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szügyi 
zoltán 

anno 1. 
„Ha nem is érek többet, 
de legalább más vagyok." 

J. J. Rousseau 

első  
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	7.32 	 kel: 	15.40 
nyugszik: 16.03 	 nyugszik: 	6.14 

(MA) Nem történhet semmi sem véletlenül. 
Minden elő re kitervelt. Minden jól megszerkesztett. 
MINDEN annyira tökéletesen megalkotott, 
hogy csak egészében t űnhet el. 

második 
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	7.32 	 kel: 	16.35 
nyugszik: 16.03 	 nyugszik: 	7.09 

holdtölte: 10.03 

Nem kellene most szólnia. 
Ahhoz legjobb, ha pálinka, dohány, id ő  van elegendő . 
Bármikor betoppanhatnak. 
Szürkül. 
Még látja a kúpokat, a nyájat, 
de lehet, 
inkább csak tudja, hogy ott vannak. 

185 	Fel is ugatnak a kutyák. 



harmadik 
nap 

A NAP A HOLD 
kel: 7.32 kel: 17.30 
nyugszik: 16.05 nyugszik: 7.56 

Sötét. 
Hideg. 
Három perc múlva tizenegy. 
Mozdulatlanul hever. Homlokán szétterülve a 
mögött pihen a sötét. Hasa tájékán fehér folt: a 
kibuggyanó lepedő . 
„Bármely apró mozdulatra megnyikordulhatnak 
„Megijedhet a gyerek" 
„Mielőbb kerekeket kell szerelni a szaxofonra" 
„Vagy lécet hajlítani alá" 
„Hadd legyen hintaszaxofonja" 
„Mielőbb" 
„Ott  az a sok könyv is a konyhaasztal alatt" 
„És a puska" 
„Puska a falon" 
„Megijedhet a gyerek" 
„Azt kell" 
„Hintaszaxofont csinálni" 
„Hadd tanuljon a gyerek" 
„Lovagolni" 
„Mielőbb" 

ráncok. Ernyedt szemhéjai 
szakadt pokróc lyukán 

a vaságy megnyúlt rugói." 

negyedik 
nap 

A NAP 
kel: 	7.32 
nyugszik: 16.05 

A HOLD 
kel: 	18.29 
nyugszik: 	8.38 

- Megdöglött a papagáj -szólt be az erkélyr ő l, bal kézfejére tekergetve a 
szárítókötelet. - Holnap visszavisszük a száncseng őt. 
Egy pillantást vetett a máló fecskefészekre és befordult az erkélyajtón. 

ötödik 
nap 
A NAP 
kel: 	7.32 
nyugszik: 16.07 

A HOLD 
kel: 	19.29 
nyugszik: 	9.13 

Ha kinéz, látja: közelít. 
Behúzódik bő re alá. 
Fanyar bimbójában, összeszorul, mintha nem is lenne. 
Mintha nem is lehetne. 
Nedvében. Levelében. 
Hihetetlen képességekkel megáldva. 186 



hatodik 
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	7.32 	 kel: 	20.29 
nyugszik: 16.08 	 nyugszik: 	9.45 

Fények. 
Belép. 
„Lárma. Éktelen lárma. Minden a helyén. És minden a helyén. 
Italod. Kegyed. 
Azt mondtad: elesel. Nem estél el. 
Azt mondtad: Nem terem többet a szilva. Termett. 
Azt mondtad: Érkezik a vonat. Érkezett. 
Most lótusztrónodról leskelődhetnél, de remegsz, ott is remegsz, ezt sem 
teszed. 
Egyetlen üvegnyi maradt meg bel ő led. 
Meg is iszlak." 

hetedik 
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	7.32 	 kel: 	21.29 
nyugszik: 16.09 	 nyugszik: 	10.12 

Nyaka rövid. 
Zavartan emelkedik fel székéről. 
Arca ijedt. 
Megszorítja a feléje nyújtott csonkot. Megriad: a nevetlen, egyetlen ép ujj 
csiklandozza tenyerét. 
Elmosolyodik. 
Még egy utolsó kaparás tenyerébe. Elereszti a csonkot. Visszazuhan 
székébe. Az újságlapon keresztül próbálja kirajzolni a két hasáb nyomtatott 
hírei között rángatózó ujjat, de az folyton újabb bet űk irányába matat. 
Fel sem néz, mikor a visszatolt szék támlája az asztal vaslapjához üt ődve 
remegő  zajt csap. 

nyolcadik 
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	7.31 	 kel: 	22.29 
nyugszik: 16.10 	 nyugszik: 10.38 

Bort inna. 
Pálinkát. 
Megtömné pipáját. 
A pamlagon elterülve eregetné a füstöt. 
De könyörtelen pontossággal szólal meg a csöng ő . 
S neki bárgyún a szikkadt tortaszeletekre kell merednie. A befőttesüvegbő l 
kinyúló, némaságában is kétségbeesetten kiáltozó kanálra is csak észrevét-

i 87 	len pillanthat. 



kilencedik 
nap 

A NAP A HOLD 
kel: 7.31 kel: 23.30 
nyugszik: 16.11 nyugszik: 11.02 

Testtő l frissiben megvált véres malacfejek. 
Kacér mandarinok. 
„Nem kellene szólnom" 
„De tudnák-e, hogy éhes vagyok" 

tizedik 
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	7.31 	 kel: 	- 
nyugszik: 	16.13 	 nyugszik: 	11.27 

utolsó negyed: 12.50 

-Ömlik a víz a csapokból! 
- Az alsó épületben égnek a lámpák! 
Az angolfűvel körülvett kövezetre rohant. Egyik kezével megmarkolta a 
zöldre mázolt vasláda lakatját, a másikkal idegesen próbálta lefejteni az 
apró lánccal nadrágszíjához er ősített kulcsot. Feltépte a láda fedelét. 
Vigyázva emelte ki a fekete dobozt. 
- A raktárból szivárog a gáz! 
A fekete dobozt gyorsan, s mégis óvatosan a zsebébe süllyesztette. 
Kikapta szájából a cigarettavéget. Elrohant a raktár irányába. 
A betört ajtón ömlött a gáz. 
- Betörni az ablakokat! -üvöltötte, arcát zsebkend őjébe temetve. A kövezet 
repedésébő l kikapart egy márványdarabot és elhajította. 
- Betörni az ablakokat - kiáltotta újra. A fémvázra lépett. A háromméteres 
vaslétrát az esőcsatorna vaskorlátjához támasztotta. Súlyos testét lassan 
emelték lábai fokról fokra. Csizmájával berugdosta az elérhet ő  ablaküvege-
ket. A tetőhöz érve kifeszített két cserepet. A zsebébe nyúlt. Egyik, majd 
másik zsebébe. Megszédült. A fekete doboz elt űnt. 

tizenegyedik 
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	7.30 	 kel: 	0.31 
nyugszik: 16.14 	 nyugszik: 	11.52 

Fojtogató füst. 
A pohár falán fenék felé csusszanó, sárgás sávnyomot hagyó 
erősbarna cseppek. 
Lefröccsentett asztalterít ő . 
Lepketemető . 188 



tizenkettedik 
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	7.30 	 kel: 
nyugszik: 16.15 	 nyugszik: 

Fények. 
A tejüveg mögött kuporog. 
„Kérkedők. 
Cirkalmas tolókocsikban közleked ő  árnyak. Kitalált százvitorlások. Furcsa, 
színes hajók. 
Fények. Fény. 
Ami van. 
Még sincs." 

tizenharmadik 
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	7.29 	 kel: 	2.36 
nyugszik: 16.16 	 nyugszik: 	12.53 

Feltámadt a szél. 
Egyre borzalmasabban fúj. 
Örvényeket kavar. 
„Behúzódtak-e időben a galambok?" 
Arcát az ablaküveghez érintette. 
„Ha ezt a rozsdás eget..." 
-Szép lesz itt nyáron. 
A szél az ablakhoz verte az erkély szárítókötelén táncoló leped őket. 
„Kitart-e a tetőgerenda?" 
- Itt az idő . 
Felállt. Magára terítette viharkabátját és elindult a kijárati ajtó felé. 

1.32 
12.21 

tizennegyedik 
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	7.29 	 kel: 	3.41 
nyugszik: 16.18 	 nyugszik: 	13.31 

Jeges hótorlaszok árulkodnak az éji förgetegrő l. 
Megáll. 
Vastag talpú csizmájának megtörhetetlen keménységgel áll ellent a hó-
prémbő l kiemelkedő  rög. 
Lehúzza kesztyűjét. 
Vörösen előbukkanó ujjai egy pillanatra elt űnnek az összetapadt sz ő rű  téli-
kabát zsebében. Sercenő  gyufa hevíti parázsra a szájába vett cigarettát. 
Ezután lélegzetvétele: csak a szája csücskéb ő l kinyúló cigaretta parazsá-
nak időnkénti megélénkülése. 189 



tizenötödik 
nap 

A NAP A HOLD 
kel: 7.28 kel: 4.45 
nyugszik: 16.19 nyugszik: 14.15 

- Ne szépítkezz - mondta. - Megszeret az álom. 
-Magáévá tesz örökre. 

tizenhatodik 
nap 

A NAP A HOLD 
kel: 7.28 kel: 5.47 
nyugszik: 16.20 nyugszik: 15.09 

Nézi a túÍsó partot. 
„Csak a darvak verte híd köt össze, 
terhemmel 
sem erre, sem arra 
át nem kelhetek." 

tizenhetedik 
nap 

A NAP A HOLD 
kel: 7.27 kel: 6.44 
nyugszik: 16.21 nyugszik: 16.11 

újhold: 22.50 

Megpörgette az asztalon felejtett golyót. 
„Befagyott a csap" 
„Biztosan feljön a talajvíz" 
„Nem szabad többet innom" 
- Megérkezett a pap. 
„Felboríthatom a fürdővizet" 
- Dalit és a vörös bort szerette még úgy szegény, mint a hajnalba nyúló 
beszélgetéseket. 

tizennyolcadik 
nap 

A NAP A HOLD 
kel: 7.26 kel: 7.34 
nyugszik: 16.25 nyugszik: 17.20 

Az első  tizenhét oldal hiányzik. 
Tizennyolcadik oldal bal fels ő  sarkában bejegyzés tintaceruzával: 

ID.ig. ELOLV. G. 190 



Pillanat 

Kinyitod a szád. 

Felhasított vászon, 
fehérre meszelt házfalak, 
színtiszta halak 
a víz alatt. 

Már-már 

„Így írlak versbe." (N. L.) 
Kinyírlak, mint újságcikkeket 
vén, vén öregek. 
Nem. Kinyírlak, mondom. 
A. 
(Megcsonkított mondataim. Növelik 
lényem hitelét.) 

Bomlik 

Kopog a preparált döbbenet. 
S egyre csontosodik. 
Szálkák meredeznek. Halak 
a víz alatt. Bomlik tér, emlék. 
Nem fény a fény. Nem fa a fa. 

Üveghez tapadva. Körbezárva. 

Még mindig vagy. És kérdem: 
replikázott-e herélt értelem? 
Legyek vízcsöppbe fojtva. 
Legyek. Levél erezetén. 
„Legyek. " (T. O.) 

„Kémlelem e foszló nosztalgiát" (Sz. J.) 
vak résen át, s bomlok. 
Nedveim beszívják a szomjas 
föld-repedések. 
Élnék valahol mélyen. Leg-legbelül. 

Azaz 

Évának 

A már-már megfagyott, 
tárgyiasult jelkép. 
Arcod - de fontos-e ez? 
Megérintelek. 
Kőrmeim alól köd száll föl. 

Ébredés 

Gondoljunk a homme nouveau-ra, 
vele gondoljunk most. 
Zordon idćíben, 
hanyatt dőlve a padlón; szédülve 
figyelni egy idegen hangra. 
Nem feszít mozdulat izmokat. 

-Ajtót nyitok. Alma röpül felém. 191 



a 
	

beretka ferenc 

levél 

Akkor döbbentem meg igazán, amikor már biztos voltam benne, hogy levél az, amit a postaládában Iátok. 
Hivatalos levelezésnél használatos fehér boríték, mindenféle cégjelzés, bélyegz ő  és egyéb nélkül, kézírá-
sos cí mzés, és azok a vonások, a nevem... Мг  máskor is volt olyan érzésem, hogy valaki utánozza az alá-
írásomat, naiv rettegés volt ez, váltóktól féltem, elismervényekt ő l, beismerő  nyilatkozatoktól. 
Régóta nem kaptam levelet. Esztend ők múltak el, magam sem emlékszem, mikor volt utoljára valami a lá-
dában. Nem is igen vártam senkit ől egy sort  sem. Magam sem írtam senkinek. 
És most mégis itt ez a levél. Az az ismer ősnek látszó kézírás, a címzés helye a borítékon. Középütt írott 
betűkkel a nevem: Zalka Imre, lejjebb, jobbra a helységnév nyomtatott bet űkkel, kétszer aláhúzva, s közvet-
len alatta az utca, házszám, mint Olgának írt leveleim sokaságán. A bélyeg felragasztásán látszó kényes 
alaposság. 
Reszkető  kézzel bontottam fel, papírvágó kés hiányában, egy kezem ügyében lev ő  ceruzával. A boríték 
beszakadozott, de ügyeltem arra, hogy a papírnak lehet ő leg ne essék baja. Valami félő  és féltő  gondosko-
dás. Széthajtottam a s ű rűn teleírt lapot, valami borzongás futott végig rajtam az ismer ős betűk láttán. Mohó-
ságomban egészben szerettem volna bekapni, de rájöttem, értelmetlenség, valami kényszer-nyugalmat 
erő ltettem magamra, s olvasni kezdtem. . 

Kedves Barátom! 
Már régóta gyötör a gondolat, hogy jelentkeznem kell neked, de valahogy nehezen tudtam rászánni magam 
az írásra, a tettre. Pedig tudom, hogy Te vagy az egyetlen, akit magamhoz közelinek tudhatok, tehát más 
választásom nincs, Téged. kell megkeresnem, a Te nyugalmadból kell önz őn a magam apró bajaiért elrabol-
nom, de az irántam érzett barátságod erejében bízva, íme, megteszem, arra gondolván, hogy ha másért 
nem is, az együtt töltött esztend ők emléke el őtt tisztelegve, elolvasod majd ezeket az utolsó sorokat. Nem fo-
gok többé írni neked. 
Legalábbis így szeretném, mire e néhány mondat a kezedbe kerül, én már elmentem. Személyesen nem fo-
gok veled találkozni, azt hiszem, e találkozást sem Te, sem én nem szeretném. Marad tehát a levél, kérlek 
erre se válaszolj, nem fogom közölni a címemet, egyszer űen azért, mert egyszer űen elegem van ebbő l az 
egészbő l, arra van most legéget őbb szükségem, hogy elmenjek valahova, ahol senkit sem ismerek s engem 
sem ismernek, ahol nem áll mögöttem a múltam, csak a jelenem, ahol nem ke!I a megtörtént dolgok fedezé-
kébe vonulnom a megtörténend ők elő l, s nem kell a jövendő  dolgaiba minduntalan beleáztatni a múlt szeny-
nyét, ahol új-magam lesz lényem egyetlen vétke és egyetlen erénye. 
Téged sem invitállak magammal erre az útra, nyilván megérted helyzetemet. Tényleg sok mindenen átmen-
tünk veled a múltban, de el kell hagyjalak: emlékszel, mindketten úgy véltük, így lesz a leghelyesebb. Hogy 
hiányoztam-e neked, ítéld meg magad, én nem beszélnék err ő l. 192 



Nekem másmilyen nyugalom kell mint neked, ezt már akkor is tudtuk. Másmilyen föld, másmilyen víz, más-
milyen levegő . Olgát meghagyom neked, az én emlékeimb ő l ki kell őt öblögetnem, veled talán megfér még 
együtt: a szürkéskék fényképek elmosódó homályában, a bútorok szövetébe szívódott leheletében, elvesz ő , 
de mindenhonnan újra felvillanó tekintetében, a kloroformillatban, a tompa zörejekben, ahogy konzervdobo-
zod falának ütközik. Meghagyom neked a fecskéket is, a csutkavirág lilaságát, a rózsakeljeid, meghagyom 
neked mindennapjaid álmosító csöndjét, a pelyvás sárral kitapasztott szobád h űvösét, a nyári h őséget, a 
hátadról hámló felégett b ő rt, a szikkadó sár émelyít ő  szagát. 
Amikor elköltöztem tő led, azon az estén úgy éreztem, ennyi elég nekem. Elmúlt néhányév azóta, most már 
tisztán látom, tévedtem. Mert velem jár mindaz, amit ő l akkor búcsút akartam venni. Maradhattam volna akár 
veled is. Azért mégis jobb így, most, ha talán kés őn is, útra kelhetek, magamba szívhatom a vonatok füstjét, 
átérezhetem a kanyarodók szédüléseit, egy-egy alagút fojtogató sötétjét, a vonatok mennyezetén olykor vö-
rösessárgán, olykor kékeslilán táncoló éjszakai világítást, a hangzavar, melyben a nyelvek változó zenéje 
Olykor álmodni késztet, s fátyol borul mindarra, amién voltam egykor, ami te voltál egykor, s velünk Olga meg 
a többiek, lassan elveszünk a leüleped ő  porban. 
Nem tartasz, gondolom, önz őnek, hogy rólad is igyekszem megfeledkezni. Nem tudom, mit csinálsz most, 
hogyan élsz. Csak a kitarásodat tisztelem, vagy mi másnak nevezzem, ami bel ő lem hiányzik. Te mindeddig 
kibírtad, hogy a kapcsolatnak valami formáját újra felvedd velem. Becses állhatatosság. S igazság szerint én 
is megvetem magam e levél miatt, de nem indulhatok el anélkül, hogy ne szóljak neked. Felkeresni azonban 
nem akarlak, ez túlzás lenne, céltévesztés, hisz annak idején magam akartam elmenni t ő led, Te csak tudo-
másul ve tted. Sem rá-, sem lebeszélni nem akartál. Te ilyen voltál, talán ilyen is maradtál. 
Kedves Barátom! Nem tudom már elviselni tovább, hogy minden mozdulatomban benne legyen Olga moz-
dulata. nem tudom elviselni, hogy minden gondolatom felett ott kísé гtsen korábbi gondolataim kuszasága, 
tetteimben benne legyen valamennyi tettem emléke. Ne tudjak futni korábbi futások kifulladása nélkül, ne 
tudjak aludni egyet a régi alvások zavaros felriadása nélkül, s ha be kell mutatkoznom valakinek, egy képlet 
legyek csupán: EN=ÉN. 
S az egyenlet egyik oldalán ott álljak szánalmas magamban, a másik oldalon viszont ott legyen minden, de 
minden, ami e név mögött áll. Ott legyekén és ott legyél Te, ott legyen Olga és az a rengeteg esztend ő , amit 
nyomorúságosan rövid életünkben megélünk, összes rágalmaival és árulásaival, tévelygéseivel és eltüne-
dezéseivel; a megkezdett, de végig nem gondolt gondolatok erdejével; kiötlött, de meg nem valósult ötle-
teink sokaságával; az áhított, de be nem teljesült kapcsolatok nyomasztó árjával. Hogy az egyenlet egyik ol-
dalán szánalmas ismeretlen-magam minden percben kifejezett legyen a másik oldal tényeivel. Nem, ezt 
nem bírom tovább. Azén képletem másik képlet, az, amelyben csak az egyik oldal tudott, a másik lehet őség. 
Emiatt írok most neked. 
Mert azt akarom, hogy ebb ő l a képletbő l téged se lehessen kifejezni, Olgát se lehessen kifejezni, hogyne le-
gyen benne a füstös telek lecsapódó szénmonoxidja, ne legyen benne a tavaszi gyermekláncf ű  és mályva 
virítása, sem a nyarak szúnyogzöngése. 
E képletben megvalósulásra váró tavaszok, nyarak és őszelők, potenciális telek vannak, e képlet tükrei gör-
bék és görbíthetők, felületei formálhatók, színezhet ők, fonalai gombolyíthatók, virágai éppen csak elültethe-
tők. E képlet levelei megírhatók, de soha meg nem írandók. 
Aggódom, drága Barátom. Most, amikor úgy érzem, éppen eleget elraboltam türelmedb ő l a magam vajúdá-
sai számára, s most, amikor a levél befejezéseként még egyszer elköszönnék t ő led, ezzel a vallomással tar-
tozom még. Az utóbbi esztend ők táplálják aggódásom. A lehetőségeimtő l félek talán? Attól, amire vágyom? 
Inkább önmagam meghatározottságának erejét ő l. Elszánt vagyok, mint akkor is, amikor t ő led elmentem, s 
vállaltam a külön utat. Gondolhattam akkor is, hogy Olgát nem lesz könny ű  kiáztatnom magamból, arra 
is gondolhattam, hogy a múlt megkísért újra, ha tárgyait látom magam el őtt. Igy történt. S most ismét aggó-
dom. ÉN=LEHETÖSEG. A képlet vonzó, de félek, hogy üresen hagyom, vagy a másik oldalára ugyanazok 
tolakszanak. Akkor pedig újra írnom kell neked. 
S most búcsúzom. Remélem nem kapsz tő lem több levelet. 

Ölel barátod, 
Zalka Imre 

Csak úgy széthajtva az asztalra tettem a levelet, a kezem reszketett. Papi rt, ragasztót, ceruzát kerestem, bi-
zonytalan léptekkel a postaládához botorkáltam, s nyílására egy cédulát ragasztottam: ELKÖLTÖZÖTT. 
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a 
verem 

A veremben meglehetősen fülledt volt a leveg ő . Zsak megpróbált körülnézni, de a vastag sötétségben szinte 
semmit sem látott. Arra halványan emlékezett, hogy a verem méreteihez képest meglehet ősen sokan 
összezsúfolódtak itt éjszakára, ezt annál is inkább érezte, mert egész éjszaka képtelen volt hanyatt fordulni, 
jobb oldalán kínlódta át az id őt sötétedéstő l mostanáig, meglehetős fájdalmat érzett a jobb csíp ője tájékán, 
olyan zsibbadásszer ű  fájdalom volt ez, mely olykor az egész testére átterjedt. Hirtelen eszébe ötlött, hogy 
valaha kesztyűje is volt, arra okvetlenül szüksége lesz, hisz a tél még nem múlt el, ki tudja, elmúlik-e 
egyáltalán: jelen pillanatban a fedél a legfontosabb az ember feje fölött, aztán pedig a meleg harisnya, 
a kesztyű , a sapka. Zsak fejbő l tudta ezeket, hetek óta másra sem gondolt már, mint arra, hogy maximális 
gondossággal ügyeljen rájuk, nélkülük a magas ég kegye az egyetlen, ami védelmet nyújthat a számára. 
A sötétben azonban egyel ő re reménytelennek látszott a keszty ű t keresni. Zsak le is mondott róla mindaddig, 
amíg a nyirkos félhomály jótékonysága el nem űzi az éjszaka ragadós feketeségét. 
Azonban rövidesen — s ezen komolyan gondolkodóba esett —észrevette, hogy a keszty ű  voltaképpen nem 
veszett el, ott van a kezén, csak észrevenni nehezen tudja. Mondom, gondolkodóba esett a dolgon, nem volt 
egészen világos a számára, vajon már ennyire elszakadt volna a valóságtól, hogy érzékelni is alig tudja 
tényeit, vagy éppenséggel a küls ő  körülmények kényszere ez. Mindenesetre furcsállotta az egészet, mint 
ahogy azt is, hogy került egyáltalán ebbe a verembe, mit keres itt, van-e egyáltalán remény arra, hogy rövi-
desen elhagyja, s a megszokott, s neki mint embernek minden szempontból kijáró fedezékbe húzódjon. 
A veremben halk nyögdécselés hallatszott, ha Zsak jól tájékozódott a sötétben, akkor valahonnan a t ő le bal 
oldalt eső  sarokból jöhetett a hang, ha jól emlékszik, az este egy meglehet ősen idős, apró termet ű  ember 
húzódott be oda, aki feltehető leg vesebeteg. Az ilyen dolgokat Zsak könnyen és meglehet ős pontossággal 
meg tudta állapítani. Rajta és az öregen kívül kellett még lenni a veremben egy hordárnak is, erre is emléke-
zett, a többiekrő l nemigen tudott semmit, azonkívül, amit a jobbára álmatlan éjszaka alatt meg tudott állapí-
tani. Pl. azt, hogy a közvetlen mögötte fekv ő  szüntelenül fingik, az el őtte fekvő  pedig izeg-mozog, és sehogy 
sem tudja a könyökét úgy elhelyezni, hogy az neki is, a szomszédjának is elviselhet ő  legyen. Pedig ez az 
adott körülmények között igen fontos, hisz Zsak éjszakai számításai szerint max. harminc-negyven centi 
terület jut fejenként, ezek szerint a sírgödör méretei igen-igen emberségesek, s minden szükséges kényel-
met megadnak. . 
A verem oldalairól szinte szüntelenül apró rögöcskék hullanak alá. Els ő  hallásra az ember sátorlapra hulló 
esőnek vélné, azonban, ha olykor-olykor a hajába, nyakába stb. hullik egy-egy, azonnal nyilvánvalóvá válik, 
mirő l is van szó. Zsak az éjszaka folyamángy nemegyszer érezte a hajába hulló rögöcskék csiklandozását, s 
kezdett világossá válni a számára, hogy mért tartják a mellette lév ő  emberek egész éjszaka a fejükön a sap-
kájukat. 
A veremben zajos kavargásban áramlott jobbra-balra, körkörösen az átnyomorgott éjszaka nyirkos-savany-
kás földszaga, a kábító bélgáz, az izzadság, az összemelegedett emberi testek áporodottsága. Zsak leveg ő  
után kapkodott. Egyel ő re azonban gondolni sem lehetett arra, hogy félrehúzza a verem bejáratára akasztott 
pokrócot, hiszen ehhez át kellett volna másznia néhány emberen, s elképzelhet ő , hogy a sötétben le is ta-
posta volna valamelyiket, esetleg többüket is. Így tehát egyel őre semmi esély sem volt arra, hogy friss 
levegőhöz jusson. Mellére nagy nyomás nehezedett, valami szorította, fojtogatta, talán a megtett út fáradal-
ma, talán a bizonytalanság, Zsak egyáltalán nem tudta mit fog tenni, ha felvirrad a reggel, továbbmegy-e, 
keresni fogja-e Lillát, vagy beletörődik a helyzetébe, s csatlakozik ehhez a tarka társasághoz, mellyel itt 
a veremben találkozott. 
Lilla előtt bizonyára elfogja titkolni a vermet, elfogja titkolni azt is, hogy kereste, valamit ki kell találnia, be kell 
majd valahogy állítania a dolgot, a véletlennek kell majd benne dönt ő  szerepet játszania, tudta nagyon jól, 
hogy Lilla hisz a véletlenekben, s még tetszeni is fog neki; sokkal jobban fog örülni a sors játékának, mint a 
szándék esetleg csalóka kitartásának. Lilla túl finom és túl gyengéd ahhoz, hogy ezzel a veremmel vala-
hogyan is kapcsolatba lehessen hozni. Lillát csak selyemmel, bársonnyal együtt lehet emlegetni, a nehéz-
szagú föld, a savanykás testszag Lillával kapcsolatban akaratlanul is az enyészet képzetét kelti. 
Valahol a sarokban ismét mozgolódni kezdett valaki. Zsak sejtette, hogy ez nem a vesebajos, mert ha az 194 



