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„Atársadalom átalakítása, az újnakérvényre 
juttatása ugyan a tömegeknek, gazdasági 
sorsuknak, politikai cselekvésüknek a m űve, 
de mégis mindenkor egy kisebbségtő l indul 
ki az újnak a víziója, a lökés, a példa. A 
többség, amelyet a tegnap formált, nem any-
nyira tipikus a mára nézve, mint az aktív 
kisebbség, mely elébevág a holnapnak. 
Csak ha a jövő  a múltnál erősebb, akkor 
lendül mozgásba a jelen. S nem a létrejött, 
hanem a létrejövő  bizonyul egy korszakra, 
egy nemzedékre nézve tipikusnak. A gene-
rációs harcban a jöv ő  lázad a múlt ellen." 

(Ernst Fischer) 

1. egyetemes és országos háttér 

Könyvünk lapjain lépten-nyomon fel-felbukkannak 
a nemzedéki szellemrajz objektív hátterének elemei 
is. Azok a megkerülhetetlen kortörténeti jellegzetes-
ségek, amelyek nem valami semleges és dekoratív 
„szellemi kulisszaként" funkcionáltak a nemzedéki 
törekvések kialakulása és kiteljesedése mögött; el- 

393 	lenkezőleg, igen fontos erjesztő- és hatótényező- 
ként. 

Két évtizeddel ezel őtt, 1961 
decemberében — az akkori 
Ifjúság hetilap mellékleteként 
— néhány tehetséges és am-
biciózus fiatal író kezdemé-
nyezésére napvilágot láttak 
az irodalmi-művészeti jelle 
gű  Symposion első  számai. A 
húszéves évfordulóról szer-
kesztőségünk munkajellegű -
en kívánt megemlékezni és —
az 1967-es Sinkó E rv in-mun-
kaévhez hasonlóan — 1981-
ben ismét munkaévet hirde-
tett ki, melyet kultúránk másik 
nagy alakjáról, B. Szabó 
Györgyrő l nevezett el. Ennek 
keretében az idén október-
ben a Symposion mellékletet, 
illetve az ezt követő  Úi Sym-
posion folyóiratot létrehozó, 
tehát a Symposion-mozgal-
mat megteremtő  és irányító 
ún. elsó nemzedékhez a kö-
vetkező  körlevelet intéztük: 

Kedves Barátuk! 
A Symposion — Új Sympo-
sion az idén ünnepli meg-
jelenésének 20. évét. Ebb ő l 
az alkalomból a szerkeszt ő -
ség — a B. Szabó Györgyr ő l 
elnevezett munkaév kereté-
ben — az itt mellékelt kérdés-
tömböt juttatja el a Sympo-
sion első  nemzedékéhez. E 
kezdeményezés célja, hogy 
képet kapjunk a Symposion —
Úi Symposion kultúránkban 
betöltött szerepérő l, és fel-
vázoljuk a Symposion-mel-
léklet indulásától napjainkig 
terjedően müvelödési életün-
ket. 
Kérjük válaszaidat legkésőbb 
ez év november 10-éig jut-
tasd el szerkesztőségünkbe, 
és ily módon járulj hozzá a 
jubileumi év sikeresebbé té 
teléhez. 
A válaszokat folyóiratunk ün-
nepi, azaz a decemberben 
megjelenő  200. számban 
szándékozunk közölni. 
A kérdések imígyen hangzot-
tak: 
1. Miben látod az egykori 
symposion-mozgalom lénye-
gét? 



A B. Szabó-i és a sinkói 
szellemiség mennyiben és 
milyen lrđnyban befo/yáso/ta 
a Symposlon arcu/atáПak kl-
alakulđsát? 

lrodalmi, kulturális, kultúr-
politikai szituáció a 60-as 
években és manapság (ha 
sonlóságok és különbségek). 

Szemléletében homogén 
volt-e a Sympos/on-mozga 
lom? 

Nemzedéked itt és most. 
Milyen irányban változon 

szemléleted? 
Mi a véleményed kultúránk 

mai fiatal nemzedékérбl? 
Mivel tennéd teljesebbé 

kérdéseinket? 
A fentieket név szerint a kö-
vetkezđ  alkotókhoz juttattuk 
el: 

Bányai János 
Bosnyák lstvđn 
Brasnуб  lstván 
Domonkos lstván 
Fehér Kálmán 
Gerold László 
Glon Nándor 
Gobby F. Gyula 
Koncz lstván 
Ladik Katalin 
Raffai Ferenc 
Tolnai Onб  
Utasi Csaba 
Varga Zoltán 
Várady Tibor 
Végel László 

Jelen számunk nyomdába 
adásáig csupán hatan küld-
ték el válaszaikat, ezért a 
később befutó szövegeket el-
következő  számainkban kö-
zöljük. Szándékunk az ankét-
tal, mint azt a kérdések és 
a körlevél is bizonyítják, 
egyrészt az volt, hogy a hat-
vanas évektől napjainkig ter-
jedően valamiféle képet kap-
junk szellemi életünkrő l, 
másrészt pedig, hogy kirajzo-
lódjanak az Ui Symposion-
nak eme szellemi életben be-
töltött szerepe, illetve a 
Symposion-mozgalom lénye-
gi mozzanatai. Olvasóink az 
említett válaszokat követően 
szerkesztőségünk tagjának, 
Losoncz Al$rnak a kom-
mentárját olvashatják, aki kri-
tikus hozzáállással mintegy 
összegezését adja a folyóirat 
tevékenységének, feltérké-
pezve azokat az eszmei-vi-
lágnézeti vonulatokat is, me-
lyek a megkérdezett nemze-
déknél munkáltak. 

a szerkesztőség  

A második világégés üszkei fölött kialakult hjdeghá-
borús légkör feloldódása világszerte; a hatvanas 
évek elején ígéretesen induló „olvadás" Kelet- és 
Közép-Kelet-Európában; a „klasszikus" és „neo"-
sztálinizmus „elméleteinek" háttérbe szorulása a 
marxizmus „meleg áramának" nemzetközi el őretö-
rése következtében; az ötvenes években még a do-
mináns létélmény-típusok közt számon tartott eg-
zisztencializmus passzivjzáló hatásának fellazulá-
sa... Mindezek a korjelenségek közvetlen vagy köz-
vetett, ám mindenképpen lényegi hatást gyakoroltak 
konstituálódó nemzedékünk szellemi arculatára is. 

És ugyanilyen lényegi hatása volt a közvetlenebb 
szellemi háttérnek: a jugoszláviainak. Mindenekel őtt 
pedig annak, hogy országunk az intézményes-jogi 
értelemben szocialistának mondható államok között 
programatikusan és gyakorlatilag is az antjsztáliniz-
mus élharcosa és a szocializmus erkölcsi preszti-
zsének legkövetkezetesebb védelmez ője volt, a sors-
döntő  negyvennyolcunk logikus következményeként. 
Minek folytán Jugoszláviában nemcsak a politikai és 
gazdasági, de a m űvelődéspolitikai és esztétikai an-
tisztálinizmus is szükségképpen vált hivatalos, lega-
lizált irányvétellé. Márpedig ennek felszabadító és 
fiatalos „vitorlákat" feszít ő  energiájával nemzedé-
künk is jócskán élt kezdettől fogva. Akárcsak az in-
duláskor (1961) immár egy évtizedes múltra vissza-
tekintő  önigazgatás elvi és gyakorlati konzekvenciái-
val a művelődési és m űvészeti tevékenységben. 

S a szellemi háttér ugyancsak országos méret ű  ösz-
szetevőjeként kell számon tartani azt a körülményt 
is, hogy a nemzedéki indulást közvetlenül megel őző  
években — az ötvenes évek végén — immár általá-
nossá vált társadalmunk újabb és újabb távlatokat 
kereső  és megnyitó kritikaigénye. Mind a társadalmi 
gyakorlatban, mind a társadalomtudományokban, 
kultúrában és m űvészetekben. Hisz semmiképp sem 
tekinthető  véletlennek, hogy az 1958-ban megho-
zott, erre a kritikai gyakorlatra és kritikai elméletre is 
alapozó új pártprogramunk azzal a nevezetes, már-
már lírikusi szenvedéllyel s ugyanakkor axiomatikus 
tömörséggel is fogalmazott konklúzióval zárul: 
„Semmi, ami létrejött, nem lehet számunkra annyira 
szent, hogy ne lehetne túlszárnyalni, és ne enged-
hetné át helyét annak, ami még haladóbb, még sza-
badabb, még emberibb!" 

Ennek a programatikus kritikai irányvételnek a „sze-
lét" is természetszer űen fogta „vitorláiba" az a meg-
újuló jugoszláv filozófiai és társadalomtudományi 
közgondolkodás, amely a marxizmust k/r/tika/-tevé-
keny, a mindenkori jelenre és jövő re irányuló, s nem 
pedig passzívan-historicista elméletként értelmezte. 
S amely a sztálinizmus és újsztálinizmus fetisizált 
„objektív determinizmusaival" szemben a maga on-
tológiai-antropológiai irányultsága központjába a 
cselekvő  embert állította, a világ és önmaga forradal-
mi-kritikai változtatását kiteljesít ő  emberi praxissal 
egyetemben. Mai távlatból azt is mondhatnánk: az 
önigazgatás filozófiájaként... S természetesen: a 
Symposion-nemzedék társadalomtudományi köz-
gondolkodását is jócskán befolyásoló elméletként... 

Végül, de nem utolsósorban, generációnk jndulásá-
nak megkerülhetetlen jugoszláviai háttérelemeként—
szintén erjesztő  hatású, tevékeny elemeként — kell 
számon tartani azt a körülményt is, hogy már az öt- 394 



vines évek végén, különösen pedig a hatvanasak 
elején a jugoszláv irodalmakban általános igénnyé 
kezd válni a honi „szocreál" ellenreakciójaként kiala-
kult, forradalmi hivatását jórészt betöltött s lassan 
sterillé váló „szocialista esztétizmus" meghaladása. 
Illetve felváltása egy, a „szocreálétól" lényegesen 
elütő , a „szocialista esztétizmus" m űvészi vívmá-
nyait pedig magába szívó szellemi/esztétikai aktiviz-
mussal. 

2. vajdasági háttér 

Mi jellemezte a fent vázolt, egyetemes és jugoszlá-
viai, egyaránt aktív kortörténeti háttér mellett a még 
közelebbi vajdasági szellemi hátteret a Symposion-
nemzedék konstituálódásának éveiben? 

Mindenekelőtt egy sajátságos, a belgrádi, zágrábi, 
ljubljanai és más köztársasági kultúrgócokétól lénye-
gesen elütő  művelődési légkör. Az a „kultúrklíma", 
amelyet az induló, mindössze két éve tényked ő  nem-
zedék antológiájának, a Kontrapunktnak az elősza-
vában Sinkó E rv in „az adomázó, vidékies, önelég űlt, 
még az újat is a maga régi szokásaihoz гoгmálб, táj-
hoz kötött szellemi mozdulatlansággal" jellemzett; 
azzal a provinciális tunyasággal, amely „forradalmi 
jelszavak terméketlen ismételgetése mellett is, a 
nagyközönség ízlésére hivatkozva kényelmesedett el 
Vajdaságban".. . 

Könyvünk lapjain afféle hazajáró lelkekként bukkan-
nak föl ismételten e provincializmus konkrét „sarjai": 
a köldöknéző , a „saját", a „tulajdon" kultúrhagyo-
mány révületébe vesz ő , „templomtorony-perspektí-
vájú" regionalizmus; a sekélyes és dilettáns folklór-
kultusz; a talajszinti gondolati „realizmus" mint az 
intellektualizmus vidékies tagadása; a „bocskorkul-
tusz" mint a silány, igénytelen „népiesség" minden-
nemű  urbanizmust kizáró szinonimája; begubózás 
az anyanyelvű  műveltségbe a „kitekintés" formális, 
felszínes, „recenziós" igényével... 

E vidékies „kultúrklímával" szembesül ő  korszerűség 
és korszintűség, jugoszláviaiság és européerség 
igénye azonban a Sympos/on indulásának éveiben 
korántsem csupán nemzedéki igény volt: a jugo-
szláviai magyar kultúra, tudomány és m űvészet egy-
féle közigényeként jelentkezett. Hisz a „lemara-
dunk?" B. Szabó-i kérdése megint ugyanolyan id ő -
szerűvé, sőt akuttá vált akkoriban, mint egy évtized-
del azelőtt, az „áprilisi Híd" korosztályának indulá-
sakor. 

„békésen" emberi sérelmeket okozó heves viták és 
csatározások nélkül, tehát „tiszta kézzel", „humá-
nusan" érvényesítették ugyanazt  művelődéspoliti-
kát... 

Nem kétséges, hogy e háttérben munkálkodó, a ju-
goszláv m űvelődési, irodalmi és m űvészeti élet ak-
kori friss „szeleit" késve bár, de „vitorláiba fogó" hi-
vatalos vajdasági m űvelődéspolitika támogatása nél-
kül nemcsak a nemzedék szóban forgó ellen-regio-
nalista és ellen-provincialista igényeinek a kiteljese-
désére, de a puszta nemzedéki konstituálódásra 
sem kerülhetett volna sor. Hisz az irodalmi-kritikai ro-
vat önálló mellékletté, majd folyóirattá növesztése 
során az intézményes támogatás nélkülözhetetlen 
kiegészítője volt a nemzedéki spontaneitásnak; a 
Kontrapunkt előszavát író Sinkó Ervin akkori észre-
vétele ilyen szempontból ma még találóbbnak lát-
szik: „...ezek a mi egymásra és önmagukra talált 
fiataljaink nem érezhették magukat elszigetelt tábor-
nak, hanem épp ellenkez őleg, a saját provinciális el-
maradottságát s minden öröklött, visszahúzó hagyo-
mányt és dogmát vakmerően likvidálni akaró, a min-
dent újrakezd ő , mindent megújító forradalmi jugo-
szláv szellemiség szerves részének. A világ minden 
értéke felé szabadon kaput táró, az emberi egyete-
mességre törő  jugošzláv forradalmi szellemnek az 
ihlete és ereje az, ami nélkül Vajdaság talaján az ő  
megjelenésüket hamar betemette volna a por és a 
sár, a szellemi inerciának az a süket, visszhangtalan 
közönye, mely gyilkosabb minden ellenséges gúny-
nál vagy megbotránkozásnál." 

3. irodalmi örökség, irodalmi háttér 

És a közvetlen irodalmi háttér? — Annak vázlatát 
részben már körvonalazták a Szóakció І. ötvenes 
évekkel kapcsolatos fejezetei. A B. Szabó György 
megoszlás nélküli megújhodást szorgalmazó iroda-
lompolitikai szerepével, az 1950/51. évi nemzedékvi-
tával és a jugoszláviai magyar irodalom baloldali vál-
tozatainak tipológiájával foglalkozó tanulmányaink 
ilyen szempontból egyrészt az „utó-zogovi ć ista" iro-
dalompolitikának, másrészt a „szocialista esztétiz-
mus" irodalmi gyakorlatának, s végül, az „áprilisi 
Híd" korosztálya által csak félig véghezvihetett iro-
dalmi megújhodásnak a fontosságát emelték ki. 

Nemzedékké szerveződésünk hatótényező i között 
azonban fontos szerepe volt a felszabadulás utáni 
irodalmi életünkben is szívósan tovább él ő  Ka-
langya-hagyomány bizonyos negatív elemelnek. 
Egyebek közt a „tiszta" irodalom kisebbségi ideoló-
giával nagyon is áthatott programjának, amely a hat-
vanas évek elején — mai távlatból ez nyilvánvalónak 
látszik — könnyen fonódhatott össze a „szocialista 
esztétizmus" ugyancsak „szóakció"-mentes, ugyan-
csak „tiszta" esztétizmust képvisel ő  immanens prog-
ramjával... Miközben a régi, felszabadulás el őtti 
Híd akciós hagyománya erőteljes „vonzásként", bi-
zonyos megmerevedő , az irodalmi aktivizmus szük-
ségképpeni funkcióváltásaival nem számoló több 
tendenciája pedig „taszításként" hatott az alakuló 
Symposion-nemzedék irodalmi és kritikai gyakorla-
tában. Igy aztán semmiképp sem tekinthet ő  véletlen-
nek, hogy a nemzedéki ellentábor hol laza, hol ren-
dezettebb soraiban egyaránt találhatók régi hidasok 

Ezt az általános szükségletet artikulálta az 1959-ben 
megalakult Magyar Tanszék munkatársi és hallgatói 
közössége, a Forum Lap- és Könyvkiadó korszer űb-
bé váló szerkesztéspolitikája, a Hídban és a lapok 
irodalmi rovataiban jelentkez ő  frissebb irányvétel, az 
Ifjúsági Tribün eleven dinamizmusa... E m űvelődési 
közigény szolgálatában aztán a Sympos/on-rovat, 
majd -melléklet ifjú gárdájának talán csak annyiban 
jutott sajátos szerep hogy a „legfiatalosabban" — leg-
hangosabban, legprogramatikusabban s a kritikai 
eszközökben legkevésbé válogatva — támadt rá a 
„vajdaságias" regionalizmus és provincializmus ak-
kori egész valóságára. Miközben m űvelődési életünk 
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és kalangyások, illetve „április hidasok" és az đ  ko-
rosztályuk szétzilálására a nevezetes nemzedékvita 
idején eszközül felhasznált fiatalabb tollforgatók is. 

E nemzedékileg heterogén, s az ötvenes-hatvanas 
évek irodalmi életében kevésbé, ám a múve%déspo-
//t/kában és zsurnalizmusban annál jelentősebb sze-
repet játszó értelmiségiekkel is ki-kib ővülő  ellentábor 
viszonylag egységes élet- és világszemlélete, ízlése 
és életérzése, irodalom-értelmezése és irodalompo-
litikai koncepciója volt az a lázító, tiltakozásra kész-
tető  és „megostromlásra" csábító szellemi „fal", 
amelynek megléte alighanem mindenkori el őfeltétele 
az irodalmi korosztályok nemzedékké kovácsolódá-
sának. 

4. ékverés és együttm űködés 

A generációs önállósodás és nemzedéki külön-lét 
ösztönös és programatikus törekvését egyaránt ser-
kentették a közegellenállás és közeg-közöny „vajda-
ságias" — irodalmunk felszabadulás el őtti évtizedei-
ben is jól imert — megnyilvánulásai. Nem utolsósor-
ban pedig az ifjúság, tehát egyebek közt az irodalmi 
ifjúság ötvenes évekre még olyannyira jellemz ő , 
atyáskodó „patronálásának" az elutasítása. 

A viszonylag homogén — bár bels ő  „súrlódásokkal" 
kezdettő l fogva gyengített — nemzedéki törekvések 
között különös fontossággal bírt a szellemi avantgar-
de-pozíció kiküzdése és védelme az „egységes" —
eszmei és esztétikai szempontból jórészt eklektikus 
— nemzetiségi kultúra és irodalom ellenében. Más 
szóval, az árra/ szembeni úszás régi-hidas hagyo-
mányának ösztönös továbbvitele a társadalmilag 
merőben más, ám szellemileg sok mindenben a régi 
Vajdaságra emlékeztető  viszonyok között. S ez vol-
taképpen és egyúttal az irodalmi „partizánság" Lu-
kács György-i stratégiájának érvényesítését is jelen-
tette: bizonyos kérdésekben gyorsabban lépni el ő re 
a törzshadnál... Esetünkben: a megújhodás orszá-
gos „szelétő l" a hatvanas évek elején többé-kevés-
bé szintén megérintett nemzetiségi irodalom törzs-
hadánál ... 

E stratégia lehet őleg minél radikálisabb érvényesí-
tésének egyik eszköze a korántsem pusztán életkori, 
hanem egyidej ű leg szellemi értelemben is vett „fia-
talság" és „öregség" konfrontálása volt. Vagyis, a 
megosz/ásnak az a törekvése, amely az alaposság 
tekintetében ismét a régi Híd egyik hagyományele-
mére emlékeztetett: az ékverésre a világnézeti, 
életszemléleti és esztétikai ellentétekr ő l tudni nem 
akaró „egységes" vajdasági magyar irodalomba... 

E symposionista ékverés valójában ama B. Szabó-i, 
az 1950/51. évi nemzedékvita idején még ki nem ala-
kult felismerés gyakorlati érvényesítése volt, mely 
szerint az „írói egységfront" kier őszakolt monolitása 
nemcsak a kisebbségi, de a szocialista nemzetiségi 
irodalom életében sem lehet tartósan üdvös és célra-
vezető ... A gyökeres, ékverő  megoszlás pedig —
amelynek nemzedéki programja kezdett ő l fogva szá-
molt a felismeréssel, hogy a konfrontálódás csakis 
a „fiatalság" oldalára sodorhatja a szellemileg na-
gyon is fiatalos B. Szabókat, Sin Кбkat és némely 

„áprilisi hidasokat" is —, ez a radikális megoszlás két-
ségtelenül a radikális szellemi/esztétikai megújho-
dás szolgálatában állt a nemzedékké szervez ődés 
éveiben. 

Mégoszlás és megújhodás: e két, šzervesen össze-
függő  nemzedéki törekvés csak a hatvanas évek ele-
jén látszott merőben újnak a jugoszláviai magyar iro-
dalom „feledékeny" köztudatában. Voltaképpen pe-
dig — amint a Szóakció  I.  vonatkozó fejezetei tanúsít-
ják — csupán radikális ismétlés volt ez; megismétlése 
ugyanazon törekvéseknek, amelyek az „áprilisi Híd" 
nemzedékké nem válhatott korosztályát is jellemez-
ték egy évtizeddel azelőtt. Lévén hogy az „egysé-
ges" jugoszláviai magyar irodalom eszmei, irodalom-
politikai és esztétikai polarizálódása már 1950/51-
ben is több mint elodázhatatlan volt, de az irodalom-
teremtés „kisebbségi" imperativusai és „kalangyás" 
ösztönei, valamint a provinciálisan anakronisztikus 
„utó-zsdanovizmusunk" erő i akkor még képesek vol-
tak hatékonyan szembeszegülni a jugoszláviai iro-
dalmakban már sikeresen lezajlott megoszlás és 
megújhodás helyi, vajdasági szükségletével. 

A lényegi különbség az első  („áprilísi hidas") és má-
sodik (symposionista) kísérlet között mindenekel őtt 
abban mutatható ki, hogy ez utóbbi az új körülmé-
nyek és erőviszonyok folytán immár jóval sikeresebb 
lehetett: véghezvitte a megoszlást, kitejesítette a 
félúton elakadt megújhodást, befejezte az új irodalmi 
korosztály nemzedékké szervezését, s önálló nem-
zedéki folyóiratot, illetve nemzedéki könyvkiadást in-
dított el. 

Miközben a generáció kohéziós ereje sohasem zárta 
ki mereven aszellemi/esztétikai nyíltságot, az irodal-
mi korosztályok, idős és fiatal alkotók és alkotóm ű -
helyek kommunikációját. 

Egyaránt vonatkozik ez a nemzedéken kívüli alkotók 
szereplésére a Sympos/onban, Új Sympos/onban és 
a Symposion Könyvek sorozatában, valamint a sym-
posionisták közrem űködésére a hatvanas évek ju-
goszláviai magyar irodalmi orgánumaiban. Különö-
sen pedig a Hídban, melynek megírandó újabb kori 
története aligha kerülheti majd meg a tényt, hogy az 
első  Symposion-nemzedék legkorábban affirmál б -
dott alkotói kezdettől fogva nemcsak munkatársként, 
de éveken át hivatásos szerkeszt őként is jelen voltak 
e legidősebb folyóiratunkban. Olykor olyan intenzí-
ven is, hogy ez a nemzedéki energiák jelent ős ré-
szének elvonását és fellazítását eredményezte, s 
hátráltató „súrlódásokat" idézett el ő  a nemzedék so-
raiban. Végül, de nem utolsósorban, aszóban forgó 
nyíltságról tanúskodik az is, hogy a „h őskor” másfél 
évtizede alatt munkatársakként és szerkeszt őségi 
tagokként újabb és újabb korosztályok tagjai zár-
kóztak fel viszonylag igen nagy számban az els ő  
Symposion-generációhoz, minek folytán a folyóirat 
1974 tavaszán bekövetkezett radikális felfiatalítása—
voltaképpen: a fiatalabb korosztályoknak való átadá-
sa — az orgánum életében nem idézett el ő  semmi-
nemű  lényegi törést; ama nevezetes ifjú Lukács 
György-i generációs fáklya — Mert kell, hogy egy 
helyen egészen tisztán lobogjon a láng" —spontánul 
kerülhetett át a fiatalabb korosztályok kezébe. 396 



5. az átértelmezett örökség és az autoch-
ton új hagyomány 

Míg az elődök nyomában járó, a jugoszláviai magyar 
irodalom „szóakciós" és „ellen-szóakciós" hagyo-
mányának a húszas évektől az ötvenesekig terjedő  
időszakán átpásztázott Szóakció  I.  csak közvetett 
módon érintette a Symposion-nemzedék hagyomány-
tagadását, -átvételét és -teremtését, a II. kötet min-
dennek közvetlen dokumentumait is tartalmazza. 
Hisz a magunk nyomában járva majd két évtizeden 
át (1962-1981), egyebek közt a jugoszláviai magyar 
irodalmi elődök szellemi hagyatékához való viszo-
nyulás közvetlen megnyilvánulásait, ugyanakkor pe-
dig a viszonylag autochton nemzedéki hagyomány 
kialakításának főbb törekvéseit is nyomon követtük. 

