelíthetetlen marad - a 
Kamera számára. 
A Michelangelo Dávidját gyatrán utánzó fiúszobrot, 
mely néhány saroknyira áll a városmajori ECCE . 
HOMO szobortól, „egyelőre nyári árnyék veszi körül, 
és néhány szekrényszerű  ól, amelyeket házinyúl-
tenyésztésre használtak; és egy kisebb, dróthálós 
ketrec... az ilyen hátsóudvarok jellege száz év alatt 
se változik sokat, a hordók és ketrecek z űrzavara 
ugyanaz. De mintha nem is hallaná (ti. az  Öregem-
ber - B. P. megjegyzése). Tobábbra is el őremered, 
s csupán a nyúlketrec szóra elevenedik meg, és 
egyszerre kilép a tompaságbók váratlan élességgel 
a szemünkbe néz, és nyílt indulattal megrázza a fe-
jét. Már esett szó korábban is különböző  állatokról, 
más-más összefüggésben, de mindig lepergett ró-
la. Most nem". (116.) A hajdani városligeti bozótos-
ban találnak a leselked ők, a cikkíró nő  meg a fivére, 
ketreceket, ólakat. A ketrec és a lány - egy lány - kö-
zötti valamilyen összefüggés motívuma-méghozzá 
utalva a megerőszakolt kislány testtartására - a 
könyv legvégén is fölbukkan; akkor, amikor Silióné, 
„az akasztófa dombot" keresi, meg a férje tetemét, 
és akár - mondja a Kamera - „még hallhatja, hogy 
az egyik düledező, sokudvaros házban valaki föl-
kiált, Bravó, Gizi! és valamilyen hárfa-szó is kihal-
latszik, később fojtott nyögés, majd váratlanul egy ti-
zenéves kislány tűnik fel a ház padlásablakában, 
valahogy kierőszakolja magát a szűk lyukon, leku-
porodik a kémény mögé, s a szájába (hogy csitítsa 
magát?) valamilyen piros rongyot tömköd be, min-
den indok nélkül". (212.) A Sax megerőszakolta kis-
lány utóbb egy padIásból nézi végig feltehet ően 
a gyilkosságot; a rímben ott találjuk a „ki" és a „meg" 
kötőszavak finom játékát is az erőszakolni igével, to- 

vább sokadszor a nyüszítő  állatra emlékeztető  
hanggal találkozúnk. Ennek a helynek a közelében 
olvashatunk két állatheccrő l illetve ember-állathecc-
rő l is. Az egyik esetben egy bormérő  „egy idősebb 
nőszemély alkalmazottat (e'schmuddeliges Ding, a 
budai németek nyelvén), aki több alkalommal a rác 
kocsisoknak pálinka helyett tiszta pálinkát mér, élet-
veszélyesen megszúr, s a sebből kifolyó vérét (.►) a 
többi vendég mulatságára megitatja a nevezett n ő- . 
személlyel". (210.) A Városligetben pedig két nő  iszik 
a lúd vérébő l, továbbá felidéződik a romlott eb, amely 
vér reményében fölnyalja a paradicsomlevet. A má-
sik helyen ez áll: Silióné „az egykori Tüll-major és 
Okenfusz kertje táján, ahol a pa rt  még hosszú ideig 
szabályozatlan, tele füves hordalék-dombbal, sár-
csíkos bokrokkal, majdnem erőlködés nélkül tud 
visszaemlékezni a vajtai savanyú kaszálókra. Az 
„utálatos" állatheccek, a sajátosan magyar „amfite-
átrumok" színhelyét azonban sehol sem találja, 
csak bizonytalanul tudja, hogy nem voltak nagyob-
bak negyven lépésnél, körbe három egymás fölött 
elhelyezkedő  páholysor, minden páholy három rőf 
széles, a földszinten „azúr-blau"-ra festett, alacsony 
csapóajtók, ezek mögött várakoznak a kipihent álla-
tok, ritkábban medvék, köröm és fog nélkül (azokat 
már korábban eltávolítják), és ezekre szabadítják 
rá a kutyákat - vagy egy ökör többnyire, azt viszont 
néhány vörös ruhás ember ingerli, akik egy kifeszí-
tett kötélen lógnak megfelelő  magasságban, s va-
lahányszor az ökör felágaskodik, feléje szúrnak, és 
a kutyákat is csak akkor engedik rá, amikor már nem-
igen tud mozdulni, csak bőgni, s ezt a bőgést és 
kényszerhelyzetet később elég sokáig élvezik (...) s 
egyúttal megemlékeznek arról a különös jelenségről 
is, hogy egy ilyen ökör nemcsak arra képes, hogy a 
harapások ellenére szétvetett lábbal álljon, hanem 
»fölöttéb sajátos párolgást is tud producalni», 
vagyis nem úgy, ahogy egy ekkora test általában 
gőzölög, formátlan gomolygással, hanem a nyak-
szirt mögötti mélyedésből ereszt föl egy keskeny 
páracsíkot a kötéllel kihúzás előtt, ami a páholyokból 
úgy hat, mint a szélcsendben a kéményfüst (mint 
»tiszteletet parancsoló eltávozás szép rajzolata a 
már alkonyodó ég alatt')", majd néhány mondattal 
lejjebb: „arra is az Oregasszony emlékezhetne job-
ban, hogy akiknek volt idejük rá, mivel ütötték el az 
időt - az éjjel-nappal nem sz űnő  hazárddal". 
(212-214.)  
A hosszabb idézetre az alábbiak késztettek: 1. az 
elején puszta megnevezés által utalás történik a 
„kertre", a „majorra" (vesd össze: bozótos); 2. az 
„amfiteátrumok" a sajátos magyar állatheccek, a 
theatrum hungaricum színhelyei; 3. az állathecc sű -
rített ismertetése kicsinyítve az egész könyv köz-
ponti motívumára rímel - Silió pere egy felingerelt 
„állat" tettének következménye, maga is az állat-
hecc szelídebb formája; 4. szó van az ökör „méltó-
ságáról", ahogyan Silió méltósága az, „aki megha-
lad minket"; 5. az ismertetett jelenetben az állatok 
egymást falják fel, errő l a vonásról már szóltunk, 
meg az állathangok központi szerepérő l is; 6. egész 
kis Budapest-történetet kapunk, amelynek kulcssza-
va a hazárd, és ezt ellenpontozza a szélcsendben 
fölszálló kéményfüst egyenes áldozati jelentése. 
Mindez a befejezés el őtt az egész szöveg motívum-
rendjének torlasztását szolgálja, nem beszélve ar-
ról, hogy mindezt Silióné „csak bizonytalanul 
tudja"... 

A Világ 1912-es évfolyamában megjelent cikk is kitér 120 



az „utálatos állatheccekre ", majd a vége felé ez áll: 
„de a lány (talán, hogy fitogtassa magát az idege-
nek előtt?) mohón beleivott. S a hölgy szintén ezt 
tette féltékeny mohósággal. Képzelhetni, hogy ar-
cuk-szájuk milyen lett, amitől a férfi még árulkodóbb 
mozdulatokra kapatta magát". A vér, az állatkínzás, 
és a csoport -szex együtállása ez, mely egyben az 
Öregember gulyás/ében való pancsolására is rí-
mel. Az állathecc szelídített változata , szintén a vér, 
a piros szín alapmotívumától kísérve, a cerkóf-jele-
net: „Több kéz is benyúl hozzá, főképp nőké, és ta-
pogatják a hasát, a bimbóit. Kialakul a vélemény, 
hogy biztos vemhes." (72-73.) E jelenet főszereplő-
je az a Czaninné, aki aKözért-sarkon „kezdett el 
öszefüggéstelenül beszélni, és többször is a fiát 
emlegette, »akit a nyilasok... «- majd mégis kijelen-
tette, hogy a cerkófit neki akarja hazavinni" 
(154-155.); örvényl ő  kapcsolat jön létre ily módon az 
ismeretlen máг ír-gyerek és a cerkóf elvetélt magza-
ta, sőt a cerkóf mint anyaállat és Czaninné között. 

A régi újságcikkekben (135.) olvashatjuk ezt az Or-
czy bárótól származó mulatságos „életelvet":,,Czé/ra 
ügyelj!", majd harminc oldallal kés őbb megtudjuk, 
hogy 1912. május 23-án a Вoda-huszárok mintegy a 
tömeget heccelve „találomra a levegőbe lőttek". A 
találomra, „a puszta kénye véget" mint hecc és 
mint végletes hazárd távolról a locsolóautó víz-
sugarában is ott bujkál, mely véletlenül lespricceli 
az Oregembert a nadrágjánál, aki kés őbb amúgy is 
„álItában bevizel" (akárcsak hatvan évvel korábban 
Silióné , és a Kamera ott megismétli e szavakat, vál-
toztatás nélkül). „Hiszen a hordók és a ketrecek zűr-
zavara ugyanaz..." 

A vizelés a tüntetés körül is fontos szerepet kap: '12 
májusában Silió Pétert a körúton az egyik huszár lo-
va álltában levizeli , és erre vadul meg teljesen - a 
diák vallomása szerint - a férfi, aki később a sző lő -
ben, illetve a bozótosban, combsérülése miatt ne-
hézkesen, fájdalmasan vizel. Távoli, de az állathecc-
motívumot és az ingerlést egészen a kannibalizmu-
sig feszítő  összecsengést hoz létre az el őbbiekkel a 
rizses vadaprólék , a kés és a tincs összefüggése: 
„váratlanul tapintás-közelbe tudunk hozni egy vad-
aprólékba szúrt kést az egyik asztalon. Lassan, a 
szemünk előtt dől le az abroszra, barna csontvége-
ket lazít ki a rizsből. Ez az önmagában jelentéktelen 
észrevétel csak akkor kap megfelelő  hangsúlyt, ha 
élménnyé tudjuk tenni a lappangó folyamatosságot: 
valaki itt evett, de az utolsó mozdulata mégis most 
fejeződött be. A kés most lett magára hagyva". 
(151.) illetve: „az Öregasszony kontyával történik 
valami olyasmi, mint a rizses aprólékba szúrt késsel: 
a szeműnk előtt bomlik le a két elvékonyodott tincs ". 
(159.) Ahogyan Silió egy állathecc áldozataként in-
gereltetik föl egészen addig , hogy ő  maga is áldoza-
tot „gyártson", ugyanúgy a kés -hús-haj összefüggés 
az erőszak „ magára hagyott" pillanatában a m ű  alap-
rétegét világítja meg hallatlanul er ős jelképet te-
remtve. 

Mindez : a vér , a vérivás és itatás, a habos zagyva-
lék, melyet kiömlött sör és gulyáslé elegye (ennek 
részletes leírása , az Öregember „öröme" a fulladás-
jelenethez hasonló csúcspont a szövegben!), mon-
tírozva a lóhúggyal , a locsolókocsi vizével, a többi 
testnedvvel , a cerkóf meg a paradicsom vörösével 
Silió Péter egyetlen, rettenetes erej ű  mondatában sű - 

121 	rűsödik össze a tárgyaláson , mintegy antropológiai- 

metafizikai végítélet gyanánt: „Madárfos vagyunk 
mind aSió-patakon." Lázadása - mint ezt hang-
súlyosan kiemeli a Kamera - „meghalad minket"; 
szabadságával semmit sem tudunk kezdeni , „zavar-
ba hozó", de ő  is pusztán biologikuma által, auto-
matizmusainak éleslátásába fordulásában válik az-
zá. 
Mindez egyetlen kérdés felé feszül: vajon mindaz, 
ami itt látható, ami itt megtörténik-megtörténhet, 
amit az ember elszenved, és különösen Silió, az 
Öregember, sőt a Film egész szövege : az nem állat-
hecc-e?! És semmi más. Vajon nem a kannibaliz-
mushoz való folytonos közelítés ívén helyezkednek 
el a történelmi állandók? Nedveikkel, hecceikkel, hir-
telen kiugró vérvöröseikkel és megkínzatásaikkal ál-
lat és ember keverednek mint holmi régi csataképe-
ken, valami pokoli létharc biologikumára mutatnak, 
melynek a tétje brutálisan egyszer ű : ki kit-mit fal fel? 
Ez a létharc mint „történelem " stilizálja magát. Tá-
volról pedig „egy kegyetlenül megbüntetett város", 
a magyar főváros iszonyú képe, széles történelmi 
svenkkel való végigpásztázása során véres tabló-
kéntrémlik föl: egy többszörösen ismétlődő  állathecc 
központi ketrece. 

Az állat-emberhasonlítás mint mártírium és erőszak 
motívuma a szexualitásban mint véráldozat és mint 
brutális, egyben kegyelmi érintkezés vegyülékében, 
új oldalát mutatja . A szexualitás a Film-ben egyszer-
re csupasz biológiai m űködés, egy redukált létezés 
testisége, létfenntartó és pusztító automatizmus, 
egyszersmind összehasonlíthatatlanul több ennél; 
néma, metafizikai üvöltés és kitörés valamilyen 
értelmes jelentés irányában . Néhány példát említek. 
Az Öregasszony „csendes fasizmussal" követi, ter-
rorisztikusan óvja, és csaknem erőszakkal tartja 
életben az Öregembert ; kettőjük mozgása , távolo-
dásuk és összetapadásuk folytonos ismétl ődése 
egy végtelen vonulásra vagy menetre (itt: a szün-
telen csoszogásra) utal, és azon belül egy hat év-
tizedes , csöndben zajló kapcsolati drámára is. Sza-
badulás és kötődés, béklyó és szökés egymást 
kiegészítő , feltételező  „véres" játékára: „A meg-
szokott fél méter távolság így hamarosan másfélre 
növekszik közöttük, s az Oregasszony, miután most 
neki kell gyorsítani, ezúttal nem a lógó ka rt  fogja 
meg, hanem a zakó karját hátulról. A helyzet figye-
lemre méltó. Pontosan nem tisztázható feszültség 
jellemzi, s ez elsősorban az Öregember arcáról 
olvasható le. A szemek hártyás kék-tükrözése most 
nem kelt feltétlen részvétet; bár ebben a gyorsabb 
mozgásnak is része lehet, ami az eddiginél na-
gyobb önállóságot kölcsönöz neki. S mintha nem is 
volna annyira elesett, hogy adott esetben ne lehetne 
fe/e/ősségre vonni... Ugy is mondhatnánk, hogy 
valamilyen hideg kék-tükrözés jelenik meg a sze-
mében, a váratlanul kitisztult értelem büszkesége, 
hogy egyáltalán létre tudta hozni magát - miközben 
az Oregasszony fogja a zakóját hátulról.  "(68-69).  A 
kapcsolati motívum -átsz őve távoli szexuális emlé-
kekkel - arács-cella-sejt szavak összekapcsolása 
által teljesedik ki: „Ez a majdnem képletszerű, elemi 
látvány a lényeget nyomozó metszetek egyik utolsó 
állomására emlékeztet: rács , amire a bársony 
szösz-szálai vannak rádolgozva, mintegy a rácsba 
kapaszkodva... Még azt is megtehetjük, a hamisí-
tás veszélye nélkül, hogy olyan beállításokkal 
adunk térbeli mélységet a szobának, ami nem ken-
dőzi el: celláról van szó (ami különben franciául 
szellemesen sejtet is jelent). Sejt, rácsokkal. Cella, 



rácsba bedolgozva. Rácsozat, ami az átmeneti ta-
karásokon áttör. " (87-88.) A kapcsolati drámának mint-
egy a nagytotálja a fulladási jelenet és a „csókoló-
zás", illetve a fujtatás-szívás által kényszerített 
ellentétes ritmus, mely fölidézi a hajdani coitusokat; 
félelmetes-valószín űtlen részvéttel és kíméletes-
séggel történő  leírása: újabb prózánk egyik remek-
lése. Ez a hosszas, kínos szcéna egyszerre utal az 
életben tartás és az életben maradás egyidej ű  sza-
badság- és esély-nélküliségére, továbbá a kénysze-
ren és erőszakon áttörő  szeretet-relikviára. De vajon 
az erőszakos éltetés, az elszenvedett m űködtetés 
nem az állatheccnek újabb esete?! Á megmentés, 
a segítség, a caritas pillanatának rabsága, „leve-
gőtlensége", és hátborzongató igazsága, szörnyű  
szépsége nem fullasztó? A sexus ugyanakkor szo-
rosan összekapcsolódik a halál-közelséggel, és a 
különböző  brutális agóniákkal (fulladás, agyonve-
rés, kinyúlás, vetélés stb.); keveredik továbbá az 
erőszakkal és a mártíriummal: közösül őkön rajta ütő  
leselkedések, vér, jelképes csoport-szex, szadisz-
tikus megerőszakolás, mindig ugyanazon a tájon 
(park, bozótos, liget); az Oregembertő l halljuk 
„ügyetlen utánzatát egy hajdani élvezkedő  göcö-
gésnek" (talán a Városligetb ő l??), mely a következő  
mondatokkal kapcsolódik össze látszólag oksági 
láncot teremtve: „egy rejtőző  arc a lombszövevény-
ben, kb. tizenöt méterre a vízhordó lány mögött, ha 
a rézkarc léptékét átszámítjuk. Egy torzpofa vagy 
egy lehetséges fiatalember arca; a vonalak és rovát-
kák minősége olyan, hogy midkettő  lehetséges. Sőt, 
az is, hogy csak lombszövevényről van szó". (A 
leselkedő  kinagyítása itt egész közvetlenül rímel 
Antonioni Nagyításának központi jelenetére.) Mielőtt 
hosszasan „leírná" a Kamera, hogy mi van az Öreg-
asszony szoknyája alatt, a nagyobb kontraszt ked-
véért, öt oldallal előbb olvasható ez a szöveg: „vala-
hogy mégis így volna jó hangsúlyozni az Öreg-
ember arcát: alig pár centire a fakó ruhaanyagtól, 
a több réteg fehérneművel, halcsontos melltartóval 
fedett, lapos mellektől". (35.) Holott az Öregasz-
szonynak „két vékony lábszára a ferdére csúszott 
szoknya alatt erősen kifelé dől, széttart... a szárak 
valószínűleg csak jelentéktelenül vastagodnak a 
combtőig. A szoknya csapódása is ezt sejteti, ahogy 
szaporán lép: a lába között tágas hézag lehet". (40.) 
Az ezután következő  leírás dermesztő , „gerontofil" 
erotikájára egészen távolról rímel Silió Péter egyik 
tájnyelvi szava a tárgyaláson: „vatrantyu", ami a jegy-
zőkönyv szerint „vénasszony picsáját jelent a Du-
nántúlon" (173.). A 85 éves Öregasszony prostituált-
ra emlékeztető  retikül-lóbálása átt űnik a városligeti 
hölgy puccos testtartásába, és vissza: az Öregasz-
szonyról készült fiatalkori árnykép precíz lefilmezé-
sébe, ami többet sejtet, másfajta életet, mint amit 
befejez a jelenidőben. Sejthetjük - persze támpont 
nélkül, de gyanúval terhelten -, hogy lehetett volna 
akár prostituált is az Öregasszony: „A szatyor való-
ban markolva van, de éppen csak az eleresztés 
határán. S egyáltalán nem dönthető  el, hogy ezek-
ben a pillanatokban ránk várakozik-e vagy valami 
elgondolhatatlanul másra. Vonásai egy túlságosan 
is távoli kép és emlék lehetőségeit tükrözik. " 
(144-145.) Tovább is utal - de pusztán utal -
a Kamera: „ahová eltávolodtak... olyan időpont, 
amikor még nem ismerhették egymást. Vagy nem 
úgy, mint később' (152.) Tehát gondolhatnánk 
akár azt is, hogy az Öregember valami voyeur-féle is 
lehetett volna, vagy a vérivó nők partnere, az Öreg-
asszony pedig akár lehetett volna egy közülük, 