most újra mozogni kezd, akkor fel is kel, hogy vizelni menjen, tehát fennáll a lehet ősége annak, hogy friss le-
vegőhöz jussanak viszont a saját helyzetét állandóan sötét színekben látó Zsak számára ez elképzelhetet-
lennektűnt. S igaza is volt, a vesebajos nem mozdult, egy másik fordult, nem kelt fel tehát senki, nem nyitott 
ajtót senki, a fülledt leveg ő  tovább bódította hát, a mögötte fekv ő  bele-beleszellentett a leveg őbe, Zsak kelle-
metlenül érezte magát, megpróbált segíteni a helyzetén, méghozzá a legkockázatosabb módon: játékból 
kihívta maga ellen a sorsot, megpróbálta elképzelni, hogy ebben a kiábrándító környezetben megjelenik 
Lilla, meglátja őt, tudomást szerez mindenr ő l, s felborítja az egyébként látszólag hibátlanul felépített tervet. 
Ezen töke a fejét, amikor egyszer csak úgy érezte, enyhe szell ő  simít végig a homlokán, gyengéd fuvallat, 
tele frisseséggel. Halvány mosolyra húzódott a szája, elégedettnek látszott, mint a friss leveg őhöz jutott ful-
dokló, hirtelen úgy érezte, feléled. Megpróbálta kinyitni a szemét, talán szundíthatott egyet, hisz a vastag sö-
tétség íme, kezd feloszlani, a nyirkos veremben halvány világosság folyik szét, Zsak aátja a maga körül hever ő  
emberi testeket, talán nyolcan is lehetnek, a verem hosszát olyan három méternyire saccolja. Meglehet ős 
rendben hevernek az emberek, posztókabátokkal letakarva, borotválatlanok, többük hetek óta nem mosdott, 
arcuk .cserzett, morcos, Zsak a saját kezére tekint, látja hogy az is fekete, repedezett, ja, persze, ő  sem mosott 
kezet mióta úton van, s annak már több napja, s őt, lehet, hogy hete is immár. S Lillának nyoma sincs, hova 
tűnhetett, a szél vitte el talán, vagy megpróbált kirepülni az emlékezés kalitkájából. Zsak tudta, hogy mennie 
kell utána, azért is indult el, azért van most itt, azért repedezett ki a keze, s azért fuldoklik ebben a nyirkos 
levegőben. 
Ismét egy áramlatnyi friss leveg ő  úszik be a verembe, Zsak fölemelkedik a földr ő l, a nevét hallja. 
— Zsak — halkan, szinte csak belelehelte valaki a nevet a verem leveg őjébe, Zsak megborzongott. 
— Hol vagy, Zsak? 
A férfi láthatóan zavarba jött. Hirtelenében nem tudta, mit mondjon, mit csináljon. Minden kétséget kizáróan 
Lilla ez, vége az egésznek, a terv összeomlott, Lilla itt van, látni fogja őt ebben a veremben, látni fogja őt 
a föld alatt, élve eltemetve ebben a füstös-savanyú enyészetben. Lilla tudomást szerez mindenr ő l, esetleg 
eltűnik újra, hogy keresni induljon ismét a hidegben, ebben a télvégi, szeles ködben, ebben az omladozó 
verem-világban. Lillát, ki olyan mint a szell ő , mint a virágillat, eloszló; a megrészegülésig soha be nem 
szívhatót, elt ű nőt és újra megjelen őt, a jelenlévőt, de soha meg nem foghatót, kísért őt, de bűnbe sosem 
ejtőt. 
Zsak föl akart kelni a földr ő l, de valami nehezet érzett a testén. Talán a posztókabát az, gondolta, megpró-
bálta magát kiszabadítani, végzetes szorításából er ő lködve próbált menekülni, a kabát nem engedett, úgy 
tűnt, mintha egyszerre összen őtt volna itt lent minden, a rengeteg posztókabát, a rengeteg párolgó emberi 
test, a fejükre hulló rögöcskék, mind-mind hatalmas, szétszedhetetlen gomolyaggá vált, mint a medvetégla. 
Zsak hadonászott a kezével, a nyirkos emberszag hirtelen lecsapódott, nyálkás csapadékként hullott a fe-
jükre, Zsak ragasztónak érezte, immár az ujjait is alig tudta szétválasztani. Minden összegubancolódott, 
összekuszálódott. Lassan ébredni kezdtek a verem lakói. El őször a vesebajos kezdett tápászkodni, Zsak 
sejtette, mi lesz ennek a vége, nem tudott már mit tenni, lassan a többiek is tápászkodni próbáltak, Zsak egy-
re lejjebb került az emberekb ő l kovászolt masszában. Még egyszer megpróbált felemelkedni. Az ajtóban ott 
látta Lillát. Törékeny alakja áttetsz őnek tűnt a félhomályból, kint erősen világosodott. Zsak látta, hogy 
mosolyog, hogy csábít mint a kísértés, érezte, hogy mennie kell, meg kell magyaráznia Lillának, el kell 
mondania a dolgot, most már mindegy, Lilla meglátta őt itt, mindent sejt, magyarázatot kell csupán adnia, ha 
ugyan Lilla hajlandó lesz meghallgatni. De miért ne hallgatná meg, amikor itt van, szól ítja őt, hívja magával, s 
ő  menne is. De egyelőre mozdulni is alig tud, megpróbálja magáról lefejteni a kabátot, lefejteni a mellette 
fekvőt, lefejteni ujjairól a ragacsot, nem megy, érzi, egyre inkább belekeveredik, egyre mélyebbre kerül, egy-
re nehezebb neki leveg őhöz is jutnia, pedig nyitva a verem, Lillát még látja az ajtóban, de úgy érzi, egyre 
távolodik, még egy kísérletet tesz, nem megy, utolsó erejét összeszedve még szólni tud, Lilla várj, Lilla azon-
ban ezt nem hallja már, elt űnt ismét valahol a ködben, ha nagyon mereszted a szemed, barátom, látod még 
ringón tovatű nő  alakját, de mondom neked, barátom, ne kövesd tovább, tekinteted hozzán őhet, s magad is 
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öntűzijátékom kialvóban 
megboldogult Zs. B. emlékének ajánlom 

Zs. B. szürke kis földönfutó volt. A jelentéktelen ember iskolapéldája, igen, legtalálóbban így lehetne jelle-
mezni. Haláláról azonban mégis beszélnünk kell. Honnan e paradoxon? A sors iróniája. Tréfa? Végzetes 
játék? Törvényszerűség? A kérdőjelek sorakoznak. De válaszolni nem fog rájuk senki. Én sem. A halálával 
kívánok foglalkozni, kizárólag az érdekel. Pedig az is sablonos: a jelentéktelen ember tipikus halála. Kispol-
gári ízű  dolog: Zs. B.-t egy reggel nappali szobájának csillárjára akasztva találták. 
Azon a bizonyos estén Zs. B. ivott valamennyit. Nemigen volt ez több annál, amennyit általában elfogyasz-
tott, de valami szokatlan hangulat lett úrrá rajta. Nem merült el a jelenség vizsgálatában, csupán annyit mon-
dott a feleségének, hogy tapogassa meg a homlokát, nem lázas-e, mert úgy érzi, mintha egyszerre kipiroso-
dott volna az arca. De nem volt egészen őszinte. Mert valójában úgy érezte, percr ő l percre változik színé-
ben: a sárga különböz ő  árnyalataitól a s&t tliláig, mint egy cirkuszi világítótárcsa sokszín ű  pergőtüzében. 
Az asszony természetesen készséggel végigsimított a homlokán. Igyekezett gyengéd lenni. Zs. B. észrevett 
valamit e gyengédségbő l, sőt egyfajta kétségbeesést vélt felfedezni benne, amely csak meger ősítette őt za-
varos képzeteiben. 
Határozottan tudta, hogy le kell feküdnie. Éppen ezért megkérte a feleségét, készítené el ő  neki az ágyat. 
Az asszony csodálta, hogy ilyen korán ágyba akar menni, de nem szólt semmit, el őkészítette a fekhelyet, és 
Zs. B. várakozás nélkül elnyújtózott. 
Az asszony ezt követ ően jó ideig nézte Zs. B. arcát. Figyelte azt a félszeg mosolyt, ami a férfi arcán ült, a pa-
rányi rándulásokat. Mikrokontrakciók. Olykor észrevehetetlen mozdulatok voltak ezek. Az asszony nézte őket. 
Nem magyarázta magában, egyszer űen csak észlelte őket. 
Zs. B. mosolygott. Élvezte sokszín űségét. A különböz ő  megvilágításokat. Így márjól látta azt is, hogy nem 
kütső  fényforrásoktól származnak - ő  az maga, valami bentrő l világít és fénylik. Erős koloritja, ragyogása 
boldoggá tette. 
Rakétának érezte magát, amely meredek ívben emelkedik felfelé. S sziporkázik, villog, fénylik. 
-Öntűzijátékom - nevezte el magában. 
S világított, fénylett, mosolygott. 
Az asszony anyai tekintettel őrködött felette. 
Zs. B. úszott a fényárban. Az arcán apró mosolyok rezzentek, pihekönny ű  szusszanások. 
Talán a lehunyt szeme fénylett annyira, befelé. Amikor mozdult, pillanatra átfutott egy színes fénycsóva 
a szobán is. 
De az asszony ezt már nem látta. 
Zs. B. lebegett. Az örömtő l, a fényben, a sokszín űségben (határozók kellenének, halomban). Alig tudott 
magára ismerni. Nem én vagyok ez, mondogatta magában, tükör elé is állt talán, hogy teljes bizonyosságot 
nyerjen. 
Ha kiment, az emberek jó el ő re köszöntötték, mindenki hízelkedőn mosolygott feléje. 
Zs. B. azon az éjjel egyáltalán nem horkolt. Nyilván ezért alhatott a felesége olyan nyugodtan, nem fogta el 
a fejfájás éjféltájban sem, amikor egyébként rendszeresen felriadt férje iszonyatos horkolására. Most végre 
nyugton alhatott. 
Zs. B. pedig utazott. Vonaton, mely mint a sík vízen hintázó hajó úszik tova, vöröses-szürkészöld tájakon, 
aranyrétén, gyémánterd őben, talán az égig érő  fa tövében is, elindult rajta fölfelé, miközben együtt énekelt 
a fülemülékkel, hallgatta az ezüstlevelek csilingelését a fán (talán ez volt az egyetlen képzavar álmában). 
Ó igen, a rakéta! Öntűzijátékom, mondta Zs. B. A csillogás er ősödött. 
Valahol a háttérben szürke foltok tünedeztek el ő . 
Zs. B. megmozdult az ágyban. A ágybetét rugói halkan megnyikordultak. Az asszony ebb ől semmit sem hal-
lott. 
Zs. B. megpróbált a fényekre összpontosítani. A halványsárgára, a sötétlilára. A háttérb ő l konokul törtek el ő  
a szürke foltok. Zs. B. a magasba nézett. A rakéta fényében az égbolt is színesnek tetszett. A csillagok nem 
látszottak ugyan, ez egészen bizonyos, Zs. B. azonban millió apró fényes pontot látott. Nem, a szürkülés fo-
lyamatát ő  nem vette észre. 
Az asszony sem, de mintha valami heves mozgolódásra felriadt volna. Az ébrenlét azonban pillanatnyi 
ideig tartott, még erősen a zsibbadtság stádiumában, melyb ő l sokkalta könnyebb visszaesni a passzív al-
vásba, mintsem átverg ődni a teljes ébredés akadályain. Így a dolog kés őbb is bizonytalаhságban maradt. Az 
asszony semmire sem emlékszik. Pedig Zs. B. egyre hevesebben forgolódott az ágyában. A betét rugói nyi-
korogtak, recsegtek, a rakéta pedig meredeken zuhanni kezdett lefelé. 
A háttérből a szürke foltok hevesen törtek el ő re, összefolytak, egybeolvadtak. Zs. B. még a színeket bámulta 
volna, de a rakéta egyre kisebbé vált. 
Zs. B. kínosan nyögdécselt az ágyban. Az asszony nem ébredt fel. Egyre hevesebben szuszogott mindket-
tő . Az asszony megfordult. Zs. B. nyögdécselt. A szürke foltok összefolytak, elöntötték a szobát, bemasza-
toltak mindent. 
Zs. B. már nem tehetett semmit. A rakéta kihunyt. Zs. B. csak ennyit súgott maga elé: -Önt űzijátékom kial-
vóban. 
Az asszony ezt már nem hallotta. A többit sem. 196 



homokzsákok fogsorán 
jő  veronika 
balján a tiszával 

zenta 

belátni az udvarokba 
az udvarok alá látni 
hol gatyát mosnak 
az asszonyok 

arccal bukik 
fehérségünkbe 
a megváltó 

sárga és piros körösztök 
a vakító házfalakon 
korzózó népség 
szóbeszédében 

arra gondolok 
mik voltunk: 
pogányok 
erről is az a szabadság 
jut eszembe 
mely másféle 
senki sem tudja róla 
hol van 
egész baranyában keressük 
hová lett 
fejűnk fölül 
a napkorong 

a lófej 
a vastulipán 
a napkorong 

egész 
baranyában 

vevő inkre 
várva 

ha gondolataink 
nem csatangolnak el 
idétlenül 
átkiáltunk rnég 
egymásnak valamit 
hogy idejünk 
jobban múljon 
mi már 
nem a barbárokra 
vevőinkre várunk 
csak azt tudnánk 
mit is árulunk 
akartunk/akarunk 
eladni/kiadni 
életünkből 
e sajgó zsibvásáron 

szélvédőn 
szétcsapódó 

szélvédőn szétcsapódó 
bogárkák 
jelzik a tavaszt 
valóban 
izzó bokrok között 
suhanunk 
egy virágzás kellős közepén 
csattanunk szét mi is 
bogárkáim 
egy még nagyobb tavasz 
maszatos üvegén 
annyit mondhatok: 
félelmetes lesz 
az ő  viгágzása 
égig érő  
földig hajló 
időtlenségben 
nehéz nektárnak 
induló 
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és nem utolsó sorban 
magas rangú zsebmetszőink 
szóbeszédében is 



 

elemér 

fennen 
a falu félholdjában 
kutyák marják a havat 

golyók ütik át 
a kipingált 
firmamentumot 

miféle villogása 
a késnek 
harsogása 
a vászonnak 
dermeszti 
kiretusált kisdedünk 

kincskeresők 
dúlták föl nyughelyed 
kiss ernő  

koporsódba 
végű/ is 
nem hiába voltál 
vértanú 
több csontot 
csempésztek 

fennen a falu félholdjában 
kutyák marják a havat 

susara 

a magyar és a szerb 
nyelv között - mondta 
dragica 
nem nagy kűlönbség van: 
csak néhány betű  
és összecsattantak a biliárdgolyók 

az ólakban 
a finom hódsugárnál 
vadkanok másszák meg 
az anyakocákat: 
reggelre csíkos ábrázattal 
ébredünk 

azon a piros posztón 
suttogja krisztusunk rekedten 
azon a piros biliárdasztalon 
sohasem tudnék 
egy jóízűt 
játszani 198 

  



 

székelykeve 

a rendező  söpröget 
most szedik szét 
a szereplők a színpadot 
és azt a fái is 
mely a közönség 
szeme láttára nőtt 

a levegő  
átforrósodott s zengett 
mint a kovácsműhely közelében 
hol a füstre vártunk. 
a patákból feltörő  
sűrű  füstre 

nehéz szaga felforgatná 
a rég lereszelt 
tájakat 

hol a halványzöld esővízbe 
mártottuk volt 
arcunkat 

emánuel telep 

még temetőjük sincsen 

mellettük mint egy paprikamalom 
az erdő  zúg 

Piros 
édesnemes por kavarog 

bácskából hozták a magot 
a zenészeik is bácskaiak voltak 

egy kis idegességvel 
trombitával játszották a hallgatót 

az összenyőit bokrok tövében 
hol kílgyök gyilkok hallgatnak 

odébb bőrödzik már a duna 
jege ordasok talpa alá való 

élő  és befolyásos emberhez folyamodtak 
településüket róla nevezték el 

a behorpadt eget 
az összedőlt tekepályát 

a kisimult gödröket 

~ 

199 

 



hetin 

poszog cuppog 
rotyog 
a sár 
melybe agyak merülnek 

kűllők 
és 
kerékagyak 

úgy hömpölyögnek a varjak 
mintha ott 
út 
lenne 

azon az úton 
tekeri egy öreg 
biciklijét 

fekete szárnyak örvényében 
evez 
a NYUGDÍJAS KLUB 
a határsáv felé 

egy közeli 
nagyváros 
fényéhez 

mely mikor bombázták 
volt 

a legesleg- 
világosabb 

mint 
a 
szappangyökér 

homokba kapaszkodok 
választhattam volna 
keményebb 
költőibb 
talajt 
mondjuk egy sziklát 
melynek repedésében 
jóval megindítóbb 
a virágzás 
mint a szappangyökér 
mélyen a homokba növök 
körülöttem habzik 
csak habzik a sok 
vadvatta 
leülepszik a levegő  
megköt a homok 

és ebben a fényességben 
senki sem száll 
alá 



kalapáti 
ferenc 

fülekben 
dörgedelmek 

a tők tök legyen 
a virág virág 
szakadt cipőből kálváriát 
lesni nem 
elesni sután 
két ősszecsattanó tenyér között 
pecsételődik meg a megtapsolt neve 
mert nincsen kétméteres bokánk 
hogy szakadékokon 
lépésben keljünk át 
mint a kalács 
melyet kelni tettek föl 
a kemence padkájára lépve 
lesz mi lesz 
vonatunk a fagyott vízen 
siklik át 
s felkarcolja a jeget 
legyen bármily kemény is hiszem 
hiszen másként nem 
süllyedhet az 
aki alatt kemény a föld 
feleim 
megmaradt fele 
ki még szórni mer 
fejekre dörgedelmet 
talán már kívül 
a hallótávon 
ha már halni kell 
a tök tök legyen 
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mák 
ferenc 

költő , 
szoktál -e 
hervadt 
testű  
angyalokkal 
álmodni? 

Különös érzés kerít hatalmába e k őfalak láttán. Va-
lami reménytelenséggel párosult, ellenállhatatlan 
vonzalom, titkot fürkésző  szomjúság keveredik ha-
talmas belső  ürességgel, melynek azonban maka-
csulellenáll a kikutathatatlan. A falak nem nyilatkoz-
nak elszántan ő rzött titkaikról, az árkádok immár a 
józanságig hidegültés fehérült kövei az egykori iste-
nek értékő rző  elszántságával simulnak egymáshoz. 
Zárt, tömör vonulata a homályba vesz ő  szándékok 
anyagiasult maradványainak. Kopott boltívek, ket-
téhasadt lépcsők, melyek legfeljebb egy-egy f űcso-
mónak engedik a megkapaszkodást. 

Próféták álmainak tömörsége a fal, és ha itt-ott el is 
mozdul egy kő , az csupán az egyszeriség, a tökéle-
tesség mellett szól, a múló id őnek nincs hatalma fe-
lette. Mint ahogy már régt ő l fogva az embernek 
sincs. A fal id őtlen idők óta csak önmagáért van. Volt 
egy pillanat, amikor tö гténelemmé vált, megsz űnt 
benne a forróság, a vérkeringés, megsz űnt anyag-
cseréje az élettel. 

Hogyan közeledni a falhoz, rég elmúlt korok bástyái-
hoz, itt felejtett emlékéhez, ehhez a fegyelmet pa-
rancsoló ridegséghez? 

Hans Holbein Halott Krisztusa jut az eszembe. A lé-
lek nélküli test kiterítve fekszik a kő lapon, immár az 
esetlegesség értelmetlen homályával a szemében, 
isteni nagyságától és méltóságától megfosztottan. 
Valahogy nagyon is emberi, már-már hihetetlenül 
emberi ez a test. Ugyanakkor fiatal, egyszerre álma-
tag és forradalmi a maga kiürült és semmivé vált 33 
évével, és a halálnak szokatlan gubancával a hajá-
ban. Napégette arca beesett, szája félig nyitva, mint 
akit mondanivalójának közepén szakítottak félbe. 
Ez az arc kés őbb, az idők során vissza-visszatér, 
a történelemben ez lesz a földrészállt pusztulás ant-
racitba merevedett képe. Ütem és ritmus nélküli 
gyászdal, elnyújtott siratóének. 

A kéz ernyedten simul a testhez, ám még így is érez-
ni lehet benne az erőt, a fiatalos, 33 éves lendületet, 
mellyel egykor játékos parasztlányok haja után 
nyúlt, s amellyel barbár indulatoknak parancsolt 
egyetlen intéssel fegyelmet. Körmei bizonyára tisz-
ták voltak, gyönyör ű  metszés ű  gyöngyházkörmök, 
isteni körmök. Csak a mellkas, a b ő r alatt feszül ő  
bordák az iszonyatosak. Mintha még mindig az utol-
só hördülés feszítené, tolná, lökné őket a négy világ-
táj felé, ég és föld felé. Űzött vadnak a végs ő  
erőfeszítése pillanatában szokott ennyire robbanás-
szerűen, a dinamika törvényén túli erővel feszülni a 
mellkasa. Gyönyör ű  isteni vad, szilaj ifjú, sebezhe-
tetlennek t ű nő  suhanc fekszik kiterítve a márványla-
pon, fegyelmezetten összezárt lábakkal, rajtuk a gol-
gotai por korall-ágaival. 

tolnai Ottónak 

Az egész képen az az alázat a megdöbbent ő , mely-
lyel a test a kő laphoz simul. Nem az összeesküvés 
diadalmaskodott ezen a fiún, nem az ellene fel-
vonuló erő , hanem az a márványtömb a maga nyu-
galmával, mely képes volt csendet teremteni a hoz-
záhidegülő  testben is. Krisztus elnyúlt a kövön, vala-
mi felfoghatatlan erő  simítja, nyomja, sulykolja és 20 



döngöli a kőtömbbe. Itt már minden elvégeztetett, és 
a nyugalomban maga a kő  azúr, a parancsoló. Min-
den úgy van, ahogy a kő ravatal megköveteli. A dia-
dal akkor is az övé lenne, ha történetesen megre-
pedne a testbő l elszálló szellem súlya alatt. 

De a kő  nem hasad meg. A kő  a próféták álmaihoz 
hasonló tömörség ű . Magába zár és elhatárol. Titkot 
ő riz, megfejthetetlen titkot. Vajon Krisztus megértet-
te-e a kövek mélyén rejtőző  kikutathatatlant, a Tör-
vényt? A létezésnek azt a törvényét, mely hozzá-
parancsolta elhalt testét a masszív és kikezdhetet-
len kő laphoz. És vajon Te érted-e? 

A krisztusi márványravatal maga a bizonyosság, az 
öntörvényeiben megmásíthatatlan, egyszeri és min-
denkori parancsolat. És az egész látványban vala-
hogy ez a fontos. A halott Krisztus teste hozzáköve-
sedett egy nála is hatalmasabb, erősebb anyaghoz. 
Ebben a helyzetben a lélek nemessége és isteni 
felszenteltsége másodrendűvé válik. Törékeny víz-
csepp, mely szétcsapódik és elfolyik az anyagon, e 
mindennel dacoló, nyakas ősmatéríán. Az opálos 
szemgolyó, a gyöngyházfény ű  köröm egyszeri és 
véletlenszerű  a márvány végtelenségével szemben. 

A megközelíthetetlen kőfal az, ami egyedül kiszá-
mított és biztos. Fölénk meredve sivatagi forró sze-
lek áramát hozzák a léleknek, az önmagunkban tör-
ténő  megrendülés hervasztó légáramát. Mert azzal, 
hogy megingathatatlanul áll, alázatos kőarcú Krisz-
tus-istenné szelídíti az érzéseiben önmagát bölcs-
nek hivő  embert. A kőfal időtlensége győzni fog felet-
tünk, elhalványítja a szellemi vértezet fényét. Mert 
ami nem anyagiasul, az eltűnik! 

Mondd, ember, aki magad-járta utadon eljutottál a vi-
lág hímporához, vagy ahogy Te mondod: a világpor-
hoz, termékenyítőnek látod-e ezt a formátlan anya-
got? Lesz-e belő le Krisztus-ravatalnál egyéb, vagy 
még az sem? Lesz-e bel ő le gyöngy a fülkagylónk-
ban? És a fal, a világpor e magasabb szintézise szel-
lemi elő relépést, szellemi kiteljesedést jelent-e vagy 
csak perverz önmegcsúfolást? Vajon a kövek egy-
másmellettisége, a kőháló, szellemi felmagasztosu-
lása-e az önmagával és önmagában mindig is tehe-
tetlen embernek, vagy csak elérhetetlen teljesség 
monumentális hímvessz ője? Hogy folyton érezzük a 
távolságot önmagunk és asoha-nem-létez ő  ember 
között? Lehet-e élni a távolság terhével, lehet-e élni 
a lerakódó világpor alatt? 

És mit kezdjünk a titkainkkal? Ő rizzük, mint szelle-
münk terméketlen hímporát? Ő rizzük, mint ahogy a 
falak ő rzik, mint ahogy a kő ravatal ő rzi? Csakhogy 
a kő fal és a kő ravatal éppen titkaik által váltak hatal-
massá és megingathatatlanná. Miért van mindettő l 
Oly idegenül távol a szellem? Rajzolhatunk-e tit-
kainkkal alabástromszemet az égre? Fog-e ránk vi-
gyázni a Szem? Nem lesz-e éppen a világpor az el-
vakítója, és ezzel vérfertőzésünk, imbecilitásunk 

203 okozója? 