Hogyan viszonyult ez a generáció a Symposion-ro-
vat indulása és a folyóirat fiataloknak való átadása 
között a felszabadulás el őtti irodalmunk két alapvető , 
latens formában a felszabadulás után is továbbél ő  
hagyománytípusához: a hidas és a kalangyás szelle-
miséghez? Mit affirmált az el őbbibő l, s mit tagadott 
meg az utóbbiból? Milyen szükségképpeni funkció-
módosítással biztosított folytonosságot fél évszáza-
dos irodalmunk mozgalmi tradíciójának, s külön a 
régi Hídénak? 

A hagyománytagadás-, átvétel és -átértelmezés tárgy-
körébő l könyvünk, végső  soron, ezekre az alapve-
tő  kérdésekre próbál részleges választ adni. 

A saját, autochton nemzedéki új hagyomány kivívá-
sának és az átvett/átértelmezett hagyomány elemei-
vel való sajátos ötvözésének a tárgyköréb ő l viszont 
még tágabb kérdéskört fog át. Írjuk ide — tematizált 
előzetesként — a vonatkozó f őbb fogalmakat, foga-
lompórokat, hagyomány-igényt jelző  kulcsszavakat 
és szintagmákat. 

az értelmiség-ontológiai tárgykörbő l: „adys" kol-
lektív individualizmus; az életforma impresszioniz-
musának meghaladása; az esztéta-lét politizálása; 
kockázatvállaló írástudói etika... 

az aktív irodalomfunkció jelenségkörébő l: aszó 
gesztussá, tetté, cselekvéssé hevítése; szóakció 
kontra irodalmi verbalizmus; valóság-befolyásoló 
szó kontra valóságmagyarázó; az irodalom (kultúra 
és m űvészet) mint élet-elem, élet-tényez ő ; az irodal-
mi aktivizmus életformára irányultsága, szociális 
célszer űsége és „meta-praktikus" értelme; írástudói 
meta-etika; az irodalmi angazsáltság mint személyi-
ség-ontológiai (s nem pusztán társadalmi) érték; a 
szellemi akció mint az esztétikai/etikai érzékenység 
lázadása; irodalmi/kulturális mozgalmiság kontra 
hermetikus „irodalmiság" ... 

a világszemléleti, politológiai és bölcseleti hagyo-
mány-igény köréből: a marxizmus „meleg áramá-
nak" affirmálása; radikális antisztálinizmus; nyílt 
szkepszis és aktív remény; konkrét utópia" és „újro-
mantika"; jövő  felé forduló, transzcendáló gondolati-
ság; a marxi praxis mint az önigazgatás filozófiájá- 

397 nak központi kategóriája... 

a szocialista nemzetiségi irodalom lét-értelmezé-
sének tárgyköréből: az „anyaország"- és „utódál-
lam"-komplexusok egyidej ű  elutasítása; a jugoszláv 
népek és nemzetiségek irodalmaival való egyenran-
gúság kisebbségi gátlásoktól mentes tudata; né-
peink és nemzetiségeink országos méret ű  szellemi 
integrációjának szorgalmazása; jugoszláviaiság kont-
ra népi/nemzetiségi irodalmi partikularizmus; az 
anyanyelvű  nemzetiségi irodalom „kettős kötődésé-
nek" egyidejű  szorgalmazása; a „híd-szerep" tevé-
keny vállalása a délszláv—magyar m űvelődési és 
művészeti kapcsolatok keretében .. . 

az irodalmi élet romboló/építő  dialektikájának je-
lenségkörébő l: baloldaliság, urbánusság, intellektua-
lizmus művészeti neoavantgard kontra kispolgári 
idill-szemlélet, „bocskorkultuszos" népiesség és ta-
lajszinti „realizmus"; maximális szellemi nyíltság a 
„nagyvilág" felé kontra regionalizmus, provincializ-
mus, „vajdaságias" („couleur locale"-os) irodalmi 
beszűkülés... 

a szakmaiság, az irodalomszociológiai „gyökér-
eresztés” és az autonóm irodalomszervezés igény-
körébő l: szakszer űség, irodalmi képzettség, m űhely-
munka kontra „alanyiköltős" kisebbségi dilettantiz-
mus; a sz űk irodalomközpontúság meghaladása; kö-
zegteremtés kontra szervetlen, közeg nélküli „iroda-
lom"; az irodalmi mozgalmiság B. Szabó-i elvének 
szorgalmazása: a Symposion-mozgalom mint a 
korszerű  irodalmat és m űvészetet képvisel ő  alkotók 
és a korszerű  irodalmat, m űvészetet támogató olva-
sók közös mozgalma; az önigazgatás gyakorlati ér-
vényesítése az irodalmi életben és irodalomszerve-
zésben .. . 
Nyilván tovább is sorolhatnánk a nemzedéki új ha-
gyomány, viszonylag autochton szellemiség elemeit 
— s az összkép mégsem lenne teljes... De nem 
is lehetne: könyvünk is csak parciális adalék, ilyen 
szempontból is... 

6. a tevékeny jubilálás dicsérete 

Azzal kezdtük bevezetőnket: irodalomtörténeti ada-
lékká minősíti reflexióinkat az a körülmény, hogy az 
első  Symposion-nemzedék kerek húsz évvel ezel őtt 
indult, s időközben népes korosztályok zárkóztak fel 
kezdeményezéséhez .. . 

Hogy azonban ez a kezdeményezés nem csupán ju-
goszlávfai magyar irodalom felszabadulás utáni tőr-
ténetének a kérdése, hanem mai jelenének és holna-
pi jövőjének is egyféleképp — ezt három évvel ezel őtt, 
1978 őszén épp az utánunk jövő  korosztályok egyik 
sokoldalú alkotóegyénisége artikulálta a leger őtelje-
sebben. 

Kérdésföltevésében az els ő  Symposion-nemzedék 
mozgalmi útjának és alkotótevékenységének vizs-
gálata elsősorban mint az újabb korosztályok/nem-
zedékek öndefiniálásának egyik fontos előfeltétele 
sejlett föl: „Számos kérdés megválaszolatlan: mek-
kora visszhangra találtak az új szenzibilitást hirdet ő  vi-
lágtágító eszmék a fiatalabbak körében? á legifjabb 
nemzedék az el őző  munkaprogramjának kontinuitá- 



sán dolgozik, vagy képtelen a feladatokat bizonyos 
törés nélkül átvenni? mit nyújtott az új nemzedék, 
ami (az első) Symposion-nemzedék világképében 
még nem volt meg? s egyáltalán: kiérdemlik-e a fia-
talok a nemzedéki megnevezést, tekintettel a Sympo-
sion-generáció kialakította nemzedéki fogalmak fej-
lett természetére? És lényeges kérdés az is, vajon a 
fiatalok úttörő  társaik munkásságát folyton jelenlevő  
és hatóképes, éppen ezért újra és újra vissza- és ki-
kérdezést igényl ő  élő  szervezetnek tekintik, vagy 
mint egy végső  és lezárt megvalósuláshoz — vagyis 
mítoszhoz — csupán kell ő  tisztelettel és hódolattal 
közelítenek?" (Szombathy Bálint: Ahogy én látom. —
Magyar Szó, 1978. szept. 16.) 

S e kérdésfelvetés a tárgyhoz ill ő  — antimitikus és 
radikális kritikai —alapállás szellemében kérdezett 
rá arra is, „mely eszmék maradtak továbbra is aktu-
álisak (az első  Symposion-nemzedék munkásságá-
ból), sőt, melyek azok az eszmék, melyeknek meg-
valósulására és tudatosítására talán csak a jöv őben 
lesz mód" .. . 

A folytatásos vitaindítónak szánt, ám sajnálatosan 
félbemaradt kritikai vizsgálódás második, s egyben 
utolsó része aztán megerősítette a kiinduló állás-
pontot is, melyek szerint „a dolgoknak már megvan 
az az optimális távlatuk, amely egy radikális elem-
zéshez elengedhetetlenül és mindenkor szüksé-
ges"... És megerősítette a joggal és okkal sürge-
tett elemzés jelen- és jövőbeli fontosságának tézisét 
is: „Végső  ideje lenne megvizsgálni, hogy mi fiata-
labbak mit kaptunk a folyóiraton, a puszta közlési 
lehetőségen kívül az el őttünk járóktól, s a kapott 
eredmények közül melyeket kell avantgarde hagyo-
mányként a jövőben is ápolnunk; másrészt milyen 
hibákat kínál a múlt, melyeken okulnunk kellene"... 
(Szombathy Bálint: Út a beteljesülés felé. — Magyar 
Szó, 1978. okt. 21.) 
Nos, mi szeretnénk hinni, hogy egy tevékeny jubi-
leum alkalmat nyújt majd az utánunk jövőknek a fenti 
szellemiség ű  — antimitikus és radikálisan kritikai, 
a hagyomány-továbbvitelre és a negatív okulásra 
egyaránt kiterjedő  — vizsgálódásokra is. 
Mert így, s nyilván csakis így lehetne a „jubileumi 
szóakció" igazán produktív. Hisz hogyan is szól 
mottónk nemzedéki dialektikája? — „ A többség, ame-
lyet a tegnap formált, nem annyira tipikus a mára 
nézve, mint az aktív kisebbség, mely elébevág a hol-
napnak. Csak ha a jövő  a múltnál erősebb, akkor len-
dül mozgásba a jelen" ... 

Újvidék, 1981 tavaszán 

A szerkesztőségi ankét kérdéseínek elsó fele (1-4), kellemes meglepetésemre, volta-
képpen ugyanazokat a problémákat fogja át, amelyekkel a szбakGб  I—ll. kötete is foglal-
kozik. Ezért is sajnálom most még inkább, hogy az U/ symposion szerkesztбnóje annak 
dején eltanácsolta a szбakciбt a symposion Könyvek sorozatából, mint állítólag nem 
oda valót... Holott az ankét-kérdések is azt példázzák mosta számomra: rólunk, гб la-
tok, s az utđnunk és utánatok јбvбkrđl van benne szó... 

Тд 'i »'dfak e„-‚-KI kv-dá_s'"'kénti válaszok helyett. az alábbi oroleaomena-részlet is. 
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véget 
lászló 

homo 
dombok 

Nemzedéki élményemet els ősorban és mindenek-
előtt valamilyen elragadtatott, később fájdalmas, át-
tetsző  tapasztalattá átalakult szellemi mérceként, er-
kölcsi érzékenységként éltem át, amelyet nem a 
múlt eredményei fényesítenek, támogatnak, hanem 
egy módszeres, fanatikus remény. Fikció. lenne mind-
ez? đnáltatás? Elérhetetlen dolog? A hozzáállás 
kérdése: én a nemzedékfogalmat csakis egy szelle-
mi communitasnak tartom, amely rettenthetetlenül 
anticipál, tudva, hogy nincs veszteni valója. S engem 
a Symposion szellemi arculatából nem azok a rész-
letek és mozaikkockák érdekelnek, amelyek ma oly 
kihívóan csillognak, mint az érdemrendek, hanem az 
elfelejtett, mégis elemi er ővel rendelkező  egész, amely 
vereséget szenvedett. Ennek a transzcendáló vere-
ségnek hamvas erőt kölcsönöz, hogy voltak és van-
nak gondolkodó barátok, akik távol a hierarchizáló 
Rendtő l, az irányító és rendelkező  funkciótól, lét-
élményüknek, végzetüknek ismerik el a dicta spest, 
a tanult remény független kultúráját. Túl védtelen 
életérzés ez, mint Gri ff ith filmjeiben a remeg ő  falevél. 
De több mint tíz évvel ezel őtt egyszer már meg-
kíséreltem megfogalmazni A szenvedélyek tanfolya-
ma (1969) cím ű  regényemben, arról szólva, hogy az 
emberek az éjszakában végs ő  következtetésként 
tanulják és fogják fel a remény értelmét. Azt hittem 
akkor, és hiszem ma is, hogy ennek az értelemnek 
egyenes gerinccel, következetesen, ha muszáj, a 
bűntudat erényével kell elébe mennünk. Éjszakáinkat 
nem mi választjuk meg, de azokat a fényeket, ame-
lyek messzirő l idézik meg a derengést, mi fürkész-
szük, és ezt helyettünk nem végezheti el senki más. 
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A józanságon túlmutató optimizmus lenne ez? Sötét 
rajongás? Mindenrő l le tudnák mondani, csak err ő l a 
túlcsorduló rajongásról nem: ez meztelenít le, dep-
ressziót szül, új források felé ösztökél, ez termelte ki 
bennem a túlzott mohóságra való hajlamot, a szerte-
len kapkodást, a megnyugodni nem tudást, a siker-
telenség vállalását, a b űntudatot. Az ötvenes évek 
stigmáját érzem ebben a létérzékelésben. Biztató 
szelek kapaszkodtak azokba a szellemi vitorlákba, 
amelyek irányítottak. Egészen fiatalon, az ötvenes 
évek végétő l a szemnek azzal a kierkegaard-i „örök 
szűziességével" (erre a komoly tekintetre később 
Sinkó E rvin tanított) nézhettem a szocializmus naiv, 
romantikus korszakára, amely dönt ő  módon befolyá-
solta értékrendemet, majd kés őbbi konfliktusaimat 
magammal és a külvilággal. Az antisztálinizmus nem 
csupán politikai, ideológiai tett volt, hanem a minden-
napok pórusaiba behatoló közérzet. Mélyreható tör-
ténelmi következményeit nem is foghattam fel igazán, 
inkább csak az érzelmek tanfolyamát, a közösség új 
hőforrását láttam benne. Új, addig tiltott gyümölcs-
nek tekintett kultúra robbant be közénk s mi azt a fel-
fedezők büszkeségével terjesztettük. A puritán kó-
dexek után az egész társadalom oldottabb lett. Ezt a 
bohémságot az utca és a könyvek között tanultam: 
az átolvasott éjszakák után zavartan kapkodtam, a 
szellemi áramlatok tarkaságában csak homályosan 
tudtam meghatározni magam. S ezt még inkább er ő-
sítgették a mindenhonnan érkező , változatos kezde-
ményezések. A munkásönigazgatást pedig mi „zöld-
fül űek" csakis olyan sorsdönt ő  fordulatnak láthattuk, 
amelyet beragyogott a „mindennek dacára" pateti-
kus jelszava. Az „annál rosszabb a tényekre nézve" 
enigmatikus igazsága hirtelen megvilágosodott. Fe-
lülrő l felajánlott kiváltságban volt részem: az ötvenes 
évek végét, a hatvanas évek elejét úgy éltem át, 



hogy az utópia konkrétnak, karnyújtásnyira lev őnek 
tűnt. Úgy vitatkozhattam, mintha az augurok fajtájá-
ból való lennék: hittem, hogy a dogmatizmust, a 
konze гvativizmust, a szabadságot fékez ő  tenden-
ciákat gyorsan elsöpri egy nagy vihar. Eszembe sem 
jutott, hogy egyre kifinomultabb játékszabályokat 
követelő , hosszú vita előtt állok. Néhányunk radika-
lizmusát a történelem eme prométheuszi játéka ösz-
tökélte, és a kés őbbiek folyamán a hatvanas évek 
„marxizmus-reneszánsza" még indulatosabban be-
folyásolta. A marxizmus „forró áramlata" (Bloch) 
kísértetként járta be Európát —Párizstól Prágáig —, 
és ez minket sem hagyott érintetlenül: felvetette a 
baloldali gondolkodás kritikai utópiáját. Ez a rebellis 
magatartáseszmény azonban csakis a marxizmus 
rostájának segítségével lelhetett igazi kritikai maga-
tartásra. Azt is bíráltuk, amit szerettünk, úgy hajol-
tunk a valóság felé, hogy felismertük a dolgok, az 
igazságok viszonylagosságát. Erre a fordulatra sok 
tekintetben éppen Sinkó Ervin életm űve készített 
elő . Tő le tanultam meg, szinte emberközelben, hogy 
a valósággal való konformista kiegyezés mindig a 
leghaladóbb eszmékről való lemondás jegyében tör-
ténik meg, és a nem ugyanolyan értékes, mint az 
igen. Bloch írta valahol: „egyetlenegy szubjektum-
nak sincs még adekvát predikátuma'; s a Sinkó-írá-
sokat olvasva döbbentem meg azon, hogy ennek a 
Vannak és a Legyennek a terében történelmileg mi-
lyen gazdag, feszült a világ. Cselekvő  indulatok nél-
kül minden gondolat elhervad, akadémizálódik, a 
gondolatok polifónikus feszültsége nélkül pedig min-
den cselekvés szétporlad — (hallottuk) Sinkó Ervin 
újvidéki ellen-katedráján. S a személyes élmény 
hatása alatt immár termékenyebben olvashattam újra 
Marxot, Lukácsot, Blochot, Szent Agostont, Sa rtre-t, 
Nietzschét, Kierkegaard-t... 

A Symposion szinte gyűjtőhelye volt a sokféle el-
képzelésnek, egyel ő re még kiismerhetetlen tervek-
nek, világnézeti és esztétikai szempontoknak. Egyé-
nenként és lazán kapcsolódó csoportokként másfe-
lő l jöttünk és másfelé tartottunk, de a keresztez ődés 
időszaka nagyon termékeny volt. Szerencsére ez az 
időszak nem uniformisokat követelt, a villódzó, de 
demokratikusan kialakuló feszültségtérben, s ami 
még ennél is fontosabb: néhány hasonlóan gondol-
kodó nemzedéktárs kritikai szempontjainak kereszt-
tüzében alakult gondolatvilágom. Az első  esszék 
még csak egy lelki radikalizmust jeleztek, számomra 
vonzó platonizmust; nem a durva élet, hanem an-
nak szellemi visszfénye érdekelt. De ebben a végső-
kig próbáltam elmenni; egy rejt őzködő  miszticizmus 
kereste a formateremtő  gesztust, a természetes, 
ösztönös illúziók viszont egyre sérülékenyebbekké 
váltak. A valóság, az empirikus élet részekre osz-
lott, a részek értelmében nem kételkedtem, de az 
egészben nem találtam helyem. A szociális ellent-
mondásokat korán kezdtem érezni, az alapelvek mö-
gött, szinte lesben, megkezd ődött egy nem céltuda-
tos és nem racionális szociális rétegez ődés. A tár-
sadalmi változások tápot adtak az önérzetnek, de 
már m űködött a fogyasztóközpontúság titkos logikája, 
amely a mindennapok lassú depolitizációját a maga 
szolgálatába szerette volna állítani. Halk és kitartó 
dichotómia indult meg a részérdekek között. A jel-
szavak tisztán ragyogtak, a valóság pedig egyre több 
ellentmondást tárt fel. A teleologikus gondolkodás 
megingott, önironikus hangsúlyt kapott. Az idea és a 
gyakorlat viszonylatában mind több konvenció füg- 

gesztödik fel, és mind hathatósabb mesterséges kö-
zegre van szükség. Az eszmény önmagát világítja át 
az iróniával, hogy a valóságra ráhangolódhasson. 
A totalitás lassanként puszta elméleti kérdéssé vált: 
az esszéizmus ennek az egyensúlyvesztésnek a for-
manyelve lett. 

S ennek a létbizonytalanságnak megvan a maga 
előtörténete is. A falu szinte bedobott a városba, és 
azonnal a város peremére kerültem, miközben a vá-
ros apoteózisa járt a fejemben. Engem úgy tanítot-
tak, hogy a város majd megvált; engem is, mind-
annyiunkat. A városi életérzés azonban egyszeriben 
forma nélkülinek, megismerhetetlennek t űnt. Először 
csak egy anarchikus közeg, a kötetlenséget elfoga-
dó környezet, az álmodó outsider-világ fogadott be. 
A marxista olvasatok, a modern irodalom polgárság-
kritikája beidegz ődött már gondolkodásomba, de a 
polgár jelenléte inkább csak egy misztikus-ködös 
elképzeléssé alakult. Kultúránkból hiányzott a pol-
gári hagyomány, a kultúrának az a kifinomult, sok-
rétű , átszellemült, már-már öncélú szemlélete, és 
mindezek a kérdések inkább csak valamilyen bels ő , 
lelki ellentmondásként merültek fel bennem. Külö-
nös, groteszk helyzetben formálódott avantgardista 
kulturális és irodalmi eszményem. A városiasodás 
ikonográfiái már léteztek, az iparosodás er őteljes 
méreteket öltött, de az életforma-váltás kínos volt és 
nehézkes. Mást gondoltunk, mint ahogyan éltünk, 
mást láttunk, mint ahogyan éreztünk. S ebben a ka-
vargásban hiányzott a stabil, az igazán kritikára 
méltó közeg: a szocrealizmus már er őtlen utóvéd-
harcát vívta, de nem volt egy alapító, közvetít ő  
kulturális test. Az avantgardizmusnak azzal kellett 
megvívnia, ami legtöbbször csak árnyképek, jelzé-
sek, erőtlen kezdeményezések formájában élt. Kul-
túránk testébe nem a jöv ő  szilánkjai csapódtak, ez 
a test egy ideiglenes kimerevedés után lágyan simult 
a megnyugtatóbb, az átfésült hagyományokhoz. 
Szubjektívabbá vált a stílus, a világkép olyképpen, 
hogy különbékét kötött a világgal, a hagyományok-
kal. Az irodalom dogmatikus megkötések után béké-
re áhítozott. A társadalmi ellentmondások heveseb-
bek lettek, az irodalmi beszéd azonban egy t ű nőben 
levő  létérzékelés megfogalmazására törekedett. Az 
új emblémákon nem ragyogott a modern kultúra, az 
új beszédmód, a civilizatórikus törekvések z ű rzavara. 
A kultúra félénken kereste a múltját, nagy hiányt 
pótolt, kánonjaival azonban újabbakat szült. 

Értelmetlenül, megütközve hallgattam a gyökértelen-
ség fölényes vádjait, hisz számomra akkor nem a 
valóság volt a legfontosabb, hanem annak keresése. 
Esszéizmusom ténylegesen a hiányérzet hangja 
volt; mondjam talán rezignáltan: a gyökértelenségé, 
mert az előbb említett okok miatt racionálisan megfo-
galmazható alapokat nem találtam. A falutól vég-
érvényesen eltávoztam, úgy éreztem, elárultam, ro-
mantikus falukép-rekonstrukciókra nem voltam ké-
pes. A városban a hiány és vágyképeim a szerepek, 
a tények, az ellentmondások, az új megoszlások, 
az otthontalanság kérdéseivel szembesültek. Mind-
ez inkább a keresést, mintsem „a" gyökereket je-
lentette. Jövőképem, bármennyire is a megváltás 
erejével jelent meg a képzeletvilágomban, csak 
súlyosabb terheket rót rám. Nem húzódhattam visz-
sza a fényes izolációba nem fordíthattam el a fejem 
a kétértelm űségektő l. Ihettem volna szigeten is —
nem vállaltam. 401 



Az esszéizmus valójában menekvést is jelentett. 
A bizonytalanság kutatását és — legalább lélekben, 
belülrđ l — valamilyen bizonyosság kitapintását. De —
hiszem — megnyugtató alapokat azok sem éreztek, 
akik a gyökértelenség vádját hangoztatták. 0k egy 
bensđséges mitológiát kívántak kialakítani abból, 
ami elmosódik , szerves együvé tartozást kutattak. 
egy kisvilágban , amely robbanásszer űen változtatta 
meg az arcát . A legjobbak heroikus gesztusát ma 
már becsülöm , de az utánzatokat , az idillek kínosan 
konformista leírását csak irodalmi konjunktúrának 
tartom , a látszatokkal való kényelmes megbékélés 
modoros stílusának . Olyan áгu ez , amit a repre-
zentatív kultúra megbecsül . Magam már nem bírá-
lom a régi hévvel, úgy érzem, ez azoknak lenne a 
kötelessége , akik ténylegesen átérezték a vissza-
emlékező  megfosztottság m űvészi kálváriáját. Talán 
egyszer majd ők is elmondják a gyökértelenség 
drámáját — én maradok az enyémnél. 