hiszen: „Gondolhatjuk, hogy az Öregasszony első  
mozdulata annak a lehetséges másiknak felel meg, 
mikor éppen fölkel a Városligetben a fonott zsámoly-
ról.  "Az  össze nem függő  motívumok összefüggésre 
kényszerítése (egy bizonyos határig: a megbizonyo-
sodás határáig!) az az eljárás, amire illik a szöveg -
más összefüggésben elhangzó - görög kifejezése: 
Proszkeinon (kereszteződés); ez gátat, akadályt 
éppen úgy jelenthet a bizonyosságok útjában, aho-
gyan fonetikailag a halálra mint kereszteződésre 
hasonlít, tudniillik annak a helynek a latin nevére, 
ahol amúgy is felboncoltatnak mindketten, és szét-
szedettetnek mindenek, miután a Kamera még éle-
tükben elvégezte rajtuk a kórboncnokénál jóval dü-
hödtebb szekatúráját mint az agónia és a halál kéj-
lesője. Nem véletlen, hogy a szöveg legutolsó mon-
datában „az Állami Biztosító reklámtábláján vibrál 
az éjszakáról ott maradt lárvakék neon" - akár egy 
prosectura folyosói fénye. 
Halotti némaság kíséri végig a Kamera mozgását 
a szövegben; a Kamerának és minden másnak kitett 
emberek egy-egy mondatot illetve elő-beszédet pro-
dukálnak, semmi többet. Beszédük is inkább a bio-
lógikum szférájába soroltatik, mint a tudatoséba. 
Nem szűkszavúság ez, hanem csönd; mintha csak 
a testük beszélne. A némaságot csak fokozzák 
a különböző  hallgatag fotókról készült, passziánsz-
szerűen kiteregetett „felvételek", a boncolási jegyző-
könyv-idézet, mely utóbbi alig különbözik a még 
élő  Öregember testi leírásától. Az Öregember ki-
szolgáltatottsága a jelenben különben er ősen két-
séges. Noha „nem ismeri fel a rendőregyenruhát", 
kiszolgáltatottsága az erőszakkal, hajdani tiprással, 
csizrharúgásokkal montírozódik, amelyekhez Silió 
közbeiktatásával a rend ő rei által rendre levert 
parasztfelkelésekrő l szóló utalások kapcsolódnak; 
Silió csak nagyapja vagy nagyapja nagyapjának 
„a mondatát folytatja" - olvashatjuk egy helyen. 
Amikor az Öregember szembesül egyik lehetséges 
hajdani önmagával, a nyilas fegyver torkolatának és 
a Kamerának a montázsa által, és belenéz ebbe, 
akkor kétségtelenül kiszolgáltatott, sőt egy hecc 
tárgya; ám lehetett egykor a torkolat túlsó felén is. 
Akár. „Miért ne?" Bizonyosan - lehetett. 

Vannak helyek viszont, ahol a mártírium egyértel-
műen ahhoz a tisztasághoz kapcsolódik, amit a Silió 
érintette mézga jelent: „Ugy kell felfognunk-magya-
rázzuk -, hogy a paraszt mozdulata, mikor repede-
zett körmű  ujjával a mézga domborulatához nyúl: 
tulajdonképpen akaratlan vallomás is. Egy tétova 
érintés búcsúzása valamitől, ami elveszett. Ha úgy 
találjuk, hogy ez indokolatlanul lírai - kiegészíthet-
jük azzal a nagyon valóságos képpel, amit egy fé-
nyesre izzadtlócombon mutat  szálára lenyalt sz őr. 
Egy ilyen felület legalább annyira birtokbavehetet-
len, mint az üveg simasága; eltekintve az alkalmi 
légypiszoktól. Vagy mint a mézga matt ragyogása; 
hacsak szét nem roncsoljuk. Ha meg nem becstele-
nítsük... a tisztaságról van szó; ami alapvetően más 
valami, mint aminek rögzítésére be vagyunk ren-
dezkedve." (105.) A szöveg: megbecstelenítések 
sorozata s ezt a szériát tökéletesen irracionális 
módon töri meg a mézga, a ló combjának sző re, 
az üveg simasága, Silió egy-egy mondata, a Kamera 
egy-egy „kifakadása", és az Öregasszony egyetlen 
elhangzó mondata: „Emelni a lábat!" A szöveg: 
kénytelen bűnözés. A mártírium motívumában ön-
kéntelenül megjelen ő  tisztaság - és ilyen értelem-
ben a mártí rium és a tisztaság itt a fékevesztett láza- 122 



dás maga: a pő re corpus reflexszerű  „lánccsapko-
dása" - még az alábbi helyeken fordul el ő : a 45. 
januári vérengzésrő l készült fotóknál olvassuk: „Dr. 
B. N. egy helyen az áldozatok fölényét amlíti azzal 
kapcsolatban, ahogy a saját és idegen testrészek 
közül a különböző  drótmerev kezek és lábak kiáll-
nak és legyintenek..." (177.) És ez teljesen rímel 
a következő re: „Mi azonban nem tetszeleghetünk 
a szerepben, hogy Slliót védjük vagy támadjuk; .. . 
Meghalad bennünket... Vajon nem Silió az, nem ő  
az egyetlen, aki valamennyiünket meghalad (s ő t, 
még a délelőtti tüntetést is), mikor semmibe vesz 
időrendet, közvetlen okokat, szabadságot, akasz-
tófát, s nem tesz látványos különbséget egy tétova 
elmosolyodás és egy pontosan irányzott kalapács-
ütés között? Ha így élezzük ki a kérdést, Silió szinte 
olyan ártatlan és elfogulatlan, akár egy isten." 
(108.). És végül erre a meghaladásra rímel a legvé-
gén egy papírcetlin talált szövegcsonk: „Nem köll." 
Amit akár - tehát: biztosan -így is érthetünk: az 
egész. „Jézus, Jézus, figyelj rám, nem tetszik, amit 
látok " - hallatszik a teniszklubból. Persze, végig 
kérdéses, hogy ez az „egész", ami „nem köll" -
van-e egyáltalán? És e kérdés által szünet nélkül 
támadhatóvá teszi magát a Film szövege illetve 
a Kamera mozgása. Hiszen az „egész" itt nem más, 
mint belevetített tettenérések sorozata, amelyek 
végül nem akarnak bizonyítani semmit - a jelenség 
hazárdja mint a bűn és mint a hecc szintjén -, hacsak 
nem a kétséget. Siliónéról olvassuk: „A rá vonatkozó 
adatok közül egyedül az látszik igazán sajátjának, 
és senki máséval össze nem téveszthetőnek, hogy 
makacsul hiszi, valahol megvan az a vesztőhely, 
kivégződomb, amit keres, s amit ha megtalál, már 
csak azért is jobb lesz, mert legalább tudja, hogy 
hol van." (203.) 

A Film szövege nem más mint önmagukban értel-
mes motívumok sejtető  s épp ezáltal értelmes kau-
zalitásukat szétzúzó kapcsolások megformált ösz-
szege. Itt a sejtető  kapcsolat maga a megszakítás. 
Sőt, gondolhatnánk akár azt is, hogy a kapcsolat 
teremtése különböző  egymástól távoli események, 
alakok között: gyanúsítás, látványok felidézte rága-
lom (amelynekjelentőségérő l későbbszólunk). Ösz-
szefüggés és koncepció keresése által keletkezik az 
összefüggés- és értelemnélküliség, marad a puszta 
fenomenon, mely legvégül, egészében természete-
sen, kénytelen majd önmagán túl, mélyebb értelmet 
elviselni: „topogásuk csak még bábjátékszerűbb 
Igy: mintha nem is ők rángatnák egymást, hanem 
valamitől rángatódnának" (192.), „a szándékosság 
az, ami végleg elveszik itt, mindenféle vonatkozás-
ban: hogy volt-e vagy sem. Csak az eredményt lát-
juk". (165.) 
A már-már bonctani csupaszság és brutális mezte-
lenség a nevek, a megnevezések közötti talányos 
egyezésekben, miként az értelemnélkülivé tett ösz-
szefüggések ismétlésében is megnyilvánul. Fölt űnik 
az 1912-es eseményrétegben a Czanin Miskó név, 
az 1971-es rétegben pedig a trafikosn őt, aki a cer-
kóf-ügyben szerepel, Czanin Gáspárnénak hívják, 
bár a Kamera szerint a névegyezés véletlen (71.), de 
már tudjuk, hogy „minden rögtönzés kérkedés". 
A Miskó személynév ugyanis a Lúdláb Etterem sza-
lonheged űsének személyneve: Saskó Miskó. Itt jegy-
zendő  meg, hogy partnerének, „a kerület népszerű  
magyarnóta zongoristájának" Dax Titinek a neve, 
(aki szintén buzgólkodik a cerkóf jelenetben) hang- 
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ban agyonvert Sax Simonéra. Semmi összefüggés, 
és mégis. Az éttermet, és Sax egykori sz ő lejét tér-
ben néhány száz méter .választja el. Megtudjuk, 
hogy egykor Czanin Miskó földet vásárolt a környé-
ken Burre zsidótól; 1971-ben a Kamera talál egy 
piros/vérszín ű  személyi igazolványt, melynek Burre-
Magyar Frigyesné a tulajdonosa (114.) Vajtó Dániel, 
a vallomástevő  diák neve, Vajtára, Silió falujára 
rímel, Silió félre is hallja a tanú nevét, és tiltakozik, 
hogy a diák vajtai lenne. Vajon nem ilyen szándékolt 
félrehallások által képződnek a névegyezések? „El-
rendezés" vagy annak leplezése? A nevek netán 
behelyettesíthetők lennének - a hasonló szituáció-
nak, a szituációnak megfelelően??! Végül pedig 
Silió neve rejtélyesen összecseng jóslat-szer ű , apo-
kaliptikus mondatával a tárgyaláson (e mondattal 
mintegy meghaladva bennünket újra): „Madárfos 
vagyunk mind aSió-patakon. " A Silió-Sió összefüg-
gés miatt természeti, animális közös nevez ője (a be-
szélő  és a tér összekapcsolása) e mondatnak, 
egyúttal alétezés-struktúra metafizikájába is bevi-
lágít, amit az egyik korabeli sajtóorgánum - groteszk 
módon - ki is fejez: „Gyilkosunk tehát sajátos philo-
soph is, ki szerint legyünk nyugodtak, bármi történik 
is, hiszen a magasból egyformán és valamennyien 
vagyunk eleresztve (a Magasságból, ahol az Eg 
honol) - noha lefröccsentve inkább, mint hallottuk." 
(157.) 

A nevek surrogó, a Kamera „hangtalan" m űködé-
sére emlékeztető  hangzói egyben gyakorta kemény 
s-ej és c-i, a súrlódó mássalhangzók, a nevek bizarr 
volta (és többnyire: csúnyaságuk) mintha jelentene 
valamit, mintha megszólalnának. A sok név a be-
szélő  név határára torlódik; elillanó, többnyire epi-
zódikus figurák megnevezései. A nevek súlyosab-
bak, mélységet sejtetőbbek mint hordozóik. Erős-
ségük a semmivel felesel vagy inkább egy feltéphe-
tetlen inkognitóra utal. Ugyanitt, a megnevezéseknél 
említjük két szöveg egészen ragyogó montázsát is, 
mint arámutatás-megnevezés különös esetét. A 16. 
oldalon az ECCE HOMO szoborhoz közel es ő  tenisz-
klubból kihallatszik a Jesus Christus Superstar egyik 
dallam- és szövegfoszlánya: „Jézus, Jézus, figyelj 
rám, nem tetszik, amit látok... ", miközben „A szö: 
veg mögül csak a váratlan crescendók alatt sz űrődik 
át a Palestrina latinja" (ti. a városmajori templom 
kórusa próbájáról - B. P. megjegyzése), „eterním 
Dominus dabit benequitatem et terra nostra dabit 
fructum suum..." A két szöveg egymást súllyal 
megnevező  montázsa - az egész „filmszövegre" és 
létállapotra megnevez ő  erővel mutat rá. Továbbá 
a modern élő  nyelv és a holt latin együtt egy névte-
len, végeérhetetlen történeti, antropológiai menete-
lés, vonulás megjelölése. Profán és szent szövegnek 
az összecsengetése (erőszakosan, még akkor is, ha 
a véletlen így „rendezte"!) nem kíván kommentárt. 
(Értelemszerűen ide kívánkozik a dolgozat címének 
rövid magyarázata: passió=szenvedés és szenve-
dély egyszerre, továbbá létezik profánabb jelentése 
is, a passió, mely összeköti a heccel; a passió jelen-
tése az ECCE HOMO emberéhez kötött, a passzió-
történet ugyanakkor egyetlen hatalmas antropológiai 
állathecc.) 
A nevekhez hasonlóan a helyszínek közötti rímek is 
élesek: önmagában a liget, a park, a major, a kert, 
a bozótos többszörös színhellyé rendezése igen 
hangsúlyos - az idill színhelyei ezek eredetileg, mint 
ahogyan a ligeti vérivás-jelenetbő l ennek kifordított 
értelme sem hiányzik; az idill mindenütt heccé foki- 



zódik-pervertálódik. Az egyes helyszínek hasonlí-
tanak is egymásra mint pl. a Világ 1912-es évfolya-
mában megjelent cikk szerint Városliget a hatvan 
évvel későbbi Városmajorra, illetve beleszövődik az 
egykori Vérmező  képe (és történelme) is. A helyszí-
nek, a fenti értelmükön túl, történelmi tettenérések, 
elkövetett tettek színhelyei is: a Martinov!csék kivég-
zése, az 1944-45-ös Budapest fizikai és erkölcsi 
nemezise (szeretetotthon), leírhatatlanul vad népfel-
kelések stb.; miközben mindezt ellenpontozza Dr. 
Massány joviális, tanácstagi hangvétel ű  cikke a XII. 
kerület történetérő l, valamint az étterem falán lógó 
rézkarc Landschaft- és biedermayer-zsánere. Vad-
regényes sző lődomb, véres utcakép és pasztorális 
bozótos végül ugyanazoknak a színhelyei. És itt 
sincs, mint ahogy másutt sincs, fokozás, hanem az 
ismertnek és moccanatlanul determináltnak a fan-
tasztikus összecsengetése -önmagával. A történe-
lem rendezetlensége mint mértani és térbeli szabá-
lyozottság, és mint ritualizált erőszak-sorozat jelenik 
meg. Az erőszak dermedt rendje ez. A konfúziót a 
hatalom rendezi el - holt tájékká, majd végül Land-
schafttá. A Kamera mint „rendez ő " vészes-örvényes 
kapcsolatokban áll ezzel a hatalom-történelemmel: 
fölerősíti, és így leplezi le végs ő  abszurditását, de 
maga is belepusztul eközben a „rendezésbe", a le-
leplezésbe: „ADDIG FOLYTATJUK, AMEDDIG 
NYERSANYAGUNK VAN, BÁRKIBE, BÁRMIBE 
KERÜL IS." (156-157.) 

Végül külön motívum-csoportot alkotnak a tárgyak 
és a testtartások, melyek Mészöly Miklós egész 
művészetében rendkívüli szerepet játszanak; a ma-
gyar prózában - Ottlik mellett - iskola teremt ő  funk-
ciója van ebben is. A tárgyak leírásának különleges 
jelentősége Mészölynél olyan közhely, hogy éppen 
csak utalunk rá ezúttal. Gondoljunk a fasarura, 
a csizmasámfára, a különböző  növényekre, fákra, 
a „két elszíneződött félcipőre" a kés meg az akona-
verő  kalapács mikroszkópikus leírására. Mindezen 
felül a testek illetve az emberi megnyilvánulások is 
object-ként vannak felidézve, leltározva (gondoljunk 
az öregek zsebeire), bizonyos értelemben temető i 
hallgatagságot és állandóságot árasztva; maguk a 
szereplők is tárgyai a Kamera objektívjének. „Csak 
semmi narrátorhang" - olvassuk egy helyen. 

A testtartások közötti rímek is csak növelik az össze-
függést sejtető  belevetítéseket, az „akár gondolhat-
juk azt is" effektusát. A nyúl Sax Simon kezében, és 
a megnyúlt lány teste, Sil!ó és az Öregember ha-
sonló testtartása, és „közös" köpködésük (89.), 
valamint ahogyan az Öregember elalvásához Silió 
alvása vezet át. Finom „testtartásbeli" utalás, hogy 
az Öregember még holtában is, a temet ő  végén, 
ahol szegényjogon kap helyet, arra a bizonyos egy-
kori sző lőre „néz", amellyel fennálló, de nem létez ő  
fatális kapcsolatára nem derült fény. Nem véletlen, 
hogy a végtisztességen „megjelenő " Kamera a Silió 
emlegette szarbabukott és - a már eml ített jelentés ű  
- feketerigót vél fölfedezni a nyughely közelében. 
A testek bábszerűsége vagy marionettszerűsége 
alapvetően merev mozgásuk állandó ismétlődésében, 
gépszerű , automatikus menetelésük, csoszogásuk, 
megtorpanásaik repetálásában nyilvánul meg (itt 
sincs fokozás!), leszámítva Silió Péter felszabadultan 
bősz csapkodását és kalapács lendít ő  mozdulatát, 
hiszen ő  - meghalad bennünket. 

Ez a merevség a tehetetlen állatokéra emlékeztet - 

amik/akik egy hatalmas állathecc áldozatai. A Krea-
túra fogalma itt végletes jelentést nyer: a Kamera 
rángatja őket, műveletével csak azt teljesíti be, amit 
amúgy is csinálnak velük, tehát mindössze kiélesíti, 
kinagyítja,létmódjukat. A szövegben a Kamera a leg-
nagyobb állathecc-mester - felvennie és vetítenie 
kell a pusztán meglévőt, BÁRKIBE, BÁRMIBE KE-
RÜL IS, vagyis azt a bestiariumot, ami van. 