Költő , nem félsz? Zöld oázis közepén van egy k őbe 
vésett sírfelirat: „Igai ágáért ő  is szenvedett, »bú-
sult-lelke« századunk után örül diadalán. " Az alatta 
fekvő  Krisztus-isten azóta világpor lett, a diadal csak 
mítosz, titkaink köntöse. Ez a felirat is csak magunk 
vigasztalására áll. Amolyan: 

mene,tekel, ufarszin! 

— lelkünk és szellemünk k őfalán. Nem véletlenül jár-
nak a Szentföldön falhoz sírni az emberek. Azt mond-
ják, akik már sírtak ott, a könny elkeveredik a világ-
kő rő l lehulló világporral és az emberek bokáig ér ő  
sárban — világsárban, világmocsokban toporognak. 
És hogy e sarat többé nem lehet lemosni a testrő l. 
Talán mert a „porhüvely" önmagára talált? 

És vajon Költőm, lesz-e egyszer ebbő l új anyagú 
ember? Igazi világember? K ő falakat megmászó 
szellemember? Titkokat megfejtő , gyönyörű -arcú 
Krisztus-isten? Aki nem engedelmeskedik márvány-
ravatalok megállóinak, aki nem simul korall-ágas, 
porlepte lábakhoz? 

Költő , körülvesznek a világfalak, ránkhull róluk a le-
pergő  világpor, és titkos parancsot ír fölénk a világ-
kéz. Reszketünk kicsit, mert hát olyan megtámaszt-
hatatlan ez az ittlét. Mondd, álmodtál-e már hervadt 
testű  angyalokkal? És végig tudtad álmodni az 
álmot? 



bicskei 
zoltán 

„Gondolkodjunk ésszerűen" — mondja Pascal. Ebben 
az ésszerűségben nála benne foglaltatik az is, amit 
képtelenek vagyunk felfogni, így az irracionalitás is. 
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az em-
beri létet az egyedül neki megadatott szellem alap-
vetően meghatározza. Gondolatainkra is egyfajta fe-
lülnézetbő l kell tekintenünk, különben örökké csak 
egy bűvös körön belül fogunk mozogni. 

egy 
gyalogos 
katona 
lábjegyzetei 
pascal: 
gondolatok 
művét 
olvasván 

. 

Az ember fél szembenézni sorsával — menekül el ő le. 
Kibújva az anyaméh véd őburkából, védtelenné, se-
bezhetővé vált. Áll kinn a világban, és didereg. Min-
den cselekedetét, tevékenységét áthatja egy ilyen 
abszolút védett állapot újbóli elérésének acélja. 
Visszakozni próbál a világ óriáskései el ő l. Csupán a 
halál tudja rákényszeríteni, hogy szembenézzen 
sorsával. 
Pascal megköszöni Istennek, hogy betegséget kül-
dött rá, hogy e korai „kivonulás" az életb ől látóvá 
tette őt. Ez a „korai halál", életünknek e másik pólu-
sa szükséges, hogy létünkr ő l elgondolkodjunk. (A 
halál jelenléte, a nemlét — hogy élni tudjunk?!) A gon-
dolat felülnézetével az érzéki, ösztönös lét felett 
megszűnik azonban az ember és világ közötti har-
mónia elérésének a lehetősége is. Egyfelő l létezik 
tehát, a kibékíthetetlen ellentmondással (az emberi 
boldogtalanság forrása ez az ellentmondás), egy 
emberi dimenziójú lét, másfel ő l pedig a természet 
a maga harmonikus bódultságában. Az ember szá-
mára nincs kiút: a gondolkodást kell választania. 

Mién érez az ember éjjel a természetben egyfajta 
misztikus, boldog borzongást? A természetben felol-
dódó, önmagát óriásnak és paránynak érz ő  ember 
mámora meghatottsággal is keveredik. A sötét lát-
tató ereje, a szem árulásával szemben?! 

. 

A madár számára elérhetetlen a hangya, a vakon-
dok világa. A természet minden egyes része végte-
len az anyag „belsejének", a „mikro"-nak az irá-
nyában. A növekvő  kiterjedések felé ezek a részek 
végesek, de láncolatuk végtelent alkot. 

• 

 

~r 
Pascal: ,, ... ég bennünk a vágy, hogy biztos, szilárd 
alapot találjunk...". Rögzíteni akarjuk magunkat a 
semmiben. Az ember esend őségérő l tanúskodik az 
is, ahogy felépíti légvárait, kitalációkkal. Óriási dísz-
letekkel próbálja eltakarni p ő reségét. Megijed a vá-
lasztás szabadságának végtelenjét ő l, ű rjétő l. (A 
minden semmi!) Védekezésül felaprózza idejét s te-
rét. Semmi sem veszélyesebb a lélek számára, 
mintha alárendelik egy tő le idegen látszatrendnek. 204 



. 

Egy elcsöppenő  orr a következő  kiindulópontunk. 
Zárt térben, az egymás által meghatározott életmód 
a gyengébb jellemek „egyéniségét" fokozatosan fel-
ő rli. „Külső " életük kulisszái nélkül ezek az emberek 
képtelenek létezni. Szétfolyó lényüket egyedül e 
díszletek tartják össze, megfosztva t ő lük szétporlad-
nak, még az olyan apróbb játékszabályokat is el-
felejtik, mint például az orrtörlés. 

. 

Az ember lelkén esett seb feltépi annak meszesedő  
burkát, és akár egy köldökzsinóron át, összeköti őt a 
világgal. Sebzettsége képessé teszi őt az együttér-
zésre. Az együttérzés, pedig a forróbb magmájú lel-
kekben a szeretet h őfokáig emelkedhet. Csak erre 
alapozódhatna — az emberi lét dimenziójában — egy 
magasabb szint ű  harmónia. 

. 

Isten fogalma, legyen az bármilyen tágan is értel-
mezve, az emberiség legfontosabb támasza. Az a 
tűz ő , melynél az emberek kozmikus magányuk va-
cogásátenyhíthetik. Pascal írja: ,,... de tudom, hogy 
van a természetben egy lény, mely szükség-
szerű  és végtelen." És máshol egy ennek ellent-
mondó mondata: „A végtelen tér örök csendje féle-
lemmel tölt el." 

. 

Számomra Isten fogalma a Mindenséggel, ponto-
sabban a Mindenség lényegével azonos. Mert szinte 
lehetetlen, hogy a világmindenség, ez a csoda, csu-
pán a véletlenre lenne bízva. 

. 

Hogy a legfontosabb létkérdésekrő l beszéljünk, nem 
elég a filozófia nyelve. Sőt talán maga a nyelv sem. A 
végtelen megközelítéséhez a gondolatnak abszolút 
szabadsága szükséges. Szavak által rögzíteni a gon-
dolatot, azt jelenti, hogy egyúttal korlátot is szabunk 
neki. Ebbő l a véges anyagból kell az emberi szel-
lemnek kicsiholnia a végtelent. Minden irodalom 
alapproblémája ez. 

. 

Ezeket a jegyzeteket is a megkapaszkodás, a súly-
pontkeresés vágya szülte. Egy gyalogos katona el-
rugaszkodási kísérletei a rögtő l. Tisztában lévén a 
gondolat gyöngeségével is, e téren nincsenek illú-
zióim. A katonának —akár egy m ű tőasztalon — az 
életet jelentő  vért, elsősorban a külvilág, pontosab- 
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BRETTER GYÖRGY: PÁRBESZÉD A VÁGYAK-
KAL, Magvető , Budapest, 1979. 

„S nem érzed-e eszméid közt az űrt, 
mely minden létnek gátjául vala, 
S teremteni kényszerültél általa?" 

(Madách) 

Lukács György szerint minden jelentős embernek 
csak egy gondolata van. Bretter poszthumusz, az 
életm űvet reprezentálni szándékozó könyvének olva-
sata igazolni látszik a fenti tételt. Pontosabban, nem 
is gondolatról beszélnék, mert az már reflexió, hanem 
egyetlen élmény érzékelésér ő !, átélésérő l, mely Bret-
ter egész szellemi magatartásának a nyitja. (E sza-
vak Molnár Gusztávtól származnak, és úgy vélem, 
Bretter személyiségének valóban találó metaforái.) 
Ez az élmény kérdés formájában, az életm ű  — rejtett? 
—előfeltevéseként így formulázható: Mi az, hogy űr? 
Bármely ponton is közelítjük meg a m űveket: a k!in-
dulópont valamilyen formában ez a probléma. Ez azt 
jelenti, hogy Bretter sokféleképpen megalkotott kér-
dései koncentrikus kört alkotnak, végső  soron min-
den problémája a fenti kérdésre redukálható. El őfel-
tevésrő l beszélek, mert — olvasatom szerint — Bretter 
György számára a filozófia akkor érvényes, ha mély-
rétegében ez az egyetlen kérdés húzódik meg. (Mint 
majd látható lesz, az „ ű r mint filozófiai probléma" 
nemcsak ekvivalens kérdéseket, hanem szinonimá-
kat is jelent. A probléma jellegéb ő l adódóan az éppen 
nem kategoriális következetlenség: valami olyan áll 
előttünk, amire nincs és nem is lehet nyelvünk.) Mi az, 
hogy hiány? 

Persze, mindenekel őtt magyarázattal tartozunk a fi-
lozófia „szituációjáról", arról a helyzetrő l, mely a kér-
dést középpontba állította. Tordai Zádor szép és 
pontos Előszavában Bretter indulásának szituációját 
a tartalom és forma szétválasztásával jellemzi. 
„Ezen belül mindennél fontosabbnak a mondaniva-
lót tartották, az elvet, az elméleti-eszmei tartalmat... 
Az elv, amely a lényeget és a tartalmat emeli minde-
nek fölé, és tagadja az esetlegest meg az egyszerit: 
az egyedit, az embert tagadja... Olyan levezetés-
sel, amely végén a valóság érdektelen lett. " Tarta-
lom és forma földcsuszamlásakor a gondolkodó 
számára a keletkezett résen belátás nyílik a mélybe, 
ha csak egy pillanatra is; meghatározó élményévé 
lesz a létező  negatívja, a pozitív világ fennállását 
éltető  ellenfogalom. „Az eszmény nem egyéb, mint 
az a mód, ahogyan egy nemzedék megfogalmazza 
sajátlétének hiányosságait." (160.) 
S akinek megadatott, hogy láthassa-érzékelje a 
mélyt, az soha többé nem szabadulhat ettő l a pilla-
nattól. Minden gesztusa és kísérlete — Bretter sza-
vávai — a teljes magyarázat elve csak erre vonatkoz-
hatik. A kérdésre adandó válasz azonban csak a leg-
nagyobbak kiváltsága. A redukció révén a filozófus 
minden írásában ezzel kerül szembe. Mi az, hogy 
ű r? — a kérdést explicit formában nem teszi fel. Nem 
vállalkozik arra, hogy monografikus megoldást ke-
ressen. De minden kérdése és leírása ennek az 
ű rnek a fenomenológiája. Jól tudja: hogy mi az érték, 
az meg nem mondható. S feladatának mégis azt érzi, 
hogy — Tordai kifejezésével — a „miként"-ben az 
esélyre reflektáljon. S ha ezt a feladatot magáénak 
tudja: számára elkezd ődött a dialektika filozófiai ka-
landja. 

Bretter mindezt átélte és tudta. Pályáját ezért egé-
szében így foglalhatjuk össze: az ű r fenomenológu-
sa. Ű rrő l és értékrő l beszélni, a kérdést megoldani 
nem lehet. Amit viszont lehet, tehát kell is: az esélyt 
tudatosítani. Elvileg adott a filozófus számára a má-
sik út: az érték fenomenológiája. És mintha ez lenne 
számunkra a hozzánk közelebb álló, az ismertebb. 
Fentebb ismertettük a Bretter számára készen talált 206 



filozófiai szituációt. Ha Bretter ebben a helyzetben 
az érték fenomenológiai leírását választja, soha 
nem lett volna lehetősége arra, hogy a kritikához, 
mint az esély tudatosításának legfontosabb feltéte-
léhez eljusson. A dialektika filozófiai kalandja szá-
mára éppen azt jelentette: a hiány, az ű r fenomeno-
lógiai leírásának az a végső  fogalma, amelynek „vi-
szonylagos" ismeretén keresztül el lehet jutni az 
esélyig. Es ezen az úton keresztül —épp mert ezt 
választotta és épp mert eljutott a kritikához —, élete 
végén megalkothatta azt a töredéket (A Sell ő  mint 
alany), mely mintegy az életm ű  végső  konzek-
venciájaképpen megkísérthette legalább a választ, 
melynek tényleges kidolgozása (és így magának 
a kérdésnek a feltétele is) csak a valóban legna-
gyobbak számára létezett. 

Bretter számára a megszólalás gondolata: maga a 
forma, a „miként" választása. Mi a forma? Bretter 
egész életében az esszé valamely fajtáját m űvelte. 
Az esszé pedig nem más, mint a semminek a metafi-
zikai megformálása, s e forma konstituálója az eset-
leges, az egyedi: az ember. Hamvas Béla írja: „Be-
fejezetlenek vagyunk, nyíltak, megoldatlanok, frag-
mentárisak, kérdésszerűek és sorsunk essay-szerű-
sége bennünk a legigazabb." Bretter nagyon sokat 
tudott a forma kiürülésérő l. Élete folyamán többször 
megkísértette a formák kimerülésének nagy konflik-
tusa, amely „némaságot szül vagy tiszta űrt" (József 
Attila). Bretter életm űvének egészét tekintve azt 
mondhatjuk, hogy számára egy forma akkor merül 
ki, ha már feltérképezte az ű r azon szegmentumát, 
mely épp ezzel a „hogyan"-nal írható le. Miután 
alapkérdésünkre definitív válasz nincs, ezért mindig 
a koncentrikus kör egy-egy adott problémája a feno-
menológiai redukció tárgya. A formaváltást most egy 
konkrét példán mutatom be. Bretter els ő  korszaká-
nak művei parabolák. Mítosz-esszék, melyek anya-
gukat a kollektív emlékezet nagy hagyományából 
merítik. A hét parabolán nyomon követhető  a forma 
beteljesülése és kiürülése, a pont, ahol el kellett 
(először) hallgatnia. Mennyiben alkalmas a mítosz-
esszé a hiány vizsgálatára? A hiány egykéntjelenti a 
nem-létet és a létezés lehet őségét. A mítosz az a 
forma, melyben a létezés kiürülése a tartalmas ér-
tékvilág közvetettségében jelentkezik. S ez ponto-
san megfelel a pályakezdő  Bretternek. Forma és 
világ ekkora hasadása magyarázza az els ő , az Ika-
rosz esszét. Ebben Bretter a filozófiai antropológia 
kérdéseit veszi számba. A mítosz lehet ősége, hogy 
Bretter (e szakaszában utoljára) azokkal a legálta-
lánosabb értékekkel foglalkozzon, melyeket a hiány-
nak az élménye, mint ellenfogalmat, egyáltalán téte-
lezhetővé tesz. „A színház az erkölcsi űr műfaja: az 
esztétikai formák az űr mágnesfalaként lehetővé 
teszik, hogy a katarzis a falak érintése nélkül ott le-
begjen mint az űr tartalma, annak az űrnek a tartal-
ma, aminek nincs is tartalma, csak űr, és éppen ez a 
tartalma, az erkölcsi felemelkedés pedig ennek tu-
domásulvétele, hogy az (Jr  jelen van, cselekedni 
kell, mert az űr feltételezi a hiány kiküszöbölésének 
vágyát " (53., kiem. K. A.) A Laokoon esszében 
megfogalmazódik az ű r, mint cselekvés, a tett lehet ő -
sége. Az élet erkölcsi képe a vacuum morale, tehát 
az ű r megragadásának legelemibb formája az er-
kölcsben megfogalmazott hiány. Az erkölcsi ű r az 
ember elidegenültségének, saját magának mint sze-
repnek a megélése. A mítosz emberei (istenei, fél- 

2Ó7  istenei) mindentudók: formák, melyekben egy onto- 

lógia rejlik. Ez a lehetőség mutatkozik meg abban, 
hogy Bretter az ű r ellenfogalmát, az értéket is ekkor 
határozza meg. „Érték csak az lehet, ami küls ővé 
válik: a remetének nincs értéke, az aszkétának 
sincs, érték csak az emberek között van, csak a 
megtestesült érzés és gondolat lehet érték, ha tár-
gyiságában az emberek magukra ismernek, ha iga-
zi, korhoz kötött, de a koron túlmutató emberségük 
mutatkozik meg benne." (56.) Bretter mítosz-esz-
széinek második csoportja már az emberek közötti 
„társadalomontológia" vizsgálata. S az esszé, mely-
nek ki nem mondott alapfeladata az ű r fenomeno-
lógiája, a hiányt, mint az emberek között ténylegesen 
létező  nem-létet kell, hogy leírja. Utolsó mítosz-
esszéjének hőse már filozófus: Hérakleitosz. A mí-
tosz-esszében Bretter felismerte az ű rt, és meglátta 
a horror vacuit. Tudta, hogy filozófiája csak az ű r 
körüljárása lehet, tehát olyan formához kell eljutnia, 
melyben az ű r egyre inkább mint az emberek közötti 
társadalmiság „ őseleme" ragadható meg. S ekkor 
a mítosz-esszé nem folytatható. Ezzel együtt fel kel-
lett adnia azt a hitet, hogy a mítosz alkalmas egy tár-
sadalomontológia kidolgozására. És talán magának 
a társadalomontológiának a lehet ősége is megkér-
dőjeleződött. (Azért csak „talán", mert Bretter ké-
sőbb, már nem a mítosz formáját használva, ismét 
közel kerül egy társadalomontológiai állásponthoz, 
ti. Lukács és tanítványai elképzeléséhez. Itt jegyzem 
meg, hogy a kötet válogatásának egyetlen hibája az, 
hogy nem tartalmazza sem a Lukácsról, sem a tan ít-
ványokról szóló Szavak —előszavakról c. írásokat. 
Egyik fontos és vitát is kiváltó kísérletér ő l tehát nem 
nyerhet képet az olvasó.) 

A konfliktus tétje az elhallgatás, vagy a „tiszta ű r" 
megragadása. Bretter következ ő  feladata: az ellep-
lezett, a maga tiszta formájában sehol meg nem ra-
gadható hiány leleplezése. Tanulmányainak két tí-
pusát különböztethetjük meg. Az egyiket a töredék-
ben maradt főművet közvetlenül el ő legező  nyelvkri-
tikai-ideológiaikritikai írások, a másikat az el őzőtő l 
nem függetleníthető  m űvészeti-filozófiai kritikák 
képezik. A két típus közös sajátsága, hogy Bretter 
objektivációkban mutatja ki a hiány létezését és írja 
le természetrajzát. Ez látszott számára alkalmasnak 
arra, hogy a metafizika nagy problémáját (mely 
Bretternél mindig a „fizika" problémája is, s őt első -
sorban azé) körüljárja. 
Egy Bretterrő l szóló régebbi írásomban úgy gondol-
tam, hogy nyelvkritikai tanulmányai a nagy filozófia 
és az új filozófia, tehát a tradicionális filozófia és a 
nyelvfilozófia közötti választás eredménye. Ezzel 
szemben e fordulatot most sokkal inkább a hiány fe-
nomenológiai leírásának újabb fokozataként fogom 
fel. Ma már lehetetlen ezen írásait nem a töredékes 
f~ím ű  előtanulmányainak látni. Bretter e három írá-
sában (A nyelv és az erkölcs, Adalék egy hely- és 
időhatározó sajátosságaihoz, Hipotézis a nemze-
dékek kettős nyelvéről) a nyelvi objektivációk ideo-
lógiakritikai elemzésén keresztül tárja fel a hiány 
újabb sajátosságait. A nyelv a kollektív szubjektivi-
tás ősformája. A nyelvi objektivációnak ez a felfogá-
sa tette szükségessé, hogy Bretter az élet „csodála-
tos illúzióit" ebben a szférában vizsgálja. A hiány 
nyelvi tény, csak a szubjektum lehet képes arra, 
hogy a semmi, az ű r kimondásával annak létét legiti-
mlja. Ezen korszak ideológiakritikája (az Althusser-
rő l szóló írását is ideszámítva) ismét a fenomenoló- 



gia módszerét alkalmazza . Nem határozza meg a 
hiányt, hanem felfedezi. Említettem, hogy az ű r mint 
nem-lét konstituálja a létet. Kett ős természet ű : a kri-
tika a pozitívan létező  nyelvi formulák hazugság- és 
illúzióvoltát leplezi le és jut el a nyelvi hiányig, hogy 
aztán a hiány meglelése már önmagában is a léte-
zés esélyeit jelentse. „Az eszmény nem egyéb, mint 
az a mód, ahogyan egy nemzedék megfogalmazza 
saját létének hiányosságait. " Az eszményben, az 
„igen"-ben a társadalmi intézményrendszerek által 
felkínált sémák elfogadásában Bretter azokat a 
mechanizmusokat tárja fel , ahogyan a hiány ellep-
leződik. Az institucionalizált sémák az alkalmazko-
dás sémái. Épp ezért: „A nyelv erkölcsi léte az, hogy 
a nemet kimondjuk." A „nem" nem egyéb, mint a 
partikuláris érték erkölcse . Bretter előző  korszaká-
ban erkölcsi ű rrő l beszélt . Most feltárja azt a folya-
matot, ahogyan megnyilvánul az erkölcsi űr. S ez 
nem más , mint a kritikai nyelvhasználat , a tagadás 
kimondásának képessége. „A tagadás azonban 
csak tiszta szubjektivitás, ha nem tapad mint antité-
zis a már meglevdhöz." (164.) A meglevő  antitézis a 
semmi . A tagadás, a „nem" kimondása az ű rbő l 
ered. A „nem": bizonyíték az ű r létezése mellett. Er-
kölcs csak akkor létezik , ha a „nem " is létezik, és ez 
csak a semmi létezésébő l eredhet. A nyelv ideológi-
kus: a hatalomnak módja van rá, hogy önmagát mint 
általánost tételezze . Az eszményt mint megvalósult 
realitást kezeli , saját érdekét mint általános értéket 
tünteti fel. A hatalom szocializálni kívánja saját nyel-
vét: elleplezi a hiányt. De a tagadást; a nyelvi láza-
dást nem szüntetheti meg. S a kritika okozta hajszál-
repedésekben Bretter ismét megpillantja a mélyt. 
És ezt most mint esélyt fogalmazhatja meg: itt és 
mást. 

Milyen a hiány „esztétikája "? Bizonyos , hogy a feno-
menológus számára az egyik legvonzóbb terület a 
művészet: a m űvészi forma mint az élet kritikája a 
hiány feltárásának jelentős területe. És éppen, mert 
forma : az esély megfogalmazásának is színtere. 
Bretter minden irodalmi tárgyú esszéje arról tanús-
kodik , hogy számára a költészet - tanítványának, 
Molnár Gusztávnak egyik tanulmánycímével élve -
a hiány költészete. 
Bretter számára a költészet „a másfajta beszéd 
lehetőségének a felmutatásával a másfajta élet fel-
mutatása". (295.) Nem mondhatjuk, hogy számára a 
művészet puszta „ürügy", adalék a hiány fenomeno-
lógiájához. De azt igen, hogy a m űveket is ugyanaz 
a Bretter György olvassa; tehát a kritikus befogadási 
szempontjában a hiány önkénytelenül is primer sze-
repet kap. Bretter tényleg csak olyan m űvekrő l és 
formákról ír, melyek a hiány m űvei, melyek az elfo-
gadhatónak és racionálisnak t ű nő  élet leleplezéseit 
sugallják. Így lett Bretter egyik legfontosabb m ű -
vésze Franz Kafka. Segítségével Bre tter elérkezett 
az ű r fenomenológiájának újabb fokozatához: Kaf-
kában az önmagát mint hiányt , mint nem - létezőt meg-
élő  emberre ismer Bretter. „Semmim sem hiányzík, 
csak önmagam" - idézi Kafkát. Mi a hiány? - kér-
deztük . És ha válasz nincs is , Bretter elérkezett a 
megérzékített hiány fogalmi reprodukciójához. Kí-
sérti már a kérdés felvetését és ezzel a válasz lehe-
tőségét. Az önmagát mint hiányt megél ő  ember 
számára megértés nincs. Azaz nyelv nincs. A hiány-
nak ez a formája nem megfogalmazható, hiszen a 
„nem" kimondása már kommunikatív viszonyt felté-
telez. „A földmérő  egyszerűen a kommunikáció /ehe-
tőségét keresi." (245. kiem. K. A.) A nem meg- 

konstruálható világ (tér és idő  helyet cserélnek) 
esztétikai formája az abszurd . De ha az abszurd 
megformálható , ha tehát a hiány mint végpont meg-
érzékíthető  a transzcendencia nélkül , van-e kiút? 
- kérdi Bretter. A kérdés pontatlan és nem is egé-
szen jogos . Bár a magam részérő l elfogadhatónak 
tartom Bretter válaszát , hogy ti . a földi szolidaritásra, 
a közösségi kapcsolatok tudatos keresésére hivat-
kozik , s így elutasítja a transzcendenciát , mégis már 
az életmű  eddigi konklúziójaként megállapítható, 
hogy az ű r megnevezése már magában foglalja a 
létezés esélyeit. Az ű rre szegezett tekintet az imma-
nencia megnyerése. A világ mint idegen áll el őttünk: 
de ez csak azáltal tudható, hogy a világ idegenségét 
éppen mint ű rt éljük meg. A nyelv helyett csak a 
dadogás maradt . S a földi szolidaritás avagy Isten 
hite mi más, mint a semmi kegyelme: az esély 
lehetősége. 

A forma szembesülés: a kritikus az eszmény nem-
létének tudatosítója . Csak ez a beállítottság tette 
lehetővé századunk eszményközpontú világában 
azt, hogy a demisztifikáció révén a filozófia helyesen 
tudja feltenni a kérdést. Bretter Sinkó Ervinben olyan 
fenomenológust Iát, aki legfontosabb m űveiben az 
eszmények „viselkedését" írja le. S ezzel a hiány 
szociológiájához járul hozzá . Sinkó egyik tanulmá-
nyában a külső  és belső  világ teljes inkongruenciá-
járól ír . đ  is a meghasonlott lét megfogalmazója, 
melyet József Attila így jellemez: „Mit oltalmaztunk 
nincs jelen, l azt most már támadóink védik. " 
Mi a hiány? Bretter ennek a kérdésnek a megfogal-
mazásához csak úgy juthatott el, ha a fentebb leírt 
utat bejárja . Még mielőtt utolsó periódusához elér-
kezik , közel kerül a fiatal Marx és Lukács nembeli-
ség-elméletéhez . Mint arra már fentebb utaltam, 
ennek dokumentumait (a Molnár Gusztáwal zajló 
vita lezárását tartalmazó Bevezetések és kísérletek 
recenziója című  írást kivéve ) a kötet nem tartalmaz-
za, ezért erre most nem is térek ki. Azt azonban a 
Sellő  mint alany című  töredék is igazolhatja az 
olvasónak, hogy Bretter itt nem állt meg: főművé-
nek vázlata semmiképpen nem interpretálható a lu-
kácsi álláspont teljes elfogadásaként. 