Gyökértelenségünk talán univerzálisabb traumánk, 
mint azt pragmatista józanságunkkal hinni véljük. 
Esszéizmusom valójában görcsös kitárulkozás, 
amelyben néhány (számomra ) fontos , ám rejtőzködő  
gondolatra bízom magam . Megkockáztatom az állí-
tást: nemzedékem esszé -kábulata inkább bizonyta-
lanságot , keresést , nyugtalanságot , elvágyakozást, 
az illúziók kétértelm űségét fejezte ki, mintsem szi-
gorúan vett értelmiségi programot . S ahogyan növe-
kedett a látszatokkal való megbékélésünk , manipu-
láltságunk , az esthablishment -nel való kiegyezé-
sünk , úgy sorvadtak el esszéírói indulataink. Sebe-
inket tárták és tárnák fel az esszék. Az én esetem-
ben legalábbis mindig erről volt szó . Olyannyira 
a lebegő  és a kétértelm ű  öndestrukció m űfajának 
tartom , hogy minduntalan valamiféle dionüszoszi 
vonzódást érzek iránta , és ha ez a beszédmód elide-
genül tő lem, mindig arra gondolok: lelkiismeretem-
mel vagyok hadban . Egyrészt etikai kérdés, más-
részt egy léthelyzet stílus-következménye. Szenve-
délyesen szerettem volna mindenhol otthon lenni; 
romboló, törvényszeg ő , sértő  jelenlét egy tisztább 
világban . A magyar és a jugoszláv kultúra határ-
mezsgyéjén, a teljes azonosulásig, mindkettőt maga-
ménak vallottam . Egyikhez a nyelv kötött jobban, 
a másikhoz a valóság . De a kettő  közötti feszültség 
egy elképzelt európaiság felé taszított , noha Európát 
csak könyvekbő l ismertem és ismerem ma is. A falu 
kitagadott , a város elutasított : az albérleti szobák-
ban neofita hévvel rádupláztam az urbánus közér-
zetre : egy elképzelt megalopoliszba helyeztem ma-
gam. Az iparosítás kultúrájának a kelepcéit én sem 
kerülhettem el. De mégis: fantomváros volt az én 
városom : Újvidék olyan volt, mint egy óriási katlan; 
boszniai , crnagorai , szerbiai nemzedéktársaim ugyan-
azzal a zavarral és szívósággal kapaszkodtak bele, 
mint én. Mindannyian „gyökértelenek" voltunk, és 
hirtelen akartunk városlakók lenni. Az újnak még 
nem volt formája , a réginek már nem volt értéke. 
Az életérzések , a szokások , a magatartások , a szem-
léletek rendezetlen , kaotikus világa fogadott bennün-
ket, hiányzott a letisztult létforma , az empirikus ta-
pasztalatok rendez őelve . Kalandorok és riadt kama-
szok voltunk egyszemélyben. Csak transzcendentá-
lis értékmércém volt — immanens, az élet teljességé-
nek szemléletébő l következő  homogén gyakorlatom 
nem. Az én „ anarchizmusom " ebben a tarkaságban 
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az aszfalton fogalmazódott meg, miközben mindent 
magamba akartam fogadni. 

A valóság széthulló rajza , a mind nehezebben meg-
ragadható és a felszínen túlmutató lényeg meg-
fogalmazására irányuló hajlam és törekvés vezetett 
a kritikus szemléletű  marxizmus , a „közvetett totali-
tás" (Lukács György ) elfogadására . A kritikus közép-
pont az eszme lett. Olyan volt ez, mint egy kaland: 
a cél világos, az akadályok már-már legy ű rhetetle-
nek. 

S ez az eszme vezetett az „utópikus stílus" kere-
sésében is az esszéizmus képlékényebb beszédmód-
jának elsajátításához; a kritikaírásban és a prózá-
ban is . Hidak kellettek , amelyek kitöltik az epikai 
ű röket. Ami nincs, arról csak utópikus modorban le-
het szólni. Az esszéizmus számomra nem más, mint 
az intelligíbilis hálójába kapaszkodó rendszertelen 
szöveg, beszédmód, amely önreflektáló, intellek-
tualizáló jelleggel keresi történelmi és egzisztenciális 
azonosságát , s amely a hétköznapi élet heterogén 
tényszerűségeit , hiányjeleit a transzcendentális, a 
még-meg-nem-levő  törvényszerűségei szerint fogal-
mazza át . A szöveg belső , polémikus átszervezése 
kritikusan szembesül a valósággal , már nem ismeri 
az elbeszélés spontán , valószínű  homogenitását, a 
szerves történetet , a beszéd folyamatosságát, amit a 
látszatok ideologikusan megkövetelnek. A h űvös, 
pontos , érzékeny leírás ugyanennek a törekvésnek a 
szemérmes visszfénye. Rájöttem: sokszor azok az 
ideológia mentes szövegek tükrözik a legmegrögzöt-
tebb ideológiai manipulációt , amelyek a látszatok 
szellemében érvényesítenek egy konformista be-
szédmódot. Azt hiszem, nemzedékem egy részében 
az ezt a jelenséget elutasító , kritikai avantgarde 
spontán módon született, mondhatnám ontológiai 
ihletés ű  avantgarde-ot képviseltünk. A nyelvi dest-
rukció, az ironikus szövegszervezés, az áttételes, 
elliptikus szerkesztés , a „piszkos beszéd ", az anar-
chikus retorika a folyamatosság , a szervesség mí-
toszait rombolta , megkérdőjelezte az „affirmatív kul-
túra" (Marcuse) létjogosultságát , a halovány esztéti-
záló szándékokat , amelyek intim rezignációjukat a 
politúrozó beszédbe rejtették. Lukács György írta 
egy alkalommal , hogy az irodalomban az igazán 
szociológiai kérdés a forma . Ezúttal ez a kérdés 
a formavilág szociológiai . státusának viszonylatában 
merült fel. Nemzedékünkön belül a nézeteltérések 
a formamegközelítések szintjén vet ődtek fel. Először. 

A hatvanas években , fő leg az évtized második felé-
ben, ugyanis mindannyiunkat — többé vagy kevésbé 
— megihletett a marxizmus reneszánszának szelleme. 
Egyeseket tartósabban meghatározott , másokat át-
menetileg. Ennek következtében el őször csak alig 
érezhető , későbben mind erőteljesebben jelentkező  
különbségek merültek fel a társadalmi praxis értel-
mezésében. Az imént lukácsi tézis el őttem így me-
rült fel : mennyiben létezik avantgardista beszédmó-
dunknak , szövegeinknek szociológiai státusa, a for-
mának milyen értelemben lehetséges társadalmi ge-
nezise. Rejtett polémia folyt, ebbő l kitűnt: nemze-
dékünk avantgardizmusa , ennek megítélése, érték-
rendszere között fontos különbségek, ellentétek van-
nak. S ez aztán áttev ődött a marxizmus kritikai 
funkciójának , az esztétikum szférájának különböz ő  
megítélésére is. 



De ennek ellenére, sőt ennek köszönhetően a fo-
lyóirat arculata továbbra is változatos volt. A ha-
gyományelvű  irodalmi szövegek mellett a neoforma-
lista törekvések és a kritikai avantgarde m űvek 
egyaránt érvényesültek. S őt a hatvanas évek máso-
dik felében az utóbbi lett a folyóirat emblémája. Ez a 
korszaknak a szellemével magyarázható: ezt dom-
borította ki. Az embléma nem volt káros, mert a többi 
áramlatnak is aurát biztosított. Az id ők változásával, 
a nagy irodalmi konszolidáció bekövetkeztével azon-
ban ez csak néhány alkotó álláspontja lett. A m ű -
helyek krízisét, a meghasonlást feltételezte. A meg-
torpanás mindig stílusbeli megalkuvással kezd ődik. 
Különös módon azonban kialakult ennek az avant-
garde-nak a mitológiája: lelkiismeretünket nyugtattuk 
vele. Úgy mutogattuk, mint valami muzeális értéket. 

Ezért, a termékenyítő  különbségek miatt tartom 
majdnem lehetetlennek nemzedékem lényegét meg-
határozni. Inkább több egyenrangú „lényeg" szorult 
egy folyóiratba. Én csak arról tudok szólni, amihez 
kötődtem, csak azokról vallok, akiktő l tanultam. De 
feltétel nélkül elismerem, hogy voltak más utak; az 
enyém inkább ösvénynek nevezhető , amit akkor is-
mertem fel, amikor az utak már elágazódtak. 

Az Egy makró emlékiratai című  regényem megírása 
után (1965-1966) személyes élményként éltem át 
az elágazódás következményeit. Ekkorára költésze-
tünk már kialakított egy radikálisan új nyelvet, új, 
a társadalom kritikus átvilágítására képes utópikus 
szenzibilitást. A novum nem volt többé nyelv-idegen. 
Az esszéhullám még mindig az új érzékenységet 
élesztgette, az elégedetlenséget artikulálta. 1968 
szelleme fogalmazódott meg ebben az id őszakban. 
Nemzedékem kritikus avantgarde irányzata a meta-
fizikus létérzékelést mindinkább az aktuálisabb tár-
sadalmi közérzet síkján fogalmazta át. A közérzeti 
érzékenység, a gyökértelenség tudata, az esszéisz-
tikus írásmód, a neveltetés, a küldetéstudat, a tár-
sadalmi utópiák és a közéleti frázisok mindennapi 
ellentéte, a valóság konfliktusai és egyféle szociog-
ráfikus bolyongástudat érlelték bennem a regény-
világ szerkezetét, nyelvét, és a dokumentarista ihlet, 
valamint a fikció összeütközésének pillanataiban 
fogalmazódott meg egy nyelv és egy világ. De ez 
már a saját nemzedékemen belüli megoszlásokat is 
feltárta. A legsúlyosabb és legkegyetlenebb táma-
dásokat már nem a konzervatív és szocrealista iro-
dalom híveitő l kaptam, hanem saját nemzedékem 
egy részétő l. Először kellett védenem magam olyan 
mű  ügyében, amelynek posztulátuma, fájdalma, 
hogy nincs támpontja. A költészet még közös ügyünk 
volt, a próza már nem; kés őbb sem lett az. Az 

Egy makró em/ékiratai esztétikai tárgy volt egy meg-
oszlás kezdetén. Nem véletlenül: a regényben to-
vább kellett bonyolítani azokat az életérzésbeli, tár-
sadalmi, politikai és esztétikai eltéréseket, amelyeket 
a költészet egyetlenegy fókuszban ragad meg. 

A műfaji kérdések azonban egy áttétetesebb alaku-
lásrajzot is lelepleznek. Ekkoriban vet ődtek fel az iro-
dalmi nonkonformizmus, a m űvészeti avantgardiz-
mus és a társadalmi nonkonformizmus viszonylatai-
nak kérdései, valamint összefüggései a hagyomány-
rendszerekkel, a nemzetiségi kérdésekkel és más 
kulturális-ideológiai objektivációkkal. Mindezek egyé- 

nibb, árnyaltabb válaszokat tételeztek fel, melyeket 
nem csupán a tudás és a kultúra határozott meg, ha-
nem az önmegvalósulás jellege és iránya is. Hogy 
a sokféle válasz közül melyik mutatott legtávolabbra, 
és melyik bizonyult átmenetileg a leghasznosabb-
nak, nem ítélhetem meg, de azt hiszem, nemzedé-
kem legtermékenyebb pillanatai e véleményeltéré-
sek nem intézményesített, szabad, polifonikus, plu-
ralista megfogalmazásai voltak. 

Ebben a folyamatban sokszor türelmetlen hévvel, 
valamiféle baljós sejtelemmel kerestem a Krleža által 
megfogalmazott „luciferi kockázatot", gyakran ösz-
szeroppanva, elnémulva a teher súlya alatt. Rezig-
náltan fordultam el a már kivívott igazságok legiti-
mációs lehetőségeitő l, mindig attól tartottam, túl 
gyorsan „beérünk", könnyen elérjük az elérhet őt, és 
az elérhetetlenrő l megfeledkezünk. A bukást, a vere-
séget fontosabbnak véltem, mert az kiélesíti a tekin-
tetet a még homályos látóhatár megfigyelésére. Ezt 
a törekvést még inkább ösztönözte a felismerés, 
hogy éppen e mozzanatok hiányoznak szellemi ha-
gyományainkból: a démonikus tévelygés, a luciferi 
küldetés, az „elátkozott szövegek" sorshullámzása, 
a nagy megtagadottak újra felfedezett zsoltárhangja. 
Nincsenek búvópatakok, amelyek megrázkódtatnak. 
Nem láttam, nem láthattam a dermeszt ő  mélysége-
ket a talpam alatt s a kegyetlen magasságot felettem. 

A társadalmi gyakorlat is naponta felvetette a rutin 
és a kaland válaszútját. A kérdés krležai, de kinek-ki-
nek külön-külön kellett válaszolnia rá. A „lusta szo-
cialista konformizmus" (Krleža) napról-napra elvárta 
az új „fin de siécle" mímelését, és kitenyésztette 
a szocialista mandarinizmust, amitő l Krleža annyira 
óvott. Sokszor éppen e szellem szólalt meg modern 
formanyelven: mint ahogyan Foucault mondaná: 
minden apály kitermeli a maga szellemi formalizmu-
sát, amely privilégiumokat véd. Ez arra intett, hogy 
az újat mindig újra kell tanulni, beszélni. A stílus 
nem a folyamatosság, hanem az önkritika kérdése. 
Az irodalmi rezervátumban elsikkad a forma, a for-
materemtő  létérzékelést mindig kívül kell tanulni. A 
Pásztázó rovat (Képes Ifjúság, 1968-1970) ennek 
a kilépésnek a dokumentuma: sokszor naiv, szá-
momra azonban döntđ  fontosságú tapasztalatokat 
jelentett: ha nincs más kísérleti szubjektum, dobd 
oda magad, vájjanak beléd a mindennapok fogaske-
rekei, ez a vérveszteség tanulságos lesz. De vállal-
nom kellett ezt a feladatot azért is, hogy a. nyilvá-
nosság előtt tisztázzam viszonyomat a valósággal, 
korommal. Újra revízió alá kellett vennem a gyökér-
telenség tudatát. Kételyeim mindinkább növekedtek 
azok iránt, akik a valóságmegismerést kellemes 
kirándulásként képzelték el. A Pásztázó után úgy 
vélem, a valóságig labirintusokon át kell haladni, 
az ismeretelméleti optimizmus felháborít: valóság, 
mondom magam elé, és a marathóni futár szoron-
gását érzem. Az viszont megnyugtató volt, hogy 
nemzedékem legjobbjainak kritikai gyakorlatát kö-
vettem, elégedett voltam azzal, hogy ezen az úton 
éppen ők fogták a kezem. Külön-külön, de egységes 
áramkörben éreztük a naivitás szükségességét és 
alkonyát. 

Ezt annál is fontosabb volt tapasztalni, mert már 
a hetvenes évek elején láthattuk, m űvelődési intéz- 
ményeink milyen páratlan fejlődésen mentek keresz- 402 



tül. Nem voltunk, nem lehettünk kiközösítettek, a 
kívülállás pátosza esetlen rögeszme lett volna. A kül-
detéstudat a gyakorlati cselekvés lehetőségeivel $-
rosult. Szinte alig akadt nemzedék, amely ily korán 
próbára tehette volna eszményeit, mint a miénk. 
Szerkezetileg újféle kihívással szembesültünk. A 
kívülállás sok buktatótól eleve felszabadított, a be-
vonulás sok buktatót láthatatlanná tett. A kett ő  
együtt: az alternatív ábrándok és a józan kockázat-
mentesség ellentmondása: hosszú menetelés az el-
lentéteken keresztül. A Kilátó szerkesztőjeként 
(1972-1979) ért a próbatétel, a kultúra feladott egy 
leckét, amit ésszerűen kellett megoldanom. A vég-
eredményt nem ítélem meg, kételyeimre emlék-
szem. A nemzetiségi kultúrákban a szereplehetősé-
gek kicsik, a szerkesztés kötelez ő  sztereotípiái 
szükségszerűen nagyszámúak. Az elvárások nem 
elég differenciáltak, egyszerre kellett soknak eleget 
tenni. Az irodalmi hatalommal való visszaélés lehe-
tősége csábító, hisz nem alakult ki alternatív 
kritikája. Az eszmecsere megállíthatatlan er ővel kon-
fliktussá torzul. Az ember szinte ártatlanul visszaél 
a monopólhelyzettel. Egyetlen antitoxin létezik: ke-
vés ideig kell élni vele, gyorsan kell átadni a helyet 
másnak. Belülrő l éreztem az elidegenülés folyama-
tát: a tolerancia kedvéért feloldódtam egy statikus 
kollektivitástudatban. Kemény árat fizettem ezért: 
saját szépírói és kritikai gyakorlatom háttérbe szo-
rítását. Nem tehettem másként: élesebb hangom 
másokat riasztott volna. Magam vállaltam, nem 
kényszerbő l tettem. Nem tudtam megkettőzni ma-
gam. Mindez nem mentség a súlyosabb kérdések 
felvetése előtt. Miként múlt el felettünk a fáradt 
hetedik évtized? Mit hoztunk? Mit teljesítettünk ígé-
reteinkbő l? S nem utolsósorban kínoz a sztoikus 
kérdés: bekövetkezik-e nemzedékem „második for-
radalma"; másként persze, külön-külön, cinkos oda-
figyeléssel, miért ne: nagyobb kultúrákban a negye-
dik évtizedben még türelmetlenül ácsolják az újat, 
nem véd a kötelez ő  jó modor, a tekintély, s ha ez az 
utóbbi túl nagy, az írástudó maga rombolja le alkotói 
szabadsága érdekében. Ezt a szabadságot sokszor 
könnyebb mástól, mint saját magunktól megvédeni. 

Az eredményekrő l szóljanak mások, akik gazdagod-
va szembesülnek vele. Történetünk még kötelez a 
kételyre, a demisztifikációra. Polemikus alkatúak vol-
tunk, a radikális átértékelés hangjait szólaltattuk 
meg. Most, amikor ezt szervezett körülmények kö-
zött, nagy beleszólási lehetőséggel tehetjük meg, 
miért olyan gyanús az irodalmi csend, a diákos meg-
nyugvás, a tüntető  szelídség a fiatalok részérő l? Kü-
lönös módon nem kérdez ránk senki újabb gondola-
tok, eszmék nevében. Néha a peremvidékr ő l elhang-
zik az elégedetlen felhang, de az is gyorsan elhalkul. 
A régi, anakronisztikus vádakat néhanapján felmele-
gítik a tegnapi viták résztvev ői, de új nézeteltérések 
nem fogalmazódnak meg. Mi sem tételezzük ezeket, 
nem is várjuk. De ennél is fontosabb: megő riztük-e 
autonómiánkat azon a szinten, hogy saját magunkat 
helyezzük bonckés alá? 

A kérdések sommásak, válaszolni nem tudok rájuk. 
Annál is inkább, mert nemzedékem és a fiatalabbak 
néhány szövegébő l ugyanezeket olvasom ki. Biza-
kodóan teszem le az írásokat, a legtöbbször szíven 
találnak. Melléjük helyeztem a Ne hagyd magad, 
avantgarde! cím ű  esszémet (Új Symposion 1979. 

403 	166/167). Csak fényjelekben beszélgetünk. 

Sokszor próbáltam már körültapogatni ennek a távoli 
és mind bensőségesebbé váló jelbeszédnek szfinx-
szerű  alakzatát, de minduntalan csak képek jutottak 
eszembe. Werner Herzog Életjel című  filmjének né-
hány képsora. Látom Stroszekot, az ejt őernyőst, 
amint hosszú erő lködés után egy völgy felé gyalogol. 
Menekül? Kutat? Nem fontos. Végül is megérkezik, a 
völgyben ezrével állnak a szélmalmok, mindnek fo-
rog a vitorlája. Olyan ez, mint a hallucináció vagy a 
csoda. Megtörli szemét, talán káprázik. Így nézem 
én is a káprázat megtorló felbukkanását. A remény 
még él, de nem forgatja többé a szellem vitorláit. 
A történelem h űvösebb lett, kiszámíthatatlan, létünk 
szélárnyékba húzódott. S mert a vitorlák nem forog-
nak, a szélmalmok elmagányosodnak. Kétszer is 
visszatértem ehhez a nemzedéki hiányérzetb ő l faka-
dó témához. Az Irreverzibilis folyamatban (OKO, 
1978), ahol újra szembesültem nemzedékem egyik 
legszebb szabadságmetafo гájával, a tengerrel. De 
már nem a tenger volt a fontos, hanem a fehér, szik-
rázó sírkövek a tengerparti temet őben. Meg az emlé-
kekbe való üldöztetés. Aztán az Egy brigád törté-
netében (1976, kézirat), amelyben egy másik meta-
forát vallattam: az utat. Láttam, hogy az út 
megépült, valahová vezet, de nekem kirajzolódott 
egy másik tervezet is, az indulás útja, amelyet cser-
ben hagytunk. A kettő  talán keresztezi egymást, 
sokszor talán párhuzamos is vele, de a brigád saját 
utópiájához mérve alulmaradt. Amikor kész voltam 
vele, úgy gondoltam, túl vagyok az egyszerű  ellent-
mondásokon, kezemmel két oldalról két súlyt tartot-
tam egyszerre. 

Aztán folytatódik Stroszek története... L őszerraktá-
rat őriz, elbarikádozza magát az er ődben, majd vé-
dekezésül a leveg őbe röpíti a várat. Teljesen véd-
telenné válik. De mielőtt meghal, a petárdák fény-
lenek, ragyognak a város felett. Ez a t űzijáték ellen-
pontja a narrátori szövegnek, amely így hangzik: 
„A minden elleni lázadásban valami titáni dolgot 
kezdett, mert az ellenfél reménytelenűl erősebb volt. 
És ugyanolyan nyomorultul és ócskán szenvedett, 
mint minden hozzá hasonló. " A nagy erőfeszítések-
ben nem Iátok már kivételezett feladatot, csak egy-
szerű  kötelességet. Stroszek elvégezte feladatát, és 
egy fikció maradt utána. Az er őd eltűnt, a tűzijáték 
megmaradt. Az 1941 című  regényemben (kézirat) 
szintén e fikció után nyomoztam. Mi legyen a nemze-
dékek, a közérzetek, a kataklizmák, a történelem 
által áthagyományozott fikciókkal? Milyen nehéz 
azokat cipelni, rogyadozni súlyuk alatt és kételkedni 
igazukban. Már-már azon a ponton vagyok: túlságo-
san súlyos a képzelet világa, az eszmék terhe, 
súlyosabb, mint a valóság. 

Vagy Walter Benjaminnak lenne igaza? Egy helyen 
ezt írta: „Egy talmud legenda szerint minden pillanat-
ban angyalok egész légiója teremtetik, akik elénekel-
vén az Ur színe előtt himnuszukat, megszűnnek, és 
a semmibe tűnnek. A folyóiratok számára ezt az —
egyetlen igazi —aktualitást kívánjuk." 

1981. november 17. 



ellenportré 
és 
búcsú 
a 
kri fikától 

Van nálunk egy különös, nemegyszer furcsa és 
hátborzongató elképzelés a kritikusról, hogy milye-
nek kell lennie, hogy mit kell tennie. Nem az irodalmi 
élet termelte ki ezt az elképzelést, a kritikusok éleszt-
gették, azok is tartják életben. Nem gondolva arra, 
hogy ilymódon önmaguk felett mondanak ítéletet és 
a kritikát kergetik zsákutcába. Ennek a különös el-
képzelésnek az alapja a tudat/aпság. És valahogy 
így hangzik: minél kevesebbet tud a kritikus az iro-
dalomról, a költészet természetér ől, minél szűkösebb 
és dogmatikusabb kritikusi eszköztára, annál többet 
ad magára, annál inkább megköveteli az iránta való 
tiszteletet és megbecsülést, annál fellebbezhetetle-
nebb a hangja, annál rémít őbb az erkölcsössége. 
Vagyis, mindent egyetlen lapra tesz fel, arra az e/-
rendestségre, hogy az ő  véleménye egy-egy esend ő , 
vagy kevésbé esend ő  irodalmi m ű rő l az erkölcsi tisz-
taság megvalósulása, a megvesztegethetetlenség 
isteni megnyilatkozása. Ezért, természetesen, sok-
kal többet beszél önmagáról, mint a m ű rő l, sokkal 
többet ad arra, hogy ő  milyennek látszsk, mint arra, 
hogy mit tartalmaz a m ű , a regény vagy a vers, ami-
rő l szólnia kellene. És végül minél kevesebbet beszél 
a mű ről, annál jobban tetszik önmagának, annál ma-
gasabbra lép a szoborráválás létráján. 
Mondom, hátborzongató elképzelés, és az alapja a 
tudatlanság. Varga Zoltán mondta egyízben, hogy 
meg kell tanulni olvasni a kritikát, mert a kritikaírás-
nak sajátos törvényei vannak és sajátos beszédfor-
mája, eszköztára, fogalmi nyelve. És valóban. A kriti-
ka nem egyszer ű  élménybeszámoló az olvasott m ű -
rő l (ilyen a recenzió, a könyvismertetés a kritikusok 
által olyannyira megvetett m űfaja), hanem az iroda-
lomról való gondolkodás intellektuális dokumentuma. 
Ami azt jelenti, hogy az — igazi — kritika, az olvasás-
élményrő l is fogalmi nyelven számol be, hogy ítéleteit 
a kritikai fogalmak segítségével közli. Még élesebben 
fogalmazva, az olvasásélmény individuális, szubjektív 
jegyei az objektivizáló kritikai fogalmak rendszerében 
csapódnak le. És ezt a közlésformát kell megtanulni 
olvasni. Nem is olyan könnyű  feladat. 