(E fejezet végén szeretnénk röviden megvilágítani 
eddigi módszerünk értelmét. Megpróbáltuk a lehe-
tetlent, az olvasásban felmerül ő  összefüggések és 
problémák utólagos szimulálását; ezért ez pusztán 
követő  olvasat, és - bizonnyal riasztó, fárasztó -
Ieltár. Az olvasás-folyamat megismétlésének ag-
gasztó kísérletét produkáltuk, abban a reményben, 
hogy így tudunk eleget tenni az „olvasat" értelmé-
nek: olvasási mintát, fogódzót nyújtani. Mivel a Film 
végeredményben lehetetlenné teszi a lineáris olva-
sást, ezért kíméletlenül hosszadalmas leltározást 
igényel. Továbbá körülötte annak idején t ő lünk ide-
gen, nem a szöveghez kapcsolódó viták és sajtó-
csaták dúltak, ezért úgy véljük, hogy egy remekm ű  
esetében a legfontosabb mégiscsak azt vizsgálni, 
hogy mi van benne. Hiszen nyilván megértésre szánt 
és nem ideológiai manifesztumok háborújára...) 
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Mészöly novelláinak olvasásakor dermedt-magány-
ban érzem magam. S éppen a Nyomozások terítik 
rám leginkább e háló-komplexumot. Hiszen ennek 
a szövegnek, látszólagosan bonyolult szövés ű  cse-
lekményszálaival, szerepl ő inek felvillantásával a di-
namika megjelenítőjévé kellene lennie - š számom-
ra maga a statikusság, az egyedüllét/kívülállás ma-
dáгávlatú emelkedettsége. Helyét valahol a „közöt-
tes létben", lüktetés és mozdulatlanság határán ér-
hetnénk tetten. 

A klasszikus prózamegközelítési kategóriák - cse-
lekmény, hősök, leírás, elbeszélés - teljességgel 
csődöt mondanak a Nyomozások vizsgálatakor. 
Csak mondat-reflexiók vannak jelen. Önmagukban 
zártak, és egyidej ű leg teljesen nyitottak is, valahová 
mindig besorakoztathatók, egymásbafonódók, visz-
sza-visszacsatolhatók. Koncentrikus, állandóan sz ű -
külő-táguló körök, melyek quasi-banális történeteket 
mondanak el. „Nincs közömbös mozzanat, csak 
helytelen szempont. A figyelemre nem méltatott pil-
lanatokból is kitelne az örökkévalóság. A szem-
pontjainkból soha"' - szól jegyzetében Mészöly. 
Tudatunkat, érzékelésünket nem megzavarni akar-
ja, csupán egy kaleidoszkóp-szer ű  félfordulattal 
újra elrendezni mindennapi információtömegünket. 
Tárgyakat emel ki, melyek végérvényesen emberek-
hez kötődtek. Hősei arcképvázlatok, ceruzavoná- 



sok. Kálmán bácsi brácsája, Vili néni fényképei, Apa 
fácánjai, Anya rekedt hangú fekete zongorája mutat-
ják, hogy a tárgy-ember reláció végzetessége meg 
határozó jelleg ű . Es a fel-felbukkanó, törött szem ű , 
riadtan szaglászó lovak. Motívumok. Önmagukat 
hiába kereső , metafora-torzók. Minden fontos, és 
semmi sem fontos itt. Tárgyak, személyek, jelensé-
gek tekintetében hierarchiát felállítani nem lehet. 
Sorozatos elő reutalások rendszere ez, melyek met-
széspontjai a kon-textuális szférába vezetnek. 

„Eljárás, ügy, tettenérés, kivizsgálás, felgöngyölítés 
- nagyjából ilyen szögekre vagyunk kifešzítve. "' 
Nyomozás -aprólékos számbavétel, mellyel múlt-
beli eseményre deríthetünk fényt a kauzális kapcso-
latok felderítésével. Ám Mészölynél ez korántsem 
ilyen egyszerű : „Az évek mögé kellene visszahátrál-
ni, de úgy, hogy közben nem fordulnék vissza. 
Vagyis hátrálva búcsúzni a folyton előttem hagyott 
jelentől, ami egyúttal egy tőlem távolodó jövőbe is 
rohan, holott számomra ez a jelen a legközvetle-
nebb múlt... "1  A szerző  tehát gyökerestül elveti az 
immár hagyományosnak mondható prousti múltidé-
zést, új idődimenzió után kutat. „Próbálom úgy fel-
fogni, hogy hiába lépek el, ha visszamegyek válto-
zatlanul ugyanazt a képet találom a keretben. " 2  A 
történéseket egyidej űsíteni szeretné, mint ahogy a 
visszaemlékezés fluktuálása közben is a szituációk 
a döntő  érvényűek. Embereit, „hőseit" legszíveseb-
ben a térben helyezné el, egydimenziósítaná. 

Mészöly „pontos történeteket" ír, lépésr ő l lépésre 
halad. S így a cím nem csupán az emlékképek 
rekonstruálását jelenti, hanem egy sajátos írói atti-
tűdre világít rá. Nem ölti magára a mindentudó 
elbeszélő  pózát. Nem vállalhatja a hagyományos 
önáltató magatartást, a világból való írást. Prózai 
szövegei ugyan én-formában íródtak, ám a lírai ön-
vallomásokkatarzisától teljesen mentesek. Tényeket 
sorakoztat fel, precizitásra törekszik, pszeudo-doku-
mentumokat állít elénk. S paradoxona itt mutatkozik 
meg: a szubjektívet, a múltat igyekszik objektív 
keretek közé szorítani. Percipiáló készségünk torzít-
ja a valóságot, s ezen a görbetükrön nem lehet átha-
tolni - tudja. A tárgyilagosság tehát elérend ő  abszo-
lútumként hagy nyomot prózájában. 
A nyomozás téma, magatartás, módszer. Indításá-
ban sorozatos oppozíciót hoz létre: ember- ló; villa-
kutyaól; magasság („verebek.., a drótokon') -
mélység („a pincesor alatt') stb. Egymástól távol 
eső  dolgokat hoz közelebbre. Erdekes módon operál 
a közelítés-távolítás eljárásával is. El őbb globálisan 
fogja át a tájat, majd szinte minden átmenet nélkül, 
egy mikroelemet nagyít ki: „Az erkélyről egész 
a Duna-erdő ig ellátni. A védtöltés tetején aranysárga 
keréknyom... '~ Mondatai tehát nem önkényesen 
kerülnek egymás mellé, funkciójukat egy alapos 
strukturális-kompozícionális elemzés deríthetné fel. 
Mészöly „hősei” is rendhagyóak. Jellemrajzot nem 
ad, magatartásukra, erkölcsi cselekv őkészségükre 
csak következtethetünk. Szinte csak nevükben él-
nek, tárgyak közt. Egy-egy szituációban vetülnek 
elénk. Jellemük sem a klasszikus formában nyilvá-
nul meg. Változik, de nem hosszan tartó fejl ődés 
eredményezi a fejlődést. „A hagyományosabb sza-
bású realizmusban a konkrét és általános a típus-
ban lelt szintézisre. Az új próza egyik kísérlete 
éppen arra megy, hogy a hősteremtés elő ítélettel 
terhelt fikcióját megkerülje és magában az anyag-
ban találjon meg mindent: egyénit, különöst, általá-
nost.' 

Mészöly prózáinak általános jegyei a Nyomozások-
ra is vonatkoztathatók. Atmoszférát, hiteles közérze-
tet teremt, hangulatot indukál. A Nyomozásokban 
többször is előtűnik a rosszullét, a hányinger érzése. 
S az idegenségé is. „Egy pillanatig majdnem otthon 
vagyok” - olvashatjuk az 1-es számúban, majd a S-
asban: „Erős a kísértés, hogy... otthon érezzem 
magam." Mészöly tehát tudja: azonosulás nincs. 
Sugallja: törekvésként nyerhet ez egyedül értelmet. 
Addig viszont a küszöb-létet kell vállalnia. 
A három kisprózában a fabula és szüzsé szintje a le-
hető  legtávolabbi. A közöttük levő  fehér foltok, 
időbeli-térbeli deformációk alkalmat adhatnak arra, 
hogy az olvasó saját ízlésének megfelel ően „ferdít-
hesse" a közleményt. Az áthallások és belehallások 
poétikáját teszi lehetővé. Nyelvezete is komor-tö-
mör. Szikár mondatai asszociációs köröket vonza-
nak magukhoz. A többértelm űség alapvető  kategó-
riája ennek a prózának. 

Mészöly írásm űvészetének kapcsán a fény-árnyék 
chiricói megvalósulását szokták emlegetni. A résen 
át betörő  világosság ezúttal is központi helyet foglal 
el. Néhol ez a napsütés igen bágyatag, mintha egy 
impresszionista képrő l származna: „Az irtás végén 
keskeny, nagyon hosszú vágás, a nap sávokban vi-
lágít be. Négy-öt másodperc, míg a két lombfal közt 
a szarvas átlépked... "2  Nem így egy másik: „A ki-
ürített parókai kertjében ülök egy törött vécékegy/ón, 
a nap izzasztóan tűz. "2  Ebben a szuggesztív képben 
akkora kiszolgáltatottságot érzek, mint Pilinszky 
Apokrifjében: „Látja isten, hogy állok a napon. l Lát-
ja árnyam kövön és kerítésen. l Lélegzet nélkül látja 
állani /árnyékomat a leveg őtlen présben. " A megvi-
lágítás másutt a családi harmóniát zúzza szét:,,Ami-
kor benyitok, éles fénysáv éri a székre dobott pon-
gyolát. '2  

Bár távol áll tőlünk, hogy e szövegeket a novella ke-
retei közé zárjuk, megállapíthatjuk, hogy a szövegvi-
lág szintjén korrajzot is kibogozhatunk. A háború 
szilánkjai is beépülnek. Egy cselekvésképtelen, a 
hatalomnak kiszolgáltatott, helyét meg nem találó 
nemzedék tudati deformációit jelenítik meg. „E no-
vellák világvíziója azt sugallja, hogy az egyéni sors 
mindennapi és véletlen helyzetei elrendelten érint-
keznek a külvilág embertől függetlennek és fölfog-
hatatlannak tetsző  törvényeivel.' 
A Nyomozás 1-ben Kálmán bácsi brácsás alakjával 
indul a történet, hogy aztán e motívum újra és újra 
visszatérjen. A 3. novellában viszont rezignáltan ál-
lapítódik meg: „...régi előszobánkban soha nem 
állt semmilyen jégszekrény, Kálmán bácsi nem tá-
maszthatta oda a brácsáját". 2  Ezzel a félmondattal 
az elbeszélés-triász léte válik megkérdőjelezetté. 
Mészöly ennek ellenére tovább nyomoz, hisz m ű -
vészete „üldözött" m űvészet. 

Az idézetek 
1.-  МёѕzбІу  Miklós: A tágasság iskolája 
2. -Mészöly Miklós: Nyomozás 1., 2., 3. (Alakulások) 
3.-  Béládi Miklós: Érintési pontok 
cím ű  kötetekbő l valók. 
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iosonc 
alpár 
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mészölt' miklós: érintések, szépirodalmi könyv-
kiadó budapest, 1980. 

A jelenlét tipikus mivolta a kulcsa ezeknek az esz-
széknek és reflexióknak, noha a téma és tartalom 
klasszikus értelmezése szerint az ellenkez őre is 
gondolhatnánk. A könyvben mégsem a jelenlétrő l 
van szó, hanem azokról a — nevezetesen érinthet ő  —
tárgyakról, amelyek valamiképpen itt állnak s meg-
világítják korunk homályát. Fontos, hogy tudatossá 
tétetik: egyáltalán vannak ilyen tárgyak, amelyek lé-
nyegéhez tartozik, hogy minduntalan az érintést és 
az elérést igénylik. Tehát ez esetben tézis-esszékr ő l 
beszélhetünk; s a reflexiók ott válnak igazán er ő -
teljesekké, ahol az élményanyag kiválasztása és rög-
zítése a kikövetkeztethet ő  téziseket szolgálja. Ilyen-
kor a reflexiók minden hiúságot és önelégültséget 
leküzdenek s szakadatlanul csak arra figyelnek, ami 
miatt beszélni érdemes, ugyancsak ilyenkor válnak 
folytonossá és élvezetessé, annak ellenére, hogy 
írójukat közismerten nem a f űtöttség, hanem a pon-
tosság részletezésének szenvedélye (a „corneilleí") 
jellemzi. Másrészt mindenütt érezhető  egy erős 
szkepticizmussal telített gondolati sodrás, amely a 
tételességet takarni igyekszik; tudva hogy, a megter-
vezett s kormányzott reflexiók nem b űntelenek. 
Persze, Mészöly Miklós szokásához híven közép-
kelét-európai tapasztalatokról í r, azokat törekszik át-
tekinteni és továbbgondolni, némileg a prózaszöve-
gek megírása (vannak ugyanis jóval régebbi írások 
is) és a (nagybet űvel is érvényes) tágasság iskolá-
jának kijárása után. Az esszék és reflexiók ezeket 
követik, belő lük kiolvashatók azok az elvek, amelyek 
főképp a Filmben összpontosultak. Éppen ezért, 
a könyv, enyhe túlzással ugyan, de olyan példa-
beszédek sorozatának nevezhet ő , amelyet az idéz, 
akinek egyetlen nagy és létmeghatározó élménye 
a célh űséges tágasság-elemzések _gyakorlása. Itt 
nem ismerjük fel a jelenlét utáni sóvárgást; az nem 
afféle coincidentia oppositorumok gyülekez őhelye, 
hanem szilárd pont, ahol szenvedélyessé válhat 
a rögzítés folyamata; nos, itt a fel nem vethet ő  kér-
désekrő l (Mannheim Károly) a felvetett kérdések 
magabiztossága tanúskodik. Bizonyságtétel az inhe-
renciáról. Vagy másképpen: szerz őnk ismeri azt az 
ösvényt, ahonnan a fel nem vethető  kérdésekrő l 
szólni lehet. Ez az ösvény egyszerre belül és kívül 
van az általa felrajzolt körön (létezési modell), és ha 
úgy tetszik, a kör és az érint ő  viszonyára emlékeztet 
bennünket. Mint az Ottlik-féle Rr modellban, ahol az 
alany „nem egy téridőbe zárt pont vagy vonal, nem 
is... maga a világűr, hanem szabadon mozog ide-
oda a modellek szövedékében, s méretei vannak, 
mélysége, tágassága" (kiemelés t ő lem). A körön túl, 
mint az egyik reflexióban kitűnik, találhatjuk a fény-
látomásokat, ahol a misztikusok az Istenhez vezet ő  
útjukon, még egyszer, utoljára megállnak, hogy el-
veszítsék egyéni lényegüket és elégessék személyi-
ségüket. Innen túl már csak a leveg ő  van, a jelenlét-
nélküliségére való itéltettség, ahol az objektumok 
megfoghatatlanná válnak és ahol azt hiszem, a meg-
kínzott Krisztus sem lesz láthatóvá. Sohasem. Mind-
ez a végkövetkeztetés kedvéért történik, amelyet 
már korábbról ismerünk: a m űvészet révén tisztább 
lesz a leveg ő . Mészöly Miklós számára egyetlen 
tárgy sem idegen, ezért t űnik puritánnak az a mód, 
ahogy birtokba veszi őket, s ahogy a felcsillámló fogal-
mi fejtegetések futamai is mindig a közönyös meg-
ismerő i alany létformáját gondolják.  El  kell mondani 
azonban azt is, hogy számunkra ez az ösvény közel 
sem járható ily könnyen; a tapasztalatok leírása, 
amelyek e könyvben, mint említettem, jellegzetesen 
kelet-közép-európaiak, itt sokkal nagyobb módszer- 



tani gátakba ütköznek. Számunkra s legfeljebb azok 
számára, akik a modern misztikát legmélyebben 
átélik, ez az irányultság — a szubjektivitás szilárdsá-
gába vetett hit elvesztése után — kérdéses; ha persze 
eltekintünk azoktól, akik — mint az általában m űvelni 
illik — a hatalom nyelvének Prokrusztész ágyába 
préselik a fel nem vethető  kérdéseket. Az inherencia 
szubjektivitást, az egyéni lényeg súlyát hordozni bí-
rókatkíván, s az inherencia a tágassággal való frigy-
ben valóban állandó jelenlét. Csakhogy itt az inhe-
rencia a szubjektivitással ellentétben nem metafora; 
ez pedig nem eredményezheti az alanyiság és kivált-
képpen a jelenlét szabadságát. Csak a bentlét 
szituációit és annak örökös affirmációját. Így aztán 
a jelenléthez vezető  utat már nem ismerjük, s a jelen-
létben fogant erkölcsi maximákról nagyon nehéz 
beszélnünk. Köreinket még nem kezdtük el rajzolni; 
mintha a levegőben lógnának. E könyv kimondatla-
nul, s természetesen akaratlanul is, az erre vonatko-
zó rádöbbenést sugallja. Ez pedig azért válik fontos-
sá, mert a pozíciókból eredő , régóta tisztázásra váró 
különbözőségeket értelmezhetné a maga gondolat-
rendszerével. 
Mészöly Miklós számára nem szükséges a szemlélt 
objektumot létrehozni, ő  érintheti őket s megteheti 
azt, hogy közvetlenül is szembenézzen velük. A mód-
szertani tárgyilagosság egyébként már a témavá-
lasztásnál megfigyelhető : Csáthról, Martin du Gard-
ról, Vörösmartyról vagy Célineről azért ír, hogy 
kiragadott gondolatfoszlányaikban saját világlátását 
fedezhesse fel. Ezeket a kiválasztási gesztusokat 
azonban nem érezzük önkényeseknek; az irányadó 
tárgyilagosság az önkényességet legtöbbször sike-
resen kiszorítja. A fejtegetések építkez ő  jellegűek-
nek is mondhatók, s talán kisugárzásai annak a tö-
rekvésnek, amelyet az intelligibilis és tapasztalati én 
kibékítésének szokás nevezni; szerz őnk számára 
itt-ott felcsillan egy meglátás, amely majdanán be-
vonul az egész építménybe; a reflexiók így összefüg-
gőek, egymásra utalóak s a könyv egészének ismere-
tében válnak szemes rendszerré. Igy lesz a Csáthról 
írott esszé legfontosabb mozzanata az értelmez-
hetővé rendezés lehet ősége, amely nála egyben 
a többértelm űség étoszának figyelembevételét is je-
lenti. Majd a töredékek létezését bizonygatja felis-
merve, hogy a megismerés csak ily módon lehetsé-
ges. Célinerő l pedig azért ír, mert az, mint kiderül, 
Olyan módszerrel rendelkezik, amellyel el őször meg-
látja a tárgyat, s aztán csontig hatolóan kibogozza 
annak rejtelmeit. A reflexiók egy másik részé helyen-
ként politikai és filozófiai vonatkozásúak, s annak a le-
írását célozzák, amelyet ő  az anarchia és despotiz-
mus modelljeinek nevez. Végül hadd idézzek egyet 
ebbő l a csoportból: „Valahogy mindig kerül egy 
rendőr, aki megkérdezi: Mit csinál? Mit keres? S ha 
már csinálja és keresi, miért? Végül filozófussá tesz 
a policia gondoskodása. " (Avagy: vajon meg kell 
magyarázni minden tettünket, azt igazolni bármi és 
bárki előtt?) 
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Az idei FEST változatos és a fesztiválokra jellemz ő  
heterogén műsorából, egymásnak ellentmondó film-
poétikáiból arra a vonulatra hívnám fel a figyelmet, 
amely az új szenzibilitás egyik lehetséges válfaját 
képviseli és a filmnyelv területén felveti mindazokat 
a kérdéseket , amelyek más művészetekben és a kü-
lönböző  irodalmi m űfajokban is hol negatív , hol pozi-
tív előjellel , kultúránkban is felvetődnek . Vázlatos 
fejtegetéseinkben tehát els ősorban arra keresünk 
választ , hogy az általunk kiemelt beszédmód meny-
nyiben tekinthető  csak egy átmeneti szakasznak és 
mennyiben nevezhető  olyan törvényszerű  folyamat-
nak, amely nemcsak új szintagmát alakít ki (ami ma 
már modoros formalizmusnak is kevés ), hanem kor-
szerű  világértelmezési lehetőségeket is biztosít. 