A már betegsége alatt keletkezett jelent ős töredék-
ben teszi fel Bretter a kérdést: De lehet-e igaz az 
alany? Az alany-állítmány viszony elemzése vezette 
el filozófusunkat végül is a metafizika szükségleté-
nek megfogalmazásához: „A metafizikát pontosan 
az hozza létre, hogy a kijelentő  mondat legáltaláno-
sabb formáját (a »van-van«) ezt a színtiszta nyelvi 
negatívumot mint pozitivitást kell közvetíteni a cse-
lekvés felé, vagyis  a  »vаП -t  nem nyelvi formává kell 
általánosítani nyelvi eszközökkel, hogy a cselekvés-
nek, a cselekvésnek jelentést lehessen tulajdoníta-
ni. Ez szükséglet, tehát a metafizika a cselekvés felé 
(a cselekvés jelentőségébe és jelentésébe vetett 
hit segítségével) történő  szükségletet fejez ki." 
(443.) A metafizika a cselekvés szükségletét közve-
títi. A cselekvés nem nyelvi aktus; jelentését, a meg-
értés, alkalmazás, átalakítás stb. értelmét a nyelv 
alapozhatja meg, melynek analízise az egyetlen le-
hetőség, hogy a „létezés mikéntjére" választ kap-
hassunk. „Am a »realitást« magát eldönteni nem 
tudjuk a dolgokra (adottságokra) vonatkozó kijelen-
tő  mondatokon kívül."(451.) Bretter megállapítása 
szerint az empirikus-konkrét alany elve intencioná-
lis, ám ez csak az állítmányban realizálódik. Az 
állítmány „irányt ad" az intenciónak, szabályozza 20 č  



a cselekvést, mely mindig a dolgok átalakítására 
vonatkozik. Az elképzelt-konkrét (pl. a sell ő) alanyú 
mondatok minthogy állítmányuk nem rendelkezik az 
átalakításra vonatkozó meghatározással, sem a 
limesfunkcióval (az alany nem válik „a lehetséges 
állítmányok képzeletbeli tárgyává"), felvetik a kije-
lentő  mondat egzisztenciális dilemmáját. Egzisz-
tenciális dilemmán annak lehetőségét vagy lehetet-
lenségét értjük, hogy valamely alany (állítás, cse-
lekvés) mellé rendelhet ő-e jelentés, azaz kom-
munikatív, interszubjektív szerepre alkalmas-e. Ha 
igen (függetlenül attól, hogy konkrét-empirikus vagy 
képzelt), akkor egzisztenciája, léte van. Bretter sza-
vával: „részesül az egyetemes »van«-ból, amit az 
egyetemes lét ekvivalens nyelvi kifejezésének tar-
tunk." (428.) A feladat tehát az, hogy a legáltalá-
nosabb állítmányt helyezzük bármely alany (pl. a 
sellő ) mellé. Nyilvánvaló, hogy az így kapott képlet 
redukció eredménye. Valami mellé helyezni a léte-
zést jelentő  legáltalánosabb állítmányt, azt jelenti, 
hogy fel kell bontanunk egzisztenciáját, be kell mu-
tatnunk, hogy a „van" — mi által van. Kérdezzük meg 
ismét: mi az, hogy hiány? Bretter tanulmányának 
gyújtópontjában, az egzisztencia szerkezetének 
vizsgálatakor került szembe ezzel a kérdéssel. Ez 
az egyetlen hely életm űvében, ahol nem a hiány 
fenomenológiáját adja, hanem magával a kérdéssel 
kerül szembe. 

Hiszen életm űvének egész tapasztalata azt bizo-
nyította, hogy az egzisztencia csak a hiány fényé-
ben világosulhat meg. Az, hogy Bretter az ű rt a „van" 
felbontásakor veszi szemügyre, ugyanannak az ér-
tékválasztásának a következménye, mely a hiány 
megtapasztalásának els ő  fázisában a filozófiai ant-
ropológia kérdéseinek kidolgozását eredményezte. 
(Ikarosz legendája) A „van" mint legáltalánosabb 
állítmány az alany szerepét veszi át. Így minden 
alany hozzárendelhet ő , de ezek száma elvileg mindig 
több, mint amit ténylegesen hozzárendelünk. A „van" 
mint alany kvázi-intencionált. „Így jön létre az egye-
temessel kapcsolatos nyelvi kétely a »nem-van«."  
Mikor kimondjuk azt, hogy van, ezzel kimondjuk ma-
gát az űrt is, és a teljesség képzelete csak az ű r által 
konstituálható. „Általános formában azt mondhat-
nánk, hogy a lét a »van«, amely a »nem van« révén 
konstituálódik, de ez a konstituálódás csupán kvázi, 
mert az alany, szerepét is ez a »van« kénytelen elját-
szani. " (442.) Bretter megoldásának iránya némely 
ponton kísérteties hasonlóságot mutat Heidegger Mi 
a metafizika? cím ű  művével. A hasonlóság abból kö-
vetkezik, hogy mindkét filozófus számára a hiány 
megtapasztalása a filozófiai vizsgálódások el őtti „ős-
tény". S ez az őstény egyikük számára sem zárójel-
be teendő  rossz, hanem leírandó és megértend ő . 
Egzisztencia, mely éppen a „van"-ban mutatkozik 
meg. Heidegger—századunk egyik legnagyobb gon-
dolkodója — feltette a kérdést: mi a semmi? Bretter 
a fenomenológiai leírás és megfigyelés vargabet űjét 
választotta. A rokonságot még egy ponton érzékel-
tetem. Heidegger szerint a semmi az aggódásban, 
a szorongásban mutatkozik meg. Bretter egyik esz-
széjében így fogalmaz:,, Kitaszítottság és rettegés- 
metafizikai kifejezések, ám a konkrétlétre vonatkoz-
tatva elveszítenek minden rejtélyes tartalmat, eltű-
nik belőlük a homály, amin csak egyesek látnak át, 
azok jelesül, akik a metafizikai élmény befogadá-
sának-termelésének természetes adományával 
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a lét annyi mint beállítottság a semmibe. A semmi 
(tehát az ű r, a hiány) az „elutasító utalás az e/sikló-
ban lévő  létező  egyetemességére — nemlegessé 
tevés". „A nemlegessé tevés nem önkényes cse-
lekedet, hanem az elsiklóban levő  létező  egyete-
mességére utaló elutasítás kinyilatkoztatja ezt a lé-
tezőt a maga eddig rejtett idegen valóságában, mint 
valami mást — a semmivel szemben." (kiem. K. A.) 
Heidegger ezen megállapítása Bretter életm űvének 
mottója lehetne (vö. a dolgozat mottójával). Ha a lé-
tező  világot mint a meg nem értés világát fogom fel, 
ha idő  és tér koordinátái a létez őben helyet cserél-
nek, a fenomenológus a redukciót az ű rre vonatkoz-
tatja. Azért, hogy a „tiszta ű r" leírása révén megra-
gadja a létezőt a „maga idegenvalóságában". Meta-
fizikához kíván eljutni, mert „a létezőn túlhaladó kér-
dezés, hogy a létez őt mint ilyent, és mint egészet 
megfoghatóvá tegyük s megértsük". (Heidegger) Hei-
degger kicsiny remekm űvének utolsó mondata egy 
kérdés: Miért van egyáltalában létez ő  és nem sokkal 
inkább semmi? Mert a van — van, válaszolhatnánk 
Bretter kései töredékének aforisztikus modorában. 
És persze ez csak annyiban válasz, amennyiben —
Brettertő l — jól tudjuk: minden alany, ami mellé oda-
rendelhetjük a „van"-t, részesedik a létez őbő l. És 
abban a világban, ahol a „létezés a cselekvésben 
többé-kevésbé rejtve marad" (451.), előttünk áll a 
megértés bretteri paradoxona: az esszé — a fenome-
nológia atyjának Husserinek híres tanulmánycímét 
parafrazálva — mint szigorú tudomány. 



horváth 
j. I. benő  

a 
mcluhani 
módszer 

Az emberiségnek fennállása óta nem volt még egy 
olyan viharos korszaka, mint a XX. század. Társa-
dalmi és tudományos forradalmak szakadatlan 
vonulata jelzi alakulását. A felfedezések sorozatát 
Max Planck indítja, 1900. okt. 19-én a h ősugárzás 
diszkontinuitásának törvényével. Ez a felfedezés 
közvetlenül hozzájárul Einstein relativitáselméleté-
nek kidolgozásához. Ugyanúgy, Planck felfedezésé-
bő l kiindulva jutnak el Heisenbergék a kvantumfizi-
kához és a nevezetes határozatlansági relációhoz, 
megkérdőjelezve az egész addigi (arisztotelészi) lo-
gika létjogosultságát. De rákérdeznek a nyelv lehe-
tőségeire, és rámutatnak határaira. A biológiában új-
ra felfedezik Mendel munkáit, ezzel megalapozzák a 
genetikát, és korunkban eljutnak az élet információ-
rendszereinek a feltérképezéséig. 
Egész sor tudomány születése f űződik századunk-
hoz. A legkülönösebb közöttük a környezetvédelem, 
a legjelentősebb talán a kibernetika. A kibernetika a 
kormányzás tudománya - a szervezés, a rendszer 
kialakításának módja. Ez egyértelm űen mutat szá-
zadunk szintézisre való törekvésére - korunk a szin-
tézis korszaka. E szintézist az elektronika tette lehe-
tővé, behatolva mindennapjainkba, az elektronika 
megváltoztatja felfogásunkat, gondolatainkat, anél-
kül, hogy észrevennénk. 
Marshall McLuhan volt az, aki felfigyelt e változások 
jelentőségére. Előkészülete hosszadalmas, évtize-
dekig dolgozik a torontói egyetem irodalomtörténeti 
tanszékén. Joyce rendkívül hatással van rá, rajta ke-
resztül próbálja szintetizálni az irodalomtörténet 
anyagát. 
Ulysses szoros kapcsolata Homérosszal mélyebb 
vizsgálatokra készteti. Kutatásának eredményei to-
vábbi szívós munkát igényelnek. Most már az ered-
mények sem váratnak magukra. Negyvenéves, ami-
kor megjelenik első  könyve: A mechanikus menyasz-
szony. Az ötvenen is túljut, mire elkészül oly sokat 
vitatott és idézett könyve: A Gutenberg galaxis. Még 
két év múlik el az Érthető  közegek (Understanding 
Media) megjelenéséig. Nem sokkal azután, hogy 
művei megjelentek, máris kötelezővé válnak az 
egyetemeken, és leford ítják őket a világ mindenjelen-
tősebb nyelvére. M űvei legszembetűnőbb jellegze-
tessége az idézetek vég nélküli sorozata. Ezzel is 
utalva a szintézisben megnyilvánuló korszer űségére. 
Peter F. Drucker, a New York-i antropológus McLu-
han közeli ismerőse, így emlékszik vissza els ő  talál-
kozásukra: 
New Yorkban egy nemzetközi tanácskozás befeje-
zésekor megkérdeztem két id ősebb kollégám: „Ki 
az az ember, aki éppen most fejezte be értekezé-
sét?" 
- Ön biztosan McLuhanra gondol - válaszolta az 
egyik professzor - az egy vad ember. 
- Kétségkívül az -er ősítette meg kollégája a választ 
-, és méghozzá a legkellemetlenebb fajtából, ennek 
ellenére ő  volt az egyetlen ember, aki ezekben a na-
pokban valami jelentőset és érdemlegeset mondott. 
McLuhan elméletének lényege az a felismerés, hogy 
a közeg, amellyel közlünk, meghatározza társadal-
munk formálódását. Kimutatja, hogy csak a foneti-
kus nyelv képes kivezetni az emberiséget törzsi 
rendszerébő l. Hogy a technológiai változások és a 
történelmi fejlődés előfeltétele és meghatározója a 
mód, ahogyan közlünk. A nyomtatott bet ű  elterjedé-
se a technológiai forradalom el ő idézőjeként jelent-
kezik. 
Most is, mint már annyiszor az új összefüggések fel- 
tárásakor, a kézenfekv ő  megoldások egész soroza- 210 



ta tárul elénk. Szinte rácsodálkozunk, hogy eddig 
nem vettünk róla tudomást. A struktúra meghatáro-
zója a módszer. Ezért írja McLuhan, hogy a módszer 
a XX. század legnagyobb felfedezése. Szokásához 
híven itt sem saját szavait használja, megállapítását 
Whiteheadtő l kölcsönzi. Mert a történelmi okozatok 
feltárásához vezet ő  út az idő rendbe állított idézetek 
mozaikképe. E módszerek zömét már ismerik és al-
kalmazzák. Igy McLuhan nemcsak a gondolatokat 
kölcsönzi idézetek formájában, hanem módszeré-
nek elemeit is készen találja. De mint látni fogjuk, a 
szintézis eredménye megdöbbentően eredeti. Itt is 
érvényesül Andy Warhol megállapítása: „egy más, 
mint harminc", de McLuhan bűvös száma a szálló-
igévé vált: „a közeg üzenet" megállapítás. Egész 
további munkája e felismerés bizonyításául szolgált. 
Módszertanilag érdekes, hogy módszere következ-
ményét felhasználta - mint módszert. Igy egy logika 
iterátiós eljárásához jutott, amely a következ ő  ele-
mekbő l tevődik össze: a rögzített néz őpont elvetése 
és operatív dinamikával való helyettesítése (minden 
struktúrát saját m űködése alapján tárunk fel). Az 
adott rendszer egy elemének eltávol ítása, vagy meg-
növelése által fellép ő  zavarokból következtethetünk 
a rendszer struktúrájára (fiziológiai módszer). E 
meghatározáshoz Bergson módszere nyújt segít-
séget: ha egy tényez ő  megkétszerezi az össz ese-
mények sebességét, nagy veszteség éri a tapaszta-
latok gazdagságát. Kiindulópontjául Millman Perry 
munkája szolgál, melyben az auditív költészet for-
máit szembesíti az írottal. Ezt McLuhan kiszélesíti, 
és az auditív társadalmak struktúráját szembesíti az 
í rottal. Századunkban már találkoztunk ezzel a tétel-
kiszélesítéssel —Einsteinnél, amikor Planck h ő -
sugárzás elméletét kiterjeszti a fénysugárzásra is. 
„Einstein elmélete merészségében túltesz feltehet ő-
en mindenen, amit eddig a spekulatív természetku-
tatásban, sőt, a filozófiai ismeretelméletben véghez-
vittek." - mondta Max Planck 1909-ben Einsteinr ő l. 
Ugyanezt elmondhatnánk Marshall McLuhanról is, 
ha a természetkutatást a társadalomkutatással he-
lyettesítjük be. Ez a kiterjesztés egyetemesen érvé-
nyes McLuhan gondolatvilágára. A technológiát 
organikusan fogja fel, mint az emberi test kiterjesz-
tését, különös hangsúlyt helyezve az érzékszervek-
re. Az egyes érzékszerveket pontosan nem definiált 
tereknek fogja fel, amelyek relációban vannak egy-
mással, és ahol az agym űködés funkciója többek 
között ezen relációk fenntartása. Ezt nyílt rendszer-
nek nevezi. Amit „technológiánkra" (érzékszerveink 
kiterjesztésére) nem mondhatunk, mert nincsenek 
egymással kölcsönhatásban. Zárt rendszert alkot-
nak. Például élesen elkülönülnek az auditív formák 
az írottaktól. Emiatt társadalmi struktúrájuk is külön-
bözik. Az elektronika megjelenése a totális leképzés 
lehetőségét jelenti, melyben az auditív és vizuális 
technológiák feloldódnak, új szintézist hozva létre. 
Az Érthet ő  közegek bevezetésében eltöpreng, 
hogyha egy könyv tíz százaléknál több újat tartal-
maz, jobb, ha nem is próbálkoznak vele. Az ő  könyve 
hetvenöt százalék újat tartalmazott, ahogyan azt 
meghökkenve állapította meg kiadója, mégis az 
egész világ idéz bel ő le. Hogy ezt elérje, egyedi eljá-
ráshoz folyamodott. A Gutenberg galaxis idézetek-
bő l összeállított mozaikrendszer, melyek alapján 
következtet - ahogyan a bevezetésben hangsúlyoz-
za - a történelmi okozatok kialakulására. Módsze-
réhez felhasználja a fiziológusok kedvelt eljárását, 
Claude Bernard szavait idézve: „az élettanban 
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hogy azt eltávolítjuk a szervezetb ől és a fellépő  za-
varok alapján következtetünk működésükre. " Néz-
zük, hogyan alkalmazza ezt McLuhan: „az ember, 
ez az eszközöket készítő  állat, a beszéd, az írás 
vagy a rádió által régóta saját érzékszervei egyiké-
nek vagy másikának kiszélesítésével foglalkozik, 
s ezáltal megbolygatja azok egyensúlyát. Elvégez-
ve ezeket a kísérleteket, az emberek konokul meg-
feledkeznek arról, hogy megfigyeléseket is f űzze-
nek hozzájuk. Az emberiség minden egyes érzék-
szervének vagy tevékenységének kioltásával vagy 
kiszélesítésével elkerülhetetlenül jelentkezik az 
igény az egyensúly helyreállítására. A Gutenberg 
galaxis egy sor tőnéne/mi megfigyelésen alapszik, 
amelyben a kultúra fejlődése a fellépő  zavarok kikü-
szöbölésére törekszik. E zavarokat az írás, majd 
később a nyomda bevezetése okozta". 
Közvetlen elődjének Albert B. Lord Az epikus éne-
kes (The singer Of Tales) cím ű  munkáját említi. Al-
bert B. Lord Millmann Per ry , Homérosz kutatásaiból 
indult ki. Per ry  bizonyítékot keresett a homéroszi 
költemények auditívjellegére, és ezt ajugoszláv köl-
temények ma is élő  auditív tradíciójának tanul-
mányozásában vélte megtalálni. 
Míg Perry  az auditív költemény formáit szembesíti 
az írottakkal, addig McLuhan az auditív gondolko-
dás és társadalmi szervezés formáit állítja szembe 
az írottal. Tárgya megközelítéséhez, a klasszikus 
társadalmak gazdasági rendszerének tanulmányo-
zásához nem a megszokott retrospektív módszert 
alkalmazza, hanem a primitív társadalmak tanul-
mányozásán keresztül jutott el a klasszikus társadal-
mak megértéséhez. 

„A mai ember gyakorlatilag továbbfejlesztett min-
dent, amit valamikorsajáttestéve/ végzett: a fegyver 
fejlődése a fogakkal és az ököllel kezd ődik, és az 
atombombáig jutott el. A ruhák, a házak, az emberi 
test hőmérséklete fenntartásának továbbfejleszté-
sei. A bútora földönüléstés a guggo/ásthe/yettesíti. 
A gépek, a szemüveg, a TV, a telefon és a könyvek, 
melyek a hangot az időn és téren átviszik - az anya-
gi kiterjedés példái. A pénz a munka kiszélesítésé-
nek és raktározásának módja. A nyelv pedig meta-
fora, abban az értelemben, hogy nemcsak felhal-
mozza a tapasztalatot, hanem át is vezeti egyik álla-
potból a másikba. A pénz metafora, mert felhalmoz-
za a munkát, és átviszi egyik formából a másikba. A 
metafora a lefordítás és a leképzés elve. A metafora 
azt a racionális törekvésünket szolgálja, hogy bár-
melyik érzékszervünket egy másikra vezethessük 
át. Ezt tesszük életünk minden pillanatában, ugyan-
akkor a technológiai eszközök, amelyeket haszná-
lunk (és amelyek különböz ő  szerveink továbbfej-
lesztései) zárt rendszert alkotnak. Legyen szó a 
kerékről, ábécéről, vagy rádióról. Közben a mi privát 
érzékszerveink nyílt rendszereket alkotnak, állan-
dóan leképezve egyiket a másikra, azon tapasztala-
ton belül, amelyet tudatnak nevezünk. Kiszélesített 
érzékszerveink, szerszámaink, technológiánk évez-
redekig zárt rendszert alkottak, és nem tudták meg-
valósítani a kölcsönhatást és ezáItal a kollektív 
tudatot sem. Ma az elektronika korszakában a tech-
nológiai eszközök egymás mellett létezésének pilla-
natnyi természete egy új világot hozott az emberi-
ség történetébe. Kiszélesedett érzékszerveink 
egyetlenegy tapasztalati síkot képviselnek, ami 
megközelíti a kollektív tudat kialakulását. Techno-
lógiánk, éppen úgy mint érzékszerveink, most meg-
követelik az egymásrahatást, és egy olyan arány-
rendszert, amely lehetővé teszi egymás melletti lé- 



tezésünket. Amíg technológiánk lassú volt, mint a 
kerék, ábécé vagy a pénz, a tény, hogy külön, zárt 
rendszert alkotnak, nem zavart senkit. Ma már min-
dent csak mint egy globális rendszer részét tudjuk 
felfogni. Napjainkig a kultúra kutatói hajlamosak vol-
tak a technológia eseményeinek izoláIására, ponto-
san úgy, ahogyan azt a klasszikus fizika tette a fizi-
kai eseményekkel (Newton mechanikája). 
A történelmi látásmód egy olyan zárt rendszer követ-
kezménye, mely szoros kapcsolatban áll a tipográ-
fiával, és ott virágzik, ahol az írás által rögzített ösz-
tönök más kulturális hagyományok ellensúlyozása 
nélkül uralkodnak. Az írás és a beszéd kölcsönha-
tásának „operatív dinamikával" végzett strukturális 
elemzése lehetővé tette Alexis de Tocqueville szá-
mára, hogy új tudományos megfigyeléseket végez-
zen a pszichológia és a politika terén. Tocquevillé-
nek lehetősége nyílt, hogy a világra mint egészre 
reagáljon. Ez az a szemlélet, ami hiányzott az embe-
riség addigi tudatából. " 
„De van egy könyv -írja McLuhan -, amely tanul-
mányomat megszabadítja az excentrizmus vádja 
alól, ez Karl R. Popper: A nyílt társadalom és ellen-
felei. Ez a mű  az antik társadalmak detribalizálásá-
nak és a modern társadalom detriba нzálásának ta-
nulmányozását tűzte ki feladatául. 
E két könyv - A. B. Lord Epikus énekese és Popper 
tanulmánya módszereit és következtetéseit közös 
nevező re hozva - tette lehetővé McLuhan gondolat-
menetének kibontakozását. Popper elemzését foly-
tatva, egyfelő l Lordhoz, másfel ő l korunk történésé-
hez kapcsolja. ,,... Mert a nyílt társadalom a fone-
tikus társadalom terméke, amelyet korunkban az 
elektronikus közeg kihaIással fenyeget. Terjedel-
mes művének első  részét Popper az antik görög tár-
sadalom detribalizálásának, és az erre történő  reak-
ció tanulmányozásának szenteli: De sem a modern, 
sem a gőrög világban nem figyelt fel a technológia 
által kiszélesedett érzékszervek dinamikájára, mint 
a társadalmak „nyitásának" vagy bezárulásának a 
tényezőire. " 