Nem könnyű  feladat, csakhogy sokszor nem is ér-
demes elvégezni. Mégpedig azért nem, mert a leg-
több irodalmi bírálatban nem játszódik le ez a folya-
mat, nem játszódhat le, mert az önmagát kritikusnak, 
legtöbbször igen szigorú és objektív kritikusnak ki-
kiáltó írogató nem is jut el a valóságos olvasás-
élményig, még kevésbé az olvasásélmény individu-
alitásának közlésére alkalmas kritikai fogalmakig; 
nincs kritikai eszköztára, de van „tartása", van bizony 
szigora és „véleménye". Olyan tulajdonságai vannak 
tehát, amilyenekkel minden valamirevaló akár költ ő , 
akár regényíró, akár kritikus rendelkezik, mert más-
ként meg sem szólalhatna, csakhogy ezt nem veri 
nagydobra, nem csinál a maga személyes ügyeib ő l, 
közügyet, még kevésbé kísérletezik azzal, hogy 
mások művéről önmaga természetes vagy kitervelt 
alkati tulajdonságai nevében ítéljen. Mert ahol az 
irodalomról való gondolkodás helyett a kritikus ön-
magát ünnepli, kritikai életrő l nem beszélhetünk. 
Ilyen helyzetekben a kritikus elveszti hitelét, ami 
természetesen nem egy irodalom közügye, legfeljebb 
egy-egy félresikerült egzisztencia természetesen be-
következő  veresége, viszont közüggyé válik, ha a 
kritikus vereségével a kritikaírás is hitelét veszti. 

Sőtér István mondta, hogy akkor vét a kritika legna-
gyobbat a költészet és általában az irodalom ellen, 404 
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ha mégsérti a valóságos irodalmi értékrendet, ha 
fércműveket kiált ki nagy m űvekké, ha selejtet sorol 
be az örökélet űek közé. A csak tartással, de tudással 
nem bíró kritikus állandóan megsérti a valóságos iro-
dalmi értékrendet, de err ő l természetesen mit sem 
tud, hiszen számára nem is létezik ilyen értékrend, 
számára csupán a maga vélt tisztasága és ártatlan-
sága létezik. És hogy ezt, éppen ezt érvényesítse, 
arra nem kellenek igazi m űvek, minek is kellene szá-
mára a valóságos irodalmi értékrend. Inkább kellenek 
neki a fércm űvek, a dilettánsok alkotásai, hiszen ha 
ilyenekrő l beszél, akkor senkinek sem jut eszébe 
számon kérni tőle irodalmi nézeteit, kritikai fogalmait 
és kritikusi eszköztárát. Mert mindezt a fércm űveken 
úgysem lehet ellenőrizni. A valóban értékes m űvek 
azonban ellenállnak a tudatlan kritikus önfelmutogató 
szereplésének, szereplésvágyának. A valóban érté-
kes művel az ilyen kritikus mit sem tud kezdeni, mert 
az ilyen művek kényszerítik, hogy az irodalomról 
gondolkodjon és ne önmagáról, hogy a mür ő l szóljon 
és ne önmaga hajlíthatatlanságát igyekezzen bizonyí-
tani. Ezért gy ű löli a tudatlan kritikus az igazán nagy 
alkotásokat, ezért tekint el felettük, és egy verskötet 
kapcsán inkább az utószóval vitatkozik, vagy a fül-
szöveggel, vagy — legjobb esetben — a kötet címér ő l 
értekezik, mondvacsinált nyelvész módjára. 

Persze, az irodalomra nézve egyáltalán nem ve-
szélyes a tudatlan kritikus sürgösködése és ágas-
kodása, legfeljebb néhány érzékenyebb idegrend-
szerű  írónak, kritikusnak okozhat nyugtalan órát, 
esetleg egész éjszakát. De veszélyes az irodalmi 
élet rendszerében. Mert az irodalmi életnek intéz-
ményei vannak, s ezeknek az a feladatuk, hogy az 
alkotómunkát serkentsék és támogassák, de ugyan-
akkor kénytelenek odafigyelni a tudatlan kritikus véle-
ménynyilvánításaira is, s ebb ő l — esetleg — károk 
származhatnak az intézmény és az író, költ ő  közötti 
viszonyban. De ez már természetesen más kérdés, 
a következmények kérdése, s els ősorban az irodalmi 
élet kortanának vagy az irodalomszociológiának je-
lent (jelenthet) kutatásra érdemes, vagy kutatásra 
érdemesíthető  problémát. 
Egyelőre maradjunk a tudatlan kritikus, vagy — ha 
úgy tetszik — az önhitt kritikus személyénél. 

A magamutogató kritikusnak sohasincsennek ellent- 
mondásai, ő  mindig, mindenrő l, mindig ugyanazt 
mondja, mert — végs ő  soron —lényegtelen, hogy 
mirő l mit mond, egyetlen célja, hogy önmagát affir- 
málja. Ezért nem állhat fenn olyan eset, hogy egy 
szerinte jó író rossz könyvér ő l megmondja, hogy az 
rossz, hogy egy szerinte rossz író sikerült munkájáról, 
megmondja, hogy az értékes. Az ilyen kritikusnak Jó- 
előre elkönyvelt, persze senkivel sem közölt, és soha 
ki nem mondott, még kevésbé képviselt osztályai, 
reteszei vannak, ahol mindenki mindörökre, változat- 
lanul egy helyen marad. Így aztán nem lehet f őfájása, 
sohasem mond ellent korábbi ítéletének, sohasem 
kérdezi meg önmagát, hogy egyszer kimondott véle- 
ménye, vajon továbbra is érvényes vagy sem. Abból, 
hogy ilyen következetes, abból, hogy nincsenek el- 
lentmondásai ismét tekintélyt kovácsol magának; 
szálfaegyenes, semerre sem hajlítható gerincét me- 
revíti meg. Hogy közben az irodalom elfut mellette, 
hogy az irodalom már rég nem arról beszél, ami- 
rő l szerinte beszélnie kellene, vagy amir ő l egykor 
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olyan szél, ami megmozgathatná szálfaegyenes tar-
tását, nincs az a rozsda, ami kikezdhetné erkölcsi 
ártatlanságát. S persze, eközben azt sem veszi 
észre, hogy manipulációs eszközzé vált, hogy az iro-
dalom és irodalmi élet mindig meglévő  alvilágának 
a kezére játssza a költőt, az írót, a kételked ő  gon-
dolkodót, a gondjaival küszköd ő  alkotót. Ó védett-
séget élvez, s ha éppen az alvilág biztosít számára 
azillumot, annál jobb neki, hiszen a kombinációkon 
kívül van, a nagy kombinátorok fullánkjai őt nem seb-
zik meg. 

De túl sokat id őztem ennél a képzeletbeli portrénál, 
s eltúloztam is talán, de a túlzás szándékos volt, és 
persze azt bizonyítja, hogy ez a portré csak fiktív, 
konkrétan senkire sem vonatkoztatható; vagy — pon-
tosabban — annak a rémít ő  ellenfélnek az arcképe 
ez, akivel minden kritikaírás, minden kritikai ítélet ki-
mondása, minden irodalmi gondolatmenet végigküz-
dése közben meg kell szenvedni, és ha erre a harcra 
a kritikus nem képes, akkor jobb ha elhallgat, ha 
egyáltalán képes a hallgatásra. S mindez csak abból 
következik, hogy kritikánk, kritikaírásunk túl keveset 
tud az irodalom, a költészet természetér ő l ahhoz, 
hogy azonosodhasson vele, hogy osztozhasson 
gondjaiban és kételyeiben, de nagyon sokat a kitalált 
szerepekrő l, a lejátszott tartásokról ... 

Nyilván nem érdemes ennél az idegennél tovább 
időzni. Nézzünk egy pozitív példát. Egy búcsúzó 
kririkusról lesz szó. Arról, akit én a modern magyar 
irodalomkritika legefikusabb alkotójának tartok, s aki-
nek nemrégiben megjelent kritikakötete, A jelen idó 
nyomában (Kriterion, Bukarest, 1976) az egyik leg-
szebb példája a kritikaírás lehet őségeinek és ered-
ményeinek. Láng Gusztáv azonban, a jelzett kötet 
szerzője, búcsút mondott a kritikának. Ennek a lehe-
tőségét könyvében is felvetette. „A kritika, valljuk be 
férfiasan, a fiatalság el őjoga. Úgy harmincötödik éve 
táján a m ű ítész, akárcsak a labdarúgó, kívül szorul 
a partvonalon. Nem mintha a kezd ődő  élettani öre-
gedés, a sejtek újratermel ődésének lassúbbodása 
számottevően csökkentené szellemi értékeit. Ellen-
kező leg: tehetséges, érzékenysége (persze, ha volt 
egyáltalán) még teljében van; mondatait pontosabbá, 
hajlékonyabbá edzi a cikkek százán köszörült gya-
korlat; ösztönét kim űvelt ízlés, tudós fegyelem kalau-
zolja. Élete és olvasmányai illő  szerénységre szok-
tatták; megtanulta, hogy tisztelje az abszolut értékeket 
és a relatív igazságokat. Így lesz egyre tárgyilago-
sabb, ha úgy tetszik, igazságosabb — és éppen ezek 
az erények a kiöregedés tünetei." (165) Es sorolja 
tovább a kiöregedés tüneteit — mindezek a harminc-
ötön túli kritikus erényei: az eredetiség, a külön-
vélemény, a szkepszis... De olyan tünetek ezek 
egyúttal, amelyek gátolják a kritikust, mert a cikkek 
száza után rájött, hogy bármilyen szenvedéllyel űzte 
is mesterségét, hogy ne mondjam hivatását, mégsem 
tett sokat; egyetlen lépést talán az irodalom meg-
értése felé, s e lépés közben egészen egyszer űen 
megöregedett. S akkor —éppúgy mint a labdarúgó —
kilép apálya szélére, edz ő  lesz, tanár és tanulmány-
író, elhitetve magával, hogy másról van már mondani-
valója, érdemlegesebb is, mint amennyit könyvek 
kapcsán mondhatott. De a kiöregedés tünete az a 
pozitív tulajdonság is, hogy a kritikus a cikkek száza 
után rájött „tévedés azt hinni, hogy a kritika lényege 
művek méricskél ő  meaítélése: kritiki, aki — hár 



egyetlen könyv ürügyén — egy egész irodalom, az 
egész közízlés fölött ítélkezik a történelmi id ő , az újat 
teremtő  változás nevében". (166) Ekkor már az is 
gátolja, hogy „akár tud róla a kritikus, akár nem, a 
legkisebb epigrammát is a kultúra egészének a szín-
vonalához vagyunk kénytelenk viszonyítani". (150) 

Terhes tapasztalatok egész sora. De megkerülhetet-
len tapasztalatoké. Az érett kritikus ismérvei. Felt ű nő , 
hogy amikor ilyen módon összfoglalja tapasztalatait, 
Láng Gusztáv szót sem ejt a tartásról, az ártatlanság-
ról, az erkölcsrő l, mert ezeket nem tekinti meg-
különböztető  vonásnak, hanem lényeginek, vagyis 
az egyéniség és a személyiség tulajdonságainak, de 
közben váltig hangsúlyozza, hogy „a kritikus egyéni-
sége éppoly fontos, mint szakértelme" (163), ami ha 
egy kicsit kiélezettebben fogalmazunk, azt jelenti, 
hogy nincs kritikus egyéniség szakértelem nélkül, te-
hát nincs tartás és nincs kritikusi erkölcs se tudás 
nélkül, az irodalomról való végtelen tudásanyag em-
berileg mérhető  maximumának megszerzése nélkül. 

S itt adódik a paradoxon: mire a kritikus ezt a maxi-
mumot megszerzi, kiöregedett a szakmából, „kívül 
szorul a partvonalon". 

És ha ezt a kritikus végiggondolta, akkor búcsút vesz 
a kritikától, ahogyan azt Láng Gusztáv tette az Utunk 
1977. szeptember 23-i számában, mégpedig ezek-
kel a szavakkal: „En nemcsak azért vettem búcsút 
a kritikától, mert egyéb fontosabbnak érzett teend ők 
kötnek le, hanem azért is, mert megcsömörlöttem 
koruszályom tekintélyétő l. Nincs senki, aki valami 
újnak a nevében kritika alá vetné a mi eddig érlelt 
ítéleteinket, elveinket. Amikor fiatalok voltunk, ellen-
zékben lévén az akkori tekintélyes (és tekintély-) el-
vekkel szemben, kénytelenek voltunk szinte naponta 
újrafogalmazni és tovább árnyalni elvi szempontjain-
kat; erre ma már csak a nemzedéki hierarchiában 
,alulról' jövő  kritika, az önvédelemre késztet ő  támadás 
bírhatna rá. De ez nincs, vagy alig van." Néhány 
önmagunkat meghatározó megjegyzést kell f űzni eh-
hez a búcsúhoz. Láng Gusztáv a Forrásnemzedék 
(nemzedékek) kritikusa volt és valóban óriási harcot 
vívott szinte tegnapig ezért a nemzedékért és ez a 
harc annyira nyílt volt, hogy joggal tekintheti magát 
nemzedék-kritikusnak. A Forrásnemzedék valamivel 
idősebb, mint a mi első  Symposion-nemzedékünk. A 
mi nemzedékünknek azonban sohasem volt olyan 
valóban harcos — de az irodalomért, nem az irodal-
mon kívüli körülményekéi harcoló — kritikusa, mint 
Láng Gusztáv, a Forrás-nemzedéknek. S az a döb-
benetes, hogy Láng Gusztáv éppen saját nemzedé-
kének tekinté/yétöl csömörlött meg, saját korosztályá-
nak irodalmi hatalma fagyasztotta torkára aszót, az 
élő  irodalmi termésről való gondolkodást. Vissza-
vonult az irodalomtörténetbe. Gyászos ez a vissza-
vonulás? Gyászos, amennyiben az öregedés min-
den tünete gyászjel is egyúttal. De győzelmi gyász is 
lehet, hiszen az irodalomtörténetbe való visszavonulás 
annak az erkölcsi többletnek a kih ű lésébő l követke-
zik, amit Láng Gusztáv szevedélynek nevez. S nem 
igazi kihű lése ez a kritikusi szenvedélynek, csak át-
minősülése, a hosszantartó és kevésbé látványos 
munkára való ráállásnak ismét erkölcsi többlete. 
Győzelmi gyász, mert nem ott folytatja, ahol már 
semmi folytatásra alkalmast nem Iát, tehát nem vál-
lalja a színészkedést, a megjátszást, a bátornak t űnő  
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fenékig nem meríthető  pohara titkokat és szenvedélyt 
csigázó értelmet tartalmaz számára, a költészet tör-
ténetében, a költészet örökségében. 

De miféle szenvedélyrő l beszélünk? Nem a tekintély-
rombolás szenvedélyérő l. Valami másról. Ezt Láng 
Gusztáv így definiálja ugyancsak az Utunk szerkesz-
tőjével folytatott beszélgetésében: „Ha hiányolok va-
lamit kritikánkból, egyes cikkeknél fontosabbat hi-
ányolok: a szenvedélyt. A felfedezés, az elutasítás 
szenvedélyét. Ellenem vethetnéd, hogy igenis jelen-
nek meg lapjainkban ,szenvedélyes hangú' cikkek, 
ellenvetésed azonban a közbeszédnek azon pontat-
lanságán alapulna, amellyel nem tesz különbséget 
szenvedély és indulat között. Az indulat: személyes, 
ezért alkalmi és változékony. A szenvedély: az izzás 
állandósága, amellyel egy ízlés, világnézet, irodalom-
szemlélet keresi a m űvekben, szünet és megalkuvás 
nélkül, önnön igazolását. Persze nem önkényes érték-
módosításokkal; ezen az úton a szenvedély vissza-
tévedne Káin-testvéréhez, az indulathoz. Hanem 
úgy, hogy önmagát igazolva egyúttal önmagát ellen-
ő rzi, s ha kell, helyesbíti; e szenvedély a megismerés 
erkölcsi próbatételének a következetes vállalása is. 
S ha a kor parancsoló szellemi szükségletei gerjesz-
tik, egy egész irodalom mértékévé és öntudatává 
nőhet..." Ez a szenvedély tehát nem az odamondás 
szimpla bátorsága, és nem is a heti, vagy havi, rend-
szeres vagy rendszertelen kritikusi fellobbanásé, ha-
nem egy egységes irodalomszemléleté, amely 
nemcsak azt fogja kérd őre minden egyes alkalom-
mal, amiről éppen beszélni készül, hanem önmagát 
is, hiszen minden elhangzott szavában, minden mon-
datában, minden kifejtett nézetében és ítéletében 
ennek a szenvedélyesen védett és vállalt szemlélet-
nek a megvalósulását, sikerét, vagy bukását hiszi, 
sőt reméli. A tapasztalatra, a tudásra, a gondol-
kodásra épülő  kritikusi vélemény — „A kritikusnak ne 
igaza legyen, hanem véleménye!" — mondja Láng 
Gusztáv —tükrözteti ezt a szenvedélyt, akkor is, ami-
kor a kritikus téved és akkor is, amikor — ne adj isten 
— igaza van. Persze, ez a szenvedély vagy megvan 
az irodalomról gondolkodóban, vagy nincs meg. 
Semmiféle félúton nem lelhet ő . Így aztán ez a szen-
vedély a kritikusi harcok ütközeteib ő l sértetlenül ke-
rülhet át a költészet történetével való foglalkozás 
térségeibe. Ezért nem gyászos Láng Gusztáv kivo-
nulása. De gyászos minden kritikusi akarás és akar-
nokság, ágaskodás és melldöngetés, amit nem a 
szenvedély tüze f űt, ami csak tartásra esküszik, de 
megfeledkezik a tudásról, a tapasztalásról, a meg-
ismerés erkölcsi próbatételér ő l. Ezért tekintem én 
a tudást, a megismerést a kritikusi gondolkodás igazi 
erkölcsének. 

Ez a szenvedély, persze, nemcsak az egyes ember 
képessége. Legkevésbé sem a kiválasztotté. Hanem 
azé, aki vállalni meri. És aki nem roppan össze a 
súlya alatt. De képessége lehet egy egész irodalmi 
nemzedéknek is és akkor — mondjuk — egy irodalmi 
folyóiratban realizálódhat. Csakhogy itt is vállalni 
kell és merni kell, sokkal inkább mint az egyes 
embernek. De ha a nemzedék, a folyóirat ezt nem 
vállalja, ha terhes számára saját szenvedélye, akkor 
időnap előtt megöregszik, megöregszik miel őtt még 
élt volna, miel őtt még tapasztalt volna, miel őtt még 
megjárta volna a megismerés poklát. S ekkor az 
irodalomtörténettel való foglalkozásra sem lesz képes; 
sznrđzг  filológus lesz belő le. 
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Hogy ez a szenvedély a tévedések forrása is? Bizo-
nyosan az, hiszen nincsenek tévedhetetlen kritikusok. 
A tudatlan kritikusok azonban tévedni sem tudnak. 
Nekik mindig igazuk van, mert közhelyeket monda 
nak és minden, amit az irodalomról tudnak közhe-
lyekben szólal meg. A tévedés nagyszázalékú lehe-
tősége nem veszélye a kritikaírásnak. Azt is meg-
kockáztatnám, hogy minél nagyobb a szenvedély-
ből eredő  tévedések száma egy irodalom életében, 
annál gazdagabb ez az irodalom, annál inkább biz-
tosítottak kibontakozásának útjai a történelem felé. 
Csakhogy számításból is lehet tévedni. El ő relátóan 
és kiszámítottan, kitervelten és taktikusan. Ez a tu-
datlan kritikus módszere, ha egyáltalán képes arra, 
hogy valamiképpen megfogalmazza a módszerét. Es 
ez már veszélyes tévedés. Mert éppen a kibonta-
kozás útjait zárja el az irodalom el őtt. A tudatlan 
és tévedhetetlen kritikus tévedése tehát nem ellent-
mondás, hanem egymást igazoló két szárnya a csak 
tartásra esküdöz ő  álítésznek. 

Megint visszatértem a negatív portréhoz. Nem azért, 
mintha okom volna éppen róla szólni. Hanem azért, 
mert nem árt, ha az ellentétet is megfogalmazzuk, ha 
affirmálni akarunk valamit. És én, a megismerés 
megpróbáltatásait vállaló, a tudásra és szakértelem-
re, a szenvedélyre és a Személyiségre épül ő  kritikát 
kísérlem meg érvényesíteni, esetleg képviselni, még 
akkor is, ha sokkal jobban lehet tudni, hogy mit kell 
tenni, mint amilyen jól ezt meg is lehet tenni. 

S fejezzük be az egyszerre kételkedni és lelkesedni 
is tudó Láng Gusztáv szavaival: az újat teremt ő  
változást nem a kritikus hozza „hanem a m űvekben 
önmagát jelentő  történelem, ahogy a hajnalt sem a 
kakas ébreszti, hanem a hajnal a kakast. Ám, melyik 
kakas kukorékolna, ha tudná ezt az egyszer ű  igazsá-
got? Ez az ébreszt ő , hírül adó szerep a kritika 
lényege..." 

• 
(Utóirat, néhány évvel késóbb) Valahol 1977 őszén 
készülhetett a fenti írás; szerencsés körülmények 
között, mert „felkérésre" íródott. Azon az őszön (?) 
az Ifjúsági Tribün előadássorozatot kezdeményezett 
az irodalmi — és ha jól emlékszem — nemcsak az 
irodalmi, hanem például a színházi kritikáról is; még 
mindig fel tudom idézni Gerold Lászlónak a színikri-
tikáról e sorozatban elhangzott szavait, mondatait, 
gondolatait; a szenvedély f űtötte kritikus közlései 
voltak, azé a kritikusi látásmódé, amelyet egy héttel 
korábban —jóval szkeptikusabban és sikertelenebbül 
— magam is körül akartam írni. Utasi Csabával, a 
Híd akkori kritikusával együtt léptem fel; az est után 
jó érzéssel nyugtáztam, hogy párhuzamos utakon 
haladtunk a kritika mindig id őszerű  kérdéseinek, prob-
lémáinak meglátása és leírása felé; a különbségek 
gondolkodásunk eltérő  módszereib ő l, mondatformá-
lásunk másféle gyakorlatából következtek csupán, 
tehát külsődlegesek voltak azon lényegi kérdés vi-
szonylatában, amit kettőnk számára a kritika, de 
elsősorban a kritika írása: a kritikusi gyakorlat jelent. 
Még akkor is, ha a kritikaelmélet sajnos ritkábban 
emlegetett és legtöbbször csak néhány közhelyre 
redukált kérdéskörében nézeteink között eltérések 
ismerhetők fel. Különösen fontosaknak tartom ezeket 
a különbségeket, másféleségeket és eltéréseket. 



Mégpedig azért, mert a lényegi — gondolkodói —
azonosságokat, megegyezéseket tárják fel és er ő-
sítik is egyúttal. Nem építhet ő  tehát elválasztó fal 
belő lük, még akkor sem, ha az irodalmi élet kisszer ű  
kombinátorai kiismerhetetlen érdekeik céljából fel-
építik ezt a falat. 

Az irodalomról, a kritikáról való gondolkodásnak ez 
a különbségek ellenére — vagy éppen az eltéréseknek 
köszönhet ően! — megmutatkozó szemléleti (és egy-
ben a szenvedélyhez köthető) megegyezése, ami ak-
kori érzésem és mostani emlékezésem szerint is 
megmutatkozott az Ifjúsági Tribün el őadássorozatá-
ban, azt is jelezte számomra — és ez volt talán a leg-
fontosabb tapasztalat, amibő l az a bizonyos „ jó ér-
zés" vagy „jó közérzet" is származtatható, amivel 
összegeztem önmagam számára az el őadásokat —, 
hogy a nemzedék, a nemzedékem látszólag bár-
mennyire is szétszóródott a napi feladatok és fel-
adatvállalások, munkahelyek és közlési lehetđsé-
gek, élet- és magatartásformák, néz őpontok és köz-
érzetek között, megőrzött valami lényegeset, amit 
persze nehéz megfogalmazni és még nehezebb né-
ven nevezni, de ami megvan a körülmények ellené-
re, és — ha úgy tetszik — a múló élet: az „öregedés" 
tünetei ellenére is. 

Ez egyúttal azt is jelentette és jelenti most is, hogy 
az úgynevezett és annyit meg annyiszor kárhoztatott 
„nemzedéki szemlélet" minőségileg egy másik szin-
ten jelenik már meg, kohéziós ereje nem az érzések, 
az „együttérzés" jelenségeib ő l vagy jeleibő l fakad, 
hanem a gondolkodás tényeibő l, kicsit túlhangsú-
lyozva, talán azt is mondhatnám, a Műbő l, amit már 
mindenki önmagától remegve (miként Walter Benja-
min mondja Karl Krausról), tehát magányosan, ön-
magával szembenézve alkot meg és alakít ki. Es 
hogy milyen sikerrel, ahhoz a „nemzedéki" össze-
tartozás már mitsem adhat hozzá; el sem vehet bel ő le. 
Ez viszont legalább „kettőt" jelent. Azt mindenképpen, 
hogy az úgynevezett „nemzedéki fellépés" és „együtt-
lépés" mások számára már csak „irodalomtörténeti" 
tény lehet, a résztvevők számára viszont nosztalgia, 
ami — ha valaki elég szemérmetlen — esetleg meg is 
szólalhat az „emlékezés" valamely m űfajában, vers-
ben, regényben, memoárban. Aminthogy gyakran 
meg is szólal. Osztönző  ankétok és kérdések nélkül. 
Azoknál persze, akik hajlamosak rá, hogy önmaguk-
kal foglalkozzanak. Akikben nincs meg ez a haj-
landóság (vagy képesség), azok másként látnak 
hozzá önmaguk múltjának felméréséhez vagy leírá-
sához. 