Gianfranco Bettetini olasz filmológus az új szenzibi-
litásnak filmi megjelenését egyik több mint tíz éve 
keletkezett dolgozatában metalingvisztikai akciónak 
nevezte és lényegét abban látta, hogy az új rendez ők 
sajátos filmbeszédüket az audiovizuális narráció 
stílusán keresztül fogalmazták meg. A narráció kér-
dése (jellege) tehát hangsúlyozott szerepet kapott. 
Bettetini e folyamat kiemelkedő  képviselőjét Berto-
luccaban, Bergmanban, Antonioniban és fő leg Go-
dardban látta. Az olasz esztétának a modern film-
nyelvre vonatkozó meglátásai azért gyümölcsöz őek 
ma is, mert ez a folyamat az új filmekben nem szakadt 
meg, legfeljebb különbz ő  szinteken módosult, to-
vábbá azért is, mert jó támpontot nyújtanak a  film-
nyelv és a szüzsé viszonylatainak, összefüggései-
nek és bonyolult egymásrahatásánakelemzéséhez. 
A FEST-en látott filmek közül egy ilyen elemzési kí-
sérletre különösképpen alkalmasnak bizonyul Tar-
kovszkíj: Sztalker, Godard: Mentse aki tudja (az éle-
tét), Resnais : Amerikai nagybácsim és Fellini: A nők 
városa cím ű  filmje. Megannyi különbség ellenére 
e filmek között éppen a szüzsé szintjén lehet viszony-
lagos párhuzamot vonni , a szüzsé formameghatáro-
zó és ideológiatermelő  jellegét ezeknek a filmeknek 
az egymás melletti „olvasatában" átfogóbban tekint-
hetjük át , bár a konkrét filmbeszéd vonatkozásában 
az egyedi m űalkotás elemzése jobban kidomborí-
taná az egyes alkotások specifikumát, erre azonban 
ez az írás nem vállalkozhat ; megelégszik néhány 
részleges analógia felvázolásával a kit űzött téma 
keretén belül. 

Az említett filmek szüzséinek vizsgálatában jó irány-
vételül szolgál Noél Burch elemzése, amelyben az új 
filmnyelvet teremtő  nem fikciós szüzsék típusait és 
jellegét kutatja. A nem fikciós szüzséket helytelen 
összetéveszteni a dokumentarista eljárásmóddal, 
bár mindenképpen hordoznak magukban olyan ket-
tősséget, amelynek az egyik ága a dokumentariz-
musra utal. E szüzsétípus a szüzsé destruálásának 
útján érvényesít bizonyos dokumentarista szemlé-
letmódot és világérzést , de — hasonlóan a modern 
prózatörekvésekhez — a dokumentarizmus inkább 
az eljárásokban, a plánok és a beállítások alkalma-
zásában nyilvánul meg, mintsem tematikai vonatko-
zásokban, s ha erre az utóbbira kerül sor, mint pél-
dául Resnais filmjében , akkor is főként az ironikus 
distancia, az elemzés eszközeként vetődik fel. 
Burch a nem fikciós szüzséknek két alapvet ő  típusát 
különbözteti meg: az egyik a rituális, a másik pedig 
a meditatív. Mindkettő  inkább modellértékű , a va-
lóságos alkotói gyakorlatban inkább a különböz ő  
hangsúlyú átmenetek dominálnak . Resnais, Go-
dard, Fellini és Tarkovszkij filmjei kisebb-nagyobb 



mértékben közelítenek egyik vagy másik modellhez, 
egészében viszont kielégítik a nem fikciós szüzsék 
kritériumait. Mind a négy rendez ő  különböző  kompo-
zíciós megoldásokkal élve olyan szüzsé -hálókat 
hozott létre , amelyeknek közös karakterisztikuma 
a párhuzamosan alakuló motívumok laza kapcsolata 
vagy az egymás után következ ő  motívumok mozaikos 
elrendezése, a cselekményszerkezetet csak nyomok-
ban megő rző , vagy csak az epizódokra korlátozó 
dramaturgia , az inkább helyzetelemző  kameramoz-
gás, a beállításokat újra- vagy átértékel ő  montázs-
struktúra. 
A négy műalkotás közül a rituális nem fikciós szüzsé 
A nők városa vonatkoztatható legteljesebb mérték-
ben. „Az igazság az, hogy nem tudom megideologi-
zálni filmjeimet -írta egy alkalommal Fellini -
nincsen semmiféle rendszer ezekben a rituálékban, 
amelyek hozzátartoznak az életemhez, munkám-
hoz, sőt ha úgy tetszik, ez a munkám maga." A ri-
tuális rendszernélküliség A n ők városának egyik 
döntő  képi és formameghatározó eleme, amely 
nemcsak a film mikrostruktúrájában van jelen, ha-
nem az egész film jelentését meghatározza. Gondo-
lunk ezzel elsősorban a befejezésére, a szubjektív 
kamerának arra a kétértelm ű  játékára , amely a film-
nek a fikció és a nem fikció köztes , egymásra játszó 
jelentését erősíti fel. Ebben a köztes térben realizá-
lódik Fellini apokaliptikus filmi groteszkje , amelynek 
koherensen értelmezhető  története nincs. Kaland, 
amelybő l hiányzik a kaland cselekményszerkezete, 

s helyette a Kaland anatómiája , ironikusan pontos 
leírása , az erotikum univerzumának negatív látlelete 
mutatkozik meg. Egy öreged ő  férfi eljut a „n ők váro-
sába ", a Grand Hotel Miramoreba, ahol szemtanúja 
a feministák kongresszusának , majd, mintegy kont-
rapunktként , a Nagy Fallosz villájába menekül. A lát-
ványos , a rituálé értékű  szceПográfia , a monu-
mentális képi kompozíció csak kiemeli a csapdák fa-
talizmusát : Fellini ugyanis az uralkodó erotikus és 
szexuális mitológiákat destruálva olyan kamera-
vezetést alkalmaz és olyan szekvenciákkal építkezik, 
amelyek mintegy megkérdőjelezik a rituális képi és 
kompozíciós faktúrákat . A filmjelenetek nagy több-
sége informatív plánokból áll össze; Fellini h űvösen, 
itt-ott már publicisztikusan panorámázik egy mitoló-
gia romtemetője előtt, a kamera spirális keringése 
ironikus feszültségbe kerül a vizuális látvánnyal, ott 
is, ahol az informatív plánokat közelképek váltják fel. 
Fellini közelképei ugyanis nem a dramaturgiai cso-
mópontokat erősítik fel, nem pszichologizáló érté-
kek hordozóinak t űnnek , hanem az informatív plá-
nok elidegenítő  effektusait emelik ki, mert ezek 
a közelképek sorra olyan torz és groteszk min ősé-
gek hordozói, amelyek nem megközelítik az embert 
- gondoljunk például a nagy fenekekre , a punklá-
nyok durva , kifejezéstelen arcára - hanem eltávo-
lítanak tő le . Fellini kritikus kamerája olyan helyzet-
tanulmányt rögzít , amelyben a nem fikciós szüzsé 
határozza meg a látvány és a nézőpont közötti 
feszültségeket, és biztosítja a destruáló ironikus tar- 130 



talmakat , amelyek paradox módon a film végén 
megkérdőjelezett vagyis nyitott módon jutnak kifeje-
zésre. 
Érdekes módon Tarkovszkij filmje, a Sztalker is az 
utolsó jelenetekben , amikor az író az „álomból" 
visszatérve gyerekével és feleségével egy „valósá-
got" sugalló ipari ambientusban az „élet " felé indul, 
a fikció és a nem fikció köztes er őterét eleveníti meg. 
Ebben a filmben is a Kaland valósul , illetve nem 
valósul meg , csak súlyosabb , metafizikusabb, időt-
lenebb, becketti dimenziókban. A Sztalke гben a ri-
tuális jelleg elt ű nőfélben van, „elsötétedik", legfel-
jebb egy különleges térakusztikai beszédben és 
színdramaturgiában realizálódik , a szüzsé fokoza-
tosan , lassú (kevés montázzsal járó) kameramoz-
gással épül, ágazódik , s a „történet " a hosszú snit-
tek segítségével, sokszor csak néhány fokos szög-
ben változó beállításokban mélyül el a meditációs 
rétegekben. A Szta/ker hősei három identitását 
vesztett egzisztencia. Betörnek egy titokzatos hely-
re, egy régi katasztrófa színhelyére, a különleges 
rendőrség által ő rzött ZINÁBA , ahol —állítólag — az 
identitás visszahódítható , mert a ZÓNA egy bizonyos 
pontján az emberi kívánságok teljesülnek . Az Író, a 
Tudós, és Sztalker szimbolikus útja tulajdonképpen 
az esztétikai , az etikai és a vallásos létforma filmi 
elemzése , a különböző  alternatívák életre keltése 
(aktualizációja ) kifejezett világnézeti , erkölcsi, ig- 

131 	zisztenciális kontextusban . A Kierkegaardra utaló 

„stádiumok" azonban nem a hit csodajellegét tétele-
zik fel, hanem a teljes kiúttalanságba vezetnek. Tar-
kovszkij kamerája rezignáltabb , hűvösebb mint Felli-
nié, a gépállások puritánok , a kameravezetés f őként 
horizontális: az üres teret nem lehet sokféle szögbő l 
szemlélni. Misztikus kultúrát képvisel Tarkovszkij, 
amelyben a hosszú snittek értelme: a ZÓNA megfejt-
hetetlen terében megáll az id ő , az idő  az időt-
lenségbe , a mozdulatlanba torkollik . A reneszánsz 
előtti időérzékelés nagy teologikus panorámáját 
látjuk. S ebben az időtő l megfosztott világban a plá-
nokszintjén azonban bizonyos hasonlóság jelentke-
zik A nők városával. A Sztalker irracionális ambien-
tusában szintén a közelképek maximálisan aláren-
delt funkcióját ismerjük fel: három ember intellek-
tuális párbeszédét nem a plánok és a kontraplánok 
sora, nem a pszichológiai „tényeket" elemző  közel-
képek ritmikus váltakozása közvetíti , hanem az in-
formatív plánokban játszódó mise en scéna (sok-
szor is szubtilisan teátrális ) átszellemültsége, az 
ambientus totalitása. Az ürességet elemző  nagyto-
tálok, totálok , amerikai plánok az embert a filmképe-
ken gomolygó semmihez szögezik. Itt minden meg-
állt: a Tarkovszkij-film ikonikus jelrendszerének 
keretein belül, ha megjelenne az Isten , az is realisz-
tikus lenne. Az orosz rendez ő  tehát a nem fikciós 
szüzsé autentikus jelrendszereit kutatva hatásosan 
ragadta meg azokat a jelentésbeli min őségeket, 
amelyeket Roland Barthes éppen a filmi közléssel 



kapcsolatban igényelt , vagyis hogy a filmben a „je-
lentés sohasem immanens", hanem transzcenden-
tális. 
„A nem fikciós szüzsé a valóságról meditál... " - 
állapíthatja meg Burch és a fenti példákból látjuk 
ennek a meditációnak néhány jellemző  vonását. 
Resnais filmje az Amerikai nagybácsim sokban gaz-
dagítja ezt a képletet . A film három főszereplője 
Franciaország különböző  vidékéről származik, k( і -
lönböző  családi , kulturális hagyománnyal és szociá-
lis státussal rendelkezik. Bizonyos értelemben tehát 
„típusai " egy kulturális , antropológiai és mentális 
elemzésnek . Resnais kamerája éppen ezt az analí-
zist végzi el, a filmben megjelen ő  valóságos tudós, 
Laborit professzor kommentárjai segítségével. A tu-
dós professzor egzakt kutatásokkal bizonyítja, ma-
gyarázza , hogy az emberi világban lejátszódó 
jelenségek mennyire összecsengenek az állatokon 
végzett kísérletek eredményeivel. Nem csupán az 
agresszió és az önfenntartás ösztöni állíthatók 
párhuzamba , hanem az egészen specifikus társa-
dalmi jelenségek és az emberek közötti intim kap-
csolatok is. Resnais determinizmusát nevezhetjük 
kíméletlennek , sőt talán egy kicsit sematikusnak is, 
de tiszta és következetes filmi logikáját nem kérd ő -
jelezhetjük meg. A szigorú, elliptikus szerkesztés-
mód, az intellektualizáló -esszéisztikus látás, az iro-
nikus hangsúlyok , a kameravezetés distanciálása a 
tárgyi világtól , Laborit professzor kommentárjai és 
a hirtelen bekövetkez ő , éles vágások elidegenítő  
hatása a meditációt explikáló szüzsétípus formate-
remtő  elvét jelzik. A hagyományos felfogás szerint á 
hirtelen és éles vágások például legtöbbször a cse-
lekmény felgyorsítását idézik el ő : az Amerikai nagy-
bácsimban az éles vágások destruálják azt, egy 
szerkezet leírásának filmi jeleivé válnak. Ugyanak-
kor Resnais is kerüli a pszichologizáló plánokat 
és beállításokat . Filmgrammatikája jellemzően elem-
ző, reflexiós. Gyakran megismétel egy-egy képsort, 
új gazdagabb kontextusban kommentálja azt, rezü-
mét készít . vagy hirtelen vágással leállítja a kibonta-
kozásban Ievö cselekményt , újra indítja , magyaráz-
za, bizonyos eszmerendszer kereteit kutatja. Ennek 
a keretnek , szerkezetnek hatásos filmi metaforáját 
nyújtja a zárójelenetek egyikében , abban a szekven-
ciában, amikor a férfi és a n ő  (egymást már kölcsö-
nösen eltaszították ; értelmetlenül választottak) visz-
szatér a sziget elé, a gyermekkor nosztalgikus tájá-
hoz. Az ember a természet gyermeke , sugallj a l tai 
képsor , amelyet megszakít egy fels ő  gépállásból 
fényképezett , hanyatt verg ődő  teknős képsora (a 
természet is elidegenedett ! argumentál a vizuális rep-
lika), s ezt követi , ugyancsak éles vágással az 
újabb (ál)lírai képsor . Resnais ironizálja a saját beál-
lítását és mindazokat a nosztalgiákat, melyek sze-
rint az ember, mint a természet gyermeke egy Rous-
seau - i gesztussal visszahódíthatja önmaga identi 
tását . A vágás jellegét mutatja ez a filmi eljárás, 
alátámasztva Susan Bontagnak azt a feltételezését, 
hogy a vágás lehet az „elbeszélés fékje ", „ esztétikai 
ellenáram ", amely „elidegenítő  filmhatást " eredmé-
nyez . Laborit professzor kommentárjai, az állatokon 
végzett experimentumok látványa , továbbá a régi 
filmszínészek fotói sorra ezzel az eljárással épülnek 
be a filmbe, jelezve a Resnais-i irónikus-elidegenít ő  
filmnyelv fontos dimenzióját. 
A nem fikciós szüzsé alakulása különösen érdekes 
Godardnál , aki a Mentse aki tudja (az életét) című  
filmjében több, formálisan is elkülönül ő  részlet szi-
multaneizmusát használja fel. Ez a rendez ő  is három 

szereplő re , pontosabban „esettanulmányra" kon-
centrЕ ' Az egyik keresi az emberi kapcsolatokat, a 
szereiiiiet , a másik elutasítja azt, a harmadik pedig 
egyszerűen tárgya, szenved ő  alanya az „emberi 
viszonyoknak". Három különböz ő  előjelű  kommuni-
káció a világgal , de mindhárom egyazon eredmény-
nyel jár : mindannyian magánosak a „gondolkodás 
éjszakájában ", s hogy Camus gondolatmeneténél 
maradjunk : olyan éjszakának megy elébe az ember, 
amely „borús és teljesen sötét... amelyet azért idéz 
fel a lélek, hogy elvesszen benne. Ha már az éjsza-
kának kell elébe menni, legyen az inkább a kétség-
beesés éjszakája , amely derült marad, sarki éjszaka 
és a virrasztás éjszakája... "Zaklatott, teljesen sza-
bálytalan kameravezetés határozza meg ennek a 
filmnek a nyelvét: a Coca -Cola reklámok nyelve sze-
renćsésen ötvöződik a modern filozófiai (szubjektív) 
esszének filmi változatával . Godard „ anarchikus" 
kamerája sokkal megfontoltabb és éberebb mint az 
a sok megnyugtató pászta , melyből sokat látunk a 
moziban. S eközben nem idegenkedik a „vizuális 
szlengek " alkalmazásától , a váratlan sokkhatásoktól 
a kameramunkában : gondoljunk csak a biciklis lány 
lassított felvételére . Ez a sokat vitatott lassítás nem 
ott következik be, ahol ezt a filmnyelv hagyományos 
kézikönyvei elő írják: nem az id ősíkcsere , a drama-
turgiai csomópont kiemelése, a múlt felidézése vagy 
az álomszerű , irracionális tudatalatti folyamatok pre-
zentálása acélja, hanem egy vizuális reinterpretá-
ció. a lassítás megszakít egy folyamatos cselekvést, 
mintegy részekre bontja, elemzi azt és ezzel az 
egész biciklijelenet abszurd értelmet kap. A cselek-
vést ezúttal nem egy más térbe vagy id őbe utalja, 
hanem mint önértékű  valóságot szétbontja, „szét-
szereli". Ezt nyomatékosítja az egész jelenet elren-
dezése is : a lány totálból közelít a kistotálig, aztán 
.újra totált Iát a kamera , ugyanaz a cselekvés látható, 
és ez megismétlődik néhányszor, tehát az egész 
jelenet egy ilyen szétbontó-értelmez ő-elemző  eljárás 
által születik meg. S ez egyben jó példa a Godard-i 
filmnyelvre is: a plán és a beállítás állandóan ön-
magára reflektál, önmagát értelmezi s eközben - bár 
az emberek közötti kapcsolatokról van szó - nem 
bocsátkozik pszichológiai értelmezésekbe. Godard 
a vizuális gesztusokból, sokszor a vizuális argotból 
bontja ki az emberi lényeget, az egyik gesztusról 
szóló információ értelmezi a másik gesztusról szóló 
információt s ezzel olyan univerzumot hoz létre, 
amélyből hiányzik a pszichológiai , antropológiai 
stratégia , a szubjektumban létez ő  szellemi , „ lelki" 
erővonalak folyamatosságának mítosza. Az ön-
magára reflektáló képsor olyan emberképet vetít 
elénk, amelynek a diszkontinuitás az alapvető  tulaj-
donsága. Az ember egysége a Mentse, aki tudja (az 
életét)-ben tökéletesen megsemmisült. Emilio Garro-
fi fejtette ki egy alkalommal , hogy Godard-nak és 
Bunuelnek köszönve a film kilépett „alsóbbrendű  
helyzetéből" és „gondolkodási gyakorlattá vált". „A 
gondolkodó film gyökeresen szembehelyezkedik a 
jelszavakkal, az intézmények nehezen veszik be. "A 
Godard -ral szembeni (mai) kifogások is többnyire 
nem filmi jellegűek, fő leg az intézményesített (hatal-
mi) jelszavak filmen kívüli területér ől származnak. 
Annál is inkább, mert Godard új filmje radikális kriti-
kája az intézményesített viгualitásnak és gondol-
kodásnak. A kritikus kamera ezen a ponton h űsé-
gesen vállalta a virrasztás éjszakájának terhét. 
Christian Metz néhány általunk tárgyalt filmrendez ő  
kapcsán az új filmnyelv ügyében kétségét fejezte ki 
az iránt , hogy az új filmnyelvet egyoldalú meghatáro- 132 