Popper nézete, hogy a törzsi, vagyis a zárt társadal-
mak kiegyensúlyozott, arányos „biológiai egységet" 
képeztek, míg a mi modern társadalmaink elvont vi-
szonyokkal működnek, helyénvaló. Minden egyes új 
technológia bevezetése felgyorsítja a társadalmi tör-
ténések folyamatát, különösen, ha az információ te-
rületéhez kapcsolódik. Egy ilyen „robbantás" a tech-
nológia területén csak a lineáris folyamatokat része-
síti előnyben. Az ilyen expanzió nem ad lehet őséget 
a koordinációra, sem térben, sem időben. Ezért le-
het alkalmazni Bergson tézisét. Minden ilyen kor 
szimptomatikus jelensége a divergencia, ebb ő l kifo-
lyólag törekvésének fő  irányzata a koordinálás, az 
összeegyeztetés. Popper munkáját elemezve 
McLuhan megjegyzi: 
„Tény, hogy az elvonatkoztatás, a zárt társadalmak 
kinyitása a fonetikus ábécé következménye. Másfe-
lől az is tény, hogy a zárt társadalmak a beszéd, 
dob, és a fül technológiájának következményei; az 
elektronikus korszak kezdetén egy globális faluba 
zárnak bennünket. A nyílt társadalom embere szá-
mára az elektronikus forradalom csak valamivel za-
varóbb, mint a fonetikus írás forradalma volt a tör-
zsek számára. " 
E változásokat Popper nem elemzi, viszont leírásá-
val tökéletes lehetőséget nyújt az elemzés számára: 
„isten előtt VI. századig ez a fejlődés a régi szo-
kások széteséséhez vezetett. Emellett egész sor 

politikai forradalmat és reagálást vont maga után. 
És nemcsak azt a törekvést eredményezte, hogy a 
tribalizmust erőszakkal megtartják, mint Spártában, 
hanem azt a szellemi forradalmat is elő  tudta idézni, 
amely a kritikus és a mágiától mentes gondolkodást 
létrehozta. De ugyanakkor egy új bizonytalanság 
szimptómáit érezhetjük. Érezhetővé vált a civilizáció 
nyomása. Ez a nyomás a zárt társadalmak szétesé-
sének, annak az állandó erőfeszítésnek a következ-
ménye, amelyet az élet egy nyílt, részben absztrakt 
társadalomban tőlünk megkövetel. A racionalizmus-
ra való törekvés eredménye, hogy lemondjunk vala-
mely érzelmi vagy társadalmi igényünkr ől, hogy 
gondoskodjunk magunkról, és vállaljuk a felelőssé-
get.  El  kell tűrnünk ezt a nyomást, mint azt az árat, 
amelyet fizetnünk kell minden tudásgyarapodás, 
józanság, segélykészség, és ezekből adódóan a 
túlélés és a nagyobb népesség elviseléséért. Egy-
szóval ez az ár, amellyel az emberiségünkért fize-
tünk."A civilizáció nyomását mindig egy új techno-
lógia bevezetése okozza. A görögöknél az írás meg-
jelenése lehetővé tette a tapasztalatok felhalmozó-
dását. Ugyanakkor kettéválasztotta az egyedi ta-
pasztalatszférát az egyéni tapasztalatra és az örö-
költ, vagyis írott tapasztalásra. Ezért írja McLuhan, 
hogy az írás terjedésével a görögöknél a szkizofré-
nia szimptómái is mutatkoznak. McLuhan figyelmét 
elsősorban az információs rendszerek kötötték le, 
vagyis az azok által kifejtett hatás a társadalom 
strukturálódására. A társadalom története folyamán 
minden egyes fejlődési szakasznak megvolt a domi-
náns érzéki térrendszere (szemlélete), amelyre a 
többit leképezte. A törzsi társadalomé az auditív 
közlési forma volt. Az antik államoktól a középkorig 
az írás közlésformája dominált. De nem mindegy, 
hogy melyik formája; a törzsi rendszer átstrukturáló-
dására csakis a fonetikus nyelv alkalmas, mert ho-
mogén leképzésre képes. Az egész társadalmi 
struktúrát saját rendszerébe tudja átvezetni, az el őző  
(auditív) rendszer egyértelm ű  leképzésével. Az 
„ázsiai termelési mód" azén nem képes túlhaladni 
törzsi rendszerén, mert írásmódja nem teszi lehet ő -
vé a beszédnek a társadalmi struktúrába való egyér-
telm ű  átvezetését (leképzését). Emiatt elmarad a 
beszéd -írás egymást továbbfejleszt ő  iterációs el-
járás, amelynek el őfeltétele a kölcsönösen egyértel-
mű  megfeleltetés. A nyomda bevezetése mégin-
kább felgyorsítja az iterálás folyamatát. Min őségi 
változások mellett a nyomda mennyiségi változáso-
kat is okoz. McLuhan szerint a legfontosabbak egyi-
ke a maga közönségének a kitermelése. Korunkban 
hasonló átszervezést okoz az elektronika beveze-
tése, a végsőkig feloldva az el őbbi rendszerek struk-
túráit. Közben minden egyes térrendszer, vagy aho-
gyan McLuhan nevezi, technológia, el őnyben része-
síti valamely érzékszervünket, s a többit háttérbe 
szorítva, egy eltorzult képet alakít ki tudatunkban. 
Mint például a nyelvvel kapcsolatban a nyelvtan és a 
logika, amelyek a nyelvi rendszer két különböz ő  mód-
szer által létrehozott struktúrái. Az írott kultúrával 
rendelkező  egyed nem képes megszabadulni elsa-
játított rendszerének er őterétő l, kultúrája gravitációs 
erejétő l, ez határozza meg gondolatmenetét a maga 
lineáris sajátosságával, ok-okozat sorrendjével, 
klasszikus logikai képleteivel és euklideszi térszem-
léletével. 
E rövid ismertetés célja a mcluhani módszer feltá-
rásának kísérlete. Módszerének és következteté-
seinek egyöntetűségét elsősorban az a britekre jel-
lemző  makacs kitartás biztosította, amely végs ő  so- 212 



ron McLuhan felfedezéseihez vezetett. Mindamellett 
az az érzésem, hogy McLuhan a feltárt struktúrát 
nem volt képes kell ő  pontossággal meghatározni, és 
ha módszerét organikus rendszerre alkalmazta, 
hadd éljek az összehasonlítás lehet őségével, ana-
tómiailag nem határolta körül a feltárt szerveket, s őt, 
el sem helyezte őket a szervezetben. McLuhan min-
den igyekezete ellenére, hogy elkerülje a néz őpont 
merevségét, benn maradt az információs rendsze-
rek egyoldalú szemszögében. Nem elhanyagolha-
tóak azok a mulasztásai sem, amelyek a kvalitatív 

értékelések mellőzésének a következményei. Nincs 
szó a nyelv belső  (immanens) tartalmáról, annak 
következményeirő l, a leképzések tulajdonságairól. 
Organikus szemlélete mellett nem figyel fel az infor-
máció alapvető  lehetőségére, az öröklődési mecha-
nizmus kialakulásának kézzelfogható jelenlétére. 
McLuhan gondolatmenetének fontos pontjai azok 
a találkozások, amelyek a történelmi változások 
szereplő i és McLuhan következtetései között jöttek 
létre. 
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A SAROKBA SZORÍTOTT KÜZDELME 
ÉLETHALÁLHARC 
AZ EURÓPAI EMBER KETTŐSSÉGE 
EBBŐL AZ ÖSZTÖNSZERŰ  
ÉLETHALÁLHARCBÓL ERED 
Odüsszeusz a múltat igyekszik visszaállítani, és küzdelmét ez az 
eltökélt „vagy-vagy" élethalálharc jellemzi. 
Mindent megengedettnek ta rt  annak érdekében, hogy múltját, 
szeretett hazáját, biztonságát visszanyerje. 
Ez a kettősség határozza meg az európai embernek önmagához, 
más népekhez és a természethez való viszonyát. 
A spanyol hódítók az Amerikából hozott kincseket a Szent Római 
Birodalom megmentéséért vívott harcokban pazarolták el. Két-
ségtelen, hogy e kincsek megszerzése ÉLET-HALÁL kérdése volt 
számukra: csatáik kíméletlenek és embertelenek voltak, hiszen a 
király nevében és egy szent cél érdekében cselekedtek. 
Az összeharácsolt kincs végre Európába került. 
Albrecht Dürer a következ őképpen írja le, amit V. Károly udvará-
ban látott: 
Láthattam amit az Új Aranyföldről (Mexicóból) a királynak hoz-

tak: A nap képmását színtiszta aranyból, melynek átmérője meg-
haladta az egy öl hosszat, egy ugyanakkora és ezüstből készült 
holdat, edényeket, fegyverdíszeket, fegyvereket, amelyeknek 
látása csodával vetekedett. Mindezeknek az értéke oly hatalmas 
volt, hogy azokat mintegy 100 000 aranyra becsülték. Eddig még 
soha semmit sem láttam, ami így eltöltötte szivemet. 
Voltak közöttük művészi alkotások, amelyeknek tökéletessége 
őszinte csodálatra inditott e távoli földrész népei iránt. "' 
Ez az egyetlen számottev ő  hozzászólás maradt ránk. 
Amikor a templomok és a sírok kincsei kiapadtak, megkezd ő-
dött a harc a „természet er ői" ellen - tudomásunk szerint ez is 
ÉLETRE-HALÁLRA. 
Hogyan látta az európai ember az amerikai kontinenset? 
Mivel találta magát szemben? 
Dél-Amerikában az Andesz hegyláncaival, ahol az őskori városok 
6500 méter magasságban épültek a tenger szintje fölött. 
Mexicó hegyvonulataival, Észak-Amerika hatalmas síkságaival. 
Múltjától, hazájától, biztonságától a Nagy Óceán választotta el. 
A fölvilágosodás korabeli els ő  magyar útleírásban ezt olvassuk: 
„Borzasztó mély mormolás hallatszott fel, magas párafelleg 
emelkedett, s tornyosodott lebegésében a mélység felett. Egy 
tenger zuhant le a szirtek tetejéről, s alatta tejszín habozón pezs-
gett és hánykódott a szikladarabok között. "z 
Egy másik útleírásban ez áll: 
Bámulva járattuk szemünket e természet remekén, s elragad-
tatva csaknem mindhárman egyszerre kiáltottunk: „Ó, fönsé-
ges! "3  

A természet zord hatalmassága olyan elemi er ővel hatott, olyan 
aránytalan túlerőnek tűnt, hogy ösztönszerű  védekezésre indítot-
ta azt, aki szembekerült vele. 
Ezen a világrészen a vak rémület határán lév ő  önkéntelen szem-
behelyezkedés határozza meg a fehér embernek a természethez 
való viszonyát. Ez az alapja annak az eltökélt fölfogásnak, hogy le 
kell győznünk, uralkodnunk kell a természet er ő i felett. 
Ehhez az élet-halál küzdelemhez hozzátartozik még az európai 
embernek az a tapasztalata, hogy az életben maradás küzdel-
mében mindig a túlél ők igazsága szentesül, majd a következ ő  
győztes igazsága és igy tovább. Ez így volt a k őkorszaktól kezdve 
mind a mai napig. Aurdrey szerint Káin leszármazottjai vagyunk. 
Ezt bizonyítja történelmünk, valamint Európa madártávlati táj-
képei. 
Ahhoz, hogy Európa tájai visszanyerjék „eredeti alakjukat", ezer 
és ezer esztend őre lenne szükség. Van amit sohasem tudnánk 
visszaállítani, de azt hiszem, már nem is tudjuk, hogy mi az, amit 
vissza akarunk állítani. 

AZ AMERIKAI ÁLOM VÉGEREDMÉNY-
BEN AZ EURÓPAI ÁLOM 
„Semmit sem tehetek. 
E beton pusztán letaglózva fekszem 
Mint a bölények. 
Csontjaimat a gépkocsik kipufogójának, 
És a gyárkémények füstje szárítja. 
Hol lelek egyetlen fenyőt, amely a természet 
Igaz zöld színét tükrözi? 
Belepte őket az ipar piperepora, 
És Dávid csillaga. 
Lincoln fillérei a füvek, 
Roosevelt tízfilléresei a suhanó canoe. 
Átkozott európai fattyúk, 
Átkozottak valamennyien." Duke Redbird 	21 



A természet legyőzéséhez tartozott az amerikai indián is, aki itt 
megtanult a természettel élni, nem helyezkedett vele szembe, 
része volt a természetnek. 
Az indián sorsa tehát összefügg a fehér embernek a természeti 
erőkkel vívott harcával ezen a kontinensen. 
Jellemző , hogy a fehér ember nem tudott mit kezdeni az indiánok 
kal. Nem csak arról van szó, hogy az indián nem tudott beleillesz-
kedni a fehérek világába, a fehér ember „élet-halál" felfogása sem 
talált helyet a számára. A rezervátum (füves gy űjtátábor) fogalma 
kínálkozott kényszermegoldásként. 
A kipusztulás vagy a teljes beolvadás lett volna a logikus. 
Az a tény, hogy az indiánok 500 év után még mindig itt vannak, 
nem annyira az említett elvek hiányosságát bizonyítja, sem a fe 
hérek módszertelenségének tanújele, hanem inkább arra utal, 
hogy úgy látszik, az indiánok túl sokáig éltek túl közel a termé 
szethez, és élnek ma is, szinte függetlenül a fehér ember behatá-
saitól. 

KOLUMBUS INDIÁT AKARTA ELÉRNI, 
ÉS AMIKOR ÚTKÖZBEN AMERIKÁBAN 
KÖTÖTT KI, AZ ITT TALÁLT 
BENNSZÜLÖTTEKET INDIÁNOKNAK 
NEVEZTE EL 

Ha történetesen Kínába igyekezett volna, akkor ma amerikai kí-
naiakról beszélnénk. (?) 
Maga a „bennszülött" (native) szó is használhatatlan és el ő íté-
letekkel terhelt, raffiacsörg ős, félmeztelen, orrdíszes zöngése 
miatt. Tudvalevő , hogy szavaink elárulnak bennünket, és a továb-
biakban, bár tolldísz és tomahawk nélkül, mégiscsak az „indián" 
szót használjuk, mert az általuk írott könyvek is azt használják. 
Az indiánokkal kötött szerződések sorozata részletesen megha-
tározza az indián fogalmát, jogait és állítólagos kiváltságait, 
amelyek a szerződés többi pontjaival egyetemben vég nélküli bo-
nyodalmak és viták tárgyát képezik. Az utóbbi tíz évben maguk az 
indiánok láttak hozzá helyzetük tisztázásához és ma már kiala-
kulóban van egy világkép önmagukról: 

duke 
redbird 
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A vörös ember vagyok. 
A tó az erd ő  és a hegy fia. 
Mit nyújt nekem az aszfalt? 
A beton és a tégla? 
Mit nyújt az autó? 
Legyek hálás e fönséges javakért? 

A vörös ember vagyok. 
A patak a lombok és a fák fia. 
Mit nyújt nekem a drága kristály és porcelán? 
Az arany és a gyémánt. 
Mit nyújt nekem a pénz? 
Miért esedezzek ez égi javakért? 

A vörös ember vagyok. 
A föld a víz és az ég fia. 
Mit nyújt nekem a selyem és a bársony? 
A nylon és plasztikus anyag? 
A te vallásod mit nyújt nekem? 
Térdre miért boruljak? 
Miért zengjek imát? 

Én a vörös ember vagyok. 
Rádtekintek fehér testvérem 
És azt mondom. 
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„Igaz, hogy a primitív ember jóban és rosszban is egysz erűbb és 
gyerekesebb mint mi vagyunk. Ez azonban öПmagaban véve 
nem hat ránk különösebben. A primitív ember világát vizsgálva, 
bámulatos idegenszerűségével ejt meg bennünket. 
Eddigi elemzéseim alapján ez az érzés abból ered, hogy az ar-
chaikus ember alapföltevései merőben különböznek a miénktől, 
ha élhetek a kifejezéssel — Ű  más világban él. 
Amíg alapföltevéseit nem ismerjük, talány számunkra. Amint 
azonban azokat tisztázzuk, minden viszonylagosan könnyen 
megérthető . 
Azt is mondhatnánk, hogy amint önmagunk alapföltevéseit meg-
ismerjük, a primitív ember léte érthetővé válik a számunkra. "" 

Indiánnak lenni olyan személyt jelent, aki különleges módon vi-
szonyul önmagához és a természethez, aki vele született ezzel a 
világrésszel. Az indiánok felismerték a kívül levés el őnyeit, elő -
ítéleteik és intuícióik folytán, és nem kerültek olyan helyzetbe mint 
az amerikai négerek, akik a fehér ember világában akarnak érvé-
nyesülni, és részesei akarnak lenni a fehér ember hatalmi rend-
szerének. 
Ez volt az egyik oka, hogy az indiánok sohasem voltak rabszol-
gák. A spanyoloknak, franciáknak és angoloknak olcsóbb volt 
Afrikából szállítani a rabszolgákat, mint az indiánust munkára fog-
ni. Az indián ma sem munkát akar. Tartalmas szerepet akar vál-
lalni. 
„Mi nem akarunk kanadaiakká válni, mi nem keresünk egy nem-
zetet, ahova tartozzunk. Mi nemzet vagyunk. " 5  

AZ EGYETLEN JÓ INDIÁN 
A HALOTT INDIÁN 

„Rendóri önkény, hozzá nem értó illetékesek, jogi igazságtalan 
ságok, romboló nevelési módszerek, faji megkülönböztetés, ér-
zéketlen politikusok, akik a tőlünk elforduló társadalmi rend 
eszméit képviselik. Napjában ezekkel a valóságokkal találja ma-
gát szemben az indián. 
Igenis, az egyetlen jó indián ma is a halott indián, nem a testben, 
hanem a lélekben és társadalmi mivoltában halott. "6  

„Nincs idő  
Egyszeregyekre és elméletekre. 
Politikára és egyházra. 
Nincs idő  udvarias hajlongásokra. 
Milyen közel vagy a földhöz. 
Mily mélyre hajoltál. 
A megnyúlt árnyak között 
Csak egy kő  vagy most. 
Ifjúságod ragyogó napja letűnt 
A sivár láthatáron. 
Utolsó sugarai képed délibábját 
Vetítik a sivatag fölé" 

Duke Redbird 

KEDVES JÓ BARÁTAIM 

Dan George Főnök beszéde 

„Mintha csak tegnap lett volna, hogy az ember a holdba utazott. 
Vajon meg tud-e állni annak kietlen felszínén? 
Elbűvöl, hogy az ember ilyen sebességgel száguld, és ilyen mér 
hetetlen messzeségeket jár be. 
Ám, ha ők messze utaztak, én még messzebbre, és ha ők sebe-
sen haladtak, én még sebesebben, mert én ezer évvel ezelőtt 
születtem... az íj és a nyíl világában. 
Egyetlen emberöltő  leforgása alatt, korszakokat átsüvöltve, az 
atombomba korában találtam magam. 

Az íjtól az atombombáig nagyobb a távolság, mint innen a hol-
dig. Olyan világban születtem, amelyben az emberek annyira 
szerették a természetet, hogy úgy szóltak hozzá, mintha annak 
lelke lenne. 

„Moccaszinom nem lépdelt a nagy erdők fái közt, 
Lábszárellenzőmet nem horzsolta szederinda s páfrány. 

Az én szelencémbe nem töltöttek 
Gyógyírt, gyökeret, illatos füveket. 

Kezeim nem dédelgettek szürkepelyhes madarat. 
Szemeim nem ölelték észak aranyszivárványát. 



Hajam nem díszítette sastoll. 

De álmaim ezek, szivem egy velük, 
Illatuk a lelkem ölelik. 

Duke Redbird 

Emlékszem, amikor egész fiatalon apámmal az Indián folyón 
fölfelé haladva a nap tüzes sugarai beragyogták a Pai-nei-nei 
bérceit, és ő  köszönődalát énekelte. Énekelte az indián szót, kö-
szönet, oly halkan, oly lágyan. " 

Az indián számára az ének a Nagy Szellem sugallata, amely az 
életet dicső íti: 

A hatalmas tengerekből jövök, 
Az sodor mint a füveket 
A nagy folyd. 
A föld, a szél. 
A nap megigéz. 
És szívemet örömmel tölti el. 

Uvavnuk sámán éneke 

.. Népek jöttek. Özönlöttek, mint a mindent elsöprő  hullámok, 
sodorva magukkal az évek áradatát... és én fiatalon a huszadik 
században találtam magam, de mi nem voltunk része ennek a 
hullámverésnek. 
Örvényként sodródva körbe-körbe, rezervátumokban megreked-
ve, elszigetelt telkeken tengődve, a valóság szürke habjaiban 
tántorogva. " 

A spanyol conqistadorok az életben maradt indiánok nagy részét 
elhurcolták, és kezdetét vette a földarabolás és a szétszóródás. 
A vallás, a politika és az iskolarendszer kikezdte az indián társa-
dalom erkölcsi szövevényét, megbontotta értékrendszerét. 
A szent helyeket földúlták, megszentségtelenítették és kifosztot-
ták. 
Peruban maga az egyházi hatóság vezetője adta meg a jelet 
a nagy Inca főnök, Atahuallpa elfogatására... 
Közép-Amerikában egy püspök rendelte el a Maya í vások és köny-
vek megsemmisítését. 
A hódítókat és a kalandorokat a telepesek követték. A jövevénye-
ket az indiánok pártfogásba vették, élelmet és ellátást biztosítot-
tak számukra. Átsegítették őket a kezdeti évek nehézségein. 
Megosztották velük tudásukat és tapasztalataikat. 
Amint a telepesek száma növekedett, mind több és több földet 
igényeltek. Csordáik elfoglalták a vadak itatóhelyeit,' falvaik és 
városaik tönkretették a vadászterületeket. 

Ami eddig magánvállalkozás volt, az rendszerezett állami tevé-
kenységgé alakult. Mind a telepesek, mind a kormány az indián 
területek kisajátítását szorgalmazta. 
A fehérek szájhagyománya büszkélkedve emlékszik meg arról, 
hogy csak annyi földet kértek az indiánoktól (veteményeskert lé-
tesítésére), amennyit egy marhabőr eltakar. Amikor az indiánok 
ebbe beleegyeztek, a fehérek szíjakra hasogatták a marhab őrt 
és ezekkel kerítették el a nekik szánt földet, amely így sokkal 
nagyobb I@tt. Manhattan és Toronto területeinek megvétele is ha-
sonlóképpen történt. A barbár kor erkölcsei cinikus csínytevések 
ké aljasulnak a napóleoni törvénykönyv korszakában. 
A hadsereg erőszakkal hurcolta el területeikrő l az indiánokat, 
gyűjtőtáborokba, majd rezervátumokba telepítették őket. 

„ A folyókés patakok szövevényes sikságait mi sohasem tekintet-
tük vadonnak. Ez csak a fehér ember számára volt »vadon«, ez 
csak az ő  számukra volt »vadállatoktól nyüzsgő« és »vad népek« 
lakta terület. 
Számunkra a föld szelíd volt és a Nagy Szellem  áldásaiban 
bővelkedő . 
Amikor a szakállas ember megérkezett keletről és erőszakos dü 
höngéseinek igazságtalanságai nyomán az állatok megfutamod -
tak előle, értettük meg, mit jelent az a szó, hogy i»vad«. " 

Luther, Oglala és Sioux 
Főnök 

Átkozott kanadai hód, gátlásos kifejez ő  
erő ink jelképe 

Marshall McLuhan 

„Fiam, ne légy olyan mint a hód, 
Magad számára gátat ne emelj, 
Mert a fehér ember összehord, 
Téglát, követ, homokot 
Míg eltorlaszolt értelme posványát 
Undorító lények lepik el, 
Melyek nyugodni nem hagyják, 
S ő  teremtőjéhez esedez: 

Uram, szabadíts meg gátlásaimtól." 
Duke Redbird 

„A fehér ember nem érti az indiánt, mert nem érti ezt a világrészt. 
Elzárkózott annakkialakulási folyamataitól. Élete fájának gyökerei 
még nem kapaszkodtak meg a televényben. Még mindig ősi fé-
lelmei bántalmazzák. A határterület életveszélyei még élnek tu-
datában, annak mérhetetlensége még nem hajtott fejet megtett 
utai és fürkésző  szemei előtt. 
A perzselő  sivatagokban és a zord hegytetőkön elvesztett őseinek 
emlékei kísértik. 
Az európai ember még mindig idegen és jövevény. Még mindig 
gyűlöli azokat, akik életútját itt kérdőre vonták. 
Az indiánokban ébren van a föld szelleme, és az lesz mindaddig, 
amig az másokat is megigéz és azok meghallják ütemét. 
Az embernek újra és újra kell születnie, hogy hovatartozását 
meglelje. Teste ősei csontjainak porából lészen." 

Luther Főnök 

Hovatartozásunkba vetett hitünk megingott. Valóságérzé-
sünk eltompult. Szégyeltük saját kultúránkat, amelyet ti meggya-
láztatok. Jövőnkbe vetett hitünk szertefoszlott és többé-kevésbé 
így élünk mind a mai napig. 

Azt hiszem, hogy a hirtelenség okozta ezt az állapotot. Nem volt 
időnk, hogy ezekhez a kitörő  változásokhoz alkalmazkodjunk. 
Nem volt időnk arra, hogy a huszadik század fejlődéseit meg 
rágjuk és megemésszük, és ez gyomrunkat hányásra ingerelte. 

Tudjátok, mit jelent horgony nélkül hánykódni? 
Tudjátok, mit jelent visszataszító és ocsmány környezetben élni? 
Azok megtörik a lelket, mert az emberi léleknek szüksége van a 
szépségre és a meghittségre. 
Az emberek segíteni igyekeznek rajtad, de azt nélküled teszik, 
mert te viszonzásul semmit sem nyújthatsz. Fajtád megalázva és 
teher lévén az ország számára. " 216 



.. Holdtölte és napkelte nem ragyog 
Rézbőrű  gyermekeinkre. 
Szemeim nem látott látomást idéznek, 
Ajkam és értelmem parázsló látomásait: 
Népeink győzelem nélküli csatákban esnek el. 
Testem hathatós gyógylrért esedez, 
Szemeim whyskitől üvegesek. 
Agyam vérzik, szívem eped, 
Mert dohány füstje kavarog, 
És én gyenge` vagyok. " 

A hivatalos történetírás ragaszkodott a „mi" és az „ ők" megjelölé-
sekhez. Olyan részleteket tartalmaz, hogy „mi" meg kell, hogy ta-
nítsuk, meg kell, hogy térítsük azokat az aljas és vérszomjas 
„vadakat", meg kell mutatni „nekik" a krisztusi utat, meg kell 
„őket" mentenünk. 

„Én a vörös ember vagyok, 
rádtekintek fehér testvérem és azt 
mondom: 
ne válts meg engem a gonosztól, váltsd 
meg önmagad." 

~ 
~а 	а  
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A napjainkban elhangzó bírálatok csak szavakban különböznek 
a régiektő l. Most már nem a megszabadításról beszélnek, hanem 
a társadalmi szabályok betartását követelik meg t ő lük. 

„Ha úgy vélem, hogy az indián másfajta ember, megbélyegeznek, 
és ezt saját lelki nyugalmuk érdekében teszik. 
„AZÉRT, MERTÉN UGY ÉRZEM, HOGYAZ INDIÁNOKBAN VAN 
VALAMI EGYEDÜLÁLLÓ, ÉS HOGY M/ K ŰLÖNBÖZÖEK VA-
GYUNK, AZ ÖRDÖGBE IS, HÁT KÜLÖNBÖZŐEK VAGYUNK, 
EZÉRT MÉG NEM VAGYOK FAJGYŰLÖLŐ ". 

Duke Redbird 

.. Talán nem voltak használható jáгtasságaink, de senkinek 
sem volt türelme velünk szemben. Félredobattunk, mint együ-
gyűek és tanulásra alkalmatlanok." 

A nemzetek szívesen hivalkodnak maradandó alkotásaik és 
kiemelkedő  egyéniségeik fölsorolásával: 
Az inka, a maya és a toltee építészek városokat, piramiskokat, hi-
dakat és erődítményeket terveztek és építettek. Az inka városok: 
Cuzco, Chan Chan, Vilcapamanceri, Tiahuanaco, Pachacamec 
és Machu Pichu 6500 méter magas hegygerincek vonulataira 
épültek. 
Mexicóban ott van Teotihuacan (a „Teo" szókezdet, mint a görö 
göknél is, istent jelent, ám a hasonlatosság véletlen) (?), Chi-
chen Itza, Mayapan. 
Amikor a spanyolok 1519-ben megérkeztek Tenochitlan (a mai 
Mexico City területén) lakosságának számát 500000 és 1 000000 
főre becsülték. A városban makulátlan tisztaság volt és vízveze-
tékkel rendelkezett. Az utak hossza az országon keresztül elérte a 
3500 kilométert. 
A mayák ismerték a nullára alapozott számrendszert és  2/10000  
másodpercnyi pontosságú naptáraik voltak. 
Az indiánus matematikus, várostervez ő , országépítő , harcos és 
művész volt, és mindegyik feladatát kiemelkedő  tökéletességgel 
látta el. 