Ez a „szituáció" egyik oldala. A másik már tisztára 
személyes kérdés, vagy — talán így pontosabb — a 
személyiség kérdése. Az egyéni képességeké, a 
személyes helytállásé és vállalásé. Amikor . már 
nincs semmihez fedezet a „nemzedékiben". A félre-
értések elkerülése céljából sietek hozzátenni, hogy 
amíg együtt volt a nemzedék, akkor sem a „nemze-
déki" szavatolta vagy fedezte a kudarcokat, a sikere-
ket, a tévedéseket. Akkor is mindenki önmaga előtt 
volt felelős. És vagy vállalta ezt a felel ősséget, az 
egyénit, a szenvedélyest, vagy „nemzedéki" zászlót 
lobogtatott, ami semmiképpen sem ment már akkor 
sem egyre, most pedig végképp nem. Nem a nem-
zedék teremtette meg Doreent és Kikit, az őslakót 
és a makrót, hanem Tolnai, Domonkos, Végel... És 
mindenki más a maga h ősét, gondolatát, szenve-
délyét, száz panaszát. Ehhez a „teremtéshez" fel- 408 
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tételeket és rugókat, ösztönzést és bírálatot adott 
a nemzedék, de ez — bármennyire is fontos és elke-
rülhetetlen —mégis külső  körülmény az „alkotáshoz", 
az egyéni szembenézéshez, az individuális köz-
érzethez képest. Ezt pedig azért kell ilyen nyomaté-
kosan hangsúlyozni, mert ez folytatódott az újabb 
művekben is, nemcsak a dolgok megtörténésének 
természetes rendje szerint, miközben a „küls ődleges" 
nemzedéki lassan „elapadt". Azt akarom mondani 
(és milyen nehéz ezt pontosan megmondani), hogy a 
költészet szempontjából alapvet ő  körülmény volt a 
„nemzedék" és a „nemzedéki" megszűntetése már 
a nemzedék konstituálódásának pillanatában, mint-
hogy költészet nélkül, a megalkotott (és megálmo-
dott) Mű  és Gondolat nélkül a nemzedék csak „nem-
zedék" maradt volna, egy-két évig tartó fellobbanás, 
zajkeltés, jobbik esetben lelkesedés. Amirő l a későb-
biek, kritikusok és irodalomtörténészek elmondhat-
nák ítéleteiket és véleményeiket, a résztvev ők vi-
szont rácsodálkozhatnának, hogy Iám, Iám ... Ez 
voltam, ezek voltunk egykor... Es ki is igazíthatnák 
az ítélkezőt, ha szükségesnek látnák a kiigazítás 
gyötrelmét. Hogy a Symposion-nemzedék, az úgy-
nevezett első, mert hisz úgy vélem éppen errő l van 
szó, erre kérdeznek rá az újszerkesztőség kérdései, 
nem vált ilyen értelemben „nemzedékké" az nem 
abból következik, hogy a szokásosnál hosszabbra 
nyúlt az „összetartás" időszaka, hogy az „egyetér-
tés" évekre nem sz űnt meg, hanem abból elsősor-
ban, hogy ennek a nemzedéknek már az első  fellé-
pése —például az Ifjúság Symposion mellékletét 
indító első  esszék— nem az együvétartozás igényét 
hirdette meg, illetve nemcsak ezt, hanem egyúttal 
meghirdette, csírájában persze, és hosszú id ő re rej-
tetten a „nemzedéki" felszámolásának, lerombolá-
sának igényét is a költészet: a Mű  nevében. 

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Symposion (a mel-
léklet és a későbbi „újként" jelölt folyóirat) elsőd-
legesen nem nemzedéket konstituált, hanem az 
adott irodalmi viszonylatok között fe/háborodást vált-
va ki tagadásaival és lelkesedésével, szenvedélyével 
és időnkénti indulataival ku/túrát teremtett, irodalmi 
és esztétikai kultúrát, amihez m űvek kellettek első -
sorban, versek, elbeszélések, tanulmányok, kritikák, 
esszék, regények, amit a nemzedék nem írhat meg, 
mert a nemzedék „csoportként" csak az átlagot for-
málhatja meg, azt a standard közöst, amiben a nem-
zedék minden tagja egyetért, de ami ilyenformán 
„írástudatlan", a m ű  megírására alkalmatlan. Kiala-
kult természetesen ez az átlag, de a költészet nem 
ebben nyilvánult meg: az egyéni szenvedély produk-
tuma volt és csak mint ilyen, kimondottan individu-
ális léphette túl a nemzedékivel konstituált határokat 
és korlátokat, a csoport írástudatlanságát. Ilyen for-
mán épült be a nemzedék — ezt is hangsúlyozni kell —
lassú konstituálódásába a nemzedék megszünteté-
sének csírája és éppen ebb ő l a csírából hajtottak ki 
azok a növények: a M űvek, amelyekrő l szólni kell, 
amelyekrő l beszélni érdemes, mert ezek teremtettek 
és éppen ezek, nem az átlagban felépül ő  „nem-
zedék", irodalmi kultúrát. (Csak egy megjegyzés ah-
hoz, miért mondom, hogy lassan konstituálódott a 
nemzedék. Nem azért, mert az átlagot felépít ő  elvek 
és gondolatok, eszmék és kritériumok lassan szület-
tek meg — ez természetes, és ezt nem kellene 
hangsúlyozni. Egyszer űen azért mondom, mert minél 
tovább él a „Symposion-nemzedék" fogalma irodalmi 
életünk tudatvilágában, annál többen vannak, akik 
oda sorolják magukat, vagy odacsapódnak, holott az 



induláskor nem voltak ott, vagy csak a nevük volt ott. 
Ez nem szemrehányás, egyszer ű  tényközlés. Annak 
is kell venni. Annál is inkább, mert akik akár a mellék-
letben, akár a folyóiratban „odaadták" a nevüket, 
még nem vállalták ezzel a „gesztussal" az úgy-
nevezett — és soha explicite meg nem fogalmazott —
„nemzedéki programot": azt a programot, amit én 
most, két évtizednyi távlatból a „nemzedék meg-
szüntetésének" nevezek, valóságos m űvekkel való 
megsz(ntetésének.) 

Ez azén válaszom tehát az új — a két évtizeddel 
későbbi — folyóirat kérdéseire: Symposion-nemzedék 
nemcsak volt, hanem van is és ez nem azzal bizo-
nyítható, hogy a nemzedék tagjai milyen és hány „hi-
vatalt" töltenek be irodalmi, tudományos, kulturális 
életünkben, semmiképpen sem ezzel, hanem ép-
penséggel a m űvel, amit a nemzedék kitermelt, de 
nem mint csoport, hanem mint menthetetlenül ma-
gára hagyott és a magányosságot vállaló vagy vállal-
ni tudó írói, költő i, kritikusi egyéniség, amit nem 
a nemzedéki hovatartozás érzése f űt, ellenkező leg, 
az individuális szenvedély, erkölcs, etika, szemlélet, 
mindaz, amit a gondolkodás és a létezés terhének 
lehet nevezni. Ez viszont azt jelenti, hogy a fenti 
kinyilatkoztatás, miszerint Symposion-nemzedék 
nemcsak volt, hanem van is magában foglalja azt a 
tartalmat is, hogy Symposion nemzedék nem volt 
és nincs is, mert csak ennek az ellentmondásnak a 
megértése teszi lehetővé nem a nemzedék, hanem 
az új költészet, az új irodalom felismerését, amint-
hogy éppen ez tette lehet ővé azt is, hogy a Sympo-
sion-nemzedék a látszatok ellenére sem szóródott 
szét és nem olvadt fel a múló id ő  (az öregedés!) 
bölcsességet hozó, ám a szenvedélyt, a kérdezés és 
válaszadás, a m ű  kihívásaival való szembenézés 
kényszerét kikezd ő  folyamatában. 

És szembe kell nézni a nemzedék kitermelte sátán-
nal, ostobasággal, provincializmussal is. Egy ilyen 
szembenézésnek az eredménye az „ellenportré", 
amihez ez az utóirat készült. Teljesen személyes 
látomás volt 1977 őszén az a portré és annak kell 
tekinteni most is: a bennünk, mindannyiunkban létez ő  
könyörtelen ellenfél arcképének, amivel úgy is meg 
kell küzdeni nap mint nap, miért ne lehetne hát le is 
írni, hátha elviselhetőbb lesz ez a rettegéssel, szo-
rongással teli küzdelem, ami fárasztó ugyan és egy-
re fárasztóbb, de hátha van bennünk valami mini-
mum Karl Krausból, akiről —említettük már, most 
idézzük szószerint is — Walter Benjamin ezt mondta: 

sosem fárad bele, hogy remegjen önmaga el őtt 
(mások el őtt soha!)..." 

És végül. Miért közlöm csak most az akkor elhang-
zott előadás szövegét és éppen afféle közvetett 
válaszként a feltett kérdésekre? Az utóirat erre a 
magyarázat, de van hozzá egy közvetlenebb is. 
Szándékom és akaratom ellenére is rossz volt 
a visszhangja az akkori el őadásnak, kritikusok (és 
nemcsak kritikusok) mutogattak egymásra, hogy „te-
rólad" éppen „rólad" mintázódott az ellenportré, sen-
ki sem hitte, hogy fantomról van szó, álmatlan éjsza-
kák fel-felbukkanó rémér ő l. Talán most, ennek az 
ankétnak a keretében, világossá válik, hogy az ellen-
portré metafora, ami csak addig érvényes, amíg 
meg nem kíséreljük, avatatlanul, konkrét jelentésre 
redukálni. 

Elbúcsúzott hát a kritikus?  

Ki tudja? Megállás nélkül búcsúzkodik, mert minden 
kritika megírása egy-egy búcsú a szakmától, fanyar 
kalaplengetés, amiben az is benne foglaltatik, hogy 
minden kritika megírása visszatérés is az oly sokszor 
próbára tett íráshoz, gondolkodáshoz, a megkérdő-
jelezett létezéshez. Hogy ez az állandósult búcsúzás 
és visszatérés, az ellenportré és a Láng Gusztáv-i 
kritikusi magatartás kettőssége mikor merevíti le a 
ceruzát szorító és szorongató ujjakat... Talán nem 
érdemes jóslatokba bocsátkozni. 

szombathy bálint 410 
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1. Miben látod az egykori Symposlon-mozgalom 
lényegét? 

gerald 
lászló 

afféle 
in erjúválaszok, 
némi 
kesernyés 
utóirattal 

— Abban, hogy mozgalom volt. Más szóval, hogy egy 
adott m űvelődési pillanatban szembefordult provin-
cializmusunkkal, azzal az önelégült, ostoba vidékies-
séggel, amely kultúránkban akkortájt burjánzott. (Ez 
mára sem tűnt el, csak háttérbe szorult, kisebbségbe 
kényszerült, olykor azonban — ha erre alkalmas pil-
lanatot érez — gyorsan felüti a fejét.) Természete-
sen szólni kellene azokról a kürölményekről, ame-
lyek lehetővé tették, hogy a hatvanas évek elején 
a Magyar Tanszéken tömörül ő , tanuló fiatalok moz-
galommá szerveződjenek. A kultúra szempontjából 
termékeny helyzet alakult ki: b ővült a könyvkiadás 
kerete, irodalmi mellékletek indultak, létezett egy re-
mek vitafórum: az Ifjúsági Tribün, szellemi életünk-
nek voltak nagy formátumú vezéregyéniségei... A 
fiatal írók és kritikusok bels ő  igénye, szellemi igé-
nyessége szerencsésen találkozott a szükséges 
külső  serkentő  körülményekkel. Hasonló szerencsés 
körülménynek tartom, hogy már az alakuló mozga-
lomban is voltak, akik irányt, ízlést tudtak mutatni 
(Tolnai, Bányai), irodalmi, szellemi szemléletük tá-
gassága és modernsége m űködésbe tudta hozni a 
mozgalomhoz kapcsolódók szellemi energiáját. Nem 
volt ez afféle felh őtlen, idilli állapot. Nem is lehe-
tett, egyfelő l mert a kondenzátorok feltöltése eleve 
fáradságos, meglóduló lendület és kétségbeejt ő  el-
lankadások kiszámíthatatlan váltakozásával törté-
nik, álÍandó szellemi feszültséget, erőnlétet kíván, 
másfelől viszont a már jelzett szembefordulás ko-
moly nyílttéri erőpróbára (vitacikksorozatok, irodalmi 
estek) kényszerítették mindazokat, akik a mozgal-
mat komolyan vették. Egyszersmind ezzel a kett ős 
irányú szükséges kötöttséggel magyarázható, hogy 
a mozgalom irodalmi eredményei nem lehettek azo-
nosak a belső  és külső  kívánalmakkal és lehetősé-
gekkel. Azok a m űvek, amelyek a mozgalomhoz 
tartozók tevékenységét az irodalmi, esztétikai érték 
vízjelével látták el, később keletkeztek. Az els ő  
periódusból több vers, néhány esszé és kritika állja 
ki az igényesség irodalmi mércéjét. Amikor a mozga-
lom — látszatra —lehiggadt, lényegében az történt, 
hogy megnyerte a létezést feltételez ő  első  ütközetet 
(mert ütközet volt), s elkezdhette saját bels ő  érték-
teremtő , műveket kihordó életét — akkor következtek 
a kötetek: szükségszer űen szétágaztak az egyéni 
törekvések. Ekkor már nemcsak az arcvonal tartása 
volt acél és a feladat, hanem a hátország meg-
teremtése is, nemcsak megannyi m űvelődési jelen-
ségre kellett reagálni —így is értend ő  a mozgalom! —, 
hanem ezenkívül lehetőség nyílott, hogy az egyéni 
írói, kritikusi pályák íve határozottabban kirajzolód-
jék. Ami viszont nagyobb fokú elágazáshoz, de nem 
elszakadáshoz — ahogy ezt egyesek magya-
rázni siettek — vezetett. Azonban ez már a mozgalom 
második szakasza, amely talán a folyóirattá való 
átalakulással vette kezdetét, s folytatódott a Sympo-
sion-könyvak megjelenésével. Kés őbb kialakult egy 
harmadik, sőt negyedik korszak is, amelyik még in-
kább az eltávolodás örömét és gondolatát ébresztet-
ték azokban, akiket bármiféle meggondolásból ide-
gesített a mozgalom. Nem egy kísérlet történt mes-
terséges rombolásra, aláaknázásra. És nemegyszer, 
sajnos, sikerrel is jártak ezek a kísérletek.  El  is 
távolodtunk —látszólag —egymástól. De lényegében, 
esztétikai szemléletünkben azonban, biztos vagyok 
benne, nem. Legintimebb irodalomeszményünkben 412 
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megtartottuk azokat a közös vonásokat, amelyek a 
kezdeti szakaszban alakultak ki a mozgalom tagjai-
ban. Gyökereinktő l egészen egyikünk sem szakadt 
el. A mozgalom meghatározó erővel bír , továbbra is, 
mindannyiunk számára. Attól függetlenül, hogy egy-
egy hosszabb-rövidebb periódusban gyökértelensé-
get érzünk, gyökértelenségre panaszkodunk. (Ezek 
talán előbb természetes alkotói válságok, semmint 
alapvető  esztétikai, ízlésbeli gyökértelenség.) Vala-
hol nagyon mélyen továbbra is kötődünk a közös 
esztétikai alaphoz, amit az indulás évei alakítottak 
ki, s ami a mozgalom folyóiratszámokkal és könyvek-
kel mérhető  termékeny fellendülésében kapott bizo-
nyítást. Ez a kötődés adja egyrészt a kívülálló 
számára érthetetlen és észrevehetetlen köldökzsi-
nór-hálózatát a mozgalomnak , másrészt viszont a 
szellemi köldökzsinór a mozgalom nemzedéki ösz-
szetartozását , je!legét is jelenti , magyarázza. Nem 
az évjárattól nemzedék a Symposion-mozgalomhoz 
tartozók, bár többé-kevésbé az is megegyezik, ha-
nem a közös alapú esztétikai érzékenységt ő l. Azt 
hiszem, irodalmunkban ez teszi egyetlen nemze-
dékké a Symposion-mozgalmat. (Enélkül hiába is 
próbálkoztak és próbálkoznak Symposion el őtti vagy 
utáni nemzedékek konstituálásával, mesterséges 
összetartókkal nem alakítható ki nemzedék.) Nem-
egyszer klánnak, klikknek próbálták bélyegezni, 
ízlésterrorral vádolni, holott csak közös esztétikai 
alapról lehet beszélni, ami sokkal kisebb b űn, mint 
amekkora erény. Akolszellemmel is vádoltak ben-
nünket, holott csak azt kellett volna megérezni és 
méltányolni, hogy a nemzedék tagjainak irodalmi 
tudatát , esztétikai érzékenységét olyan közös él-
mény határozta meg, amely két évtized múltán is 
lényegében azonosan és pontosan m űködik. Ha 
megjelenik egy új verseskötet, regény, kritika vagy 
vitacikk, akkor alapvéleményében a Symposion-
nemzedék tagjai hasonlóan reagálnak , megközelí-
tően azonosan minősítenek. A mozgalom tehát esz-
tétikai iskolát jelentett, és a jelenlét a vélemény-
nyilvánítás reflexét alakította ki. Ez a két momentum 
hívta életre és tartotta életben — latensen tartja ma is 
— a Symposion-mozgalmat. A Symposion-nemzedék 
számára a mozgalom az értelmiségi lét aktív szel-
lemiségigényét jelenti. 

A B. Szabó-i és a s/nkó/ szellemiség mennyiben 
és milyen irányban befolyásolta a Symposion ar-
culatának kialakulását? 

B. Szabó György és Sinkó Ervin szellemi koordináta-
rendszerünk kialakítói. Iroda/mi, esztétikai alapá/Iást 
és érte/miségi /étformát lehetett tanulni tő lük. Igazi 
útmutatókként irányítottak az irodalmi m űvek befo-
gadásában, az esztétikai mércék hínáros talaján, 
ízlést, igényességet, befogadói nyíltságot lehetett 
tő lük tanulni. Nemkülönben értelmiségi — szellemi 
és emberi —életformát. Felesleges részletezés he-
lyett elég Sinkó esszéire vagy irodalomtörténeti ta-
nulmányaira, illetve B. Szabó György Számadás 
helyett vagy Rapszódia négy szólamra az emberr ő l, 
a tárgyakról, a m űvészetrő l és önmagunkról cím ű  
írását, valamint az entellektüel-vita során tartott 
előadásaikat megemlíteni, újraolvasni. A Symposion 
évfolyamai teljes szinkronban vannak ezekkel a 
munkákkal. 

Irodalmi, kulturális, kultúrpolitikai szituáció a 60-as 
években és manapság (hasonlóságok és különb-
ségek). 

Sok a hasonlóság. Kulturális életünkben, követke-
zésképp irodalmunkban is nagyfokú pangás érz ődik. 
Ismét zöld fényt kapott a dilettantizmus, a grafo-
mánia. Elenyészőre csökkent a véleménymondás 
igénye. Gondoljuk csak meg, mikor volt az utolsó 
valamirevaló irodalmi vita errefelé! Hány kulturális 
intézkedés maradt nyilvános véleménynyilvánítás 
nélkül. Vagy: az időnként föl-földobott kövek is a 
némaság kútjába hullanak vissza. A jelen m űvelődé-
si pillanat is megért egy olyan robbanásra, mint ami-
lyent húsz évvel ezel őtt a Symposion idézett el ő . 

s ez természetes is, a szellemi élet váltakozó rit-
musának természetes velejárója az id őnkénti pan-
gás, de az időnkénti robbanás is. 

Szemléletében homogén volt-e a Symposlon-
mozgalom ? 

Az első  kérdésre adott válasszal talán erre is felel-
tem már. Esztétikai szemléletben, értelmiségi maga-
tartásban lényegében, ami a törzsgárdát illeti, ho-
mogén volt és ahogy jeleztem , azt hiszem, az is ma-
radt. Tény, hogy ahányan a mozgalomhoz tartozunk 
— az odacsapódókat és a gyorsan leválókat figyel-
men kívül hagyom —, annyiféle esztétikai el őképzés-
sel érkeztünk, de az is tény, hogy a nemzedék tag-
jaiban valahol mélyen, esztétikai tudatalattinkban 
közös vagy nagyon hasonló elképzelések rejt őztek, 
igénygócok munkáltak. Ezért volt lehetséges a lé-
nyegében homogén szemlélet kialakítása. Nemcsak 
később megtanult, eltanult, ellesett, kitermelt esz-
tétikai szemléletről és általában értelmiségi magatar-
tásformáról kell beszélni, nyilván az újabb ismeretek 
formálták a mozgalomhoz tartozók szemléletét, 
akárcsak az együvé tartozás tudata és szükséges-
sége, de a csírát — ami vagy van, vagy nincs, de 
kizárólag tanulással nem tenyészthet ő  ki, azt hi-
szem, mindenki magával hozta. A homogén szem-
lélet, ízlés és szándék természetesen nem zárja ki 
az egyéni arculatok kialakulását, a divergenciát. 
Tény azonban, hogy éppen a mozgalomnak köszön-
hetően nem kallódtunk el, a közös szemlélet meg-
óvott bennünket a felesleges esztétikai, szemléleti 
tévelygésektő l, igényeink devalválódásától. 

Nemzedéked itt és most. 

Látszólag a legbonyolultabb választ igényl ő  kérdés. 
Látszólag, mert a nemzedék, a mozgalom a tíz vagy 
ennél is több évvel ezel őtti formájában ma nem 
létezik. És természetes, hogy nem létezik. A diver-
genciáknak — vagy mondhatnám divatosan: elide-
genedésnek — hosszú és izgalmas története van, 
ami szinte kizárólag a nemzedék minden egyes tag-
jának legőszintébb, magába mélyedő  vallomásából 
alakulhat csak ki. Senki sem írhatja meg a többiek 
— látszólagos —eltávolodásának okait, mert — ismé-
telten szeretném hangsúlyozni — szerintem csak for-
mális eltávolodásról, nem szemléletbelir ő l van szó. 
És ez természetes. Harminc- vagy negyvenévesen 
senki sem élhet úgy, ahogy húsz-huszonöt éves 
egyetemista fejjel tette. A magánemberi és a munka-
helyi kötelmeket nem lehet, s nem is kell letagadni. 
Az, hogy szerkesztőként, tanárként, jogászként, szí-
nészként folytatjuk életünket, egyfel ő l bizonyos 
eltávolodáshoz vezetett, másfel ő l viszont mégsem 
egyéb annál a természetes folyamatnál, amely id ő -
vel minden nemzedéket utolért és utolér. (Tény Vi-
szont, hogy a nemzedéki összetartozást ma már 
inkább belső  szálak biztosítják, s nem a közös sze- 
ranlácak —  hár alak man mir'rhn l' +o, пΡ 'l' — 



együttes fellépés: Ez az állapot talán óhatatlanul 
is természetes és néha egy nemzedék étetések har-
madik vagy negyedik periódusában.) A szerkeszt ő-
ség kérdéseit követően látott napvilágot egy vitacikk 
— Podolszki József: Két adalék az irodalom—valóság 
körüli vitához —, amelyben esetleg ehhez a kérdés-
hez is kapcsolható mozzanatok fedezhet ők fel. A 
„symposionistákat" különféle m űvelődési és m űvelő -
déspolitikai kulcspozíciókban betöltött szerepük 
miatt marasztalja el a vitázó. Nem kívánok vitába 
bocsátkozni, fő leg ezen a helyen nem, azt azonban 
csak részben érheti a hatalmi visszaélés vádja. 
Annál kevésbé, mert m űvelődési életünk említett 
pangásának nem ez az oka, és különben „hatalmi 
pozícióink" is sokkal látszólagosabbak, mint ahogy 
ezt egyesek látni vélik. Számomra sokkal izgalma-
sabb az itt és most kérdése nemzedékem viszony-
latában, ha alkotások tükrében vizsgáljuk. Mintha 
többen közülünk, én is, elérkeztünk volna a szüksé-
ges válságok közül az egyikhez. Nem az els őhöz, 
és nem is az utolsóhoz. Az okokról mindenkinek 
személy szerint kellene nyilatkoznia. Az én válsá-
gom egyrészt formai természet ű , lévén hogy a soká-
ig művelt színikritikától megpróbálok, mert szüksé-
gét érzem, átváltani a színházesszére, ami igyekszik 
megtartani a szükséges kritikus szemléletet, de 
ugyanakkor módszerében, elemz ő  eljárásában az 
esszétő l tanul, nem mell őzve azt a fontos szempon-
tot sem, amely a hagyományos színikritikát is átfor-
málja, módosítja a mimografikus —értékel ő  és egy-
ben leíró —eljárást. Ugyanakkor a színikritikusi 
tevékenységgel párhuzamosan b ővülő  színház- és 
drámatörténészi vállalások, amelyek új tartalmi és 
módszerbeli tájékozódást, elmélyülést kívánnak, 
szintén energiamegosztáshoz, tehát bizonyos prob-
lémák és tevékenységformák (például a jugoszláviai 
magyar irodalom kritikus vizsgálata) szükségszer ű  
háttérbe szorításához vezet. Megtalálni saját bels ő  
egyensúlyomat, ez foglalkoztat. S hiszem, egyes 
esetekben tudom, hogy nemzedékem többi tagjánál 
is hasonló kérdések kerültek ez id ő  tájt előtérbe. 
Az itt és a most kérdését és els ősorban ilyen re-
lációkban tudom nézni és tartom fontosnak firtatni. 
Az egyik kérdésre adott válaszomban jeleztem bizo-
nyos szakaszokat, amelyek a nemzedék két évtize-
des létezését jellemzik. Ha szakaszok vannak, akkor 
az is természetes, hogy bizonyos változások tör-
téntek, amelyek elsődlegesen — szükséges nyilvá-
nos és magánvitáink ellenére — formálisak. Leg-
többjük biológiai vagy jellembeli okokkal — a taktika 
nem mindig etikus —könnyen magyarázható. 