133 

zásokkal le lehet írni. Sokan úgy vélték, hogy 
a narráció megtagadásában rejlik az új film kulcsa. 
Az azóta eltelt időszak és ezek az új filmek bizonyít-
ják, nem errő l van szó , hariem a filmelbeszélés radi-
kális átalakulásáról s ennek egyik irányát jelzik a 
nem fikcíós szüzsék is. 
Jean Epstein még a húszas évek folyamán olyan 
filmrő l gondolkodott, amelyb ő l teljesen ki lehet iktatni 
a cselekményt. Több kísérlet történt ebben az 
irányban , de a radikális avantgarde film kivételével 
egy esetben sem valósult meg következetesen. A 
modern filmdramaturgiában azonban a cselekmény 
jellege új atributomokat kapott s ezáltal a filmtörté-
netben állandóan jelenlevő  tendencia szélesebb 
összefüggésben fogalmazhatja meg filmgrammati-
káját. Fellini, Tarkovszkij, Godard és Resnais filmjei 
ennek a törekvésnek a kiemelked ő  képviselő i. 
A hatvanas években sokan a dedramatizáció té-
nyében látták az új filmnyelv lényegét: dramaturgiai 
síkon ez a törekvés valós eredményeket hozott, ám 
a filmbeszéd , a film szintaxisa annál több ironikus, 
groteszk és destruktív elemekkel b ővült, tehát a vi-
zualitás új dramatikus feszültségekkel gazdagodott. 
Ennek ez egyik fellelhető  mozzanata a filmkép iп tel-
lektualizálódása, analitikus szerkezete. A közvetlen 
drámaiság helyett kiemelked őbb szerepet kapott a 
rejtett drámaiság, tehát a dedramatizáció nem vált 
egyértelm ű  folyamattá. 
A FEST-en látott négy film alapján téves lenne álta- 
lános következtetéseket levonni a mai filmnyelv 

problémáiról , de érdemes néhány szimptómára fel-
hívni a figyelmet. 

A modern filmnyelv egyik áramlata mind követke-
zetesebben fogalmazza meg a nem fikciós szüzsék 
érvényességét. Ez a nem el őzmények nélkül való és 
a filmnyelv síkján mintegy két évtizede programsze-
rűen is megfogalmazódó törekvés nem átmeneti jel-
legű  epizód („deviáció"), hanem fokozatosan gaz-
dagodó, ma is élő  és fontos irányzat. 

A nem fikciós szüzsé feltételezi a plánok, a mon-
tázs a beállítások önreflexiós, intellektualizáló, dis-
tanciáló illetve nem pszichologizáló, elidegenít ő  
felépítését, szerkezetét. 

A nem fikciós szüzsé teljes mértékben tehet ősé-
get nyújt a kritikus kameramunkának a distanciáló 
beállítások érvényesítésére s ezzel együtt olyan fil-
mi világkép megteremtésére, amely kritikus párbe-
szédet folytat korunk egzisztenciális dilemmáival, 
emberi sorskérdéseivel és főleg a modern világ 
információval telített paradoxális kommunikációs 
zavaraival, az individumot „szétszerelő " elidegene-
dés társadalmi problémavilágával és tekintettel 
arra, hogy ezeknek a filmeknek a közérzeti hajszál-
gyökerei a hetvenes évekre vezethet ők vissza, arra 
az időszakra, amely konzervatív módon görcsös 
erőfeszítéseket tett a nagy konszolidáció látványá-
nak, nyelvének megteremtésére; olyan látszatok 
kialakítására, amelyek ezt a „szétszerelést” békés-
sé kívánták tenni, a kritikus kamera érthet ően ennek 
a folyamatnak a mélystruktúráit leplezte le. 
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A múlt év utolsó napján 69 éves korában elhunyt 
McLuhan, a zseniális „méhfúró'`, 
akitől úgy hat-hét éve valaki felírt egy frappáns idé-
zetet a muzsiyai felderít őotthon iskolaszagú fekete 
táblájára, amit azóta senki sem mer letörölni, 
aki azzal csinált forradalmat, hogy megláttatta: a for-
radalom már kirobbant, 
aki olvasott, hogy elvethesse az olvasást és a köny-
vet, 
aki szerint az alfabetikus civilizáció tudathasadással 
fenyeget, de akinek mégsem hasadt meg a tudata, 
aki nem nézett tévét, hogy dicső íthesse annak mé-
diumságát, illetve, aki h űvösen nézte a forró tévét, 
hogy kimondhassa: a tévé hideg médium, 
aki előtt világos volt, hogy lehetetlen ugyanazt a dol-
got élni is és konteplálni is, 
aki kancsal céllövő  módjára mindig félre célzott, 
hogy célba találjon, 
aki eltörölte a szellemtudományi „igazság" és „ha-
misság" közötti határokat, 
akinek talán egy tézise sem „igaz", de ki#ejtésük 
módja a művészi igazság erejével hat, 
aki a művészektő l tanult és akitől most a művészek 
tanulnak, 
akinek úgynevezett „igaz" oldala els ősorban köl- 

csönzött gondolatokból áll, mégis szívesebben ol-
vassuk ezeket mint az eredetit, 
aki annyi gondolatot gyömöszölt szövegeibe, hogy a 
kiadó felkérte azok hígítására, 
aki szívesen viselt olyan bagolyszemüveget, mint 
nagyapám, a megboldogult Lennon vagy a vaksi 
Ginsberg, 
aki megjósolta, hogy majd megjelennek a mcluha-
nisták, de ő  nem fog közéjük ta rtozni, 
akinek egy könyve sem jelent meg magyar nyelven, 
de többet lefordíto ttak, s arravárnak, hogy „kimenje-
nek a divatból", 
aki hidegen - tehát sokértelm űen - jelentette ki, 
hogy a médium az üzenet, 
aki szerint az újsághír forró, tehát részvéttelen - s 
valóban nem egy zseniális ember sajnálatos halálá-
ról értesültünk lapjainkból, hanem kaptunk egy hírt, 
melyet a többi semleges hír- egyik londoni állatkert-
ben háromlábú kiselefánt látott napvilágot, új rekord 
született palacsintaevésben, a dohányzás károsan 
hat a szemöldök fényességére stb. - egysze-
rűen felszippantott, 
aki a nekrológot is bizonyára forró médiumnak ne-
vezné, forrónak, mely elhamvasztja az elhunyt szel-
lemi maradványait... 13' 
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— a törzs 
dobja 

(egy fejezet A médiumok megértése cím ű  
könyvből) 

Anglia és Amerika úgy irányította támadásait a rádió 
felé, hogy sokáig az írástudás és az iparosodás 
befolyásolta. Ezekre ugyanis az élmények er őteljes 
vizuális megszervezése a jellemz ő . A többé vagy 
kevésbé vizuális beáll ítottságú európai kultúrák nem 
tudtak ellenállni a rádiónak. Nem kerülte el őket 
törzsi mágiájának hatása, és a rokonsági kapcsola-
tok révén még egyszer feldübörgött a fasizmus 
hangja. Az írástudó emberek képtelenek felfogni a 
médiumnak a nyelvét és üzenetét. Err ő l tanúskod-
nak Paul Lazarsfeldnek a rádió hatásával kapcsola-
tos megjegyzései is: „A hatások utolsó csoportját 
a rádió monopolhatásainak nevezhetjük. A totalitá-
rius államokban betöltött fontos szerep űk miatt ezek 
vonták legjobban magukra a közvélemény figyel-
mét. Ha egy állam monopolizálja a rádióhálózatot, 
puszta önismétléssel és az ellentétes álláspontok 
kirekesztésével meghatározhatja alakosság néze-
teit. Mi nem sokat tudunk arról, hogy ez a monopol-
hatás valójában hogyan teljesíti szerepét, de sajá- 
tosságára fontos lenne felfigyelni: A rádió hatásáról 
nem kell semmilyen következtetést levonni. Gyak-
ran elfelejtjük, hogy Hitler nem a rádió segítségével 
valósította meg az ellen őrzést, hanem úgyszólván 
annak megkerülésével, mert hatalomra jutásakor a 
rádiót ellenségei ellenőrizték. A monopolhatások-
nak valószínűleg kisebb a társadalmi jelentőségük, 
mint általában feltételezik. " 
Lazarsfeld professzornak a rádió természete és ha-
tása iránti tehetetlen öntudatlansága nem szemé-
lyes hiba, hanem általánosan elterjedt tévedés. 
Hitler 1936. március 14-én Münchenben mondott 
rádióbeszédében kijelentette: „A holdkóros maga-
biztosságával megyek utamon. "Áldozatai és bírálói 
ugyanilyen holdkórosak voltak. A rádió törzsi dob-
szavának önkívületében táncoltak, amely központi 
idegrendszerüket meghosszabítva, mindegyikük 
számára biztosította a tökéletes részvételt. „Amikor 
a rádiót hallgatom, benne élek. Könnyebben elmé-
lyedek a rádió hallgatásában, mint egy könyvben"—
mondta egy körkérdés résztvev ője. A rádiónak az a 
képessége, hogy az emberek lelkének legmélyebb 
rétegeit is aktivizálja, abban is megmutatkozik, hogy 
a fiatalok a házi feladatok elkészítésekor is hallgat-
ják, és hogy sok ember azért hord magával tranzisz-
tort, hogy a tömegben megteremtse saját, külön 
világát. Bertold Brecht írta a következ ő  versikét: 

a kis rádiókészülékhez 

Kis doboz, melyet menekülve óvtam, 
Nehogy eltörjem csöveidet, 
Vonatfülkékben, hajókabinokban, 
Hogy ellenségeim beszéljenek 

Gyötrelmemre hozzám, az éj utolsó 
S a hajnal legelső  óráira 
Győzelm űket, s bajomat egyre ontó: 
Ígérd meg, hogy nem némulsz el soha! 

A televízió többek között úgy hatott a rádióra, hogy 
szórakoztatási közlési eszközb ő l a társadalom tájé-
koztatási idegrendszerévé tette. A hírek, a pontos 
idő , a közlekedéssel kapcsolatos tudnivalók és min-
denekfölött az id őjárás-jelentés arra szolgál, hogy 
a rádiónak az embereket összeköt ő  képességeit 
még jobban fokozza. Az id őjárás-jelentés az az 
információ, amely minden embert egyaránt érint. Ez 
a fő  hír a rádióban, amely a hallgatási terület vagy 



„lebensraum” zuhatagával áraszt el bennünket. 
Nem véletlen, hogy Macarthy szenátor olyan rövid 
ideig tartotta fenn magát, amikor átment a televízió-
hoz. A sajtó így következtetett: „Macarthy többé 
nem hír. "Sem ő , sem a sajtó nem tudta meg soha, 
hogy mi történt. A televízió hideg médium. Elhárítja 
az égető  kérdéseket és a sajtó forró közlési eszkö-
zeibő l származó embereket. Fred Allen a televízió 
áldozata. Ez lett volna Merilyn Monroe is? Ha 
a televízió elterjedt volna Hitler ideje alatt, ő  is 
eltűnt volna. Ha a televízió el őbb jelentkezik, Hitler 
nem is létezett volna. Amikor Hruscsov megjelent az 
amerikai televízióban bohóckodva és jópofáskodva, 
elfogadhatóbb volt, mint Nixon. A televízió külsejét 
komikus karikatúraként mutatja be. A rádió azonban 
forró médium, és a karikatúra alakjait komolyan 
veszi. Hruscsov úr a rádióban valami egészen más 
lett volna. 
A Kennedy és Nixon közti viták idejében azoknak, 
akik rádión hallgatták őket, ellenállhatatlanul az volt 
a benyomásuk, hogy Nixon van fölényben. Nixon 
megjelenésének és fellépésének éles képe a televí-
zión egy csaló benyomását keltette. Gondolom, 
hogy a csaló nem talál kedvez ő  visszhangra, nem 
hangzik igazinak. Könnyen el lehet képzelni, hogy 
Franklin Delano Roosevelt nem mutatna jól a televí-
zióban. De legalább azt megtanulta, hogyan hasz-
nálja a rádiót, mint forró médiumot - nagyon hideg 
munkájára, a családi t űzhely melletti csevegésre. 
Előbb azonban a sajtó közlési eszközeit fel kellett 
szítania maga ellen, hogy rádión keresztüli cseve-
géseihez megteremtse az igazi hangulatot. Megta-
nulta, hogyan kell használni a sajtót szorosan 
összekapcsolva a rádióval. A televízió az összete-
vők és problémák egy egészen másfajta politikai és 
társadalmi keverékét nyújtotta volna neki. Lehet, 
hogy ő  élvezett volna megoldásukban, mért jellemz ő  
volt rá az ördöngös hozzáállásnak az a fajtája, amely 
szükséges az új és homályos viszonyok leküzdésé-
hez. 
Az emberek legtöbbjére a rádió közvetlenül, sze-
mélyre szólóan hat, megalkotva a beszél ő  és a hall-
gató közötti néma érintkezés világát. Ez a rádió köz-
vetlen arculata. Privát élmény. A rádió mélységei a 
törzsek sípjainak és ősi dobszavának harmonikus 
visszhangjait tömörítik. Ez elválaszthatatlan magá-
nak a médiumnak a természetét ől, amely képes 
arra, hogy a lelket és társadalmat egyetlen vissz-
hang-szobává változtassa. A forgatókönyvírók szin-
te kivétel nélkül figyelmen kívül hagyják a rádiónak 
ezt az összhangzó dimenzióját. Orson Wellesnek a 
marslakók támadásáról szóló híres m űsora mutatta 
meg legközvetlenebbül a rádió hangképének ezt a 
teljességében átfogó távlatát. A valóságban éppen 
Hitler járt el úgy a rádióval, mint Orson Welles. 
Hitler általában éppen a rádiónak és a nyilvános köz-
lés eszközeinek köszönhetően válhatott politikai 
személyiséggé. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a mé-
diumok sikeresen továbbították gondolatait a német 
néphez. Gondolatai nagyon kis jelent őséggel bírtak. 
A rádió nyújtotta nekünk az elektronikus robbanás-
nak, a nyugati írásos civilizáció iránya és jelentése 
teljes fordulatának az első  nagy élményét. A törzsi 
népeknek, azoknak, akik számára a társadalmi lét a 
család! élet kiterjesztése, a rádió továbbra is nagy 
élmény. A magas írásos kultúrával rendelkez ő  tár-
sadalmak, amelyek a családi életet az ügyvitel és 
politika területén már régóta alárendelik az indivi-
duális követelményeknek, a rádió jelentkezését for-
radalom nélkül elfogadták és semlegesítették. Ez 

nem érvényes azokra a közösségekre, amelyeknek 
az írott kultúráról csak felületes tapasztalataik van-
nak. Számukra a rádió teljesen explozív jelenség. 
Hogy az ilyen hatásokat megértsük, az írásbeliségre 
úgy kell tekintenünk, mint tipográfiai technológiára, 
amelyet nemcsak a termelési és áruforgalmi eljárá-
sok ésszerűsítésére alkalmaznak, hanem a jog-
rendszerre, oktatásra és várostervezésre is. A folya-
matosság, egyöntetűség és megismételhetőség 
elvei - amelyek a nyomtatás technológiájából szár-
maznak -Angliában és Amerikában már régóta 
áthátják a közösség életének minden területét. O tt  
az írástudást a gyerek a közlekedést ő l és az utcától 
tanulja, minden autótól, játéktól és ruhától. Az írás 
és olvasás tanítása a világ egyöntet ű , folyamatos 
környezeteiben, ahol az angol nyelvet beszélik, az 
írástudás kevésbé fontos formáját képviseli. Az írás-
tudást ott hangsúlyozzák, ahol az egységesítés 
olyan folyamatának bevezetésére törekednek, amely 
a munka és a tér vizuális megszervezéséhez ve-
zet. Anélkül, hogy a belső  életet az írástudás által 
pszichikailag átfordítanák szegmentált vizuális 
nyelvre, nincs gazdasági fellendülés, amellyel bizto-
sítani lehet a bővített termelés folytonos fejl ődését, 
a javak és szolgáltatások változásának és cseréjé-
nek folytonos gyorsulását. 
Közvetlenül 1914 előtt a németeket a „környezet" 
fenyegetésének gondolata üldözte. Szomszédaik 
fejlett vasúti rendszereket építettek ki, amelyek 
megkönnyítették az eszközök és emberek mozgó-
sítását. A környezet kimondottan vizuális jelenség 
volt, és nagy újdonságot jelentett az éppen csak ipa-
rosodott népnek. Ezzel ellentétben a harmincas 
években a németeket a „lebensraum" gondolata 
szállta meg. finnek meg semmi köze sincs a vizuali-
táshoz. A rádió berobbanásával és a tér besz ű -
külésével elő idézett klausztrofóbiáról van szó. A 
vereség a németeket eltérítette a vizualitás iránti 
megszállottságtól, és visszaterelte a harmonikus 
Afrikáról és önmagukról való töprengésekhez. A né-
met lélek számára a törzsi múlt sosem sz űnt meg 
valóság lenni. 
A nem vizuális eszközök akusztikai és tapintható for-
máinak könnyű  hozzáférhetősége lehetővé tette 
a németeknek és Közép-Európának, hogy gazdagít-
sák a zene, a tánc és a szobrászat világát. Minde-
nekfelett, törzsi szervezettségüknek köszönhet ően, 
hozzáférhtő  volt számukra a magfizika új, nem 
vizuális világa, ahol az írástudás és iparosítás nagy 
hagyományával rendelkez ő  társadalmak vitathatat-
lanul nehezebb helyzetben voltak. Az írásos kultúra 
előtti életszerűségnek ez a gazdag területe meg-
érezte a rádió forró hatását. A rádió üzenete a tö-
mény, egyedülálló berobbanás és összhangzás 
üzenete. Afrika, India, Kína, de még Oroszország 
számára is a rádió mély, archaikus erőt képvisel, 
időbeli kapocs a legősibb múlt, a rég elfelejtett 
tapasztalat és a jelen között. 
A hagyomány tehát a teljes múltnak jelenként való 
érzékelése. Ébredése a rádió és általában az elektro-
nikus tájékoztatás hatásának természetes következ-
ménye. A kimondottan írástudó lakosság körében 
azonban a rádió mély bűntudatot ébresztett, amelyet 
nem lehet lokalizálni, és amely néha a rádióval ro-
konszenvező  álláspont formájában jutott kifejezés-
re. Az újonnan felfedezett emberi részvétel nyugta-
lanságot, bizonytalanságot és el őreláthatatlanságot 
szült. Mivel az írásos kultúra egy végs ő  individualiz-
must ösztönzött, a rádió pedig a törzsi részvétel ősi 
élményét felébresztve pontosan ennek a fordítottját 136 