Mindenekelőtt földm űvelő  volt: a világon fogyasztott élelem fele 
az Andesz és Közép-Amerika vidékeir ő l származik. 

Pachahutec országépítő , hadvezér, törvényhozó, bölcsész és hu-
manistá volt. Plato bölcs királya. 
Fölsorolható még Tupec, Xolotl, Montezuma és a közelmúltból 
Benito Juarez (Zapotec), Mexicó minden id ők legnagyobb állam-
férfia. 
Észak-Amerikában, sequoia, egy Cheroke, aki félig írástudatlan 
lévén, megszerkesztette népe ábécéjét. A Mohawk Degonavita, 
aki belátva a bels ő  háborúskodás romboló hatását, megalapította 
az Öt Nemzet bels ő  szövetségét. Azóta a világ számos országa 
tanulmányozta és részben alkalmazta ezt az elgondolást. Tecum 
seth, Kanada hősi védelmezője volt. 
Történelmi egyéniségek még: József Főnök, Vörös Mente, Kis 
Teknős, Brant József és Geromino. 

Mit érez az, akinek önmagába vetett hite megingott? 
Nem tudhatod, mert ennek keserűségét sohasem érezted. 
Megmondom, mit érez. Azt, hogy a holnaptól semmit sem vár, 
rezeгvátumot jelent számára, amely olyan mint egy roncstelep." 

Megbélyegezzük „azokat" a piszkos, részeg indiánokat, mert 
nem szedik össze az eldobált sörösüvegeket, vagy a kutyáknak 
odavetett csontokat, mert nem nyírják a füvet, nem javítják meg 
betört ablakaikat. 

.. A szépség a lélekben halott és külsőségeiben vajon miért mu-
tassa szépnek azt, ami belül kihalt és sivár? Lerészegedni, hogy 
a keserű  valóságot a fontosság érzése töltse be, és arra ébredni, 
hogy a kijózanulás áruló b űntudata az ürességeket még mé-
lyebbre vájta. " 

VAN-E EGYÁLTALÁN VALAMI AZ ÉN VI-
LÁGOMBAN, AMIT MEGBECSÜLSZ? 

Gyere, szólítasz meg, váljunk eggyé. Hogy mehetnék? ... Méltó-
ság nélkül... Nincsenek ajándékaim. Koldusként jöjjek tehát, és 
fogadjam el mJndеnható kezed ajándékait? 
A VILÁGFALU 	 A TÖRZSKÖZÖSSÉGI TÁRSADALOM 
A TELJES RENDSZEREK 	A KOZVETLEN DEMOKRACIA 

A KÖZÖS JÖLÉT ÁLLAMA 	 A BIZTOSÍTOTT 

ÉVI JÖVEDELEM 

4000 ÉVE 

INDIÁN FOGALMAK VOLTAK 
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„Mindig megvolt mindenünk, gyermekeink sohasem éheztek, 
népünk soha semmi szükséget nem érzett. A Szikla folyó sodrá-
sai elláttak bennünket hallal és földünk termékeny lévén, mindig 
bőségesen termett... 
Falvaink száz meg száz éve virágoztak... 
Ha valaki akkor megjövendölte volna, hogy ide jutunk, senkisem 
hitt volna neki.” 

Fekete Sólyom 
A Sauk és a Roka indiánok főnöke 

Meg kell, hogy találjam önmagam. Még várnom kell, amíg 
szükséged lesz valamire, ami az enyém." 

AZ INDIÁN MEGTANULT EZEN A FÖLD-
RÉSZEN ÉLNI. 
MEG KELL A FEHÉR EMBERT TANÍTANI 
A MI ÉLETMÓDUNKRA, MERT HA NEM, 
MINDNYÁJUNKAT MEGÖL 

A BESZÉDNEK VÉGE, KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMETEKET ÉS A MELEGSÉGET, 
AMELLYEL FOGADTÁTOK. 

„E vörös nemzet lenyugvó napjának 
Tört sugarai 
Gyémántfényű  lelkeket hullatnak 
A vizi utakra, 
Én haláldalomat éneklem, 
Mert nem tudom elviselni, 
Hogy e büszke nemzet elvész 
A galádság torkában. 
Szólj dobom, 
Hangosan és tisztán, 
Mert ezer jet robaja, 
Hárommillió autó zöreje, 
Ötmillió gép zakatolása 
Elnyeli hangodat. 

Duke Redbird 

„Mexicóban történt meg velem először, hogy nem éreztem ma-
gam kisebbségnek, itt mindenki rám hasonlított. 
Az igazi élmény számomra a nap temploma volt. O tt  állva, hatal-
mas erőt éreztem és odafordultam indián barátomhoz: 

EZ AZ OTTHON VAGYUNK 

Úgy tűnt, hogy itt már jártam. Egy másik időben, talán papként. 
A tény, hogy otthonomtól 4000 mérföldre, itt állok a piramis alap-
zatánál, különleges jelentőséget nyert a szememben. Nem vélet-
len, hogy én most itt vagyok, valamiképpen egy út vezetett ide, és 
megértettem, mit jelent indiánnak lenni. 
Nem éreztem keserűséget afölött, hogy ez a város romokban he- 
ver. Egy magasabb fokon megértettem, hogy ez a test teljesít- menye." 

 

EZEN A TÉREN EZ A NÉP ELÉRTE A VÉGS6KET ÉS EZ IGY VAN 
RENDJÉN 

NEKÜNK TÖBBÉ NINCS SZÜKSÉGÜNK PIRAMISOKAT ÉP( 
TENI A NAPNAK ÉS A HOLDNAK 

Nem könyörgünk jogainkért és nem is hálálkodunk, mert 
megfizettünk értük... Istenem, milyen elképesztő  árat fizettünk" 

A KÖNNYEK ÚTJA 
Az Egyesült Államok hadserege 14000 indiánt üldözött el föld-
jükrő l, szuronyszegezve, télvíz idején. A 14000-bő l csak 4000-en 
maradtak életben, hogy Oklahomában az indián gyűjtőtáborok 
államában új életet kezdjenek. 
A Patawatomi indiánok is megjárták a „könnyek útját" 150 évvel 
ezelőtt, amikor elődeik az Egyesült Államokból a kanadai Onta-
rióba menekültek, 2000 férfi, nő  és gyermek lelte halálát a meg-
duzzadt jeges örvényekben, amikor canoik egy hirtelen keletke-
zett viharban fölborultak. 

József Főnök 500 öreget, nőt és gyermeket vezetett a biztonság 
felé. A hadseregtő l üldözve több mint 1000 mérföldet tettek meg 
úttalan utakon. Ehesen és a hidegtő l elcsigázva, 30 mérföldnyire 
a biztonságtól egy rövid összecsapás után megadták magukat. 
A Beothuksokat és a Paquotokat teljesen kiirtották és területeiket 
elrabolták. A Mandanok már csak az emlékezetben élnek. 
„Fizettünk megverten, szegénységgel és megaláztatásokkal. Ti 
kegyesen meghallgattatok és szívetek mélyén talán segíteni sze-
retnétek rajtunk. 
Nem tudom, mit tehetnétek értünk, és mégis oly sokat tehetni-
tik... 
Ha találkoztok gyermekeinkkel, tiszteljétek mindegyiket azért, ami: 
a fönséges isten gyermekeként és testvér gyanánt ezen földön, 
mert végső  fokon talán minden ide vezet..." 



JEGYZETEK 

EPILÓGUS 

Ixtlilxochitl indián herceg a spanyolok által megszállt Mexicóban a 
múltról regélt. 
Fölvázolta népének történetét. Értesüléseit a szájhagyományokra 
alapozta, de azok meglep ő  tényszerűséggel hatottak. 
Tula városáról regélt, amelyet a Toltecek alapítottak. Szerinte 
ezek ismeék az írást, naptárakat szerkesztettek, palotákat és 
templomokat építettek. Törvényeik igazságosak voltak és valló 
suk mentes volt koruk kegyetlenségeitő l. Birodalmuk 500 évig 
állott fenn. Bukását a bels ő  viszály és pártoskodás okozta. Regé-
léseit sokáig nem vették komolyan. 

Elsőnek Desire Carney, francia régész végzett ásatásokat Ixtlilxo-
chitl írásai nyomán és a Tula de Allende piramisa került föl-
színre. A mexikói régészek csak a második világháború alatt 
kezdtek hozzá az ásatásokhoz (amikor a világ másutt a meglev ő  
városok lerombolásával volt elfoglalva). 
Az ásatások eredményeként az egész régészvilág fejet hajtott 
Ixtlilxochitl herceg el őtt. Schlieman igazolta így Homéroszt, és 
Layard a bibliai utalásokat. Az elképedt régészek meglelték Tulát, 
a Toltecek első  városát. 
Jól megő rzött domborm űveket és szobrokat már másfél méter 
mélységben találtak, majd eléjük tárultak a nap és a hold pirami-
sai. 
A Toltec m űvészet egymást követ ő  korszakai kerültek napvilágra. 
Kiderült, hogy Mexico City lakosai pár száz éve a piramisok között 
éltek, anélkül, hogy errő l tudomásuk lett volna. Piramisok hever-
tek lábaiknál. 

ÖNMAGUNK ALAPFÖLTEVÉSEI IS A 
LÁBUNK ELŐTT HEVERNEK, ÉLET ÉS 
HALÁL KÉRDÉSE, HOGY AZOKAT MEG-
LELJÜK. 

AZ INDIÁNOKBAN ÉBREN VAN A FÖLD 
SZELLEME ÉS ÍGY LESZ MINDADDIG, 
AMÍG AZ MÁSOKAT IS MEGIGÉZ ÉS 
AZOK MEGHALLJÁK ÜTEMÉT. 

A TERMÉSZET HATALMASSÁGA EZEN 
A VILÁGRÉSZEN NEM KÉRLEL, PA-
RANCSOL. 

„MEG KELL A FEHÉR EMBERT TANÍTA-
NI A MI ÉLETMÓDUNKRA, MERT HA 
NEM, MINDNYÁJUNKAT MEGÖL." 

„Igaz-e, hogy csak a földön élünk? 
Nem örökké, csak rövid ideig itt a földön. 
A drágakő  is megreped, 
Az arany is eltörik"  
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tzvetan 
	narratív 

todorov 	transzformációk 

Az irodalom megismerését minduntalan két ellent-
mondó veszély fenyegeti: vagy létrehozunk egy egy-
séges, de meddő  elméletet, vagy megelégszünk a 
„tények" leírásával, gondolván, hogy minden kis 
elem részévé válik majd az irodalomtudomány óriási 
építményének. Így van ez például a m űfajokkal. 
Vagy körülírjuk a m űfajt, amilyen az valamikor volt, 
vagy amilyennek a hagyományos (irodalmon túli) 
kritika elfogadta: az óda vagy az elégia „léteznek", 
mert ezek az elnevezések megtalálhatók egy kor kri-
tikai tanulmányaiban. De akkor feladjuk egy új m űfaj-
rendszer kialakításának minden reményét. Ha vi-
szont az irodalmi tény lényeges sajátosságaiból 
indulunk ki, és megállapítjuk, hogy ezeknek külön-
féle kombinációi a m űfajok, a kiábrándító általáno-
sítás szintjén maradunk: a lírai, epikus és drámai 
műfajra való felosztás szintjén. S képtelenek va-
gyunk megmagyarázni, miért nincs egy olyan m űfaj, 
amelynek elégikus ritmikai szerkezete vidám témá-
val párosul. Egy m űfajelméletnek viszont az acélja, 
hogy megmagyarázza a létező  műfajok rendszerét: 
miért ezekét, s nem másoké#? Az elmélet és a leírás 
közötti távolság leküzdhetetlen. 
Más a helyzet az elbeszéléselmélettel. Propp meg-
jelenéséig csak egy-egy elbeszélés bels ő  felépíté-
sére vonatkozó, időnként finom, de rendszerint kao-
tikus megjegyzésekkel rendelkeztünk. á száz orosz 
tündérmese alapján meghatározta az elbeszélés 
szerkezetét - legalábbis kísérletét általában így ér-
telmezik. Az ezt a kísérletet követő  munkák nagyban 
hozzájárultak Propp hipotézise belső  egységének 
megszilárdításához, másodsorban annak az ű rnek 
a kitöltéséhez, amely az ő  általánosítása és az 
egyes elbeszélések változatossága között tátongott. 
Eljött a nap, amikor az elbeszéléselemzések legsür-
gősebb feladata éppen e kettő  köze lett: az elmélet 
pontos megjelölése, az olyan „átmeneti" kategóriák 
kidolgozása, amely többé nem az általános, hanem 
a m űnemi, illetve nem a m űnemi, hanem az egyes 
esetek sajátosságainak leírásával foglalkozik. 
A továbbiakban az elbeszéléselemzés egy olyan új 
kategóriáját vezetjük be, amely „átmeneti" jelleg ű : 
a narratív transzformációt. Három szakaszban tár-
gyaljuk. Már meglévő  elemzésekre támaszkodva 
kezdjük, és igyekszünk rámutatni e kategória hiá-
nyára és nélkülözhetetlenségére. A második mozza-
nat m űködésének és változatainak rendszeres 
(szisztematikus) leírása lesz. Végül rövid áttekintést 
nyújtunk, néhány példa alapján, a narratív transzfor-
máció fogalmának alkalmazási lehetőségeirő l. 
Hadd szóljunk néhány szót e tanulmány általános 
kereteirő l. Megő riztük a szöveg verbális, mondattani 
és jelentéstani szempontjainak megkülönböztetését 
(a Decameron nyelvtana); azoknak a transzformá-
cióknak, amelyekkel itt foglalkozunk, mondattani 

szemlélet az alapja. Ezenkívül különbséget teszünk 
az elemzés következő  szintjei között: az állítmány 
(vagy motívum, vagy funkció); a mondat; a szekven-
cia vagy szólam; a szöveg. E szintek tanulmányo-
zása mindig a felső  szinthez viszonyítva lehetséges: 
az állítmányé például a mondat keretein belül, a 
mondatoké a szólam keretein belül és így tovább. Ez 
a szigorú elhatárolás az elemzésre vonatkozik, nem 
az elemzés tárgyára; még az is el őfordul, hogy az 
irodalmi szöveg meghatározásakor lehetetlen meg ő -
rizni a szintek önállóságát. Tanulmányunk tárgya az 
elbeszélés, de nem az irodalmi elbeszélés. 
Tomasevszkij volt az els ő , aki megkísérelte felállíta-
ni a narratív állítmányok tipológiáját. Annak a szük-
ségességét hangsúlyozza, hogy „a motívumokat 
aszerint kell rangsorolni, hogy milyen objektív cse-
lekményt írnak le", és a következ ő  kettéosztottságot 
ajánlja: „A helyzet változását előidéző  motívumokat 
dinamikus motívumoknak, a változást nem eredmé-
nyezőket statikus motívumoknak nevezzük. " Ezt az 
oppozíciót átveszi Greimas is, aki szerint: „az állít-
mányokosztályát egy új felosztási elv, a »statizmus« 
és »dinamizmus« éllentét alapján kell meghatároz-
ni. Aszerint, hogy a »statizmus« illetve a »dinamiz-
mus« szemémát foglalják-e magukba, az állítmányi 
szemémák felvilágosítást nyújthatnak a cselekvő  ál-
lapotáról, illetve a vele kapcsolatos folyamatokról". 
Megemlítünk itt két hasonló ellentétet, amelyek 
azonban nem ugyanazon a szinten találhatók. Propp 
(Bédier nyomán) megkülönböztet állandó és válto-
zó motívumokat, az el őbbieket funkcióknak, az utób-
biakat jelzőknek nevezi. „A szereplők elneve-
zései (és sajátosságai is) változnak, cselekedeteik 
vagy funkcióik azonban nem." Az állítmány állan-
dósága vagy változékonysága csakis egy m űfajon 
belül állapítható meg. ,,Nála az orosz tündérmese 
keretein belül"; ez faj szerinti és nem általános (itt 
mondat szerinti) megkülönböztetés. A Barthes által 
felállított funkció és jel közötti ellentét a szekvencia 
szintjén van, és a mondatokra vonatkozik, nem az 
állítmányokra („a funkcióknak két nagy csoportja 
az elosztásos és az egységesítő '). 
Egyetlenegy olyan kategóriája áll rendelkezésünkre, 
amely segítségével jellemezhetjük az állítmányt: a 
melléknév-ige nyelvtani ellentétet kifejez ő  statiz-
mus-dinamizmus. Hiábavaló lenne ezen a szinten 
más megkülönböztetést keresni: úgy látszik, min-
den, ami az állítmányról mondattani téren elmond-
ható, kifejezhető  a „statikus-dinamikus” illetve a 
„jelző-ige" ellentétpárokkal. 
Ha viszont az elméleti állításokról áttérünk a szöve-
gek elemzésére, láthatjuk, hogy az alanyi tipológia 
tökéletesíthető , az elemzések ösztönzésein túlme-
nően is (anélkül, hogy ez teljesen nyilvánvalóvá vál-
na). Ezt az állítást a Propp által elemzett orosz tün- 220 



dérmese egy részletével szemléltetjük. Az elemzett 
elbeszéléstényezők közül sorolunk fel néhányat: 
„1.  A család egyik tagja nincs otthon. 2. A hősnek 
megtiltanak valamit. 3. Megszegi a tilalmat. 4. A tá-
madó felvilágosítást kér az áldozatról. 5. A felvilá-
gosítást megkapja. 6. Megkísérli megtéveszteni 
az áldozatot, hogy megkaparintsa őt magát vagy 
a vagyonát. 7. Az áldozat lépre megy, és akaratlanul 
ellensége malmára hajtja a vizet. 8. A támadó 
megsérti vagy megöli a család egyik tagját. 9. Je-
lentik a szerencsétlenséget, illetve veszteséget; 
kéréssel vagy paranccsal fordulnak a hőshöz; elkül-
dik vagy szabadon engedik. 10. A kutató elhatároz-
za, hogy reagál. 11. A hős elhagyja a házat. "Stb. 
Mint ismeretes, Proppnál összesen 31 ilyen, oszt-
hatatlan és egymással összehasonlíthatatlan funk-
ció található. 

Az idézett mondatokat összehasonlítva, láthatjuk, 
hogy az állítmányoknak vannak közös vonásaik, de 
néhol egymással ellentétesek; alkategóriákra oszt-
hatók tehát, a Propp-féle funkciókon túlmen ően. 
Ezzel Propp ellen fordítható az a megjegyzés, amit 
ő  maga vetett elődje, Veszelovszkij szemére: hogy 
az elemzés nem foglalja magába a legkisebb részle-
teket (amíg nekünk is fel nem róják ugyanezt). Ez a 
követelmény nem új kelet ű , már Lévi-Strauss is ezt 
írja: „Nincs kizárva, hogy ez a redukció még tovább 
folytatható, és hogy minden rész külön, egy kis-
számú visszatérő  tényezőre bontható, úgyhogy 
több Propp által megkülönböztetett tényező  tulaj-
donképpen egy és ugyanazon tényező  transzfor-
mációinak csoportját képezné. "Elemzésünk során 
az átalakulás fogalma egészen más értelmet kap 
majd. 

Az 1. és a 2. mellérendelésében található az els ő  
különbség. Az 1. egyszerű  cselekedetet ír le, amely 
valóban megtörtént; a 2. viszont két egyidej ű  cse-
lekvést idéz. Ha a mese azt mondja, hogy: „Ne szólj 
semmit Baba Jagának, ha eljön" (Propp példája), itt 
egyfelől van egy lehetséges, de nem reális cselek-
vés, Baba Jaga értesítése; másfel ő l a jelen tiltás 
aktusa. Más szóval, a közlés cselekedete nem 
kijelentő  módban van, hanem negatív parancs 
alakjában. 
Ha összehasonlítjuk az 1-et és a 3-at, fény derül még 
egy különbségre. Az a tény, hogy a család valame-
lyik tagja (az apa, az anya) nincs otthon, más ter-
mészetű , mint az, hogy az egyik gyerek megszegte 
a tilalmat. Az egyik meghatározatlan időtartamú álla-
potot, a másik egy pontosan meghatározott cselek-
vést ír le. Tomasevszkij szavaival élve, az els ő  stati-
kus, a második dinamikus motívum: az egyik helyze-
tet tár elénk, a másik módosítja a helyzetet. 
Párhuzamot vonva a 4, és az 5. tényező  között, az 
elemzést tovább bővíthetjük. Az első  mondatban az 
ellenfél felvilágosítást kér, a másodikban pedig felvi-
lágosítást kap. A két mondat közös nevez ője a felvi-
lágosítás; míg az els ő  esetben mint szándék, a má-
sodikban mint befejezett dolog szerepel. 
A 6. és a 7. mondat esete hasonló: a megtévesztés 
az elsőben kísérlet, míg a másodikban megvalósul. 
Itt azonban bonyolultabb a helyzet, mert a szándék 
megvalósításával párhuzamosan a nézőpont az el-
lenfélrő l áttevődik az áldozatra. Egyazon cselekvés 
különböző  szemszögbő l vizsgálható: „az ellenfél 
megtéveszti az áldozatot", vagy „az áldozat lépre 
megy"; ez azonban a tényen nem változtat. 
A kilencedik mondat másfajta jellemzést tesz lehet ő - 
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nyit közöl, hogy a h ős tudomására jut az előző . Ha-
sonló helyzettel találkoztunk a negyedik mondatban 
is, ahol az ellenfél felvilágosítást kér; a felvilágosí-
táskérés, tudakozás, megtudni akarás másodfokú 
cselekedet, amelynek el őfeltétele egy másik csele-
kedet (vagy egy másik jelző ), éppen az, amelyrő l ér-
tesülünk. 

A 10-ben egy már el őfordult formával találkozunk: 
mielőtt elhagyná a házat, a h ős elhatározza, hogy el-
megy. Az elhatározást itt sem tehetjük egyazon 
szintre a távozással, mivel az egyik feltételezi a má-
sikat. Az első  esetben a cselekvés óhaj, kötelesség 
vagy szándék formájában jelentkezik, a másodikban 
megvalósul. Propp ezt „a reakció kezdetének" neve-
zi; de „kezdeni", az nem teljes cselekedet, hanem a 
cselekedet egy fážisa. 

Nem szükséges tovább sorolni a példákat, hogy el-
vünket bizonyítsuk. Azt már sejtjük, hogy az elem-
zés mindig tovább bővíthető . Jegyezzük meg azon-
ban, hogy ez a kritika az elbeszélés különböz ő  olda-
lait világítja meg, amelyek közül mi kiválasztunk 
egyet. Nem időzünk többé a statikus és dinamikus 
motívumok (melléknevek és igék) közötti megkülön-
böztetés hiányánál. Claude Bremond külön hang-
súlyt fektetett egy olyan kategóriára, amit Propp (és 
Dundes) elhanyagolt: nem szabad összetéveszteni 
két cselekményt egy cselekmény két perspektívájá-
val. Az elbeszélésre jellemz ő  perspektivizmust nem 
lehet „leegyszerűsíteni", mert egyike az elbeszélés 
legfontosabb jellemző inek. Bremond szavait idézve: 
„A szempontváltoztatással való lehetséges, illetve 
kötelező  áttérés az egyik ágens perspektívájáról a 
másikéra lényegbevágó... Elemzésünkben mind-
kettő  magában foglalja a »Hős« a »Rossz« stb. fo-
galmakat, amelyek egyszer s mindenkorra össze-
forrtak a szereplőkkel. Minden cselekvő  alany ön-
maga hőse. Partnerei az ő  szemszögéből nézve 
szövetségesek, illetve ellenfelek... Ezek a vonatko-
zások a szemszögtől függően változnak. " (Az el-
beszéléslehetőségek logikája) Vagy másutt: „Ugyan-
az a történéssorozat különféleképpen strukturálható, 
aszerint, hogy a részvevők milyen érdekének a szol-
Itt azonban egy másik szempontot kell figyelembe 
vennünk. Propp megtagadja az elbeszélésnek min-
den paradigmatikus elemzését. Ezt igen világosan 
megfogalmazza: „Azt várhattuk volna, hogy a funk-
ció kizár bizonyos más elbeszélésekhez tartozó té-
nyezőket, vagy pedig azt, hogy több alapot kapunk, 
de a tűndérmeséknek mindnek egy az alapja." To-
vábbá ezt írja: „Ha olvasáskor a funkciókat sorba 
vesszük, láthatjuk, hogy logikus és m űvészi szükség-
szerűség alapján következik egyik a másikból. Egyik 
funkció sem zárja ki a másikat. Mind egyazon 
tengely nem pedig több tengely alkotórészei. " 
Habár Propp az elemzés során néha ellentmondás-
ba keveredik saját elvével, de helyenkénti paradig-
matikus jelleg ű  megállapításai ellenére elemizése 
alapjában véve szintagmatikus marad. Ez váltotta ki 
kommentátorainak, Lévi-Straussnak és Greimas-
nak, szerintünk elfogadhatatlan ellenvetését, akik 
következetesen elvetnek minden szintagmatikus-
ságot és ugyancsak tiszta pragmatizmusba zárkóz-
nak. Ezt kitű nően szemlélteti Lévi-Strauss követ-
kező  mondata: „Az általunk végzett egyszerűsítés 
a tényezők köző tti viszony paradigmatikus és akro-
nikus értelmezését követelte meg... E paradig-
matikus értelmezés nélkül nem fogható fel az elbe-
szélésnek mint egésznek az értelme..." Mi nem 
akarunk választani a két perspektíva közül, súlyos 



hiba lenne ugyanis megfosztani az elbeszélés elem-
zését attól a kett ős haszontól, amit egyrészt Propp 
szintagmatikus tanulmányai, másrészt Lévi-Strauss 
paradigmatikus elemzései nyújthatnak neki. 
A mi esetünkben, az elbeszél ő  nyelvtan (la gram-
maire narrative) számára alapvet ő  transzformáció-
kategóriának a meghatározása céljából szembe kell 
helyezkednünk Propp álláspontjával, aki minden 
pragmatikus perspektívát elvet. A szintagmalánco-
latban előforduló állítmányok, ha nem is azonosak, 
de összevethetők, és az elemzésnek csak hasznára 
válhat, ha kimutatja a közöttük fennálló kapcsolato-
kat. 