6. Milyen irányban változott szemléleted? 

Errő l szinte lehetetlen beszélni. Vagy az írások mu-
tatják meg a változást és irányát, vagy semmi. Eset-
leg megemlíthetem, hogy milyen szempontok vezet-
nek kritikusi munkámban. Persze err ő l is hiteleseb-
ben vallanak az írások, mint a nyilatkozatok. Szeret-
ném ha szemléletem esztétikai alapállásban nem 
változna, illetve annyit változna, amennyi az állandó 
rugalmas élménybefogadáshoz szükséges. Inkább 
magatartásom változik. Szükségszer űen a korral, az 
újabb kötelmekkel. Valaha megpróbáltam minden 
fontosnak tartott kérdéshez nyilvánosan hozzászól-
ni, könyvrő l írni. Ma egyszerűen nincs érkezésem. 
Nyilván sokkal kényelmesebb lettem. Esetleg nincs 
mindig ínyemre bő römet a vajdasági magyar m űve-
lődési életnek nevezhető  vurstliba céltáblaként —
önként — kiszöaezni. 

Mi a véleményed kultúránk mai fiatal nemzedé-
kéről? 

Vénebb, mint ahogy kora alapján elvárnánk. Nem-
csak megfontoltabb, hanem érdektelenebb is min-
den iránt, ami itt kultúra címén történik. Tavaly egy 
majdnem polemikus el đadás — azért majdnem, mert 
csak jelzi a polémiára való igényt — kapcsán éreztem 
fontosnak épp a fiatalok —számomra — a bosszantó 
és érthetetlen (épp ezért bosszantó) közönyét meg-
említeni. Nevezetesen hogy legfiatalabb irodalmunk-
ból hiányzik a szellemi lelkiismeret-vizsgálatnak 
(ésszé), a szellemi jelenlétnek (publicisztika és kriti-
ka), a múlt megismerésének és tudatos átélésének 
(regény és novella) a m űfaja. Csak verssel, fбleg ha 
nagyrészük nélkülözi a legalapvet őbb emberi él-
mény nyomát, nem vallhatnak értelmiséginek ké-
szülő  évjáratok magukról. Tehát: nem is lehetnek 
jelen — hatékonyan — szellemi életünkben, kultú-
ránkban. Egyszerűen képtelen vagyok megérteni, 
hogy aki húsz-huszonöt éves fejjel író, kivált kritikus 
akar lenni, nem érzi szükségét annak, hogy nyilvá-
nosan véleményt mondjon m űvekrő l, jelenségekrđ l. 
Az Új Symposionnak évfolyamai jelennek meg anél-
kül, hogy legalább könyvenként egy kritika nap-
világot lásson. Képzőművészetrő l, tárlatokról, szín-
házi előadásokról, hangversenyekr ől vagy filmekrő l 
már beszélni sem merek. Még kevésbé szellemi 
életünk változásairól. Hiányzik a véleménynyilvání-
tás igénye, ami a közös szemléletnek lehetne az 
alapja, kialakítója, ez viszont a mozgalommá, a 
nemzedékké egységesülés alapfeltétele. A szüksé-
ges véleménynyilvánítás alól nem vonom ki — ellen-
kezőleg a legfontosabbak közé sorolom — a hagyo-
mányhoz, ezen belül a Symposion-mozgalomhoz 
való kritikus viszonyulást sem. 

Mivel tennéd teljesebbé kérdéseinket? 

Egy vallomással. Sajnálattal kell hangsúlyozni, hogy 
felkéréstekre többnyire csak afféle interjúválaszokat 
sikerült adni. A szerkeszt őség kérdéseire talán há-
romféle választípus is kínálkozott. (En egy negyedik 
szerint válaszoltam.) Egy teljesen hideg, kimért, 
szűkszavú — aminek nem sok értelme lehetett volna. 
Egy alapos, felmérő  jellegű  tanulmány — aminek leg-
több értelme van, csak elegend ő  idő  — és ihlet — kell 
a megírásához. Most sem ezzel, sem azzal, sajnos, 
nem rendelkezem. És egy vallomásesszé-szer ű , 
amely — akárcsak az el őző  választípus — nem kér-
désrő l kérdésre halad, hanem átfogóan, de a végs ő-
kig szubjektív tényez ők nyomatékosításával tekinti 
át a szerkeszt őség körülhatárolta problematikát. En-
nek szintén van értelme. De az szükséges hozzá, 
hogy a vallomást tevő  a lehető  legkegyetlenebbül 
zsigerelje ki önmagát. Élveboncolást végezve mu-
tassa meg: így jöttem, így változtam, így viszonyul-
tam a mozgalomhoz és egyes tagjaihoz, ezt kaptam, 
ezt mulasztottam el megcsinálni — fontos lenne egy-
szer mulasztásainkból megrajzolni portrénkat! — ‚ 

ilyen vagyok. Az emlékiratoknál is őszintébben meg-
írandó esszé valóban lényeges gesztus lehetne. De 
megéri-e? Kinek? Miért? Milyen ügyet szolgálna? Ha 
leszámítom a bámész vigyori kíváncsiskodókat, aki-
ket — sajnos — nem lehet mell őzni, de akiket észre 
sem érdemes venni, akkor sem látom, érzem — írá-
sokban, könyvekben, folyóiratszámokban — azt a 
közeget, amely az efféle vallomást önmaga érde-
kében igényelné. Igaz, önmagamnak is megírhat-
nám — de (ismét) minek? 414 
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„a 
symposion- 
mozgalomnak 
nem 
volt 
egységes 
esztétikai 
arculata." 

— Miben látod az egykori Symposion-mozgalom 
lényegét? 

Úgy valahogy áll előttem ez a kérdés, mint egy 
érettségi találkozó. Kísért a visszanézés, de ijeszt, 
hogy ezzel eljátszom az utolsó haladékot, és vég-
érvényesen megsz űnik élő  valóság lenni az „egykori 
Symposion". Törvényszerűsége ilyen találkozóknak, 
hogy maga a visszanézés változik át lényeggé. És 
— hogy tovább kerülgessem a témát — elmondom, 
hogy az utóbbi időben sokat foglalkoztat (és megza-
var) ez aszó: „lényeg". A dolgoknak van lényege 
és van megjelenési formája (tanultuk, hogy felesle-
ges lenne a tudomány, ha a kett ő  egybeesne). De 
hogyan állapítódik meg, hogy emez a lényeg, vagy 
amaz? Az a lényeg, ami fontosabb? Vagy megel őzi a 
másikat? Megelőzi történetileg? Logikailag? (Mi az, 
hogy megelőzi logikailag?) Feltétele az elmélkedés-
nek, hogy valamit lényegként rögzítsünk? Valósabb 
a lényeg? Heller Ágnes mondja valahol, hogy a fel-
nőttek egyre inkább csak azért játszanak, hogy a 
valós világ helyett egy másik világot teremtsenek. De 
miért az egyik világ a valós, miért nem a másik? 
Illúzió a kupadöntő , és valós világ az átszervezési 
probléma a munkahelyen? Vagy az átszervezés is 
játék? De akkor mi marad meg a valós lényegnek? 
Valós az egykori Symposion? 
Mi a lényeg? 
Az is lehet, hogy a lényeg csak stiláris-retorikai esz-
köze a bölcseletnek, mely egy b űvészmutatvánnyal 
megoldja a földtől való elrugaszkodás problémáját, 
és lehetővé teszi a gondolkodás harmóniáját behan-
goló levitációt. 
Szóval igyekszem valahogy nem megbolygatni az 
„egykori Symposion" elrendezetlen (és egy körkér-
dés válaszaival el nem rendezhet ő) illúzió-válóságot, 
valóság-illúzióját. Ezért futtatom küls ő  körön a 
választ. 
Azt hiszem, lényeges volt egy, a megel őzőnél jóval 
tágabb valóságszemlélet, melynek sodrásában me-
sterségbeli gesztussá vált a tabutémák felszámolása 
és mederszakítás egy bontakozó szenzibilitás szá-
mára. Ez a magatartásképlet, persze, nem egyedül 
áll. Része tulajdonképpen majd minden induló gon-
dolkodó deklaгált hitvallásának. A hatvanas évek 
társadalmi és irodalompolitikai talaján azonban ke-
mény valóságfedezete volt ennek a hitvallásnak; és 
valósságát kidomborította a közegellenállás. 
Ezért — és most tulajdonképpen a 4. kérdést is érin-
tem — a Symposion-mozgalomnak nem volt egysé-
ges esztétikai arculata, nem vezethet ő  vissza egy 
homogén irodalomszemléletre. Ha tetszés szerint 
választanánk öt-hat írót, költ őt, akik a hatvanas évek 
derekán a Symposion vonzáskörén kívül helyezked-
tek el, valószín ű leg több hasonlóságot fedezhetünk 
fel írásmódjukban, mint amennyi stílusbeli hasonló-
ság van, mondjuk Bosnyák, Tolnai, Fehér Kálmán, 
Bányai, Domonkos,  G i n,  vagy Végel szövegeiben. 
A mozgalom lényege annak az öröme volt, hogy 
errő l is, arról is, így is, amúgy is lehet (kell) írni, 
és hogy létjogosultságot adunk (tényleges vagy 
vélt) peremvidékeknek. 
Az egyszólamúság e lényeg tagadása lett volna. 

— A B. Szabó-i és a sinkói szellemiség mennyi-
ben és milyen irányban befolyásolta a Sympo-
sion arculatának kialakulását? 

Belgrádban voltam egyetemen, így nem álltam olyan 
közel B. Szabóhoz, Sinkóhoz mint a többiek. A vá- 



laszra is kevésbé vagyok hivatott. B. Szabóval csak 
kisdiák koromban találkoztam Zrenjaninban, Újvidé-
ken nem. Sinkónak talán két el őadását hallgattam 
és egyszer vittek el hozzá, Bosnyák és a Végel, 
ha jól emlékszem. Impressziók szintjén maradva el-
mondhatom viszont, hogy érzésem szerint a „sym-
posionisták" kapcsolatát B. Szabóval és Sinkóval 
inkább egyfajta rokonszenv, mintsem hatás jellemzi. 
Sinkó szemléletébe belefért az Új Symposion. Sinkó 
is, B. Szabó is bátorított. De tulajdonképpen egyi-
künk sem írt úgy, mint Sinkó vagy B. Szabó. 
A legnagyobb hatása talán Sinkó szavainak volt. 
Előadásmódja, azt hiszem, lényegesen hozzájárult 
ahhoz, hogy tudatosodjon az esszé lehetösége és 
fontossága. 

— Irodalmi, kulturális, kultúrpolitikai szituáció a 60-
as években és manapság (hasonlóságok és kü-
lönbségek). 

Ma más, mint a hatvanas években. 

— Nemzedéked itt és most 
A folyóirat első  számában (1965. január 15.) érzel-
mes tolvajokról írt Tolnai (míg én kissé bombaszti-
kus kigészítésként az erkölcsről és igazságosság-
ról). Az Érzelmes tolvajok prológusában Dušan Mati-
ćot idézi, aki szerint kétféle regényíró van. Az egyik 
munka közben kikapcsolja a telefont (pl. Ma rtin du 

Gard). A másik nem kapcsolja ki (pl. Gide). Tolnai 
felbontja ezt a dichotómiát, és hozzáteszi a regény-
író harmadik típusát: — akinek nincsen telefonja. 
Akkoriban egyikünknek sem volt telefonja. 
Itt és most mindannyiunknak van. 
Alkalmazható lehetne tehát, elvben, a mati ći osztá-
lyozás. De mi valahogy már annak idején — és úgy 
látszik, végérvényesen —kívül rekedtünk a ma alkal-
mazható klasszifikációkon. 
Ezért most nem tudom, hogy ki, vagy be kellene-e 
kapcsolnom a telefont, hogy újra írjak. 
(Emellett Dušan Mati ć  nem él már, és mi nemigen 
telefonálunk egymásnak.) 

— Milyen irányban változott szemléleted? 

Igyekszem hinni, hogy nem változott. 

— Mi a véleményed kultúránk mai fiatal nemze-
dékéről? 

Erős lelkiismeret-furdalással nézek szembe ezzel a 
kérdéssel. Nem ismerem eléggé annak a kultúrának 
a fiatal nemzedékét, mely kultúrát a magaménak 
vallom. 
Ezért — a következő  alkalomig — csak ennyit: nem 
szűntem meg többé-kevésbé rendszeresen és izga-
lommal olvasni az Úi Symposiont, és ennek f ő  
okát nem egy nosztalgiában látom. 

csernik attila 
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Aztán elt űnhetsz. Egyre többen utaznak 
egy másik valóságba. 
Ez a kert, maga a tiltakozás. 
Lám, nem látni már emberi arcot. 
Munkaterápia-versírás. Mindenki m űvelheti, 
aki a lóhoz hozzáilleszti a saját fejét. 
Ebben a kertben aztán elt űnhetsz. 
Mivel egyre kevesebben maradunk, 
egy szívességet tehetsz az utókornak: 
költészeteddel sikeres patkányirtást hajthatsz végre. 
Elszántnak lenni ott, ahol már a kétkedés is 
ego-tripnek számít —önmaga ellensége 
ki nem oltja magába az almát és a barackot. 
Aki megcsinálta a történelmet: 
a maga képére megalkotott egy délutánon. 
Őrületét beléd oltotta egy nemzeti parkká nyilvánított kertben, 
ahol már a giliszta is ellenzéknek számít. 
Helyjegyet vett magának a forradalomba. 

Ez a kert nem sikít már neked almát, barackot. 
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kommentár? 

Hogyan beszéljünk a kijózanodás után az éjszakák 
mámoráról, kell-e a kijózanodás mindig is hierarchi-
zált, túlkombinált, szinte gyanúsan nyugodt korában 
az antropológiai forradalmak reményeinek mámo-
rosságáról szólni? A reggelt a világosság hozza lét-
re, és éppen ezért hisszük azt — ahogy Bloch mondja 
—, hogy a reggel mozgással van tele, a fiatalkori 
fanatizmus mozgásával. De mi történik akkor, ha 
reggelenként is az öregkori nyugodtság uralkodik, 
amikor a mozgást a fáradt ernyedtség váltja fel? Az 
alábbi kísérletet formális logikai szabályok alapján 
kommentárnak szokás nevezni. Ha elfogadjuk azt, 
amit a fiatal Lukács úgy fejezett ki, hogy a kísérlet 
modellül használja fel az életet és a m űvészetet, ak-
kor mindez a kísérlet gyakorlásának experimen-
tuma: vagyis a szubjektivitás elhelyezése az experi-
mentum mundiban. A kommentár azonban így: is-
tenkísértés. Hiszen folytonosan felborítja, felrúgja az 
akadémikus formalizmus, a h űvös tárgyilagosság —
ilyenkor illendő  —reguláit, amelyek azt követelnék, 
hogy a kommentár és a fordítás olyan viszonyba ke-
rüljön a szöveggel, mint a természettel a stílus és 
a mimézis: hogy ugyanazon jelenség legyen külön-
böző  szemléletmóddal. (Walter Benjamin) Mondom, 
az itt kétségtelenül szándékosan deklarált szubjekti-
vitás ellentmond annak, hogy ezúttal a mimézis és a 
kozmikus szférák zenéjének viszonya alakuljon ki: 
a kísérlet autonóm reflexiók sorozatának terepe. De 
nemcsak arról van szó. Tudniillik a kommentár-
kísérlet — nevezzük így — kíméletlenséget preferál, 
s amennyiben a szigorú ítéletet csak egy irányban 
érvényesítené, úgy bizony joggal illethetné a más-
napi okosság egyoldalúságának vádja. A történelmi 
távolságfelvétel azonban nem erre szolgál: célja sze-
rint egy vereség okait, körülményeit fürkészi, még-
hozzá egy olyan vereségéit melynek következmé-
nyei belefúródtak mindennapi életünk szinte minden 
pórusába, s hol bénítóan, hol pedig erjeszt ően hat-
nak gondolkodásunkra. Ezért a kommentár-kísérlet 
nem a tapsvihar hangjait igyekszik stilizálni, s nem is 
a ledorongolást, a negatív értékítéletet kívánja leté-
teményesíteni. Csak a valósággal való megbékélés 
porfogási m űveletei ellen tiltakozik, s a kíméletlensé-
get terjeszti ki múltra és jelenre egyaránt. 

Tehát a tárgy: az a szellemi közösség, az a korai ön-
igazgatás keretei között kipattant szellemi mozga-
lom, amely avantgarde költészetet, nyugtalanságot, 
jelen iránti szkepszist, jövőt, utópiát, antropológiai 
negativitást, változás iránti igényt, egyszóval a hat-
vanas évékben formálódó baloldali mozgalmak ér-
tékrendjét csempészte be a vidékiesség, provincia-
lizmus áporodott b űzétő l szagló vajdasági leveg őbe. 
De ez utóbbit nem szabad túlhangsúlyozni: a sympo-
sionisták platformja folytatása volt az anti-provincia-
lizmus már létező  irányulásának, az igazi nóvumot 
az anti-provincializmusnak aktív, kreatív energiával 
és politikai tartalommal való feltöltése jelentette. A 
megbékélés különféle változataihoz, a nyugalom ké-
nyelméhez az átmeneti korszak ideologikusan elren-
delt szükségszerűségeinek szentesítéséhez hozzá-
szokott, az ismeretlenségt ő l rettegő , „filisztercopfok-
kal" és ideológiai éberséggel hivalkodó, a „szocializ-
musban, ami valóságos", az „ésszer ű " hegelizáló el-
vét valló couleure locale-os vajdasági szellemi közeg 
érthetően megborzadt az új šzenzibilitástól, hiszen 
az újféle destruktivitás, szubverzió, renden kívüliség, 
alapjaiban rendítette meg a csak a citoyen szabad-
ságát ismerő , pragmatikus kultúrpolitikát diktáló ré-
teqet. Míg a megbékélés funkcionáriusai, a sáros 
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Vajdaság vizeiben fürd ő , örökkön böics, ésszer ű  
férfiak a jelen objektív viszonyait, impresszioniszti-
kus módszerek által befogott , s persze kordában tar-
tott valóságot kifejez ő  széptanát szorgalmazgatták, 
addig az utópia forróságát érz ő  nemzedék a jövőbe 
beleszédülve a kritikai érzékenységet transzcendens 
rangra emelte . A transzcendencia új nyelvet követelt, 
először az avantgarde költészet nyelve alakult ki, s 
nem véletlenül sokkal későbben a prózáé. Az új 
nyelvteremtés gyökere az új világlátás , amely a taga-
dás szent el őjogát egybekötötte az utópiára áhítozó, 
luciferi hittel. Éppen ezét az új versbeszéd nem a 
lingvisztika szubverziója , hanem a modern értelem-
ben vett szubjektivitás transzcendenciát célzó sóvár-
gása . Az új világlátás új nyelve érthetetlen azok 
számára , akik az effajta tagadásban saját hatalmi 
kiváltságaik veszélyeztetettségét vélték felfedezni: a 
különböző  világlátású emberek nem értik egymás 
nyelvét. A megértés különben is önfeláldozást köve-
tel. Az új nyelv nem a régi formális szerkezetét, 
hanem a konzervatív világérzés nyomait támadja. 
Mindezzel párosult az az újromantika , amely a válto-
zást a tökéletesség kritériumává gy ű rte , s amely 
nagy szenvedéllyel és pátosszal kapcsolódott be az 
európai és jugoszláv kultúra áramkörébe . Ennek a 
„nemzedéknek" sikerült független kultúrát teremte-
nie, méghozzá úgy, hogy az új szenzibilitás normái-
vá nem az idegen kultúrák felismert értékeinek le-
képzését , hanem a szubjektivitás nyugtalanságának 
világlátás -teremtő  gyakorlatát emelte . Ez a szuve-
rén kultúra nem rendelkezett igazi el őzményekkel, 
szinte mindent újra kellett teremtenie; a teoretikus 
elmékben mindig sz űkölködő  Vajdaság az européer 
gondolatokat életidegen elemként kezelte. De el kell 
azt is mondani, hogy a symposion-mozgalom olyan 
bölcseleti orientációval fejl ődhetett, mint a jugo-
szláv praxisfilozófia , amely a hatvanas években 
olyan intenzív , immanens társadalomkritikát gyako-
rolt amihez foghatót Közép-Kelet - Európában Jugo-
szlávián kívül csak Lengyelországban találhattunk. 
A Magyarországon m űködő  Lukács - iskola tagadha-
tatlanul magasabb teoretikus színvonalú m űveket 
hozott létre , de az igazán immanens társadalombí-
rálathoz nem jutott el. A jugoszláv praxisfilozófia 
gondolkodását azok a jelenségek határozták meg, 
amelyek döntő  jelentőségűek, a symposionisták szá-
mára is: a 48-as fordulat, amely gyökeres változásokat 
hozott a jugoszláv politikában, az ötvenes és hatvanas 
évek diákmegmozdulásai és sztrájkjai, a Rankovi ć-
ügy, az újbaloldal által akceptált radikális szükséglet-
rendszer , a következetes antisztálinizmus , a hatvanas 
években egyre erősbödő  piacgazdálkodási mecha-
nizmusok , az állam bürokratikus széttagolódása (az 
államgépezet helyébe a köztársasági , tartományi, 
községi bürokráciák kerültek), az 1963. évi Alkot-
mány kapcsán kerekedett vita, a korai önigazgatás, 
az 1968 . évi diáktüntetések , a prágai tavasz, a na-
cionalizmus fokozódása stb. A symposion-mozga-
lom totalitásra irányultságát több tényez ő  is megha-
tározhatta: egyrészt a konzervatívok valóságképze-
te, mint említettem, mindig egy pragmatikusan értel-
mezett viiágnézeten alapult , amellyel szemben az új 
„nemzedék " egy teoretikusan megformált totalitást 
szegezett, másrészt, mint ismeretes, a Történelem 
és osztálytudat Lukácsának totalitásfogalma óriási 
hatást gyakorolt a baloldali mozgalmak koncepcióira. 
Ezeket a tényeket érdemes hangsúlyozni, hiszen na-
ponta megfeledkezünk róluk. Két út kínálkozik 
ugyanis a symposion -mozgalom minősítésekor: az 
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mat, a másikon csak filozófiai -politikai elméletet té-
teleznek . Tudomásom szerint a második utat senki 
sem járta végig . Az első  út azonban nagyon is nép-
szerű . A hetvenes évek közepe felé, amikor nyilván-
valóvá vált , hogy a baloldali mozgalmak vereséget 
szenvedtek, megkezdődött az értékekkel való mani-
pulálás , az értékek kilúgozásának hosszú korszaka, 
amelyben a symposion -mozgalom , ha tetszik, ha 
nem, akadémikus irodalomtö гténeti tárggyá tétetett. 
Aligha kell bizonyítanom, hogy az effajta kisajátítás 
manapság szinte minden akadály nélkül folyik. Az 
akkor képviselt é гtékrendet fiatalkori éretlenségnek 
minősítik, amirő l nem kívánatos beszélgetni. Igen, 
az első  úton sokan tartózkodnak , sőt, ha jól meggon-
dolom, túlságosan is sokan. Így igaz: minden emberi 
objektiváció kisajátítható, pragmatikus célok számára 
átfórmálható . A symposion arra a sorsra jutott, mint 
azok a baloldali mozgalmak , amelyek a hatvanas 
években a marxizmus forró áramlatával (Bloch) per-
zselgették a dogmatikusok b őrét. Emlékezzünk 
Dutschke mondatára : hosszú menetelés az intézmé-
nyeken keresztül. Valószín ű , hogy a második út —
amely, mint láttuk, inkább elképzelt — sem kevésbé 
problematikus. Csakhogy figyelembe kell venni azt 
a tényt , mely szerint a hatvanas évek baloldali irá-
nyultságainak új értékvilága , amely először tette 
lehetővé Marx egész opuszának autentikus értelme-
zését, ha nem is minden symposionistára, de leg-
többjükre nagy hatást gyakorolt. Azt hiszem, nyu-
godtan leírhatom azt , hogy egyes symposionisták 
szemléletét közvetlenül ez az orientáció alakította ki. 
Én a symposion-mozgalmat csak olyan kisközös-
ségként tudom értelmezni, amely mint egész, a tota-
litás artikulációjára irányult , s amelyben a radikális 
antisztálinizmus teoretikusan végiggondolt elemei és 
az életanyag irodalmi , művészeti megformálása is 
helyet kaphatott. A „nemzedék" fellépésének min-
denképpen egyik legfőbb jellegzetessége a sponta-
neitás , tehát azon karakterisztikum , amely legfőkép-
pen hiányzik a később jelentkező  korosztályok 
fegyvertárából. Itt két dologra gondolok: a sponta-
neitás mint az ideologikus édékválasztás keretén be-
lül funkcionáló elv — amelyet a konzervatívok jellem-
zően ösztönmitizálásának tekintettek —, valamint az 
a tény, hogy a symposion-mozgalom spontánul for-
málódott egy intenzív társadalmi dinamika kere-
tében . A spontaneitás az e századi politikai ese-
mények lényeges mozzanata , talán a marxizmus 
próbaköve is. Akik ismerik az önigazgatás prob-
lematikáját, vagy az Európában spontánul létrejöv ő  
munkástanácsok jelent őségét , azok számára nyilván 
sokatmondó a spontaneitás szociológiai-politikai-
filozófiai relevanciája. 