tette, az írástudó nyugat bizonyos fajta kompromisz-
szumot próbált találni a kollektív felel ősség egy szé-
lesebb értelmezésében. Az ilyen ösztönzés ugyan-
annyira homályos volt, mint az individualizmus és az 
egyén felelősségnélküliségének irányában kifejtett 
korábbi irodalmi nyomás. Senki sem volt tehát elé-
gedett az egyik állásponttal sem. A guttenbergi tech-
nológia a 16. században valamiféle új, vizuális 
nemzeti entitást teremtett, amely fokozatosan egy-
befonódott az ipari termeléssel és az expanzióval. A 
távíró és a rádió semlegesítették a nacionalizmust, 
de megidézték az archaikus törzsi szellemek leg-
hatalmasabbjait. Ez nem más, mint a szem és a fül, 
az explózió és implózió találkozása, vagy ahogy 
Joyce mondja: „Itt találkozik Európa vége Indiával." 
Az európai fül ébredése véget vetett a nyitott tár-
sadalomnak és a nyugati n őnek újra megmutatta 
a törzsi férfi indiai világát. Joyce ezt nem annyira 
titokzatos, mint inkább drámai és mimetikus formá-
ban fejti ki. 
Akárcsak minden más közlési eszköz, a rádió is ren-
delkezik a láthatatlanság köntösével. Látszólag sze-
mélyes közvetlenséggel közeledik hozzánk, valójá-
ban azonban b űvös hatalmáva távoli és elfelejtett 
húrokat képes megpendíteni. Technikai toldaléka-
inknak el kell zsibbadniuk, különösen nem tudnánk 
elviselni mindazokat a hatásokat, amelyeknek ben-
nünket ezek a toldalékok kitesznek. A rádió még 
a telefonnál vagy a távírónál is inkább tekinthet ő  
a központi idegrendszer olyan meghosszabbításá-
nak, amellyel csak az emberi beszéd vetekedhet. 
Hát nem érdmes elgondolkodni azon, hogy a rádiót 
össze kell hangolni központi idegrendszerünk primi-
tív toldalékával, az ősi közlési eszközzel, az anya-
nyelvvel? Ekét legbensőségesebb és leghatéko-
nyabb emberi technológia keresztez ődése semmi-
képpen sem biztosíthatott az emberi átélésnek vala-
milyen rendkívüli új formákat. Megmutatkozott ez 
a holdkóros Hitlernek az esetében is. De gondolja-e 
a törzsi szervezettségt ő l megfosztott és írástudó 
nyugat, hogy tartósan ellenállhat a rádió törzsi va-
rázslatának? Századunk ötvenes éveiben a kisko-
rúak magatartásában sok törzsi jellegzetesség nyil-
vánult meg. A fiatalokat a kiskorúakkal ellentétben 
ma az írásos kultúra által el ő idézett jelenségek 
alapján lehet osztályozni. Hát nem jelentős, hogy 
a fiatalok csak Anglia és Amerika azon vidékein ren-
delkeznek valamiféle eredetiséggel, ahol az írásos 
kultúra még az élelmet is elvont vizuális értékekkel 
látta el? Európának sose voltak fiataljai. A rádió ma 
a kiskorúnak magányt biztosít, ugyanakkor pedig 
szilárd törzsi kapcsolatot is a közös piac, közös dal-
lamok és közös harmóniák világán belül. A fül hiper-
esztétikus a semleges szemhez viszonyítva. A fül tü-
relmetlen, zárt és kizárólagos, míg a szem nyílt, 
semleges és asszociatív. A türelmetlenséggel kap-
csolatos elképzelések csak két-három évszázaddal 
az írásos kultúra és a vizuális guttenbergi kultúra 
után érkeztek nyugatra. A vizuális értékekkel való 
ilyen telítettség Németországban nem volt 1930 
előtt. Olaszország még mindig távol van a vizuális 
renddel és értékekkel kapcsolatos ilyenforma össze-
függéstő l. 
Ha egy sötét szobában ülünk és beszélgetünk, 
a szavak váratlanul új jelentést, másfajta értelme-
zést nyernek. Gazdagabbak lesznek még az építé-
szetnél is, amelyre Le Corbusier joggal mondja, 
hogy legjobban éjjel lehet érzékelni. A sötétben és 
a rádióban visszatérnek a gesztus mindazon tulaj- 
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fosztja a nyelvet. Csak hangot hallva nekünk nem-
csak a látás, hanem az összes többi érzékszerv 
ingereit is pótolnunk kell. A cselekmény ilyen nagy-
mértékű  önálló kiegészítése a fiataloknál valamiféle 
függetlenséghez és önállósághoz vezet, amely hoz-
záférhetetlenné teszi őket. Az a titokzatos hang-
függöny, amelyet rádiókészülékeik ajándékoznak 
nekik, biztosítja számukra a magányt házi feladataik 
elkészítéséhez és az ellenállóképességet a szül ő i 
parancsokkal szemben. 
A rádió megjelenésével nagy változások álltak be 
a sajtóban, a hirdetésekben, a drámairodalomban 
és a költészetben. A rádió új területeket kínált 
a CBS-hálózat Mo rton Downiy-jóhoz hasonló tré-
facsinálóknak. Egy sportkommentátor éppinhogy 
elkezdi olvasni 15 perces kéziratát, csatlakozik hoz-
zá Downey úr. El őször leveti cipőjét és harisnyáját, 
majd kabátját és nadrágját, végül pedig alsónem űjét. 
A sportkommentátor kétségbeesetten folytatja m ű -
sorát, ami a mikrofon ellenállhatatlan hatalmáról 
tanúskodik, hiszen hallgatóinak megnyerését még 
illemtudásának és önvédelmi ösztönének is fölé-
rendeli. 
A rádió hozta létre a lemezlovasokat, a gegek íróit 
pedig fontos társadalmi szerep hordozójává tette. 
A rádió megjelenése után a gig visszaszorította 
a viccet, nem a gegek írói miatt, hanem azért, mert 
a rádió gyors és forró médium, amely racionalizálta 
a riporteri jelentésekre szánt teret. 
A New York-i VOR rádióállomáson dolgozó Jeanne 
Shepard a rádiót egy újfajta regénynek tekinti, ame-
lyet ő éjjelente folytatásokban ír. A mikrofon a tolla 
és apapírja. Közönsége és a világ mindennapi ese-
ményeinek ismerete biztosítja számára a személye-
ket, a jeleneteket és hangulatokat. Azaz elképzelése, 
hogy ahogyan Montaigne els őként alkalmazta az 
oldalakat a nyomtatott könyvek új világával kap-
csolatos reakcióinak lejegyzésére, úgy alkalmazza 
a rádiót a magánjelleg ű  és kollektív történésekben 
való általános emberi részvétel teljesen új világáról 
alkotott közös tudatunk megörökítésére. 
A közlési eszközök tanulmányozójának nem könny ű  
megmagyarázni az embereknek e radikális hatal-
mak társadalmi hatásával szembeni közönyét. A fo-
netikai írást és a nyomtatott szót— amelyek el ő idéz-
ték a zárt törzsi világ felbomlását, és megteremtették 
a megosztott szerepek, a szakosított tudás és cse-
lekvés nyit társadalmát — sohasem tanulmányozták 
úgy, mint a bűvös átalakulás előidézőjét. A pillanat-
nyi tájékoztatás hatása, amely a társadalmi expló-
ziót implózióvá alakítja, a magánkezdeményezést 
szervezett cselekedetté, a terjeszked ő  birodalmakat 
közös piacokká — ugyanolyan kevés elismerést ka-
pott, mint az írott szó. A rádiónak az a hatalma, hogy 
átalakítsa az emberi fajt, hogy az individualizmust 
szinte pillanatok alatt ilyen vagy olyan kollektiviz-
mussá változtassa, figyelmen kívül maradt. Ez az 
öntudatlanság annyira különös, hogy éppen ezt kell 
tisztázni. Könny ű  megmagyarázni a médiumok át-
formáló hatalmát, de annál nehezebb a hatalom 
figyelmen kívül hagyását. A technológia pszichikai 
hatásának általános elhanyagolása egy lényeges 
jelenségrő l árulkodik: a tudatnak a feszültségek, 
megrázkódtatások közepette jelentkez ő  megmere-
vedésérő l. 
A rádió története sok tanulsággal szolgál arra vonat 
kozóan, hogy egy társadalomban milyen el ő ítéle-
teket és elvakultságokat szül egy korábbi technoló-
gia. A „drót nélküli" szó, amelyet a britek még mindig 
használnak a rádió megnevezésére, az új forma 



iránti negatív álláspontot fejezi ki. Úgy vélték, hogy 
a rádió a távíró egyik formája, és nem is fedezték fel 
kapcsolatát a telefonnal. 1916-ben David Sarnoff 
írásban fordult az American Marconi Compani cég 
igazgatójához a zenedobozok ötletével. Ezt az ötle-
tet a cég nem vette figyelembe. Az írek húsvéti láza-
dásának és az els ő  rádióműsornak az éve volt ez. 
A drótnélkülit már távíróként használták a hajókon 
a szárazfölddel való összeköttetésre. Az ír lázadók 
egy ilyen készüléket nem arra használtak, hogy egy 
üzenetet eljuttassanak az egyik ponttól a másikig, 
hanem műsorszórásra, abban a reményben, hogy 
üzenetüket valamelyik hajó majd továbbítja az ame-
rikai sajtóhoz. Így is történt. A rádióm űsorok még 
néhány évvel később sem voltak üzleti szempontból 
érdekesek. A rádióamatőröknek hosszú kérvénye-
zés után végül megengedték, hogy felállítsák beren-
dezéseiket. A sajtó világa ennek nem örült. Ez veze-
tett Angliában a BBC megalapításához, és azoknak 
a szigorú korlátozásoknak a meghozatalához, ame-
lyeket az újságok érdekei kényszerítettek a rádióra. 
Szemmel láthatóan olyan versengésr ől volt szó, 
amelyrő l nem beszéltek nyíltan. A sajtónak a rádióra 
és tv-re gyakorolt korlátozó nyomása Nagy-Britan-
niábán és Kanadában még mindig éget ő  kérdés. 
Jellemző  azonban, hogy e közlési eszközök termé-
szetének téves értelmezése következtében meg-
fékezésük politikája teljesen sikertelen volt. Ez min-
dig is így történt, a legelrettent őbb példa erre a sajtó 
és a filmek állami cenzúrája. Habár a médium képezi 
az üzenetet, az ellen őrzés csak a m űsorra korláto-
zódik. A korlátozások mindig a „tartalomra" vonatkoz-
nak, ami azonban mindig egy másik közlési eszköz. 
A sajtó tartalma egy irodalmi közlés, mint ahogy a 
könyv tartalma a beszéd, a filmé pedig a regény. 
Ezért a rádió hatásai egyáltalán nem függnek a m ű -
sortól. Azok számára, akik sosem foglalkoztak a 
médiumok tanulmányozásával, ez a tény ugyahúgy 
zavart kelt, mint ahogy az írás zavarba ejti a benn-
szülötteket, kik azt mondják: „Miért ír? Hát nem 
képes semmit se megjegyezni?" 
Eképpén az üzleti érdek képvisel ő i, akiknek az a cél-
juk, hogy a közlési eszközök általánosan elfogadot-
tak legyenek, a „szórakoztatás" semleges straté-
giája mellett döntenek. A struccpolitika látványosabb 
fomáját ki sem lehetne találni, mert ez minden mé-
diumnak maximális átüt őképességet biztosít. Az 
írásos kultúrával rendelkez ő  közösség mindig amel-
lett foglal állást, hogy a sajtót, a rádiót és a filmet 
a polémia és az eltérő  nézőpontok kifejtésének cél-
jára használják - egy olyan felhasználási mód mel-
lett, amely valójában nemcsak a sajtó, a rádió és 
a fim hatását csökkentené, hanem a könyvét is. A 
szórakozás üzleti stratégiája automatikusan bizto-
sítja minden közlési eszköz számára a hatás maxi-
mális gyorsaságát és erejét, mind a lelki, mind a tár-
sadalmi életre. Igy az öntudatlan önmegsemmisítés 
komikus stratégiájává válik, amelyet nem a változás, 
hanem az állandóság hívei hajtanak végre. A jövő -
ben a médiumok hatékony ellen ő rzőinek a mennyi-
ségi racionálás termosztatikus formáját kell ölteniük. 
Ahogy most igyekszünk ellenő rizni a radioaktív csa-
padékot, úgy fogjuk egy nap megkísérelni ellen ő rizni 
a hírközlési eszközök „csapadékait". Az oktatást a 
médiumok „csapadékai" elleni védelemnek tekintik 
majd. Oktatásunk jelenleg egyedül a nyomtatás hír-
közlő  eszköze ellen nyújt bizonyos védelmet. A 
nyomtatáson alapuló oktatási rendszer ezen túl 
semmilyen felelősséget nem vállal. 
A rádió eredményesebbé teszi a tájékoztatást, és ez 

a többi médium területén is fejl ődéshez vezet. A falu 
méretére csökkenti a világot, és telhetetlen étvágyat 
teremt a pletykák, a híresztelések, a gonoszság 
számára. De ha a falu méreteire csökkenti is a vilá-
got, a rádió nem homogenizálja a falusi vidékeket. 
Ellenkező leg: Indiában, ahol a rádió a közlés leg-
magasabb formáját jelenti, tíz-egynéhány hivatalos 
nyelv, és ugyanennyi hivatalos rádióhálózat létezik. 
A rádiónak, mint az archaizmusok és az ősi emlékek 
felújítójának a hatása nem korlátozódik Hitler Német-
országára. Írország, Skócia és Wales ősi nyelvel 
a rádió megjelenése után támadtak fel, az izraeliek 
pedig a nyelvi megújhodás még széls őségesebb 
példáját nyújtják. Ók most azon a nyelven beszél-
nek, amely évekig a könyvekben volt eltemetve. A 
rádió nemcsak az archaikus emlékek, er őkés gyű lö-
letek nagyhatalmú ébreszt ője, hanem egy decentra-
lizáló pluralisztikus erő  is, mint ahogy vonatkozik ez 
az elektromos energiára és egészében véve a mé-
diumokra is. 
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A szervezet centralizmusa az összefügg ő  vizuális, 
vonal általi strukturáltságon alapul, amely a fone-
tikus írásbeliségbő l ered. Kezdetben tehát az elekt-
romos közlési eszközök egyedül az írásbeli struktú-
rák meghatározott mintáihoz тagaszkodtak. A tele-
vízió megszabadította a rádiót a centralisztikus 
hálózat ilyen nyomásaitól, ezután maga vette át a 
centralizmus terhét, amelytő l a Telstar szabadíthatja 
meg. Mivel a televízió magára vállalta a központi 
hálózat terhét, amely központosított ipari szervezett-
ségünkből ered, a rádió sokoldalúbbá válhatott és 
tartományi meg helyi közösséget kezdhetett szol-
gálni, ámít addig sosem tett, még fejl ődésének 
első  napjaiban sem. A televízió megjelenése után a 
rádió az embereknek a nap különböző  szakaszaiban 
jelentkező  egyéni szükségletei felé fordult. Ez a tény 
a hálószobákban, konyhákban, gépkocsikban, s őt 
zsebekben található rádiókészülékek nagy számával 
függ össze. Azok számára, akik különféle tevékeny-
séggel foglalkoznak, különféle m űsorok léteznek. A 
rádió, amelyet valamikor csoportosan hallgattak, és 
amely elvonta az embereket a templomból, a televí-
zió megjelenése után ismét személyes használati 
tárggyá vált. A kiskorú visszavonul a televízió-
néző  csoportból, és figyelmét saját rádiójának 
szenteli. 
A rádiónak a közösség különféle csoportjai közti 
szoros és rejtett kapcsolat megteremtésére irányuló 
természetes hajlama a lemezlovasok kultuszában 
és a telefon közvetlen alkalmazásában mutatkozik 

meg. Platón, akinek a politikai struktúráról maradi 
törzsi elképzelései voltak, azt mondta, hogy egy 
város valódi nagyságát azoknak az embereknek 
a száma mutatja meg, akik hallják egy szónok hang-
ját. Platón politikai feltételezéseit már a nyomtatott 
könyv is megfosztja minden gyakorlati jelentőségük-
tő l, hogy a rádióról ne is beszéljünk. Es mégis, 
a rádió, hála annak, hogy könnyen tud decentralizált, 
közvetlen kapcsolatot teremteni a kis közösségekkel 
is, világméretekben megvalósíthatná Platón politikai 
álmát. 
A rádió és a fonográf egyesítése, amib ő l egy átlagos 
rádióm űsor áll, igen sajátos képletet ad, erejét tekint-
ve teljesen a rádió és a távíró kombinációja fölött áll, 
amely a h í rműsorokat és az id őjárásjelentést nyújtja. 
Csodálatos, hogy az id őjárásjelentések mennyivel 
vonzóbbak a híreknél — mind a rádióban, mind a tele-
vízióban. Vajon nem azért van ez így, mert az Id ő -
járásjelentés a tájékoztatás teljesen elektronikus for-
máját képezi, míg a hírek nagymértékben megtart-
ják a nyomtatott szó képletét? Valószín ű , hogy 
a BBC éd CBs rádió- és televízióm űsorai azért olyan 
ormótlanok és gátlásosak, mert nem szabadultak 
meg a nyomtatás és a könyv iránti hajlamtól. Ezzel 
ellentétben a megfelel ő  amerikai változat lázas 
élénkségét nem a m űvészi igény, hanem az üzleti 
sietség ösztönözte. 

vékás jános fordítása 
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Interjúkérdés, mely id őközben hírhedtté vált. „Alen, 
alig ismertelek meg... Ez a külső, a ruhád... Mi tör-
tént a szakálladdal, nonkonformista külsőddel?..." 
Az ötvenen felül járó költő  inkább kispolgári, bank-
hivatalnok-külsőjével botránkoztatta meg ittjártakor 
a jugoszláv közönséget, mint szavaival. A beat-
generáció egykori vezéregyéniségének képe -
Ginsberget idézem - a köztudat szerint: „hosszú 
szakáll, tetvek, koszos küls ő , büdös zoknik, anyjá-
nak nem tű rése; szavai: öld meg apádat, ne higgy 
senkinek harmincon fölül; neveletlen, mert nem be-
szélget az öreg hölgyekkel" stb. E sztereotip fel-
fogás tiszteletben nem tartása sehogyan sem érthető  
a külsőségeken nevelkedett „lázadónak" (ez az ál-
latfaj a sznob közeli rokona). A látszat, a küls őség 
válik a lázadás tényévé-lényegévé, a „lázadni min-
den ok nélkül" - mozgalomban. A misztifikáci ő  ha-
tásos ellenszer a gondolkozáskényszer ellen a gon-
dolkodni nem képes agy számára, az összkomfortos 
lázadás véghezviteléhez. 