leírás 

Elöljáróban, terminológiai okból megjegyezzük, 
hogy a „transzformáció" szó Proppnál mint jelentés-
tani, s nem mondattani transzformáció szerepel; 
hogy Lévi-Straussnál és A.-J. Greimasnál hasonló a 
jelentése, de mint kés őbb kitűnik, ők sokkal szűkebb 
értelemben használják; s végül, hogy a mai nyelv-
elméletben technikai kifejezésként jelentkezik, ami 
nem egyezik egészen a mi értelmezésünkkel. 
Két mondat akkor van transzformációs viszonyban, 
ha azonos az állítmányuk. A transzformációnak két 
típusát különböztetjük meg. Az elsőbe az egyszerű  
transzformációk (vagy specifikációk) tartoznak: sze-
repük módosítani (illetve kiegészíteni) az állítmányt 
megjelölő  operátort. Az alapállítmányoknak zérófokú 
alanyuk van. Ez a jelenség a tágabb értelemben vett 
ún. segédige-hozzáadás, mid őn a fő  igéhez egy azt 
meghatározó másik ige csatlakozik. („X elkezd dol-
gozni.”) Nem szabad szem el ő l tévesztenünk, hogy 
vizsgálódásunk alapja egy egyetemes, logikai nyelv-
tan, nem egy meghatározott nyelv; nem id őzünk 
annál a ténynél, hogy a franciában például az ope-
rátornak a szerepét betölthetik különféle nyelvtani 
alakok: segédigék, határozószók, segédszók és 
más lexikális kifejezések. 
A transzformáció-típusok másik csoportjába sorol-
hatók az összetett transzformációk (vagy reakciók), 
ahol a fő  állítmányt kiegészíti egy másik, amely egy-
magában nem állhat. Míg az egyszer ű  transzforr 
ciók esetében csak egy állítmány van, s ennélfoc 
egyetlen alany is, az összetett transzformációk két 
állítmánya lehetővé teszi egy vagy két alanyjelenlé-
tét. „X gondolja, hogy megölte az anyját", hasonlóan 
az „Y gondolja, hogy X megölte az anyját" mondat-
hoz, az „X megölte az anyját" mondat összetett 
transzformációja. 
A fent bemutatott levezetés kimondottan logikai, 
nem pszichológiai jelleg ű : az „X elhatározza, hogy 
megöli az anyját" mondat az „X megöli az anyját" 
mondatnak egy változata, habár pszichológiailag a 
viszony fordított. A „pszichológia" itt nem munka-
eszközt jelent, hanem a megismerés tárgyát: az 
összetett transzformációk pszichikai m űveletet je-
lentenek, vagyis egy esemény és annak ábrázolása 
közötti viszonyt. 
A transzformációnak úgy látszik két határa van. Egy-
részt transzformációról még nem beszélhetünk, ha 
az operátor felcserélése nem nyilvánvaló. Másrészt 
transzformációról már nem beszélhetünk, ha egy-
azon állítmány két „változata" helyett két önálló állít-
mánnyal állunk szemben. Az átalakított állítmányé-
hoz közel álló eset, amelyet azonban meg kell külön-
böztetnünk tő le, az, amikor a cselekmények egy- 

másból következnek (az egyik cselekmény magába 
foglalhatja a másikat, az egyik maga után vonhatja a 
másikat, az egyik motivációja, illetve el őfeltétele le-
het a másiknak). 
Egy másik hasonló eset, amikor csak látszólag van 
szó transzformációról, a m űveltető  igével kifejezett 
cselekmény: „X ráveszi Y-t, hogy ölje meg az any-
ját", „X megöleti Y-nal az anyját" ... Ez a mondat 
összetett transzformációra emlékeztet ugyan, de 
mégis egymástól független állítmányokról és egy 
következményről van szó; ennek oka, hogy az els ő  
cselekmény (ráveszi) nincs kifejtve (nincs részlete-
sen megmagyarázva, hogyan veszi rá X Y-t a gyil-
kosságra), csak a végcélját ismerjük. 
A transzformáció-fajták felsorolásánál egy kett ős hi-
potézisre támaszkodunk. El őször, a vizsgált cselek-
mények közé csak az ún. kiegészít ő  igéket soroljuk 
(verbes á complétive). Másodszor, a fajták leírására 
gyakran nyelvtani kategóriákat használunk. Ekét 
alapfeltétel persze módosítható, anélkül, hogy ezzel 
a narratív transzformáció kérdésessé válna. Az igé-
ket a fő  állítmány és az átalakított állítmány közötti 
viszony kritériuma szerint soroltuk egy-egy transz-
formáció-típusba. Az értelmükben rejl ő  különbségek 
választják el őket egymástól. Például az „X azt állít-
ja, hogy Y megölte az anyját" és „X rájön, hogy Y 
megölte az anyját" mondatokban a leírás egyazon 
átalakításáról van szó, de az „állítani" ige feltételezi, 
hogy a tény már ismert, míg a „rájönni" ige azt 
mutatja, hogy X az, aki felfedezi a tényt. 

egyszerű  
transzformációk 

Igemód-transzformációk. A (francia) nyelv eze-
ket a cselekmény lehetőségére, lehetetlenségére 
vagy szükségszer űségére vonatkozó transzformá-
ciókat a kell (devoir) és a bír (pouvoir) módhatározó 
igékkel, illetve más azonos jelentés ű  igével fejezi ki. 
Az elbeszélésben igen gyakran el őforduló tilalom 
negatív szükségszer űség. Példa erre a cselek-
ményfajtára: „X-nek el kell követnie egy b űntettet." 

Szándék-transzformációk. Ezek a transzfor-
mációk a mondat alanyának egy cselekedet végre-
hajtására irányuló szándékát fejezik ki, nem magát a 
cselekedetet. Ez az operátor (francia) nyelvben igék 
közvetítésével jön létre. Ilyen igék például a: megkí-
sérel, szándékozik, el őre megfontol. Példa: „X egy 
bűntettet szándékozik elkövetni." 

Eredmény-transzformációk. Míg az előző  eset-
ben a cselekedet létrejöttét, ebben a transzformáció-
típusban a cselekedet végét láthatjuk. Franciául ezt 
a cselekedetfázist a sikerül, megvalósít, elér (réussir 
á, parvenir á, obtenir), igékkel fejezik ki a szláv nyel-
vekben a befejezett igeszemlélet szolgál ennek a je-
lenségnek a kifejezésére. Érdemes megemlíteni, 
hogy a zárófokú operátorú állítmány el őtt vagy után 
álló szándék- és eredmény-transzformációkat már 
Claude Bremond-nál is megtaláljuk „triade" elneve-
zés alatt, de ő  mint független, okozati láncot ké-
pező  cselekedetekkel, s nem mint transzformációk-
kal foglalkozik velük. Példánk most így hangzik: „X-
nek sikerül elkövetnie egy b űntettet." 

Mód-transzformációk. Az első  típushoz tartozó 
összes transzformációcsoport „mód-transzformá- 	222 



ciónak" nevezhető , mert mind a cselekvés módját 
határozza meg. Mégis két homogén alcsoportba so-
roltuk őket, különböző  jelenségeket összesítve ezen 
cím alatt. A (francia) nyelv az ilyen transzformációt 
elsősorban határozószókkal fejezi ki, de ezt a funk-
ciót segédigék is betölthetik, mint pl.: siet, mer, 
kitűnik, eltökél (s'empresser de, oser, exceller á, s'a-
charner á). Az intenzitást jelz ő  transzformációk cso-
portjaegységes egészet alkot, amelynek egyik alak-
ja megtalálható a melléknévi közép- és fels őfokban. 
Példamondatunk ekképpen módosul: „X siet elkö-
vetni egy büntettet". 

Igeszemlélet-transzformációk. A.—J. Greimas 
már rámutatott a módhatározók és az igeszemléle-
tek közötti rokonságra. Franciául az igeszemlélet 
legegyértelm űbb kifejező i a kezd, folytat és befejez 
(commencer, étre en train de, finir) segédigék. Az 
első  a cselekvés kezdetét érzékelteti (kezd ő  ige), a 
második a cselekvés zajlását (progresszív ige), a 
harmadik pedig a végét (vég-ige). Külön kiemelhet ő  
a kezdő  és a vég-ige-szemléletek, valamint az inten-
zitás- és az eredmény-transzformációk közötti szo-
ros összefüggés; ezeknek ajelenségeknek azonban 
másmilyen az osztályozása, mivel a „befejezettség" 
és az „akarat" fogalmak nincsenek jelen. Egyéb 
igeszemléletek: tartós (duratif), ponktuális (ponc-
tuel), gyakorító (itératif), megszakító (suspensif) stb. 
A példamondat a következ ő : „X megkezdi a b űn-
cselekmény végrehajtását." 

Állapot-transzformációk alatt, B. L. Whorl é гtel-
mezésében használva, az „állapot" szót, a pozitív 
alakú állítmány negatív vagy ellentétes alakúval va-
ló felcserélését értjük. Mint ismeretes, a francia 
nyelv a tagadást a „ne... pas" kett ős tagadószóval, 
az oppozíciót pedig szóhelyettesítéssel fejezi ki. 
Erről a transzformációcsoportról, röviden ugyan, 
már Propp említést tesz; hasonló m űvelettípusra 
gondol Lévi-Strauss is, amikor transzformációkról 
beszél („a »megszegést« a »tilalom« ellentétének 
tekinthetjük, mint ahogy ez utóbbit a »parancs« ne-
gatív transzformációjának"); Lévi-Strausst ezen a 
vonalon Greimas követi, aki a Brondal és Blanché lo-
gikai modelljeit veszi alapul. Példánk a következ ő : 
„X nem hajt végre b űntettet." 

Összetett 
transzformációk 

sulásának folyamatát. Az observer (megfigyel, fi-
gyelemmel kísér), az apprendre (megtud, értesül), a 
deviner (kitalál, rájön), a savoir (tud), az ignorer 
(nem tud) igék a megismerés folyamatának különbö-
ző  szakaszait és módozatait írják le. Már Propp 
megállapította ezeknek a cselekvéseknek az auto-
nómiáját, de nem tulajdonított neki különösebb jelen-
tőséget. Itt a két ige alanya rendszerint különböz ő . 
De az azonos alany meg őrzése is lehetséges: ez az 
emlékezet elvesztésérő l szóló történetekhez, a nem 
tudatosan végzett cselekvésekhez vezet vissza 
bennünket. Példánk pedig ez esetben így hangza-
na: „X (vagy Y) megtudja, hogy X b űntettet követett 
el." 

Leíró transzformációk. Ezek a transzformációk 
bizonyos értelemben kiegészítik az el őzőeket; ez a 
csoport a megismerés folyamatát kiváltó cselekvé-
seket foglalja magába. Franciául a beszéd különbö-
ző  változatait kifejez ő  igék csoportja tartozik ide: ra-
conter (mesél), dire (mond), expliquer (magyaráz). 
A példamondat ebben az esetben: „X (vagy Y) me-
séli, hogy X bűntettet követett el." 

Feltételezés-transzformációk. A leíró igéknek 
egy alcsoportja, a még be nem következett cselek-
vésekre utal:  pre  voir (elő relát), pressentir (megsejt), 
soupconner (gyanít), s'attendre (feltételez, elvár). 
Előérzetrő l, jóslatról van szó, ellentétben a többi 
transzformációval. Itt a f ő  állítmányként szerepl ő  
ige jövő  időben, s nem jelen időben vagy múlt idő -
ben van. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy külön-
féle transzformációk vonatkozhatnak közös helyzet-
elemekre. A mód-, szándék-, látszat- és feltételezés-
transzformációk mind arra a f őmondatban megjelölt 
eseményre vonatkoznak, amely nem következett 
be; de minden alkalommal más-más kategóriával ta-
lálkozunk. Ezt szemlélteti a következ ő  példamondat: 
„X (vagy Y) sejti, hogy X el fog követni egy b űn-
tettet." 

Alanyosítási transzformációk. Itt más szférába 
térünk át: míg az el őző  négy transzformáció a tanul-
mány és a tanulmány tárgya, a megismerés és 
a megismerés tárgya közötti viszonnyal foglalkozott, 
ezek a transzformációk a mondat alanyának viselke-
désére vonatkoznak. Az alanyosítási transzformá-
ciók a croire (hisz), penser (gondol), avoir l'impres-
sion (úgy tűnik), considérer (vél) és más igékkel kife-
jezett cselekvésekre vonatkoznak. Az ilyen transz-
formáció nem változtatja meg igazán a f őmonda-
tot, hanem, megállapítás lévén, valamilyen alannyal 
bővíti: „X (vagy Y) gondolja, hogy X elkövetett egy 
bűntettet." Tegyük hozzá, hogy az els ő  tagmondat 
lehet igaz vagy téves: hihetünk valamiben, ami tulaj-
donképpen nem történt meg. — Eljutottunk az ,,,el-
beszélő" és a „szempont" problematikájához: míg 
az „X elkövetett egy b űntettet" személytelen jelleg ű  
mondat, nem meghatározott személy (hanem a 
mindentudó szerző  vagy az olvasó) mondja, az „X 
(vagy Y) gondolja, hogy X elkövetett egy b űntényt" 
mondat ugyanannak az eseménynek a tükröz ődése 
az egyén tudatában. 

Magatartás-transzformáció alatt a fő  cselek-
vésnek az alanyra gyakorolt hatását értjük. Közel ál 
a mód-transzformációkhoz; abban különbözik t ő lük, 
hogy itt az utólagos értesülés az alanyra, míg amott 
az állítmányra vonatkozik. Jelen esetben tehát egy 
új állítmányról, nem az els őt kiegészítő  operátorról 
van szó. Ezt fejezi ki a  se  plaire (élvez), répugner 
(undorodik), se moquer (kinevet) és más igék. A pél-
damondat következ ő  változatai szépen illusztrálják 
ezt ajelenséget: „X élvezettel követ  elegy  bűntettet" 

Látszat-transzformációk. A második nagy cso-
portba tanozó transzformációk nem határozzák meg 
közelebbről az elsődleges állítmányt, hanem az 
elsőbő l egy másik cselekvést származtatnak. Az ún. 
látszat-transzformáció az egyik állítmány másikkal 
való felváltását jelenti, amikor ez utóbbi állhat az 
első  helyén, de azt igazán helyettesíteni nem tudja. 
A francia nyelv az ilyen transzformációt a következ ő  
igékkel fejezi ki: feindre (tettet), faire semblant (szín-
lel), prétendre (állít), travestir (színlel) stb.; ezek a 
cselekvések, amint látjuk, az egyes népeknél nem 
létező  lenni (étre) és a tűnni (paraitre) igék közötti 
különbségen alapulnak. Az els ő  állítmánnyal kifeje-
zett cselekvés egyik esetben sem valósul meg. Pél-
dánk így hangzik: „X (vagy Y) úgy tesz, mintha X el-
követne egy b űntettet.” 

Megismerés-transzformációk. Ez az elnevezés 
olyan transzformációt jelöl, amely egy másik állít-
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vagy „Y-t undorral tölti el X b űncselekménye". A ma-
gatartás-, a megismerés-, valamint az alanyosítási 
transzformációk leginkább a „pszichológiai regé-
nyekben" találhatók meg. 
Mielőtt a fenti felsorolást befejeznénk, megjegyez-
zük, hogy: 

Igen gyakori jelenség, hogy egy nyelvben több 
transzformációnak közös kötőszava van; következ-
tetést nem vonhatunk le csak a kötőszóra támasz-
kodva, a folyamatok alapos vizsgálata nélkül. Így 
például a condamner (elítél) vagy a féliciter (megdi-
csér) igék felbonthatók egy értékítéletre és egy be-
szédaktusra (magatartás-transzformáció és leíró 
transzformáció). 

Ezeknek a transzformációknak a létezését 
egyelőre még nem sikerült bebizonyítani. Ezt való-
színű leg addig nem is lehet, amíg még számos kí-
sérletet el nem végeztünk. Az igazság, a megisme-
rés, a kijelentés, a jövő , a szubjektivitás és az ítélet 
kategóriákon kívül, amelyek szerint az összetett 
transzformációkat csoportosítottuk, bizonyára létez-
nek még más átalakulást szabályozó tényez ők is, 
amelyekkel itt nem foglalkozunk, s amelyek további 
kutatások tárgyát képezhetik. 

Első rend ű  fontosságú módszertani probléma 
a vizsgált szöveg és a leírására használtfogalmak 
közötti átmenet, amellyel szándékosan nem foglal-
koztunk. Ez a probléma különösen id őszerű  az iro-
dalmi szövegelemzés terén, ahol szentségtörésnek 
számít az elemzett szövegnek egy részét a szöveg-
bén nem szerepl ő  fogalommal helyettesíteni. Az el-
beszéléselemzés két irányzatra szakad: az egyik, a 
mondat- vagy jelentéselemzés, feldolgozza a mon-
dat egységeit; a másik, a szóelemzés, a szövegben 
található elemeket nem változtatja meg. A további 
kutatások feladata lesz megmutatni, hogy melyik 
irányzat a célravezetőbb. 
Alkalmazás 
A transzformáció fogalom az elbeszélő  állítmány 
leírásánál való alkalmazásához szükségtelen ma-
gyarázatot fűzni. Egy másik nyilvánvaló alkalmazási 
mód meghatározni a transzformáció-típusok meny-
nyiségi és minőségi arányát a szövegekben. Az el-
beszéléselemzésnek gyakran felróják, hogy képte-
len érzékeltetni az irodalmi szövegek összetettsé-
gét. A transzformáció fogalma viszont lehetővé 
teszi, hogy felülmúljuk ezt az ellenvetést és lefektes-
sük egy szövegtipológia alapjait. Ki szerettük volna 
mutatni, hogy például a Quéte du Graal-ban két 
transzformáció-típus játszik szerepet: egyrészt min-
den eseményt el ő re jeleznek, másrészt, miután 
bekövetkeztek, az események egy külön szimbó-
lumrendszeren keresztül új értelmézést nyernek. 
Egy másik példán, Hen ry  James elbeszélésein meg-
kíséreltünk rámutatni, milyen helyet foglalnak el 
bennük a megismerés-transzformációk: megállapí-
tottuk, hogy uralják és megszabják a történet mene-
tét. Tipológiáról lévén szó, szem el őtt kell tartani azt 
a tényt, hogy a szövegtipológia nem lehet több di-
menziós és hogy a transzformációk egyetlen dimen-
ziónak felelnek meg. A transzformáció-alkalmazás 
egy másik példája az az elbeszéléselméleti prob-
léma, amelyrő l előző leg már szó volt: az elbeszélés-
szólam definíciója. A transzformáció fogalma lega-
lább részben felveti a problémát, ha nem is oldja 
meg. 
Az orosz formalizmus több képvisel ője megpróbál-
kozott a szólam (szekvencia) definiálásával. Sklov-
szkij Az elbeszélés és a regény szerkezete cím ű  
tanulmányában azt írja, hogy bárki képes (ma ezt 

úgy mondanánk: szakavatott) megállapítani, befeje-
zett-e egy elbeszélésszólam vagy sem. „Ahhoz nem 
elég egy egyszerű  kép, egy egyszerű  párhuzam, 
még egy esemény egyszerű  leírása sem, hogy úgy 
érezzük, elbeszéléssel állunk szemben." „Nyilván-
való, hogy az idézetek nem elbeszélések; ez a be-
nyomás nem a részletek hosszától függ. "„Az az ér-
zésünk, a mese nem ért véget. ” Ez a „benyomás" 
tehet vitathatatlan, de Sklovszkijnak nem sikerült 
megmagyaráznia, s kudarcát egyb ő l be is vallotta: 
„Még nem tudom megmondani, mi jellemzi a motí-
vumot, s azt sem, hogy a motívumok milyen kombi-
nálásával kapható meg a téma." Ha megvizsgáljuk 
azonban azokat az elemzéseket, amelyeket a kije-
lentése után végzett - habár megfogalmazást még 
nem nyert -, a megoldás már ott sejlik sorai között. 
Sklovszkij tulajdonképpen minden példa után felál-
1 ítja az adott esetre érvényes szabályt. Igy: ,,A mese 
megkőveteli nemcsak az akciót, hanem a reakciót 
is, s kizárja az egyidejűséget. " „A látszólagos lehe-
tetlenség motívuma ellentmondáson alapul. Egy 
jóslatban például az ellentmondás a jóslatot elkerül-
ni igyekvő  hősök szándékai és a jóslat bekövetke-
zése között áll fenn (az Oidipusz-motívum)." „El ő-
ször egy kilátástalan helyzettel találjuk szembe ma-
gunkat, majd a helyzet megoldása következik. Ilyen 
típusú elbeszélések azok, amelyekben rejtélyt kell 
megfejteni... Az effajta motívumok a következő  sor-
rendet követelik meg: az ártatlant gyanúsítják, vá-
dolják, majd végül felmentik." „E befejezett jelleg 
onnan ered, hogy a hamis vallomással való megté-
vesztés után fény derül a valódi helyzetre. A szabá-
lyon nem esett csorba. "„Ez az új motívum párhuza-
mos az előző  elbeszéléssel, s ennek köszőnhetőleg 
a novella befejezettnek látszik. ” 
A Sklovszkij elemezte hat külön eset a következ ő  
módon összegezhető : egy befejezett, teljes szólam-
hoz két elemre van szükség. Az elemek így páro-
síthatók: 

a hősök közötti viszony • a hősök közötti fordított 
viszony 

jóslat 
	

• a jóslat megvalósulása 
adott a rejtély 	• a rejtély megoldása 
az alaptalan vád 
	

• a vád megcáfolása 
a tények téves 	• a valós tények 
bemuttása 
motívum 	 • párhuzamos motívum 

Ebbő l már láthatjuk, hogy Sklovszkij melyik fogalom-
mal olvaszthatta volna eggyé a hat külön esetet: a 
transzformációval. 
A szólam megköveteli két olyan különálló helyzet lé-
tezését, amelyek külön-külön néhány mondattal leír-
hatók; az egyik helyzetet leíró mondatok között min-
dig akad legalább egy, amely transzformációs vi-
szonyban van a másikat leíró mondatok egyikével. 
Ismét eljutottunk a már felsorolt transzformáció-cso-
portokhoz. Az első  esetben állapot-transzformáció-
ról van szó (pozitív-negatív); a másodikban feltéte-
lezés-transzformációról (jóslat-megvalósulás); a 
harmadikban, a negyedikben és az ötödikben meg-
ismerés-transzformációról (az értesülés hiányát, il-
letve a téves értesülést helyes váltja fel); s végül a 
hatodikban két különböz ő  intenzitású motívum al-
kotta mód-transzformációról. Tegyük még hozzá, 
hogy létezik zérófokú-transzformációs elbeszélés is, 
amelyben az adott helyzet módosítása nem sikerül, 
de mégis szükség van rá, mert nélküle nem beszél-
hetnénk sem szólamról, sem elbeszélésr ő l. 224 



A fenti séma persze nagyon általános, s legfeljebb 
keretül szolgálhat az elbeszélések tanulmányozá-
sához. Segítségével egységessé tehet ők az elbe-
szélések, míg ahhoz, hogy elhatárolhassuk őket 
egymástól, jegyzékbe kell vennünk az elbeszélés 
különféle árnyalatlehetőségeit. A részletekre nem 
térünk ki, csak megemlítjük ennek a jellemzésnek 
két módszerét: a hozzáadást és a felosztást. Funk-
cionális szempontból ennek az ellentétpárnak a fa-
kultatív—alternatív mondatpárhuzam felel meg: a fa-
kultatív esetében a mondat vagy megjelenik vagy 
nem; az alternatív esetében pedig a mondatok egyi-
ke okvetlenül előfordul a szólamban (lásd: A Deka-
meron nyelvtana). Maga a transzformáció természe-
te meghatározza a szólamtípust. 
S végül felvetődik az a kérdés, vajon a transzformá-
ció pusztán leíró mesterkedés-e, vagy valóban hoz-
zájárul ahhoz, hogy megé гtsük, mi is az elbeszélés. 
Szerintünk az utóbbi az igaz, éspedig azért meg az 
elbeszélést két formális kategória (a különbség és a 
hasonlóság) közötti feszültség hozza létre. Ha csak 
az egyik tényező  van jelen, az ilyen énekezés nem 

nevezhető  elbeszélésnek. Ha az állítmány nem vál-
tozik, az elbeszéléstő l még messze vagyunk, az egy 
helyben álló szajkózás szintjén maradtunk; ha vi-
szont az állítmányok teljesen eltér őek, az elbeszé-
lésen túlra jutunk, egy eszményi, csak ellentétek-
bő l álló beszámolóhoz. A tények egyszer ű  egymás-
utánja sem nevezhet ő  elbeszélésnek, csak a szer-
vezett tények összessége, amelyeket közös elemek 
fűznek egybe. De ha mindén elemük közös, akkor 
már nincs többé elbeszélés, mivel nincs mit elmon-
dani. A transzformáció éppen a különbség és a ha-
sonlóság szintézise, összeköt két tényt anélkül, 
hogy azonosítaná őket. Olyan, mint egy érem két ol-
dala. Kétirányú m űvelet, amely megerősíti mind a 
hasonlóságot, mind a különbséget; egy mozdulattal 
e/ind ítja és megállítja az id őt; lehetővé teszi, hogy az 
énekezés élelmet nyerjen, anélkül, hogy puszta in-
formációvá válna; egyszóval: lehet ővé teszi az el-
beszélést mint olyat, és megadja a definícióját. 