A spontaneitás mellett a szubjektivitás a nagy hord-
erejű  élmény. A symposionisták vezet ő  műfaja az 
esszé és a vers , mint a szubjektivitás magára 
találásának leglényegesebb fragmentumai . Az esz-
szé képviselte a jelenlét iránti igény intencióját, 
amely az adottságokat érzékelte, s nagy meggy őző-
déssel világította át a tényeket, egyszerre jelentett 
jelentlétet, a lüktető  életbe-vetettség lélegzési ritmu-
sát, a jövőre függesztett tekintet rekurzusát. Az 
esszé másrészt formát adott alanya politikai gondol-
kodásának, a szabadság korlátjaira vonatkozó rá-
érzéseinek, s formába öntötte a szubjektivitásnak 
a társadalmi šzférában , a politizált társadalomban 
elfoglalt helyére vonatkozó rákérdezéseit ; az esszé 
tulajdonképpen örökös kísérlet a szubjektivitás he-
lyére vonatkozó kétségbeesés megformálására. Az 



esszé — a fiatal Lukács nyomán — a platonikus maga-
tartás kegyetlenül éles önreflexiója, a tévelygő  gon-
dolatnak az immanenciához, az életanyaghoz való vi-
szonya, a lélek kérdése, a lélek oppozíciója a té-
nyekkel szemben, a lélek tárgyfasúlásafnak, a for-
máknak a Lét és Legyen közötti szakadékba való 
elhelyezése. Éppen ezért egyszerre a kiútkeresés 
és a kétségbeesés mozgási energiájának eredmé-
nye. Ez a kiútkeresés, a szellemi alkalmazkodás 
különböző  módozatai — egy intenzív társadalmi dina-
mika keretében —eredményezhették azt, hogy a 
valójában konzervatívok, az antisztálinfzmust mint 
totális folyamatot végig nem gondolók a radikálisok-
kal együtt a radikalizmus zászlaja alatt gyülekezhet-
tek. Tévedés ne essék: itt nemcsak esztétikai alapál-
lásokra gondolok. A hatvanas évek elején a rétegek 
polarizálódhattak, volt talán egy olyan pillanat, amely 
„morálisan jó" id őszaknak bizonyult. A későbbiek fo-
lyamán a normaként felfogott szabadság kritériumai 
nem voltak elegendőek: ez a „nemzedék" tudatosí-
totta hiányait, szabadság-korlátjait, de már a szabad-
ság gyakorlásának megjelenési formáit illet ő leg nyil-
vánvalóan nem értett egyet. Merthogy lassacskán 
elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, amely éppenséggel 
a symposionisták egységességére és nemzedék-mi-
voltára vonatkozik. Kérdésem: beszélhetünk- e itt 
nemzedékrő l? Miért bír a nemzedék-kérdés tájunkon 
Oly nagy fontossággal és aktualitással? Azt hiszem, 
nálunk a nemzedék irodalmi szemléletek közvetíté-
sével artikulált normatív fogalmat jelöl, amelynek 
szociológiai meghatározottságát szokás kikerülni. Ez 
a gondolkodás voltaképpen csak a symposionfsták 
irodalmi tevékenységét tekinti modelljének, s eltekint 
attól, hogy ez az irodalmi tevékenység egy kritikai 
érzékenységgel megáldott társadalmi gyakorlat ré-
sze. Tehát a nemzedék így egy olyan irodalmat 
reformáló közösség, amely homogén értékrendet 
akceptál. S valóban: a köztudatban és Közép-Kelet-
Európa magyar nyelvterületein él az a képzet, amely 
nem tesz lényegbevágó különbséget a symposionis-
ták között; amely tehát homogén, differenciátlan 
egészt tételez. Számomra evidens, hogy az els ő  
symposionisták után szó sem lehet nemzedékrő l, 
a spontán közösségek megteremtési feltételei hiá-
nyoznak. Nem hiszem, hogy megállapításom sokat-
mondó lenne, hiszen ez többé-kevésbé közismert 
dolognak számít, ám a spontán közösségek hiányát 
meghatározó tényez ők annál kevésbé tudottak. De 
térjünk vissza a symposfonfsták els ő  korosztályára: 
meggyőződésem, hogy az elsö symposionistákat 
sem lehet nemzedéknek tekinteni (persze a különb-
ség az akkori és a mostani symposionisták között 
óriási: ma a nemzedékké válás tényleges tendenciái 
is hiányoznak). Bretter Györgynek a Hipotézisek a 
nemzedékek kettős nyelvérő l című  írásából indulok 
ki. Bretter két, számunkra fontos tényt emel ki: az 
egyik a nemzedék közősség jellege, a másik pedig 
az azonos jelentésü nyelv, „a nemzedék az a po-
tenciális közösség, amely azonos jelentés ű  nyelvet 
beszél". Mannheim Károly szerint (Bretter idézésé-
ben) a nemzedék tagjai „a kollektív történésnek 
ugyanabban a szakaszában vesznek részt. A társa-
dalmi térben való közös elhelyezkedést nem az azo-
nos kronológiai időben való születés ténye adja, 
nem az egyidejű  ifjúkor... hanem az érintetteknek 
ebbő l fakadó azon lehetősége, hogy ugyanazokban 
az eseményekben, élettartalmakban stb. vegyenek 
részt, s mi több, ezt azonos jelleg ű  tudati réteg-
ződés jegyében tegyék". Bretter koncepciójában 
egy nemzedék kettős nyelvvel rendelkezik: az első  

nyelv a nemzedék tagjainak sajátos érintkezési. nyel-
ve, amely egyben a kisközösségek partikuláris tulaj-
donságait is hordozza, s amely egyúttal a konkrét 
viszonyokhoz való alkalmazkodás nyelve; a második 
nyelv a kisközösség és a hatalmi struktúra közötti 
viszonylatrendszert tartalmazza. f me a félelmetes 
pontosságú bretteri mondat: „Ebben fogalmazódik 
meg, hogy az emberek miként látják vagy miképpen 
kívánják látni helyüket és viszonyukat ebben a struk-
túrában, illetve az, hogy miképpen kívánják láttatni 
önmagukat a struktúra képvisel őivel." Az első  nyel-
vet, az (úgymond) saját kisközösségi nyelvet nem 
lehet metafizikusan elválasztani a másodiktól, a f гa-
talmi-intézményi viszonyokhoz való alkalmazkodás 
nyelvétől. Bretter szerint a két nyelv közötti mozgás 
sok mindent feltár, s kérdés, fennáll-e a két nyelv 
közötti dialektikus mozgás, amely által megnyilvánul-
hat a szabadságra mint hiányra tekint ő  intenció; kér-
dés, elmondhatja-e a partikuláris nyelv a társadalmi 
szférában betöltött szerepére vonatkozó gondolatait, 
kinyilváníthatja-e eszményeit. Ha a partikularitás 
szabadon mozog a társadalmi szférában, akkor 
„közvetlen viszony áll fenn" a két nyelv között, akkor 
a partikularitás önnön lényegét gyakorolja. Figyelem-
be kell venni Bretter azon megállapítását is, mely 
szerint a nemzetiség partikuláris közösségeiben 
anyanyelvét, a társadalmi érintkezéseiben pedig 
nem anyanyelvét is használja, amely által a nemze-
dék két nyelvének jelentése a nem anyanyelvhez —
s hozzáteszem: a társadalmi szférában a nem anya-
nyelvű  kultúrához — is kapcsolódik. Úgy vélem, mind-
ez rendkívül fontos a Symposion-mozgalom értéke-
lésekor, mert a symposionfsták nem alkottak olyan 
potenciális közösséget, amely feltételezte volna az 
azonos jelentésű  nyelv használatát. A beszéd ezen 
egynem űsége — hangsúlyozom — főleg a hatalmi-
intézményi viszonyokkal végbemen ő  kommunikáci-
ós viszonylatrendszer síkján kérd őjelezhető  meg, 
az utóélet, kultúránk mostani állapota pregnánsan 
bizonyítja ezt. Az imént azt találtam mondani, hogy 
a radikálisok és a konzervatívok is —újra nevezzük 
őket így—symposionista köntösben szerepeltek, ami 
nyilván ellentmondás. De mi ennek az ellentmondás-
nak a racionális magja? Ha azt írtam volna le, hogy 
a Symposion egy pofivalens egységet alkotott, s ab-
ban az elgondolások különböz ősége vagy demokra-
tikus pluralitása olyan dinamikát hozott létre, amely 
egy egész sor kitűnő  művet eredményezett, akkor 
nem mondtam volna újat. Az efőbbiekbđ l következik, 
hogy nem osztozom ezekben az illúziókban, állítá-
som pedig, amely arra alapul, hogy nincs a bretteri, 
értelemben vett Symposion-nemzedék, többek kö-
zött azt is tartalmazza, hogy az effajta homogenitás-
ra számító értelmezést tarthatatlannak min ősítem. 
Már jeleztem, hogy reális számomra azaz el őfelte-
vés, mely szerint fennállt egy morálisan jó id őszak, 
amikor a radikális döntés forrása az a meggy őző -
dés, hogy a régi módszerek avíttak, alkalmazhatatla-
nok; de ez csupán a tagadás egysége. Nyomatéko-
sítani szeretném: mindez nem periferikus jelenség, 
hanem egy szellemi mozgalomnak mint egésznek 
fontos összetevője. Egyértelm űen el lehetett utasíta-
ni a csupán a szocrealizmust túlhaladó írók valóság-
képzetét, mert az édeskeveset mond a szabadság-
realizáció formáiról; egyértelm űen el lehetett utasíta-
ni a couleure locale-os szemléletet beteljesít ő  vajda-
sági kultúrhagyományt, vagy mindezzel szembe le-
hetett szegezni az avantgarde maximáit: a vajdasági 
kultúrpolitikai raisonját valamint az izoláltságot a sok-
kalta tágasabb horizont egyértelm űen tagadta... De 420 



mi történik akkor , ha az eredeti radikális döntés nem 
elegendő  mindvégig, ha a kezdeti botrányt megtes-
tesítő  értékvédelem nem nyújt már kritériumot a sza-
badság gyakorlására , ha a kompromisszumokban 
való menetelés új kritériumokat követel , ha a kezdeti 
radikalizmus oltalmazása már nem radikalizmus? 
Hadd idézzem az ilyen esetekben oly sokszor emlí-
tett József Attila-sorokat: „Mit oltalmaztunk, nincs 
jelen/azt most már támadóink védik ." ( Irgalom). 
Ilyenkor több út kínálkozik ; vagyis a lecke fel van 
adva. A feleletek fölötébb különbözđek — hiszen errő l 
beszéltem . Arról , hogy a „morálisan rossz " időszak-
ban a Symposion -nemzedék számomra használha-
tatlan , mitikus fogalom . A támadók , lényegében a 
kultúrpolitika rejtett és tudott korifeusai, gyorsan 
megérezték az egység hiányát . A symposionistákat 
az illúziók és a kizárólagosság logikája megakadá-
lyozta abban , hogy ténylegesen átlássák a szituáci-
ót. A kizárólagosság mint vezérl ő  stratégia magyará-. 
zatot érdemel , mivel túlnyomórészt a kritikai maga-
tartás mozzanatait teszi láthatóvá. A negativitás 
effajta értelmezésével szembeni érveket csak a bal-
oldali radikális mozgalmak programjának (v.ö. Agnes 
Heller: Philosophie des linken Radikalismus, USA —
Verlag , 1978.; ezalatt elméleti , filozófiatörténeti 
kategóriarendszer ének ) rövid végiggondolása után 
kereshetjük meg. A baloldali mozgalmak egyik ki 
nem mondott, de föltétlenül premisszaként m űködő  
alaptétele a fiatal Lukács verdiktje , a fichtei kiteljese-
dett bűnösség kora . A világállapot gonoszságának 
felismerése szétfeszíti a Vant és Legyent, s  Marx  
tanítását a nembeliségr ő l , a materiális értéketikáról, 
az uralom nélküli közösség utópiájáról , az értékvilág 
univerzumának általános modelljein keresztül artiku-
lálja. A baloldali radikalizmus ideológiája teljes egé-
šzében az utópiára irányul, s a maximák a Vant mint 
a Gonosz otthonát írják körül . Ha a világállapot a 
Rossz birodalma , ha a „Rossz állandóan fokozódik", 
s ha mi szubjektumai vagyunk ennek az értékvilág-
nak, akkor bizony semmi sem ment meg bennünket 
a végítélettő l , a bűn metafizikai entitássá duzzad. 
Hogy symposionista nyelven szóljak : a globális kon-
szolidáció metafizikai régiókba emeli a bünt . A létező  
értékvilágban a b űn univerzálissá válik, mi pedig a 
kiteljesedett b űnösség részei vagyunk , s alanyiságun-
kat a globális konszolidáció szolgálatábá állítottuk. A 
fiatal Lukácsún. második etikájának fontos mondatát 
idézem : „ Mindnyájan mindenkiért és mindenért a vilá-
gon felelősek vagyunk, ez kivédhetetlen — és nem 
csupán az általános világb űn révén , hanem minden 
egyes ember minden emberért és minden egyes em-
berért ezen a földön ." A világállapotot tagadó és ön-
nön értékeit affirmáló radikalizmus , az „örök gerilla-
sors " újromantikáját , a konszolidáció megszüntetését 
tételezi . A Gonosz értékvilágával szemben , a Gonosz 
végtelen kiterjedésével szemben az örökös, soha 
meg nem valósuló forradalom végtelensége szegez ő -
dik: a folyamatosság dogmatizmusával szemben a 
diszkontinuitás . Ebbő l a pontból azonban problema-
tikussá válik az utópia és az immanencia kérdése, 
amelyet a symposionisták (egyébként a jugoszláv 
praxisfilozófiával egyetemben ) sohasem tudtak meg-
nyugtatóan megválaszolni . Vajon a minden létező  
bírálatának kétségtelenül radikális ( lásd az én íráso-
mat: Még egyszer a radikális filozófia lehet őségeirő l, 
Új Symposion, 173.), de illúzióktól nem mentes maxi-
mája közvetíthet-e Lét és Legyen között? Elvezetheti-e 
a negativitás gyakorlati létfilozófiája az embereket a 
bűntő l? Kommunikálhatók-e a baloldali radikalizmus 
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munikálható-e tekintély nélkül a jó és igaz fogalma 
annak , aki létrehozza a b űnt? Vagyis közvetíthet-e 
egy tipikus értelmiségi vízió az utópia és a fennálló 
világ között, képviselheti-e egy reprezentatív érelmi-
ség céltudátos gyakorlata az egyes emberek praxisát? 
Az immanencia kérdése a környezetben való létre 
vonatkozik . Az európai és jugoszláv kultúrára mondott 
igen, a vajdasági irodalom autonómiájáért indí-
tott harc illúziókat teremtett, amelyeknek egyik leg-
fontosabb következménye a környezetben való lét 
szükségszer űségeinek , magyarán az adottságok tény-
legességének lebecsülése . A symposionisták a taga-
dás szelleme szerint koncepciójukat mindig a szerin-
tük konzervatívaknak számítókkal szemben tételezték 
— a konzervatívok pedig mindig az immanenciára hi-
vatkoztak , igaz pozitivista , reflektálatlan laposságok 
szellemében. A symposionisták a tényeket nem tar-
tották igazán méltányolandónak , ez számukra egyet 
jelentett volna a konzervativizmushoz való vissza-
téréssel . Ezért (s talán a vajdasági társadalomtudo-
mány nemléte miatt) a szociológia , a szociográfia 
lehetséges tárgyai háttérbe szorultak. De artikulálat-
lanul maradt az a tényhalmaz is, amibe a vajdasági 
értelmiségi beleszületik, a nemzetiségi lét megannyi 
jellegzetessége. Hozzáteszem, hogy a nemzetiségi 
lét értelmezésének hiánya nemcsak ezekkel az 
okokkal magyarázható . A hatvanas évek baloldali 
mozgalmainak választott értéke világforradalom, a 
forradalom nemzetközivé tétele, s ebb ő l a pozícióból 
a nemzeti jellegre való hivatkozás megkérd őjelezhető , 
azaz könnyen nacionalizmussal gyanúsítható. De 
megemlítem ezenkívül azt is, hogy a hatvanas évek 
vége felé a symposionisták tanúi voltak annak a jobb= 
ratolódásnak , amelyet a különféle nacionalista ideo-
lógiák fejeztek ki legjobban. Mindez párosult azzal a 
specifikus partikularizmussal, amelyet például a köz-
társaságok államiságának mesterséges felfokozása 
képviselt. Nyilvánvaló volt, hogy a nemzet „illuzióri-
kus közösség", s nem homogén totalitás, mint ahogy 
azt a nacionalizmus ideológusai hangsúlyozták. Csu-
pán mellesleg jegyzem meg , hogy a nacionalista 
értékszemlélet burjánzása sokkal inkább egy gazda-
sági stratégiának , méghozzá az ún. középosztály 
erőszakos affirmációjának szerves rés :. e. Azt hiszem 
J. Kuvač ić  helyesen állapítja meg, hogy jobbratoló-
dás szükségszerű  volt, mivel a hivatalos ideológia 
nem dobta felszínre a középosztály piszkos, önz ő  
ideológiáját . A symposionisták egy ilyen szituációban 
mondtak le egy adottság : a nemzetiségi lét érdemei 
taglalásáról ; a nemzetiségi lét számbavétele gon-
dolkodásukban a peгiféгiáгa szorult. Nem politikai 
gesztusokat kérek számon — annál kevésbé mivel 
manapság a legtipikusabb politokrata tévedés a poli-
tikai, ideológiai szférának a gazdasági, szociális, 
kommunikációs szférákkal való összekeverése. En-
nek következménye a politika feltétlen els őbbsége 
a társadalom minden tárgyiasulásával szemben; a 
totalitás így politikai totalitássá válik , amelyben a 
politokrácia minden gesztust, minden emberi reflexiót 
átszervez , átpolitizál , azaz erőszakos módon a poli-
tika területére tuszkol. A nemzetiségi lét értelmezése 
nem csak politikai , hanem szociológiai , jogi, szociog-
ráfiai, szociálpszichológiai hozzáállást is megköve-
tel, továbbá szükségessé teszi az összes nemzeti-
ségi jogok tüzetes megismerését, ismertetését, min-
dennek fényében a nemzetiségi jogok érvényesítésé-
nek gyakorlatát , a jogok és érvényesülésük közötti 
örökös szakadék (jog-szociológia), az iskolarend-
szer , a közigazgatás intézményeinek taglalását, a 
nemzetiség államhatárok keretében elfoglalt helyze- 



tépek , a lehetséges inferíorikus szituációknak az át-
gondolását . A vajdasági kultúra adós mindezzel, s ez 
a Symposionra többszörösen érvényes. 
A Van-ra mint a Pokol területére szabott létforma 
lekaszabolja az értékteremt ő  gyakorlatot , elrejti a 
bűn dimenzióit. A b űn a tényeknek, a szükségszerű -
ségeknek való vak alávetettség . A tények tulajdon-
képpen a látszatot jelentik , amelyet éppen az érték-
teremtő  gyakorlat támad a legnagyobb er ővel. De 
akkor tudni kell azt is, hogy mit nevezünk ténynek, 
hiszen a lényeg és jelenség megkülönböztetend ő ; 
nos a kritériumot az értelmiségi víziója szolgáltatja. 
Ez pedig kérlelhetetlenül azzal a következménnyel 
jár, hogy egy reprezentatív értelmiség a kritika, az 
állandó bírálat tisztítóüzemében tudománytant m ű -
vel: a jelenségek — tények — és a lényeg szétválasz-
tását . Újra felteszem a kérdést : mi van a kommuniká-
cióval? A fölsoroltakból következik, hogy a sympo-
sionisták ezt a kérdést — mivel nem lehetett összhang-
banakcióikkal — nem tették fel . A symposionisták elkép-
zeléseiben a számomra például problematikus kom-
munikáció megoldottnak számított , mert ez a kon-
cepció egy meghatározott társadalmi réteget tartott 
szeme előtt : a vajdasági új magyar értelmiséget. El-
lenvetésem egyszerű , ez az értelmiségi típus mely-
nek feltételezése szervesen beépült a Symposion 
koncepciójába , nem létezett , és nyilvánvaló, hogy 
ma sem létezik. Összegezve: az Uj Symposion nem 
volt a vajdasági magyar értelmiségi folyóirata, de ezt 
a tényt szociális imaginációjuk illuzórikussága, a 
megismerés funkcióinak lebecsülése miatt a sympo-
sionisták nem tudatosították . Éppen ezért érdemes 
leírni azt , amit a symposionisták csökönyösen tagad-
tak: az Új Symposion baloldali értékrendje mindig 
idegen elemként egzisztált errefelé, vagyis ezt az 
értékrendet éppúgy a légüres tér csendje vette körül, 
mint Európa többi részében. A tényt az a néhány 
írás, amely erre vonatkozó tényadatokkal manipulált 
(pl. a Rólunk is vallanak ) fényesen bebizonyította, de 
az adottságok sohasem kerültek bele az elmélet egé-
szébe . (Vajdaságban az összet űzések azon formái 
sem jelentkeztek , melyeknek hatására az arsenije 
njegovanok elveszítették volna „magánszemélyük 
különlegességét" — v. ö. N. Popov: A társadalmi ösz-
szetűzések formái és jellegzetességei, Új Sympo-
sion, 74.) Ha most azt hinnénk, hogy mindez lényeges 
újdonság , akkor nagyot tévednénk , újra csak a vájt 
fül ű , konzervatív kultúrpolitikai korifeusok ismerték 
fel azt a tényt, hogy a symposionisták kisebbséget 
alkotnak — ha úgy teszik , szektát — még ha olyan ki-
sebbséget is, melynek hangjaira a magyar nyelvterü-
leteken mindenhol felfigyelnek. Az officiális kultúr-
politikai ideológia azokat a symposionista értékeket 
szívta fel magába és azokat a gondolatokat integ-
rálta , amelyeket racionalizálni lehetett egy civilkurá-
zsit nem kedvel ő  szemlélet számára . A világra való 
rácáfolást , az ideologikus racionalizáció , az integráló-
dás tompítja , gyöngíti , a symposionisták védtelenek 
voltak a finomabb manipulációkkal szemben. Több-
ször is megemlítettem azt, hogy a symposionista 
szemléletnek lényeges összetevője egy jövőközpontú 
értelmiségi vízió. Miért? A kiindulópont nyilván szá-
zadunk baloldali politikai mozgalmainak meg az ér-
telmiségnek a fölöttébb problematikus viszonya. 
A példák sorolhatók : Lukács , Bloch , Garaudy , Sinkó, 
József Attila... Nem ismertetem ennek a viszonynak 
az egyébként is ismert jelenségrendszerét. Csupán 
arról szólok , ami most számunkra feltétlenül releváns. 
A radikális változtatást igényl ők kihívást intéznek a 
marxista elmélet alaptételére vonatkozóan : ki ennek 

a radikális változtatásnak az alanya? A kihívás szo-
ciológiai indoklása a húszas évek forradalmárainak 
alaptételét (a munkásosztály a világszellem evilági 
képviselője ) érinti. A többit tudjuk : a hatvanas évek 
baloldali mozgalmai hangsúlyozottan értelmiségi 
mozgalmak , noha azonnal hozzáteszem , hogy a vá-
dak, amelyek a munkásosztály állítólagos lebecsülé-
sére vonatkoztak , elhibázottak. A symposionisták 
értelmiség -koncepcióját nemcsak a baloldali szem-
léletek hatották át, a vajdasági tapasztalatok is rend-
kívül fontos tényezőt jelenthettek. A konzervatívok 
megismerési gyakorlatát , mint ismeretes , az impresz-
szionisztikus módszerek, a részletek túlhangsúlyo-
zása , a pragmatikus politikai szellem el ő írt szabályai 
alakították . A symposionisták vezérelve pedig a totá ~ 