Tegyük fel, Ginsberg és a baeat-generáció esetében 
a lázadás nem a külsőségekben ment végbe, a láza-
dást nem lényének verbális része. képezte-képezi, 
hanem ez a szegmentum lázadásának csak kivetü-
lése, megjelenési formája. 

A verbálisra épül ő  lázadás (értsd: a verbálisra 
épített) az előbbinek éppenséggel az ellenkezője. 
A szavak nem a lázadás, a mozgalom kivetülései, 
megjelenési formái, nem fejeznek ki semmit, ellen-
kező leg: a szavakat tekintik lázadásnak, nem véve 

figyelembe, hogy a szavak így tartalommentes, üres 
burkot képeznek csupán, a lázadás minden értéke 
nélkül. A lényegtő l megfosztott mozgalom puszta for-
malitássá válik; pótszer, dehidrált mozgalom, ha 
nem igazolja az életmód. A többség (minden alka-
lommal) nem azért lesz „lázadóvá", mert úgy érzi és 
érti, hogy az indulófélben lev ő  mozgások az övéi is, 
s van miért és mi ellen lázadni, hanem egyszer űen 
azért, mert a pillanatnyilag aktuális lázadás modern 
dolog. Így tehát a lázadás a többség szempontjából 
nem vezethető  vissza semmilyen reális kiváltóokra, 
hacsak a divatosság nem ok a lázadásra. Mivel egy 
divatmozgalom lényegében tartalomnélküli, s csak 
külsőségekben nyilvánul meg - legalábbis a több-
ség számára - könnyű  azt irányítottá tenni egy kis 
reklámmal, hiszen az, aki divatból lázad, feltétel nél-
kül elfogad mindent, amit a mass-médiumok eléje 
tálalnak - azt hiszem, alapos gyanúval élek, amikor 
azt állítom, hogy így a lázadás ellen is lázítani lehet. 
A verbalizmusra épült korszer ű  lázadás első  és fő  
ütőkártyája a közönség el őtt a nemiség. Ugyanerre 
épül lényegében a valódi mozgalom is, csakhogy itt 
a nemiség valaminek a megnyilvánulása, egyéb tar-
talom kifejezője, kivetülés és nem egyedüli, kizáróla-
gos tartalom. 

A punk mint mozgalom verbálisan hozott újat, han-
goztatják képviselő i. 

A nonszensz szöveg a skat énekmód összetevője. 
Másrészt: a sű rített és sű rítetten kimondott „nem 
szalonképes" kifejezések ugyancsak felújított ele-
mek. Ez persze nem baj, tegyük fel, hogy ilyen kon-
centrációbah eddig nemigen fordultak elő . Ugyanak-
kor azonban aszókimondás-kiéneklés miatt, úgy 
hiszem, senki sem min ősítené punk, vagy egysze-
rűen trágár együttesnek a Pink Floydot, de ha jól 
odafigyelünk, nálunk is elhangzik a „szar", nem 
beszélve másfelő l a blues-ról (méghozzá az akusz-
tikus fekete blues-ról), vagy a maguk idejében „lá-
zadóknak" számító régebbi zenekarokról, s akár 
a másik végletrő l, Jagger „Cosksucker blues"-járól. 

A magános iskolásfiúról szóló ének, aki Londonba 
jön „megismerni az életet", igaz, sohasem jelent 
meg hivatalosan lemezen, csak kalózkiadvány for-
májában került a nagyközönség elé, eredetileg egy 
Stones-film zenéje. Bár maga a film is minden való-
szín űség szerint csak néhány egyesült államokbeli 
magánvetítésen lett bemutatva, a dalt a rock leg-
szókimondóbb számaként tartják nyilván. A „legtrá-
gárabb" jelzőt nemcsak azáltal nyerte el, hogy hő -
sének homoszexuális hajlamait nevezi néven, hanem 

• a szodómiát is. 

Bármennyire is erotizált a rock, mindig maradt annyi-
ra szemérmes - még a punk esetében is -, hogy 
„amit a rockrajongók a szexrő l tudni szeretnének, de 
nem kérdezhetik meg szüleiktő l", azt bizony ked-
venc zenéjük szövegeibő l sem tudják meg. Annál 
inkább a rockelőadók színpadi viselkedésébő l, 
kezdve Elvis Presley-tő l, Jerri Lee Lewis-en, Bowie-n, 
Jaggeren és sokakon át a disco (bár nehogy félre-
értésre kerüljön sor: ez nem rock) el őadókig, a ver-
bálisan álcázott szöveget sokkal egyértelm űbb 
gesztusok kísérik. Itt els ősorban a klasszikus rock-
koncertekre gondolok, s nem a szíházhoz közelít ő  
show-kra, mint pl. a Tubes együttes. 140 



Az erotika a rock keretében a fekete akusztikus 
blues hagyományainak egyenes leszármazottja. A 
néger ritmus „erotikussága" ragadta meg a fehér 
hallgatókat-nézőket; a tánc lehetősége (érdekes 
paradoxon: a néger-amerikai táncok valójában a fe-
hér lakosság táncainak paródiái; a cakewalk-ritmus, 
majd a ragtime zeneileg is közel állnak az európai 
zenei hagyományokhoz, és a fehér közönség mint 
„autentikus" néger kultúráért lelkesedett értük). A fe-
kete kultúra, természetesen, meg őrizte hagyomá-
nyaiban a zene és a tánc erotikus jellegét, s ötvö-
ződve a fehér kultúra tánchagyományaival, annál 
sokkal erotikusabbat, szabadosabbat jelentett a fe-
hér közönség számára. A tánczenével ellentétben, 
a blues szókimondó erotikája azonban sokáig nem 
volt képes betörni a hivatalos fehér zenekultúrába. 
A blues mint vokális forma csak elsziruposított, 
broadway-esített, sweet-változatában aratott sikert, 
sajnos, épp ezért szövegileg teljesen meghamisítva. 
Így aztán egészen a rock térhódításáig várt polgár-
joga elismerésére. A Beatles, Stones formátumú 
világhírű  együttesek tették végül is népszer űvé, mi-
kor eleinte szalonképesebb, majd autentikusabb for-
máit kezdték a nagyközönség elé tárni. A r&b végül 
is kivívta a szókimondás szabadságát, minek alapját 
az eredeti fekete blues-szövegek képezték. Szöve-
geiben azonban a rock mindmáig nem szabadult fel 
annyira mint a klasszikus blues. Blind Lemon Je ffer-
son Easy Rider Blues -óban pl. egy easy rider (kb. 
szerető) lányismerősérő l beszél: 

1 got a gal's cross town, she crochets all the time 
I got gal across town, crochets all the time 
Baby if you don't quit crocheting 
You gonne lose your mind... 

Az Easy Rider Blues szinte klasszikus példája 
a blues-ban megjelen ő  nemiségnek. A „crochet" 
(ugratni-csipkel ődni) itt — mint azt az amerikai szak-
értők megállapították — a felláció szlengmegfelel ője. 
Az első  fehér rockzenészek, akik a blues hagyomá-
nyos szövegeitő l elragadtatva, változtatás nélkül 
játszottak ilyen — erotikus tartalmú — számokat le-
mezre, kétségkívül Rolling Stones-ék voltak. A ké-
sőbbiek folyamán azonban már maguk Stones-ék, 
majd sokan mások is, ezekre az elemekre építve 
alakították ki saját számaikat, beleépítve a blues 
erotikus elemeit saját rockjukba. A hard, heawy stb. 
irányzatok már mint sajátjukat kezelték ezeket a jel-
lemzőket, s a disco sterilizált zenéje is — ugyancsak 
sterilizálva — felhasználta azokat. 

A populáris zene mindenkori szükséges eleme volt 
az erotika, igaz, minden korban alkalmazkodott a 
művelődési és információs helyzethez, s els ősorban 
azokhoz, akik legjelentősebb fogyasztói voltak. 
Semmi kivételes sincs tehát a rock erotizálódásá-
ban, a kezdeti, mondjuk, szemérem, csak az adott 
társadalmi-történelmi sajátságok kiváltotta reakció 
volt, ugyanúgy mint későbbi „felszabadulása" is. Ta-
gadhatatlan azonban, hogy a legkorábbi r&r-tól 
kezdve, image tekintetében az el őadók igencsak 
sokat adtak a nemiséget célzó elemekre. Little 
Richard, Jer ry  Lee Lewis, Elvis Presley, Mick Jag-
ger, Robert Plant, David Bowie, B ryan Ferry  stb. stb. 
színpadi viselkedése nyíltan erotikus. Még a „jófiú" 
Beatlesek is, miként számos filmszalagra rögzített 
fellépésük mutatja, él ő  előadások alkalmával — még 
a kezdeti, szövegileg feddhetetlen zenéjükkel is ösz- 

141 	szeegyeztethetetlenül — erotizáltan, kihívóan visel- 

kedtek. Igaz, a későbbiek folyamán verbális szinten 
is felszabadultak (pl. Norvegian Wood). Sok eset-
ben, minden félreértést kerülend ő , az egész show 
nyíltan erotikus felépítés ű , mondhatjuk, Bowie femi-
nizált inge-e, a hírhedt többméteres plasztikus 
Stones-fallus stb. A rock hatalmas méret ű  üzletté 
duzzadásával párhuzamosan kifejl ődtek-kitermelőd-
tek a közönség minden számításba vehet ő  típusá-
nak és korosztályának megfelel ő  reprezentáns mo-
dellek: a slágertípus folytatói korszer űsített kiadás-
ban, a középkorú háziasszonyok frusztrációinak gya-
kori okaiként, pl. Tom Jones; a tinédzser-bálványok, 
mint David Cassidi, a Bay City Rollers, a Slade; 
a szadomazohisztikus asszociációjú image, a glam-
rock képviselői, mint Garry  Glitter; az id ősebb kor-
osztályokat célzó diszkóel őadók, mint Donna Sum-
mer, Amanda Lear vagy a rockosabb Debbie Harry; 
a homoszekszuális image képviselő i, mint a korai 
Bowie, Tom Robinson, vagy részben az említett 
Amanda Lear stb. A szexbálvány-szerep hasznos-
ságának felismerését a kitermelt „m űfajok" ese-
tében a jól kamatoztató hollywoodi példa eredmé-
nyezte. Nem akarom azonban azt állítani, legalábbis 
a rock esetében nem, hogy a pornográf színezet ű  
előadásokban a zene háttérbe szorult volna. Épp 
ellenkező leg, számos zenekar, szólista játékából 
teljesen hiányzik az erotizált image, zenéjük mégis 
népszerű  lett. Ugyanakkor az el őbb említett el őadók 
közül sokan kétségkívül nagyon jó zenét produkál-
nak; nem támaszkodnak kizárólag a külsőségekre, 
hanem eredményesen ötvözik azokat zenéjükkel, 
még az olyan szélsőséges határesetnél is, mint 
a Tubes atraktív „szervezett káosza". 

Hogy mit értek erotizált image alatt? Az elméleti fej-
tegetések helyett néhány példa: Jimmy Hendrix 
semmiképpen sem volt leányálomnak mondható. 
Zenéje és élő  fellépései azonban igencsak látványó-
sak voltak, amit gitártechnikájának erotikus felhang-
jaival ért el. Hogyan lehet egy játékmód erotikus? 
A legendássá vált, gyakran érthetetlen hangok, 
melyeket gitárjából kicsalt, nem csak klasszikus gi-
tártechnikájának és gyakran elkábított agysejtjeinek 
köszönhetőek. A gitár számára szexuális partner 
volt, a húrokat hol simogatta, hol a fogaival tépte, az 
erősítőn gerjesztette, vagy éppenséggel nyelvével 
szólaltatta meg. Mondhatnánk, „tudatalattijának 
meghosszabbításaként kezelte". Vagy másfel ő l, fi-
gyeljünk meg egy, az el őbbitő l messzeeső  példát, 
a disco-énekeseket (els ősorban a nőket). A semmit-
mondó, monoton ritmus feledtetése végett, hogy az 
agymosás tökéletes legyen, orgazmikus suttogáso-
kat produkálnak, s ha még látja is őket az ember 
hiányos öltözetükben vonaglani (hála a modern 
elektronika önfeláldozó video-terjesztésének), a ka-
pott benyomás tökéletes —kommerciális szempont-
ból. Másrészt Barry White sonorikus basszusa 
igencsak stimulatívan hat a vígözvegyek táborára 
porszívózás, mosogatás és egyéb házi teend ők 
végzése közben, a tranzisztorok hangmin őségcsök-
kentő  tulajdonságai ellenére is. Az ellenpélda a fal-
szett-éneklés nagymestereinek: a Bee Gees eunuch-
éneklése. 

1981. január 



zeneuniverzum 
woodstockban 

a jazz forum interjúja kari bergerrei 

Don Cherry 1966-ban Európában tartózkodott , visz-
szautazásakor csatlakozik hozzá a német vibra-
fonista, zongorista és zeneszerz ő  Karl Berger és 
Jenny Clark. Velük és amerikai zenésztársaival 
(Henry Grimes, Ed Blackwell, Pharoah Sanders) 
készíti ei a Symphonyforimprovisers c. lemezt, me-
lyet Don Cherry legjobb felvételei közö tt  tartanak 
számon. Karl Berger Amerikában maradva 1972-
ben feleségével (Ingrid Berger), Ornette Coleman-
nil stb. alakítja meg a Creativ Music Studiót. 1979 
őszén a 16 tagú Woodstock Workshop Orchestra-
val a zürichi jazz-fesztiválon járt, az alábbi interjú ek-
kor készült. 

Jazz Forum: A vezető  jazz-zenészek többsége úgy 
véli, hogy Európa kedvezőbb lehetőségeket kínál 
számukra, ön mégis miért maradt Amerikában? 
Karl Berger: Az európai színtér igen változatos, s az 
utóbbi tíz évben még sokrét űbbé vált, ráadásul egy-
re több és több amerikai jön át játszani. 1966-ban 
Don Cherry együttesével New Yorkban játszottam, 
felvételeket készítettünk, koncerteztünk... New 
Yorkba utazásunk el őtt Don arról beszélt, hogy a 
város mennyire sajátságos atmoszférájú. Akkoriban 
már voltak bizonyos nehézségeim, összeütközé-
seim azokkal, akik a zenét mindenáron kategóriák-
kal akarták kapcsolatba hozni, s akik ezt Európában 
mind a mai napig mereven, egysíkúan értelmezik, 
sőt görcsösen ragaszkodnak hozzá. Ezzel ellentét-
ben én sohasem gondolok a zenei kategóriákra el-
képzeléseim realizálásakor... Amerika tágasabb, 
több szabadságot enged, mint a woodstocki iskola is 
példázza. Ez egy sokkal szellemibb, pszichikusabb 
tér. Legfőképpen ebben különbözik az ókontinens-
tő l. Az anyagiakat tekintve azonban jóval biztonsá-
gosabb Európában maradni ... Amikor ide kerültem, 
arra törekedtem, hogy biztos, szilárd alapra építsem 

azt, amit játszok, hogy egy meghatározott fokra fej-
lesszem zenei nyelvezetemet, s hogy megtaláljam 
az érintkezési pontokat, a kapcsolatot, egyszóval az 
együtthangzást az itteni muzsikusokkal. Ez többnyi-
re sikerült is, s ennek eredményeként pl. Sam Ri-
versszel, Reggie Workmannel stb. játszottam együtt 
egész éven át. 

F.: Végül is hogyan jött létre a woodstocki iskola, 
a Creativ Music Studio? 

B. Több indítéka volt. Felismertük, hogy az itteni 
problémák, amelyekkel napról napra találkoztunk, 
elsősorban pedagógiai természet űek,, s hogy az 
embernek pedagógikusan kell eljárnia, meg kell 
mutatnia, hogy mit játszik, hogyan köt ődik pl. a 
hagyományokhoz. Ennek egyik módja pl. az iskolai 
hangversenyezés. A fellépések után megvitattuk a 
hallottakat a jelenlévőkkel, s kiderült, hogy a fiatalok 
többségénél nincs vagy csak kismértékben van jelen 
egy bizonyos fokú el ő ítélet, zenénket illető  fenntar-
tás. Rájöttünk, hogy a kommunikáció által továbbvi-
hetjük elgondolásainkat, illetve közelebb vihetjük 
a közönséghez. A Creativ Music Studio életre hívá-
sa csak az első  lépések egyike. Ez igen sok id őt igé-
nyelt, az utóbbi hét évet erre fordítottuk, más irányú 
törekvéseink, mint amilyen a kommunikációs formák 
kiépítése, lassan haladnak a megvalósulás útján. 

F.: Az iskolán mint intézményen sok mindent 
érthetünk, pl. egy konzervatóriumot.. . 

B.: A Creativ Music Studio nem iskola a szö 
klasszikus értelmében. A hallgatók itt nem „tanul-
nak" hangszeren játszani, tehát egy bizonyos fokú 
hangszertudást feltételez. Minden héten más és 
más zenei formát gyakorolunk, s ez igen sok aktivi-
tást, kedvezményezést követel a munkából. Az 
egyik héten Leroy Jenkins, a másikon Don Cherry 
vagy Oliver Lake, majd Lee Konitz, Ed Blackwell 
vagy egy kisegyüttes jön. Állandó, folyamatos kör-
forgást, szellemi cserét biztosítunk ezáltal. Csak a 
reggeli gyakorlat állandósult, s ez többek között a rit-
musérzék fejlesztését szolgálja. 

F.: Rejlik-e emögött filozófiai világkép, illetve 
művészi hitvallás? 