1969 
lovas edit fordítása 
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beszélgetés 
drozdik 
orsolyával 

A februári Stúdió-kiállítás Drozdik Orsolya elmúlt 
évekbeli munkásságának szerény részét képviseli 
csupán. Ezért mindenképp tanácsosnak látszik, ha 
megpróbáljuk felidézni a m űvész itthoni és külföldi 
tevékenységének egy-egy mozzanatát, valamennyi-
re is tisztázni a beszélgetés során, hogy mi áll a mos-
tani kiállítás hátterében, milyen utak vezettek a kon-
ceptuális body-arthoz tartozó xerográfiák bemu-
tatásáig. 
Az interjúban els ősorban azokról a munkákról esett 
szó, melyeket Drozdik Orsolya fontosnak tartott, vég-
sősoron a galéria jelentősége és jelentése, a galéria 
műfajként való felhasználásának kérdése került be-
szélgetésünk középpontjába. 
Az alapprobléma: hogyan épült fel az az út, amely 
visszavezetett a galériához, mert — mint nemzedé-
kének oly sok társa — Drozdik Orsolya, pályája ele-
jén,éppen a galériától eltávolodva indult el a m űvészet 
újabb lehetséges színtereinek felkeresésére. (Ró-
zsa-presszó, Hajókirándulás). 
Ez a konceptet, minimal-artot (amit Drozdik a vizuá-
lis redundancia elkerülésére tett kísérletként, útként 
értelmez), body-artot, performance-ét, installációt 
egyaránt magába foglaló m űvészi tevékenység —
szerintünk — egy ponton konzekvens, ebben rejlik 
önmagával való azonosságának a titka: a m űveket 
létükben támadó—építő  kérdésben — mi (a) m űvészet 
még? (Mi még a m űvészet?) Ez az általános és ismert 
kérdés Drozdik munkásságán belül meghatározható 
formát nyert. S ha nem is általános érvény űen, de 
önmagára vonatkozóan: a felismerhet ően egyénített 
és soha nem félig feltett kérdés — egyben válasz is. 22E 

galéria 
mint 
mű faj 



Kérdés: Beszéljünk el őször a galériáról, arról a prob-
lémáról, amit a galéria jelent. Úgy látjuk, hogy vi-
szonyod a galériához soha nem volt semleges: a ga-
léria-ellenesség ugyanis nem más, mint a galéria 
komolyan vétele. Hiszen belátható, hogy egy csele-
kedet, gesztus, másként érvényesül a galériában, és 
másként azon kívül (még ha az alkotó éppúgy m ű -
vészetnek is tekinti azt). A művész bármely cseleke-
dete más minőséget, a priori hitelességet nyer 
a galéria által (legalábbis ajelenkor kulturális-keres-
kedelmi konvenciójában). Annak az állandóan tola-
kodó (és vissza nem utasítható) kérdésnek: m űvé-
szet-e ez még, egy részét a galéria átvállalja; a 
színhely automatikusan meghatározza a cselekmény 
minősítését. Es ha ez a jelleg kihasználható és ki-
használandó előny, úgy tűnik, korruptságával szá-
modra éveken át akadály is volt egyben. 

Válasz: Az elmúlt években a m űvészet elemzése 
során rendkívül sok alapvető, tisztázandó kérdés 
merült fel számomra. Ezek közül az egyik legfonto- 
sabb probléma a művészet bemutatásának, a ga- 
lériának mint intézménynek a kérdése. A galéria mai 
munkáimban eleve adott színhely, amit alakítok, 
átépítek, elfordítok, vagy épp szerkezetileg anali- 
zálok. Korábban, a Rózsa-presszó idején viszont ki- 
léptünk a galériából, s tőle távol, más színhelyeken 
akartuk létrehozni a m űvészeti eseményeket. Ennek 
két oka is volt: nem hittünk a galéria m űvészetet hite- 
lesítő  szerepében, és másféle közegen keresztül, 
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kapcsolatot a közönséggel, vagy talán magával 
a művészettel is. Ezenkívül ez akkor már avant-
garde tradíció is volt, hiszen a m űvészet és a galéria 
viszonya rendkívül feszültté vált. Amorális, esztéti-
kai, etikai problémákon túl a galériatulajdonos szá-
mára egyszerűen magántulajdonának megvédése, 
galériájának a m űvészeti célzatú rombolással 
szembeni megóvása vált szükségessé. 

Kérdés: Ez valószín ű leg így is van. Mindenesetre 
elképzelhető  egy olyan kísérlet, mikor a leghíresebb 
m űvészek (a sztárok) akciója nem állna másból, 
mint a galéria széjjelrombolásából. Így hipotetikusan 
egy olyan m űvészeti mozgalomról beszélhetnénk, 
amely a m űvészet (nyilvános) helyeinek mintegy a 
megsemmisítésére törne, s ebben állna lényege... 
De térjünk vissza az idő rendhez: miképp is indultál, 
hogyan kezdődtek meg a galérián kívüli akciók? 
V: Az első  említendő  esemény a Rózsa-presszó volt, 
1975 és 1977 között. Többek között Károlyi Zsig-
mond, Halász András, Fazekas György, Tolvaly 
Ernő, Kelemen Károly vettek részt benne. Még fő-
iskolások voltunk, s tulajonképp a presszót szeret-
tük volna a művészeti esemény színterévé tenni, 
megpróbáltuk szellemileg is meghódítani azt. 
A presszó tere magában foglalta a közönséget is, 
akik végül is majdnem ugyanazokból álltak, akik 
egyébként is eljöttek volna egy m űvészeti akcióra. 
Ezzel kapcsolatban a következő  munkáimat szeret-
ném megemlíteni: „Kártyajáték vízben". Tulajdon-
képp ez egy variáció volt a megváltozott közegre, 



arra, hogy új közegében maga a játék is megválto-
zik. Másik munkám egy video-akció volt. A felvétel 
első  részében az üresen álló presszót mutattam 
meg, majd az addig az utcán maradt közönséget 
beengedtem, és a video-akció másik felében rög-
zítettem az emberek, a közönség bejövetelét. A kiál-
lítás tehát azonosult a kiállításra való belépés 
eseményével. A másik dolog, amit itt szeretnék 
megemlíteni a Hajókirándulás, a Ganz-Mávag-beli 
események része volt. (1977. Kelemen Károly, Tol-
valy Ernő, Halász András, Bogdánt' Dénes. Itt a ki-
állítás és akció keretét a diszkó jelentette. Én tán-
coló mozdulataimról készült diasorozatot vetítettem, 
amelyek közé a mai Magyarországról készült repre-
zentatív diasorozatot illesztettem.) A hajókirándulás 
hajnalban volt. Maga az esemény egy vízibusz ki-
bérlése, és Pesttől Esztergombig tartó sétaútja volt, 
több mint kétszáz nézővel a fedélzeten. Nem vélet-
len a fogalmazás, ez volt a kiállításom, eszmeileg és 
gyakorlatilag egyaránt. A Hajókirándulás számomra 
műalkotás volt. 

K: A hajókirándulást a művész személye hitelesíti. 
Másfelő l pedig döntő , hogy mindenki, aki ide eljött, 
tudta, hogy nem egyszer ű  sétahajózáson, hanem 
egy olyan hajókiránduláson van, amelynek a neve 
művészet. Beszéljünk most az 1977-es FMK -beli 
kiállításról. 

V: Itt egy rajzkiállítás űrügyén vernisszázsokat állí- 
tottam ki. (Bike László, Károlyi Zsigmond, Halász 
András, Erdély Miklós, Kelemen Károly nyitották 

meg ugyanazt a kiállítást.) Ezek a .megnyitók, az 
egyes performance-ok a kiállítás összetevői - mind-
egyik önálló, ami valamilyen formában összefüggött 
egymással. 

K: Tehát a vernisszázst ugyanúgy m űvészt és m ű -
vészetet igazoló, tekintélyszerző  erőnek tartod, mint 
a galériát... 
V: Igen, itt a vernisszázs a művészet részévé vált. 
A néző  a terem ajtaján kívül maradt, és csak a per-
formance-oknak volt szemlélője. Bizonyos szem-
pontból nem volt kiállítás, a megnyitók csupán az 
alkotói folyamat lehetőségét, a művészet feltétele-
zett szituációját prezentálták. 

K: Ismét a hitelesítés problémájához jutottunk el. 
A művészt - szemben a színésszel - nem helyette-
sítheti senki: akármit is csinál, csak ő  csinálhatja. 
Végső  soron ettő l a személyességtő l válhat cseleke-
dete művészetté. Ilyen szempontból értékelhető  
egyik Torontóban bemutatott performance-id is. 
V: A Transzparenssé próbálok fenni cím ű  perfor-
mance-om a következőképp épült fel. Két és fél mé-
ter magasba, mennyezettől másfél méterre, egy 
háromszor 1.7 méteres plexilapot függesztettem fel. 
Az átlátszó plexi felett egy 2 x 0,9 méteres tükröt he-
lyeztem el ferdén: ebben bizonyos nézetb ől a felül-
nézetet lehetett látni. A két oldalnézetet fekete-fehér 
video-monitor mutatta egymással szembefordítva. 
A harmadik, színes monitor a sarokból a főnézetet 
mutatta. Alulról, a plexi átlátszóságából következ ő-
en, minden követhető  volt. A performance elején a 
plexire ragasztott fedőréteget eltávolítottam, majd 228 



meztelenül végigfeküdtem a lapon. Fent a magas-
ban feküdve a tükör, a kamerák, és a lenti monitorok 
között én is az egész viszonylatrendszer, az instal-
láció részévé váltam. Különös, hogy a közönség a 
performance alatt mindvégig a terem oldalainál ma-
radt, senki sem mert belépni az imaginárius épít-
ménybe. Ennek ellenére a fenti egész lent újra ösz-
szerakhatóvá, megint egésszé vált. Igy alakulhatott 
ki a nézővel való dialógus lehetősége. Aki - ekép-
pen is interpretálhatjuk -részt vehetett egy szobor 
analízisében. A szobor analizisében. A szobor szá-
momra szorosan összefügg a transzparenciával és 
a dialógussal. Ebben az esetben én voltam a szobor 
-így lettem transzparenssé. 

K: Térjünk át az idei budapesti kiállításodra. Hogyan 
körvonalazható e kiállítás kapcsán az a probléma, 
amellyel beszélgetésünk kezd ődött, a galéria újbóli 
felhasználásának, műbe strukturálásának a lehet ő -
sége? 

V: A galériát ismét a m űvészet szükséges részének 
tartom, olyan átalakítható interieurnek, mely felhasz-
nálható az alkotás számára. Egyúttal fel szeretném 
mondani, meg szeretném változtatni azt a már-már 
otthonos, kényelmesen intim viszonyt, ami a galériá-
hoz fűzi az oda belépőt. Ezt célozza, amikor a galéria 
egész terét a mű  részévé tesszük, esetleg újratájol-
juk, amikor az egyes mű  és a galéria közötti határok 
többé meg nem húzhatóak. 

kális és a horizontális tengelyt, a felszínt és a hatá-
roló oldalakat. A sorozatoknak a galéria falára helye-
zésében ugyanezeket a vonalakat ismétled meg 
nagyban, immár az egész kiállítótérre vonatkozóan. 
A három fal egyikén a vertikálist, a középs őn az átlót, 
a harmadikon a horizont vonalát jelölöd ki. Megjegy-
zendő , hogy a horizontális helyzeteket elemz ő  ké-
pek, épp a néző  horizontján jelennek meg; a kép és 
a néző  horizontja egybeesik, így, aki belép a galéria 
terébe, az elkerülhetetlenül részévé válik a m űalko-
tásnak. 

V: Visszajutva a galéria problémájához, nem a ga-
léria szerkezetét, hanem az adott teret vizsgálom. 
Jelen esetben az adott szituációt mint ideális formát, 
mint az installáció részét és helyszínét tekintem. Az 
eddigi, galérián kívüli, radikális galériakritika he-
lyett, a tér szerkezetének felhasznáIásával próbál-
tam meg befolyásolni, manipulálni magát a galériát. 

Azaz, a mű  szerkezetével lehet őséget teremtesz ar-
ra, hogy a galéria szolgáljon téged, és ne fordítva. 
Kiállításod a Stúdióban végső  soron a centrálper-
spektívának, mint meghatározott kulturális és fes-
tészeti hagyománynak az elemzésén alapul. Kon-
cept, amennyiben koncepciók nyilvánvalóvá tételé-
rő l és ütköztetésérő l van szó. Mindvégig fontos 
szerep jut benne az emberi testnek, a fentiekre em-
lékeztetve, nem közömbös, hogy ez a művész saját 
teste. Többek között ennek köszönhet ő , hogy a kon-
cept bizonyos fokú sterilitását - aszó eredeti, nem 
szexuális értelemben használt- az érzékiség (a sze-
mélyiség jelenléte) ellensúlyozza. 

budapest, 1981. márc. 	a beszélgetést vezették 
györgy péter - pataki gábor 

K: Ez a törekvés érvényesült a Stúdióbeli kiállításon 
is, ahol egy video-felvételrő l készült színes xeroxso-
rozatot mutattál be. A képeken egy alapsíkra terített 
fehér vásznon fekszel, minden felvételen változtatod 
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A  
nyJit 
(pár)beszédéft 

„... Az önigazgatás bizonyos csiráinak, 
melyek megvoltak, fennmaradása és 
fejlődése is kérdésessé vált, mert egyi-
dejűleg megalapoztuk a jugoszláv tár-
sadalom újabb elbürokratizálódását -
az állam „bővített újratermelését", de 
nem a klasszikus formájában, hanem 
azoknak a közvetítő  intézményeknek a 
hiperprodukciójával, melyek csak for-
mailag és jogilag önigazgatásúak, for-
mailag és jogilag az önigazgatás sejtje-
iből származnak, a küldöttrendszer út-
ján, de amelyek köldökzsinórjukkal az 
államhoz kötődnek, az államhoz nőttek, 
és objektíve az állam politikai hajtó-
művei. Az állam tehát, önigazgatás he-
lyett, a párt politikai támogatásával 
(vagy előzetes határozata alapján) a 
saját (és apán) politikai hatalma erejé-
vel kibővítve újjászületik, de most már 
nem klasszikus államként, hanem azo-
kon a közvetítő  intézményeken, közös-
ségeken és szervezeteken keresztül, 
amelyek csak formálisan önigazgatá-
súak, de ténylegesen „felülről" lettek 
létrehozva (törvények és pártvezető-
ségekpolitikai állásfoglalása alapján), a 
párt politikai üzemei, a párt ellen őrzése 
alatt, jóllehet jogilag önigazgatásúak, 
és - szintén jogilag - az őnigazgatás 
sejtjeiből származnak, a társultmunka-
szervezetek dolgozói és a helyi közös-
ségek polgárai által választott küldött 
ségek útján. (...) Ezért a munkások és 
polgárok az említett intézmények ala-
pítása és az önigazgatási aktusok elfo-
gadása során úgy érezték, úgy is visel-
kedtek, mint akik rájuk tukmált kötele-
zettséget teljesítenek, nem pedig a 
saját megfontolt igényeiket elégítik ki. 
Véleményem szerint a jugoszláv társa-
dalomban ez a probléma az állam leg-
bonyolultabb problémája." 
(011ózva Neca Jovanov: A szocialista ál-
lamnak az időszerű  jugoszláv társada-
lomban jelentkező  problémái cím ű  
„ny í It párbeszédébő l". In Létünk,  1981/1,  
valamint socijalizam, 1980/7-8) 

Veszélyes 
túlintézményesültség 

Izgalmas és hasznos vitát kezdemé 
nyezett Neca Jovanov a JKSZ folyóira 
tának, a socijalizamnak tavalyi 7/8-as 
számában. írásában (Pledoaje za dija-
log o državi u socijalizmu), melynek ma-
gyar változata a Létünk idei els ő  szá 
mában is olvasható, a tő le megszokott 
élességgel és nyíltsággal veti fel ön 
igazgatási gyakorlatunk alapkérdéseit, 
nem kímélve eközben a hétköznapi frá 
zisgyártóink által tabuként kezelt kér-
déseket sem. Bevezető  soraiban írja: 

mind nehezebb azonosítani az álla-
mot, ugyanilyen nehéz megtalálni a je-
lenlegi helyzet bonyolultságából kive 
zető  utat, mely túlmutatna az állam, mint 
«a társadalom felett álló erő« minden 
formáján. " A továbbiakban a Társadal-
mi Könyvviteli Szolgálatra hivatkozva 
megállapítja, hogy „a gazdaság, és ki-
váltképp a termelő  gazdasági tevékeny-
ségek újratermelési képessége... az 
egyszerű  újratermelés szintjén mozog ". 
„Ez azt jelenti - vonja le a következtetést 
- hogy a munkások önigazgatása, külö 
nösen a termelő  gazdasági ágazatok-
ban, a jövedelem megszerzésére kor-
látozódik, amely jövedelem azután egy 
jól bejáródott, és - hangsúlyozom -jogi 
szempontból teljesen legális úton átöm 
lik az önállósult hatalmi központokba... 
Igy, hogy a termelő  gazdaság munkás 
önigazgatásának anyagi alapja már 
több mint egy évtizede többé-kevésbé 
az egyszerű  újratermelés szintjén re-
kedt." Az alapkérdés, mi több sorskér-
dés: hogyan lesz képes a munkásosz-
tály vezető  erővé válni a társadalom po-
litikai „színpadán". 

A szerző  a továbbiakban a munkássá-
got a saját bürokráciája (és államappa-
rátusa) részérő l fenyegető  veszélyek 
különféle formáit veszi szemügyre, 
kezdve az állam elidegenedésének 
klasszikus, ún. sztálinista formájától 
egészen a modernebb és differenciál-
tabb institucionális formákig, kritikájával 
nem kímélve társadalmi mechanizmu-
sunk szembeszökő  ellentmondásait 
sem. Többek között leszögezi, hogy „a 
jugoszláv társadalom túlintézménye-
sült, és hogy az intézmények ti/burján-
zása a szocialista önigazgatási terme-
lési viszonyok és egyáltalában az ön-
igazgatás kerékkötőjévé vált". A ké-
sőbbiekben pedig megjegyzi, hogy a 
bankok „egy évtizede vagy még előbb 
kialakult dominációja a munkások felett 
a mai napig érintetlen maradt". Mindez-
zel egyidej ű leg értékét veszítette a tár-
sadalmilag valóban hasznos munka -
többek között a fizikai munka is - logikus 
következményeként a különféle köz-
vetítő  apparátusok szerepének hiperbo-
likus megnövekedésével, amely els ő -
sorban az ügyvivőknek, az ún. önigaz-
gatású aktusok labirintusaiban jól köz-
lekedő , csű rés-csavarás mesterségé-
ben járatos, de új szellemi javakat létre 
nem hozó újsütetű  hivatalnoki rétegnek 
kedvezett. 

• Önigazgatási gyakorlatunk egyik alap-
problémáját Jovanov abban látja, hogy 
a „modern jugoszláv társadalomban is 
többé-kevésbé az állam és a tőle el nem 
különült pártvezetőség politikai hatal-
mával jönnek létre a munkásosztály ön-
igazgatási intézményei", s csak kevés-
bé a munkásosztály tényleges, auto-
nóm akaratának következményeikép-
pen. 

Jovanov fontos tézise, hogy az önigaz-
gatás megvalósulása minden esetben 
az állam elhalását is jelenti, de az állam 
elhalása nem jelenti minden esetben az 
önigazgatás egyidejű  megvalósulását: 
a bürokratikus közvetítő  intézmények 
fékező  hatása igen nagy. Ennek a kö 
zépszintű , transzmissziós etatizmusnak 
az arroganciájára és veszélyeire muta-
tott rá többek között a nemrégiben lezaj-
lott zágrábi szociológus-tanácskozás is, 
amely úgyszintén az állam és az önigaz-
gatás kérdéseivel foglalkozott. 

csorba bé/a 

bertolt 
brecht 
(1898-1956) 

nagy időkben 

Mindenkit megfigyelnek nagy időkben: 
mit csinál. Én e „Tudjuk-mit-csinálsz" 
során éhség, tetvek, fagy, rsiász, 
kopók túlélésével bíbelődtem. 

(Tandori Dezső  fordítása) 

sírfelirat 
m. 
számára 

A cápáktól megmenekültem 
a tigriseket leterítettem 
végül is fölfaltak engem 
a pološkák. 
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Pavle Savić , világszerte ismert fiziku-
sunk, mint a hírközlési eszközök már 
közölték lemondott a Szerb Tudomá-
nyos és M űvészéti Akadémia elnöki 
tisztségérő l. Elhatározását levélben in-
dokolta meg. Tudományos életünk szer-
vezetlenségét és tespedtségét bírálva 
egyebek között ezt írja: 
„Társadalmunk mindig érzéketlen volt 
az alaptudományok iránt. Mindenki rög-
vest cukrot akart, de úgy, hogyne ültes-
sen répát. Nem szabad elfelejteni, hogy 
az alapkutatásra fordított összegek 
ugyan bizonyos kockázattal járnak, ám 
sokszorosan kifizetődnek. Annak a kí-
vánalomnak a következtében, hogy a 
tudományos intézetek nyújtsanak minél 
több segítséget a gazdaság problémái-
nak megoldásához, s amit tenniök köte-
lességük is, elhanyagolták alapvető  
feladatukat, azt, hogy alapkutatásokkal 
foglalkozzanak. Relatíve egyre kiseb-
bek az ilyen kutatásokra fordított anyagi 
eszközök, s elosztásukat tudományos 
kritériumok figyelembevétele nélkül 
végzik, ekviparticiálisan, anélkül, hogy 
rámutatnának a prioritásra érdemes 
irányokra, s mindez ellentétes a szerte 
a világon követett fejl ődési iránnyal. 
Elegendő  megnézni, milyen állapotok 
uralkodnak az oktatásban, kezdve az 
általánostól egész az egyetemiig, hogy 
megbizonyosodjunk arról, vajon miféle 
jövő  vár a tudományos káderekre vala-
mint az alaptudományok további fejl ő-
désére, s hogy milyen a termelőerők 
perspektívája a szocialista önigazga-
tású társadalomért folytatott további 
harcunkban. Az emberek - erkölcsi és 
intellektuális kvalitásaik - képezik a ter-
melési folyamatok elemi lendítőerejét, 
s ezért egyáltalán nem mellékes, hogy 
a fejlődés folytatásához milyen káderek 
neveltetnek." 

gyíkleső  

A mongóliai őslénymaradványok efféle 
gondolatokra csábítják Jevtusenkót: 
„Minden világbirodalomnak nagyobbak 
a fogai, mint az agya; ezért is semmisül 
meg valamennyi." 
Kérdés, mit szólnak ehhez a - dinosau-
rusok? 

szabálytalan 
napló 

Némi - hány év is pontosan? - késés 
után megjelent Hornyik Miklós könyve. 
Marx György már közhellyé kopott kife-
jezése jut eszünkbe: gyorsuló idő . 
Gyorsuló? Jó, jó, de ennyire csiga-
tempóban? 

cs. b. 



Székek, 
üleptartók 

A nagy sorozatokban gondolkodó ipari termelés és 
a tömegpszichológiára ráteleped ő  kereskedelem 
általában a kiegyensúlyozatlanság, a végletek sza-
badalmazójának tekinthető . Amíg a funkciót tartja 
fontosnak, cseppet sem ad a kinézésre, máskor pe-
dig az esztétikai útvesztők labirintusába téved. De 
megtörténhet, hogy a csupán technikai demonstrá-
ción alapuló végtermék tulajdon elidegenített mivol-
tában sehogy sem tud beilleszkedni az adott jelkör-
nyezetbe, a mindennapok értékrendjébe. 
Egy ilyen jelenség rekonstruálásához például ve-
gyük most a széket, amely - hála az elferdült piaci 
törekvéseknek és az erőltetett eredetiséghajszolás-
nak - ma már akár státusszimbólumnak, „trón"-
helyettesítőnek is nevezhető : »Add meg Uram, 
az én mindennapi trónom! Méghozzá a saját, egyéni 
és megdönthetetlen trónomat!« Vagy: »Mutasd meg 
a székedet, megmondom, ki vagy!«. De hagyjuk az 
iróniát. Oskar Kogojról szeretnék pár mondatot szól-
ni, mert környezetünkben - országos viszonylatokra 
gondolok - ő  találta meg a szék esztétikai és applika-
tív jegyeinek tökéletes egyensúlyát, valamikor a hat-
vanas évek végén. Nehogy félreértse az olvasó, ez a 
néhány sor nem kései elismerés akar lenni, csupán 
összehasonlítás, párhuzamba állítás a sokszor ba-
nálisan egyszerű , máskor túlzottan agyonmunkált 
ipari darabokkal -úgy tartom, ezeknek képi illuszt-
rálása teljesen felesleges, hiszen meglehet, hogy az 
olvasó is pont egy ilyen szörnyszülöttön ül -, illetve a 
másik végletbe sorolható, egyedibb, helyesebben, 
egyénibb arculatú, „különc" példányokkal. Mert min-
denképpen érdekes lehet beleülni abba a Brigit Jür-
genssen kreálta „cip ő-székbe", amelyben éppen 
Rainer Reiskyt, a Német Cipő intézet egyik felel ősét 
látjuk; az ilyen magatartásformát diktáló ül őalkalma-
tosság azonban nem lehet definitív, általános maga-
tartásforma-meghatározó. Mint ahogy nem tekint-
hető  annak Stephan Wewerka 1970-es fából készült 
széke sem, amely inkább a destruktív szándék alak-
baöltését példázza. 

Térjünk vissza Kogojhoz. 1971-ben hívták fel rá 
a figyelmem, helyesebben pihenőszékeire, szét-
és elömlő  műanyagtámláira. Már a kezdés is zse-
niális volt, s talán épp ott d őlt el minden. Kogoj 
ugyanis nem egy már meglevő , általa eszményinek 
tartott, de bizonyos korrekcióra rászoruló prototípus-
ból, hanem a „semmi" vázából, az ember fizionómiai 
igényeiből indult ki. Elsősorban hónyomatokat vett; 
hóba ültetett emberek ülep- illetve testnyomatairól 
készített öntőformákat poliuretánból, ebb ő l a válto-
zatosan hasznosíthatq polimerizáCiós m űanyagból. 
Ily módon - kisebb javításokat beleértve - megkapta 
azt az alapvető  székteknőt, amelyhez már csak 
megfelelő  alvázat, a fels ő  részhez esztétikailag és 
funkcionálisan is alkalmazkodó tartószerkezetet kel-
lett illeszteni. A dolog persze nem volt ilyen egysze-
rű , és nem téveszthető  szem elő l, hogy a hóból 
kapott nyers alapminták javítását, csiszolgatását 
Kogoj fiziológusok és pszichológusok véleménye 
alapján végezte, s egy tömeges ankét eredményeit 
is figyelembe véve kapta meg az ideális átlagmintát, 
a székkagyló végleges formáját. 
Kogoj poliészter székei mintha Max Bill és Ed 
Sommer plasztikai tapasztalatait is kamatoztatnák. 
A tiszta és funkcionális anyag könnyed, elegáns, 
testhezálló vonalakkal párosul. Sajátos arculatuk-
kal, egyéni jellegükkel Kogoj székei merőben elüt-
nek a konvencionalizált lakásberendezések sekély 
avagy torz formáitól. 
Az embereknek soha sem volt közömbös, milyen 
székre ültek, hová tették le az ülepüket. Mindig is 
vonzó volt a „székek világa". A klasszika mestereit ő l 
errefelé, a hiperrealizmuson át a konceptuális m ű -
vészetig - lásd Joseph Kosuth Székét - a szék, nem 
véletlenül, mindig is az emberi alkotás udvarában 
foglalt helyet. Sok-sok aranyér közvetett okozója-
ként. A sikerültebbeket most mégis illesse dicséret. 
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