B.: A „Creativ Music Studio" vagy zeneuniver-
zum, ahogyan én nevezem, számomra egy olyan te-
rület, amely a jazzt is magában foglalja. Azt minden-
ki tudja, hogy a jazz az első  olyan zenei forma, 
mondhatni, zenei univerzum, amely különböz ő  ze-
nekultúrákat olvasztott eggyé. De akár el is felejthet-
jük a „jazz" szót, ez nem fontos. A mi együttesünket, 
a „Workshop Orchestra"-t majdnem minden 
zenei forma foglalkoztatja, beleértve az európai 
klasszikus zenét is. Mi erre összpontosítunk, világ-
zenérő l beszélünk, s nem jazzrő l. Szeretném ki-
hangsúlyozni, hogy a mai zene olyan irányultságú, 
amelyet lehetetlen kategóriákba gyömöszölni, uni-
formizálni, s amely individualizált, s hiszem, hogy 
egyidejű leg egyetemes érthetőségű  is. De ez nem 
olyan egyszerű , talán azért is, mert mi m űfajokban 
gondolkodva nőttünk fel, holott a „skatulyák" már 
hasznavehetetlenek... 

F.: Az interpretáció, amely az európai zene szár-
mazéka, úgy tűnik az ön zenéjében erősen szembe-
állíttatott az improvizációval... 

B.: Azt hiszem, a zene majdnem mindig improvi-
zációs jelleg ű  volt. Az európai zenehagyomány hóz-
závetőlegesen háromszáz éven át mer őben más-
ként alakult. El őtte és valószín ű leg ma is - a zene 
nagymértékben az improvizáción alapult, s csak kis-
mértékben a kottán. Másrészt nem akarok antago-
nizmusba kerülni önmagammal, mert, ha pl. a szim- 	142 
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fifikus zene hagyományaira gondolok - annak 
értékei vitathatatlanok. Most is egy szimfonikus 
kompozíción dolgozom, melynek egy része interpre-
táció, a másik improvizáció. Mindig is e kett őnek 
a kapcsolata, aránya foglalkoztatott legintenzíveb-
ben, pontosabban a leírt és az improvizált muzsika 
kölcsönössége, hogyan összeegyeztetni e kett őt... 
Egyébként Woodstockban tanulmányozzuk Bach 
partitúráit is, csak mi másképpen játszunk, nem 
ügyelünk szigorúan az ütemvonalakra. 

F.: A barokk zenét is hasonló szabadsággal, 
invencióval játszották... 

B.: Igen, azt hiszem, a zene akkor másként hang-
zott, mint ahogyan azt ma játsszák. Ha pl. Bach 
műveiben, amelyeket én sokat tanulmányoztam, a 
frazeálást, a zenei mondanivaló tagolását függetle-
nítjük, elvonatkoztatjuk az ütemvonalaktól, egészen 
más gondolatokhoz jutunk, mint amikor ezt figyelem-
be vesszük, pontosan betartjuk. 

F.: Hogyan dolgozik ön? Hogyan születnek meg 
azok a zenei struktúrák, amelyeket alkalmaz? 

B.: Személy szerint az alapos munkát szeretem. 
Pl. a melódia nem kizárólagosan intuitíve születik 
meg, ennek több útja, módja van. Esetenként a ská-
lákat használom fel, mondjuk a dór skálát, s ezt egy 
matematikai számsor segítségével feldolgozom. 

F. Jazz körökben az intellektualizmusnak egy 
negatív mellékzöngéje van. Az ön zenéje bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy a matematikailag átrende-
zett zenének nem kell minden körülmények között 
száraznak lennie... 

B.: Nem, nem, ezek a struktúrák csak a játék bázi-
sát képező  elemek, amelyekrő l én beszéltem. Há-
rom lényegi dolgot szeretnék megemlíteni, amelye-
ket fontosnak érzek, amelyekre támaszkodni kell: a 
test, vagyis az érzelmek, az értelem és a „nyelv". Ha 
csak az értelem által születik meg a zene, az több-
nyire száraz, rideg. Ha csak érzelmekre épül, extati-
kussá lesz, t űzként lobog. S ha csak a harmadikat 
tartjuk szem el őtt, s csak az értelemnek szól, az már 
nem „zene". Csak mindegyiket alkalmazva, az egyi-
ket ellenpontozva a másikkal, rendelkezhet a zene 
megalapozottsággal, biztos támponttal, de termé-
szetesen nincs teljes biztosíték... Egy valamit szeret-
nék megjegyezni: a zenére nem úgy tekintek, mint 
egy önmagába zárt dologra. A zenének sokrét ű  ha-
tása van az emberek életére, s hogy az ember ze-
nével foglalkozik, zenét játszik, vagy hallgat, ezáltal 
sok-sok élettörténetre hatással van, olyan szellemi 
erőforrás, amely által mérhetetlenül sok kapcsolat 
és kommunikációs formához kerülhet közelebb, s őt 
birtokolhatja azokat, s ez sokat jelent, mert hát vég-
eredményben az emberek együtt dolgoznak, élnek. 
A zene bizonyosan nem egyforma módon hat az em-
berekre, de ez nem mutatható ki egyértelm űen. Én 
hajlamos vagyok ezt inkább túlértékelni, mint lebe-
csülni, bár tudom, hogy az id ők folyamán sok becs-
telenséget m űveltek a zenével. Igaz, sokan elhatá-
rolják magukat a kreatívmuzsikától, muzsikálástól, s 
az okok talán abban keresend ők, hogy ez olyan 
m űvészet, amely lemezteleníti, feltárja az ember ér-
zelmét, egy mindenkori szellemi vetk őztetést köve-
telve meg -, s ezt a lelki nyitottságot nem könny ű  
elérni. 

forgács bé/a fordítása 

fekete 
j. józsef 

irodalomelméleti 
lemaradásunk 
hézagcsökkentéséért 

thomka beáta: narráció és reflexió, forum, 1980 

Thomka Beáta kötete sokáig váratott magára; jó ideje 
szükségét éreztük már megjelenésének. A szerz ő  
irodalmi életünk perspektivikus kritikusa, írásait fo-
lyóirataink olvasói már korábbról nyomon követhet-
ték. Thomka Beáta kezdte meg az úi francia irodalom-
elméleti vizsgálódások bemutatását/közvetítését az 
Úi Symposion hasábjain. Ha nem is volt ez számára 
több, mint elméleti alapozás, jóleső  mártózkodás 
s SZÖVEGEKBEN, az elmélet és a gyakorlat ütköz-
tetése, eredménye talán most mérhet ő  le. Hama-
rosan értékes és ÉRTŐ  szövegelemzései jelentek 
meg az Úi Symposion és a H I D oldalain. Ma már 
kritikusaink azon sz űk körébe tartozik, akik állításai-
kat mindig szövegszerűen tudják alátámasztani, 
kerülik a mellébeszélést, s nem utolsósorban, mód-
szeresen átgondolt elméleti rendszerben mondanak 
véleményt. 
Szükség volt már rá, hogy könyvkiadásunk megje-
lentetési helyet biztosítson Sinkó-díjas kritikusunk-
nak, hiszen a kötetben jobban kifejezésre juthatnak 
a már említett elméleti rendszer támpontjai és buk-
tatói. Szükség volt emellett erre a könyvre úgy ,is, 
mint valamiféle tankönyvre, ami korántsem didakti-
kai célokkal készült, s így természetesen nem is tel-
jes -, hogy az irodalommal foglalkozóknak, s fő leg 
az egyetemi hallgatóknak közvetíteni tudjon néhány 
fogalmat a modern irodalomelméleti kutatások terü-
letéről, s egyáltalán példáját adja annak, hogy mi-
ként kell/lehet egy irodalmi szöveghez viszonyulni, 
hozzányúlni. A szöveghez való lehet ő  legszorosabb 
ragaszkodás és a fogalmakban való gondolkodás 
iskolapéldáját nyújtja Thomka Beáta Narráció és 
reflexió cím ű  kötete. 
Felesleges és mindenképpen értelmetlen feladat 
lenne ugyanolyan ambiciózus munkával ízeire szed-
ni Thomka Beáta könyvét, mint ahogy a szerz ő  vé-
gezte szövegboncoló munkáját. Felesleges lenne 
sorra venni azokat az irodalomelméleti és nyelvé-
szeti iskolákat, irányzatokat, amelyeket a szerz ő  kri-
tikusi hozóállása feltételez, felesleges lenne az álta-
la használt terminusok, vagy akár szemléleti módok, 
nézőpontok helyénvalóságát bizonyítani. 
A kötet szerkezeti felépítése kétszint ű . Az első  rész, 
a Prózapoétikai háló, egy általánosabb, fogalmak-
ban gondolkodó ismertetése az epikai m űfajok „mo-
dernizálódásának", átértékel ődésének. Aszóban 
forgó „prózapoétikai" jelenségekés folyamatok ösz-
szetettsége szinte lehetetlenné tette az elmélet szá-
mára követésüket. A tudományos vizsgálódásnak 
tehát inkább a lesz ű rhető  általánosságok, univerzá-
liák felé kellett fordulnia, s így jöhetett létre a szemio- 



tikai beállítottságot mutató tudományközi elbeszé-
Iéselmélet, a narratológia, amib ől a szerző  ízelítőt 
ad. „A narratológia az elbeszélő  szővegek univer-
zális struktúráit kutatja, azokat a törvényszerűsége-
ket, amelyek szövegtípustól, műfajtól, kortól, irány-
zattól függetlenül meghatározzák az elbeszélést. " 
(T. B.: Megszámlálhatatlanok a világ elbeszélései. 
Magyar Szó, 1981. II. 14.) Az állandóan formálódó, 
változó és gyakran önmegsemmisít ő  regényjelensé-
gekbő l leszű rhető  következtetések egy részének be-
mutatására vállalkozik a szerz ő . Metaforikus jelensé-
gek a regényben, az elbeszél ő i álláspontok kategori-
zálása stb. - csak kiragadott példái énnek a törek-
vésnek. Példaanyagát az új magyar (Mészöly Mik-
lós, Ottlik Géza, Esterház Péter, Konrád György 
stb.) és az új jugoszláviai magyar regény (Tolnai 
Ottá, Domonkos István, Balázs A tt ila) körébő l veszi. 
Thomka Beátát következetes, gyakran talán túl kö-
vetkezetes munkájában mindaz érdekli, ami valami 
módon nem tartozik a prózaírás „megszokott" 
módszerei közé. Az újszerűség erejével hat azon-
ban az az állhatatos, elszánt hozzáállás, amivel 
egy-egy ilyen rendhagyó jelenséget minden oldalról 
megvizsgál, pl. Esterházy-kritikájában, ahol az „irónia 
prózai minősége"- in kívül a regény más vetületeivel 
alig foglalkozik, de az ironikusan uraltirónia "minden 
aspektusát megvizsgálja. Így jórészt egy-egy m ű  
csupán ürügy/példatár egy-egy jelenség illusztrálá-
sára. Természetesen nem el ő regyártott elmélethez 
keres példaanyagot a szerz ő , hanem ellenkez ő leg, 
a művekben találja meg a nézetek, elméletek fede- 

zetét, aminek alapján a következtetés kimondható. 
Ilyen szerkesztési elven alapul a kötet második része 
is, a Könyvjelzők. Nem szokványos kritikák ezek, 
hiszen, ha azok lennének, már régen elveszítették 
volna a reagálás motivációját, s így kötetbe kerülé-
sük is megkérdőjelezhető  lenne. Aszóban forgó m ű -
vek olyan többlettel rendelkeznek, ami a narratoló-
gia szempontjából kiaknázható. Tehát korántsem 
egy-egy irodalmi alkotásra reflektálnak ezek az írá-
sok, sokkal inkább egy-egy önmagában is TÜNET-
ÉRTÉKŰ  jelenségre, melyek nemcsak az olvasás 
szépségét, hanem a gondolkodás, az értelmezés 
lehetőségének varázsát is magukban hordozzák. 
Thomka Könyvjelz ői szerves részét képezik a kötet-
nek - az általa elfogadott/kiépített módszerb ő l kö-
vethetően. Aszóban forgó m űvek kritikai feltárása 
nem teljes - de ezt nem is kérhetjük számon a szer-
zőtől, már csak azért sem, mert ez az í rásoknak nem 
is célja. 
„Néhány szót, mondatot szeretnénk közelebbről 
megvizsgálni."- írja Thomka Beáta Mészöly Miklós 
prózam űvészetét taglaló írásának legelején. Mi sem 
bizonyítja jobban a szerz ő  módszerének nagyszer ű -
ségét, minthogy a néhány szó vizsgálatakor végig-
vezet Mészöly opusának javán, felfedeztet velünk 
minden olyan mozzanatot, ami okfejtéséhez a ké-
sőbbiekben szükséges. Majdhogynem paradox 
módon érvényesek az általa vizsgált fogalmak a 
saját tanulmánykötetére is: TÉNYSZERUSÉG, 
TARGYSZERŰSEG és a LÁTSZATTÁRGYILA-
GOSSÁG KERÜLÉSE. 
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A bácskai kisváros irodalomból is ismert 
disznóólszagú éjszakájában úgy höm-
pölygött szét az éjféli traktorzúgás, mint 
valami kísé пΡeties Wagner-zene, ez al-
kalommal immáron ötödször riasztva fel 
a békés választópolgárokat az iroda-
lomból úgyszintén közismert gutaüté-
ses álmaikból. 
— Jaj, Gyuri, én ezt nem bírom ide-
gekkel! Miért nem telefonálsz a rend-
ő röknek? —szólt szemrehányóan Slend-
riánné Slendr!ánttak a Kezitcsókolom 
utca öt per bébeh, s tovább matatott a 
fiókjában szétgurult altatószemek után. 
Slendrián, minthdgy semmi sem idege-
sítette jobban az asszonyi nyafogásnál, 
telefonált. 
Az éjszakai hajsza , ami ezután követke-
zett, a kalandfilmék tucatjaiból jól ismert 
sablonok szerint játszódott le. Legfel-
jebb a műfaj (hajsza) stíluseszközei és 
tárgya (traktor) között mutatkozott némi 
ellentmondás, ezzel mintegy parodiszti-
kus ízt kölcsönözve a cselekménynek. 
Ami lényeges: az eszeveszett kísértet-
traktornak az egyik utcasarkon sikerült 
útját állni, ám még miel őtt a rendfenntar-
tó erők bármit is tehettek volna, k!vágó 
dott a pöfögő  erőgép ajtaja, s egy vá-
rosszerte ismert harminckörüli, jámbor, 
de most annál marconább szobafestő  
vetette magát az úttestre bősz diadalor-
dítással. 
— 1=n Lun vagyok, az éjszaka réme! 
Reszkessetek! —üvöltötte, majd, mikor-
ra a rendőrök észbekaptak volna, bebújt 
a gépkocsi alá. Alig tudták kicsalni sze-
gényt. 
Ime a történet: Lun legújabb, leghitele-
sebb, s számomra leghátborzongatóbb 
kalandja. Egyéni hóbort, érzelmi-értelmi 
éretlenség, vagy egy „korszer ű " pony-
vahős (és azzal együtt : életmodell) sa-
játos , vajdasági folklorizálódása? Goe-
the Ifjú Webherének hatására a széplel-
kű  német ifjoncok tucatjai durrantották 
magukat halántékon , s arra is akad pél-
da, hogy négy-öt pohár után valaki Bo-
gár Imrének vagy čarugának képzeli 
magát . Az irodalom , hát még az áliroda-
lom s „a többi lom", úgy látszik, olykor 
hatásosan aktivizálja azonosulási 
vágyainkat . Ezt példázná talán „az éj-
szaka rémének" esete is? (S ha kérdé-
sünkre volna válasz, változtatna az 
a tényeken?) 
Mindenesetre, ha én volnék Frederik 
Ešton , alias Moris Baskil, alias Džordž 
Braun, alias Rodžer Dunkan, egyszóval, 
ha én lennék egyszerre mindez, sőt 
még Mitar Milošević  is lennék, figyelem-
be venném, emez, az élet által kínált 
ragyogó ötletet. Milyen jól hangzaná-
nak az olyan címek, hogy LUN, A PÉL-
DÁS MAGANTERMELO, vagy LUN, A 
KUKORICATENGER FOGLYA, azután 
LUN SZEMKÖZT AZ ÁRHULLÁMMAL, 
esetleg LUN MEGFÉKEZI A SбS-
BARAI GARÁZDÁKAT. A LUN-füze-
tecskét bizonnyal busás anyagi haszna 
mellett így némi ügyességgel hamaro-
san a társadalmi elismerés is kivívható 
volna , hacsak már ki nem vívattatott. 
Mindnyájunk legnagyobb megelégedé-
sére, persze... 

gőgék 
magógék 
- vagy 
tán 
demagógék? 
Kutatómunka és oktatás címmel rövid 
beszámolót olvastam a minap a Magyar 
Szóban a pedagógiai kutatómunkáról 
rendezett újvidéki tanácskozásról, s ab-
ból egyéb hasznos információkon túl 
volt szerencsém azt is megtudni, hogy 
a részvevők egyike (neve ezúttal mellé-
kes — a gondolkodásmódja érdemel in-
kább figyelmet) „felszólalásában foglal-
kozott azokkal a nézetekkel, amelyek a 
hat éve bevezetett oktatásügyi reform-
mal kapcsolatban a kísérleti oktatást 
hiányolták, $ hiányolják". Csakhogy az 
eminens felszólaló szerint „a reform for-
radalommá nőtte ki magát, a forradal-
makat pedig nem kisérletképpen csi-
nálják". 
Ez már döfi! Ha netán a jobb sorsra ér-
demes napilapolvasó eddig másképpen 
merészelte volna hinni, most már tud-
hatja, mit miért, mit miért nem, hát még 
oda-vissza! Az oktatási reformok meg-
ideologizálása nem új jelenség. Sánc, 
amely mögül vissza-visszaverhető  a leg-
ésszerűbb, legmegfontoltabb legmeg-
alapozottabb bírálat is. Voltaképpen itt 
sincs szó másról. Gondold végig, sze-
rencsétlen olvasó, az idézett szöveg 
mélystruktúráját: kísérleti oktatás nem 
kell, improvizálunk tovább, az a forra-
dalmi. Hogy miért? Ejnye! Hát meré-
szeljen bárki bírálni valamit is egy olyan 
reformból, amely már nem is reform, de 
forradalom. Már ahogy egyesek elkép-
zelik az oktatásügy forradalmát. S ez, 
a tervkészítбk fejében lakozó isteni el-
vontság, ugyebár, nem szívelheti a ké-
telyeket. A kísérletezés pedig kételke-
dést jelent. Még az oktatásban is. 
A frázisok valójában azért olyan életké-
pesek, mert helyettesítik a gondolko-
dást. Mennyivel nehezebb, kényelmet-
lenebb, izzadságszagúbb lett volna pél-
dául tövérб l-hegyére megmagyarázni, 
hogy nálunk miéп  nincs s nem volt hat 
évvel ezelőtt sem kísérleti oktatás! Ahe-
lyett inkább a szükégbő l (tényleg: szük-
ségbő l?) megszületett az erény. Már 
mint a papíron. 
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