lis, az egészet megragadó , teljességet megfogalma-
zó értelmiségi szemlélet. Továbbá: a hatvanas évek-
ben az értelmiség mint réteg differenciálódott, ré-
szekre oszlott . Mindez szerves tényez ője a hatalmi 
pozíciókért vívott harcnak. Az ún. humán értelmiség, 
amelyet Rudi Supek szerint a kreatív, emberi ener-
giákat kiaknázó törekvés jellemez , szubjektuma, 
azaz egyik fontos pólusa ennek a gyakorlatnak, ter-
mészetesen a társadalmi folyamatokat ellen őrző  po-
litokrácia mellett . Tehát a hatvanas évek tanulsága 
pontos az értelmiségi uralmi pozíciója , vagyis az, 
hogy az értelmiségi az ideológus szerepében tetsze-
leg, az ideologikus cselekvés nemcsak az agitropok 
működéséhez fűződik, hanem éppenséggel a tömeg-
kommunikációs eszközöknek is sajátja , mint ahogy 
a művész , a költő  —ízlésdiktatúrájával — atomja en-
nek a folyamatnak. De nemcsak az alkotás , a befo-
gadás szerkezete is ideologikusan motivált a kritika 
különféle racionalizációval együtt . A symposionisták 
alanyai voltak , ennek a folyamatnak , amennyiben 
a depolitizációt demisztifikálták ; a depolitizáció kü-
lönben is egy roppant politikus folyamat, lényegében 
a politika aklába való terelés egy hatásos megjelenési 
formája , éppen ezért ismétlem , hogy a depolitizáció 
örvényében fogant gesztus nem a politikumtól men-
tes irány-nélküliség hanem az ideologikus cselekvés 
eszköze . A vajdasági értelmiségi , amelyre a Sympo-
sion számított , korántsem volt alárendelt szerepben 
a szociális szerkezet rendjében, sőt vezető  szerepet 
játszott , és hatalmi ideológiát diktált . Mi sem termé-
szetesebb tehát, hogy a vajdasági értelmiségi túl-
nyomó részét a három kanti „Sucht " vezette: a bír-
vágy , hatalomvágy , becsvágy . A symposionista ön-
reflexió illúziója , hogy a világra fordított tekintetében 
maga mellé képzeli egy nem létező  réteget. A sym-
posionista kisebbségi szellemet nem a szociológiai 
magyarázat , hanem az értékszemlélet indokolja. 
A szekta létezésének — kell-e mondani? — nincs köze 
ahhoz , amit a konzervatívok klikk szellemmel igye-
keztek kifejezni. A szekta — Bloch szépen mondta —
a megfeszített akarat instanciája , s a baloldali szek-
ták a világ megváltoztatására törekedtek . Az effajta 
kisebbségnek vállalnia kell azt az erkölcstelenséget, 
amelyet a többséggel szemben gyakorol : a hiány tu-
datosítását s azt, hogy nem a többség szükséglet-
rendszerét artikulálja . A symposionisták is abból in-
dultak ki, hogy az értelmiségi az értékaffirmáció alanya 
lehet , hiszen a szociális dinamika a munkásosztály 
közelébe sodorta az értelmiségit — noha elismerték 
azt, hogy az offíciális ideológia éppen értelmiségi 
szolgálatokat követel . De az értékérvényesítő  orien-
táció, a lehetőség feltárása itt nem elegend ő  a ta-
pasztalatilag létező  embert a nembeli lényeg szem-
pontjából a lényegtelenség formálja. 
A symposionisták irodalom - és művészetfogalmáról 	422 



szólnék még. Az utópiára vonatkozó sóvárgás, a ra-
dikális változtatás fontos orgánuma a m űalkotás, a 
vers, az avantgarde költészet; innen a m űalkotásba, 
az intenzív totalitásba vetett hit. De a hit kristálytiszta 
sugarai megtörnek: a m űvészet, a költészet immáron 
nem evidencia, az irodalom reflektálatlan gyakorlatát 
meg kell haladni. A hit így megkérd őjelezi saját 
magát, a költő  a verset, a m űvész önnön objekti-
vációját, s fordítva: a vers a költ őt, a kép a festőt. 
Nem költő  és nem vers, csak tagadás, lázadás, te-
remtés, Majakovszkijék tanulsága a vörös október 
után. Merthogy a m űvészet konzervatív is lehet, s őt 
a konformizmus igenlésében, a m űvészet evidenssé 
tevésében éppen az; a m űvésžet, az irodalom, ideo-
logikus cselekvés, a m űalkotás jövedelmező  atomja 
a piacgazdálkodási mechanizmusoknak. Adorno 
modja Esztétikai elméletének első  lapján: a művé-
szetben levő  abszolút szabadság, amely mindig az 
egyéni szférában marad, állandó ellentmondásban 
van az egészben jelentkez ő  szabadság-hiány álla-
potával. A symposionisták avantgardizmusa ellent-
mondások, méghozzá szükséges ellentmondások 
sorozata. Egyszerre hatott rájuk az az orientáció, 
amely megkérdőjelezte a m űvészet feltétlen auto-
nómiáját, evidenciáját, valamint a Marcuse által 
olyannyira előtérbe helyezett új szenzibilitás kategó-
riarendszere. Az els ő  tapasztalat arra a felismerésre 
épít, hogy a művészetet, az irodalmat nem lehet 
elválasztani azoktól a jelentésalakulatoktól, ame-
lyekben az emberek intézményi-hatalmi viszonyaik-
kal kommunikálnak. Mindennek ellentmond azonban 
a marcusei nézet, amelynek — azt hiszem — nem 
lebecsülhető  hatása volt. Marcuse, aki a szubkultúra 
kategóriáiban gondolkodott, az esztétikum mintájára 
szerveződő  új szenzibilitásban olyan politikai tényez đt 
látott, amely egyben megteremti a szabad társadalom 
formáit. Következésképpen az új szenzibilitás olyan 
esztétikai univerzumot hoz létre, amelynek épít ő-
anyaga: a szabadság kivetülései. A m űvészet mint a 
transzcendencia eszköze. De az avantgarde-nak 
nincsenek eleve adott, eleve immanens, azaz abszo-
lút kritériumai. Avantgarde költészetünk nyugtalanító 
destrukcióját elnyelte a hagyomány ideologikus elsa-
játítása, avantgarde költészetünk kritikára, iróniára, 
egyszerre értékromboló és értékteremt ő  gyakorlatára 
vonatkozó érzékenységét bekebelezte az irodalmi 
technológia parancsuralma. Az avantgarde kritériumait 
újra kell fogalmazni. A Symposionból nem olvasható 
ki egy következetes avantgardista szemlélet, ponto-
sabban az avantgardista koncepció egymásnak el-
lentmondó elemeket is magába olvasztott. Kétséges, 
hogy mennyire egyezhetünk az effajta gyakorlattal, 
mert nem lehet elfeledni azt, hogy manapság egy 
olyan avantgarde dominál, amelynek vajmi kevés kö-
ze van a valóságformáló kritikai m űködéshez. Több-
féle avantgarde? Talán többféle m űvészetfogalom 
és többféle ideologikum. A Symposion keretén belül 
elmaradt a szembesítés, s én ezt hibának tekintem. 
Mert az önreflexió nem csak a szándékot és önma-
gát vallatja, hanem azt is, ami történt. A szembesítés 
hiánya talán része annak az illúziónak, amely nem 
tudatosítja azt, hogy a stílus megváltoztatására szo-
rítkozó avantgarde elárulhatja, a m űvészet ügyét; 
mint Adorno mondja; politikailag és gyakorlatilag 
kompromittálhatja az Uj fokalmát, méghozzá azáltal, 
hogy az Uj öncélúságában legitimációt talál fel-
lépésére. 
A vajdasági kultúrának számomra egyik els őrendű  
fontosságú feladata a Symposion-örökség értelme-
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ményeivel együtt. Mindennek nincs köze az emlékez ő , 
passzív, akadémikus, inkább memoárirodalomra haj-
ló kultúrtörténethez, ez a reflexió, ellenkez ő leg, foly-
tonos kritikai dialógust jelent, és nem egyszeri, eset-
leges gesztusokat. A Symposion mint mozgalom 
vereséget szenvedett, és ebben a vereségben osz-
tozik a hatvanas évek baloldali mozgalmaival, de a 
vereség okai, az illúziók, nagyon is számbaveend őek. 
Ezért a párbeszéd fontosságát nem az a tény igazol-
ja, mely szerint a symposionisták közvetve vagy köz-
vetlenül meghatározták a jelenlegi vajdasági kultúrát. 
Nem. A kritikai párbeszéd teljes egészében a mára 
vonatkozik, a dialógus leglényegesebb mozzanata 
éppen a mának a múlt tanulságaira építkez ő  bírálata. 
Nem tudom véletlennek tekinteni azt, hogy ennek az 
örökségnek a baloldali értékrendje feledésbe merült, 
nem tartom véletlennek azt, hogy ennek az érték-
szemléletnek a lényege elsikkadt. A legkönnyebb 
lenne persze nyilvánvalóan mindent a neo-provincia-
lizmus és neo-pragmatizmus számlájára írni. Nem 
mintha manapság nehéz lenne ilyesfajta elmefuttatá-
sokat azonosítani. Egyszer űen arról van szó, hogy 
véleményem szerint a fogalmakkal csínján kell bánni. 
A megokolásom a következđ : a) gyakori az a felfogás, 
amely a Symposiont a provincializmus-ellenesség 
platformjának radikális képvisel őjévé redukálja; b) 
könnyen abba helyzetbe kerülhetnénk, melyben kísér-
tetekkel viaskodunk: manapság a provinciális és 
pragmatikus kultúrpolitikát tagadják a pragmatikusok 
és a provinciálisok is. A fogalmat csak a gyakorlat 
tudja feltámasztani. A párbeszéd nemléte talán ösz-
szetevője annak a tehetetlenségnek, amely jellemzi 
a régi és az újabb, magukat szintén symposionisták-
nak vallókat egyaránt. A Symposion egy sereg meg-
válaszolatlan kérdést, dilemmát hagyott maga után, 
az újak öröksége nagy terheket tartalmaz. A vereség 
egybeesik a baloldali mozgalmak válságával, a mar-
xizmus válságával: a baloldalnak  ma  nincs stratégiá-
ja. De nemcsak gondolati rendszerek dilemmáiról 
van szó, a vajdasági kultúrpolitika, nemzetiségi lét 
stb. úgyszintén nyílt kérdések maradnak. Bretter 
ugyanabban az írásában, amelyet fentebb már idéz-
tem, megfogalmaz még egyet s mást, ami fontos 
számunkra. Szerinte, amikor a hiányosságra vonatko-
zó intenció felismeri szabadságának korlátjait, akkor a 
stratégiával párosul. Nos, a mostani Symposion nem 
tudatosította szabadságának korlátjait, éppen ezért 
folyamodik inkább a taktikához, mint a stratégiához. 
A taktika helye a világállapot színterén etikai kérdés. 
Az első  symposionisták vereségéb ől adódó tanulság: 
a taktika felülkerekedik és elveszejti a stratégiát. 
Nem illúziók szükségesek ide: csak a stratégia iga-
zolhatja a taktika ezernyi kompromisszumát. A stra-
tégia etikai vonatkozása: megjelölni egy olyan pon-
tot, amely határ, amely után nincs kompromisszum, 
amely után erkölcstelenség a taktika. Van-e erre 
esélyünk, ha tudjuk azt, hogy a mostani Symposion 
inkább gyűjtőmedence, mintsem spontán közösség? 
Brettert említem újra, az általa végigvitt szemléletet, 
a taktika uralmát, s a tartalmatlan hiányosság követ-
kezményeit: a) hogy egy szemlélet önmagát meg-
valósultnak tartja, ez a hatalmi szféra illúziója; 
b) önmagát megvalósultnak tünteti fel, ez a lét hiá-
nyosságainak elleplezését célzó forma; c) önmagát 
megvalósultnak tartja, noha tudja, hogy nem való-
sult meg. Az újak szellemi beérése akkor történt, 
amikor a symposionisták baloldali értékrendje vere-
séget szenvedett és a társadalmi dinamika nem ked-
vezett a kritikai érzékenységnek. De a változások 
nemcsak itt érhet őek tetten: elveszett a vers és az 



esszé vérszövetsége. A domináns m űfaj a vers, de 
az esszé nélkül. Azokat a m űfajokat nevezzük ki 
esszének, amelyeket bevett akadémiai formalizmu-
sunk nem tud hova beskatulyázni. Számomra az 
еššzé normatív fogalom az adóttságok átérzését, á 
lehetőségek feltárását, a nyugtalanság csillogását je-
lenti. A szubjéktivitáš — az esszé forrása - evidenciá-
nak tűnik, egyszerű  dolognak, amelyrő l beszélni sem 
érdemes, holott problematikus, holott nem istent ő l 
kapott adomány. Ma minden symposionistának tu-
datosítania kell önmaga számára a nemzedék kon-
stituálódásának lehetetlenségét és le kell mondania 
arról, amit Bretter a hatalmi szféra illúziójának ne-
vezett, nevezetesen a megvalósultságról. Mindeh-
hez problémamegvilágító kérdések szükségesek; 
az én kérdéseim a nemzetiségi létre, a kulturális 
politikára, a nemzedékekre, a baloldaliságra, az 
adottságokra vonatkoznak; vajon tudatosítottuk -e 
a nemzetiségi lét specifikumait, a Symposion vaj-
dasági kultúrában elfoglalt helyének a következ- 

ményeit, azt, hogy mik a kritériumai egy demokra-
tikus praxisnak, amely egyet jelent a kritikai ön-
reflexió, a civilkurázsi, az autonóm vélemény ki-
mondásának szabadságával; vajon átgondoltuk -e 
a Symposion-örökség leglényegesebb mozzanatait: 
akár azt, hogy mennyire szükséges egy stratégia, 
amely indokolná a taktikát, s amely kritériuma lenne 
egy erkölcsileg is releváns gyakorlatnak. Vajon tuda-
tosítottuk-e azt, hogy a Symposion örökös késései, a 
megjelenési gyakorlat csak egy csatornája a mani-
pulációnak; azt, hogy a Symposion miben szándékozik 
másságát revelálni a többi folyóirattal szemben; azt, 
hogy mennyire elfogadható és mennyire változtatandó 
a jelenlegi kultúrpolitikai st гuktú гa. De ezek azén 
szempontjaim. A tanult reménynek ma nincsenek 
biztos formái, s ez irányban nincsenek reményeim, 
habár a pesszimizmus szokottan kényelmes változa-
tai sem csábítanak. Azt talán követhet őnek vélem, 
amit egy régebbi írásomban már leszögeztem: ki-
mondani, hogy nem áltatjuk magunkat. 
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fenyvesi 
ottó 

poetica 
licentia 
„áldottak a beatlesek, 
mert ismételten bebizonyí- 
tották, hogy a világot ugyanaz 
a kéz kormányozza, amely a böl-
csőt ringatá" 
marshall mcluhan 

még nem volt benzin 
a televízió sem villózott 
az urániumfák is békén hullatták lombjukat 
amikor a skalpolt italiano vespucchi 
a földrajzos keresztapa átvezette európa 
nyomorgó csavargóit és kurváit az óperencján túli vulvába 
ahol csakhamar más könyvjelzők kerültek a 
lehetőségek nagyszótárába 
irokézek skalpok bölények vadölők bórharisnyák 
szaporodtak a metaforák a niagarán 
ömlött ömlött a szeretet ondója 
felfelé tendált a hordók száma 
több millió barrel évente 
az esztendők pedig akárcsak a mesében ki-be jöttek-mentek 
horizontok rojtos ködében 
az arany agyarú alaszka fölött kolorádóbogarak t űntek fel 
állati nehézbombázók krumplirakománnyal 
amikor még a benzin nevetségesen olcsó volt 
a televízió már vjllózott 
az urániumfákat pedig kivágták 
gagarin az ű rben járt 
terepszemle a disznó-öbölben 
enterprise orosz rulett jackie és onassis 
vietnam indokína vektoráljs mechanika 
hol van már az aranyláz szibéria és sztáljngrád 
a borbélyok borotvájukat fenték és nem is gondolták 

végel 
1ászló 

szövegleltár 
és 
közérzetnyitás 

A lamentáció mindig a distan-
cia, a távolságtudat beszéde. 
Fenyvesi Ottó a szavakban 
kutatja a múltat, és a Poetica 
licentia keserű  lamentáció er-
rő l a közelmúltról, a múlt iden-
titásának elvesztéséről. A 
vers az elmúlt évtizedek inter-
nacionalista, felszabadító és 
nonkonformista szókészleté-
nek kissé megkövült, háttérbe 
szorított szintagmáit oldaná 
fel új, de rezignáltabb közér-
zetben. Történelmileg ponto-
san behatárolható, felismer-
hető  rebellis diskurzus teher-
bíró képességét vizsgálja, 
elemzi, eltűnt vagy eltüntetett 
szavaink után nyomoz. A Po-
etica licentia tehát egyféle 
beszédösszegezés, szöveg-
leltár, de új közérzetnyitás is, 
a múlt a nyelv által létezik, a 
tegnapi beszédmód lelkiis-
mereti ítél őszékké válik. A 
szöveg így meghatározott er 
kölcsi jelentést kap. Azt a 
kérdést veti fel: igazi örökösei 
vagyunk-e ennek az ereden-
dően nyugtalan, megrend-
szabályozhatatlan, impulzív 
retorikának vagy csak rutinos 
manipulátorai. A vers anya 
gában szinte megütközik a két 
féle szövegszint: a múlt rob 
banékony, merészen asszo 
ciáló, fantáziadús nyelvezete 
és a jelenrő l szóló egyszerű , 
jelentésszegény közléssorok. 
A Poetica licentia tehát első-
sorban nagy nyelvi kalandor-
ság, állhatatos, önmagára rá 
kérdező  lamentáció, spontán 
ifjúsági romantika, amely túl 
korán elvesztette irányultsá-
gának tárgyát. Ennek követ 
keztében a versben egymást 
váltja az eufória és az irónia 
hangja, s végül az egész gro-
teszk helyzetelemzéssel zá 
rul. A tegnapi lázító szavain-
kat felszippantotta, a tömeg-
kommunikációs ipar; a kataszt-
rófa-hangulatokat megidéző  
szovegreszek, a ooi ogsag-
foszlányokra emlékeztető  ki-
jelentések, az erotikus jelen-
téssel dúsított felszabadító 
üzenetek, a cinikus közhe-
lyek, a tiltakozás, a belenyug-
vás ebben a gépezetben ni-
vellálódik. Fenyvesi Ottó „kis- 



eposza" a beat -versek hul-
lámzásávát építkezve szó 
darálót teremt ; amelyben a 
hagyományos kultúra életér-
zés-rendje ő rlődik. 
A Poetica licentia diffúz, nem 
minden részletében elég át 
gondolt versbeszédének 
szemléleti alapja a szubkul-
tuгális irónia. Az az érzésem 
hogy minél távolabb fogalma 
zódik meg aszó, az irodalom 
és a kultúra centrumától, an-
nál elkötelezettebb és szaba-
dabb. A vers kultúrtörténeti 
makrokoszmoszának jelrend-
szere azokból a jelekbő l áll 
össze, amelyeket az elit kul-
túra még ma sem képes be-
fogadni, magáévá tenni. A rek-
lámszövegekre asszociáló 
szavak , a modern civilizáció 
tömegkommunikációs míto-
szainak közhelyei , a plakát-
szövegekre alapozó frázisok 
és jelmondatok olyán antisor-
sot tárnak fel, amelyben az 
alternatív kultúra ironizálja a 
hagyományosabb , irodalmia-
sabb szövegrészeket. A Nagy 
Felfedezés története (a vers 
motívuma) ebben a megfo-
galmazásban a modernség 
keserű  elemzésévé válik. 
Mindezek az elemek alapve-
tően meghatározzák Fenyve-
si Ottó versvilágát, versének 
jelentését. Az antisors meg-
ragadása , ma úgy tűnik, 
olyan közérzet , amely joggal 
merül fel a fiatalok költésze-
tében . É lő  kismítoszainkban 
az átmenetiség kényszere 
érvényesül, a sorstudat elho-
mályosul ; ami megmarad, az 
csak a „ pillanat". Ebben a 
versben világunk eszmetere 
olyan, mint egy nagy áruház, 
melyben depressziós kiárusí-
tás folyik, miközben a lét szét-
dobált részleteiben megfo-
galmazódik az élet anarchikus 
panorámája . Fenyvesi Ottó 
eldobta a szokásos irodal-
mias kánonokat , nyelvi szte 
reotípiákat, és szemét egyet-
lenegy sötét pontra: a hét-
köznapi élet centrumára sze-
gezte. Ennek köszönhetően 
talált magának szavakat, köl-
tő i beszédet. A belenyugvás 
helyett eredeti költő i világot 
teremtett, amely érzékenyen 
tudósít izgalmasabb közel-
múltunkról; bírálatot fogalmaz 
meg, mely mint a szilánk fú 
ródik tudatunkba ; nyugtalanít 
bennünket, vitatkozik velünk. 
A Poetica licentia versbeszé-
dének konkrét szociográfiai, 
társadalmi , közérzeti háttere 
van, a szavak elveszítették 
rezervátumi ártatlanságukat, 
és merik vállalni társadalmi 
jelentésüket. S ezeket a jelen-
téseket Fenyvesi Ottá legtöbb-
ször az utcán, az újságokban, 
a hétköznapi kommunikáció-
ban fedezi fel, innen eredez-
tetve , ide visszautalva alkotja 
meg versét. Ezzel kapcsolat-
ban érdemes megidézni Gram-
sci egyik, ma különösen ak-
tuális mondatát, mely szerint 
„az úgynevezett »kalligrafiz-
mus« nem más, mint a kis 
művészek védekezése, akik 
opportunista módon állítanak 

hogy néhányan hamarosan csбdbe jutnak 
a magyar irodalom ekkortájt csöndben onanizált 
aztán mégiscsak kiderült hogy a paradicsomba menni 
mégsem olyan egyszerű  és biztonságos 
és mcluhan is megmondta a beatlesekkkkel kapcsolatban 
burgonyaesб  az egyesült újvilágban 
nagymamák leskelődnek MARYLIN MONROE tejcsarnokai mögül 
te skalpolt AMERIGO AMERICCO ideje hogy megszoptasd 
gyermekeidet ágybavjzelö lelenceidet 
ne szorongasd virágaidat mert elhervadnak 
miss new york a lábaid között elterül б  folyamdeltában 
az angolnák útra készek 
az angol-nászok szigetén a szerelem 
elsó pop-hajnalán még nevetségesen olcsó a benzin 
az egyesült királyn6 bб  hálóingben épp ibolyát locsolt 
álmában terpeszkedve minek következtében 
fordult egy történelmit a másik oldalára 
ágyasának az ürülékbarna szennyes szem ű  lordnak 
a gyomra épp elégedetlenül megcsikordult 
és hirtelen úgy érezte magát mint egy gátfutó 
a királyi becsű  water closeton ezen a bélsártól 
megváltó messianisztikus angol találmányon 
hol gumival bélelt a kipufogó 
lord-kandúrunk szitkokat szórt az angolszász ifjúságra 
fuck it 
huligánok beatek beatiesek rolling stonesok bullshitt 
út nyílt a vén konzervatív bélfaggatásban 
még nagyobbakat trombitáltak az egymásba futó biciklik 
s valamit végérvényesen kihúztak lennonék a lordok házából 
lázadó profétákként a szerelem elsó pop -hajnalán 
még nevetségesen olcsó a benzin 
kottarügyeit szemezte a zenekar 
fegyverét húrolta fiatal és öreg vetkбzб  fajta nб  és férfi 
materialista-idealista 
trockista -maoista-szocrealista -traktorista 
remete-fekete-fehér-sárga-daltonista 
ultrabal -racionalista-anarchista 
kalandor-vigéc-szerelemkeres6 -bolond -málészájú-maffia 
egyetemista-internacionalista -intellektualista 
szadista-humorista-fart pour fart 
a szalonnás démonok országában 
egy komformista orvgyilkos cápa épp 
felfalt egy nászutas olajos szardíniát 
az Eperencián túl az óperencián túl 
túúúl az ópereПciáП  
én főnök böff ez gyár jó üzlet vásárló jön 
sok fogyasztó kliensek készpénzzel fizet őképes partner 
az idő  pénz bööff bank fedezet blöff 
többkarátos taxi bórkabátos sofбrб r 
repülő  fotel szá11-oda hawai légpárnás illemheely 
telefonnál titkárnő  miniszoknya oltárnál feleség 
a profit élén újratermelés és a genitáliák kielégülése 
mit nekem koldus infarktus inercia 
büszkén éneklem a himnuszt 
van itt jó hangfogó 
sztereo lemezjátszó 
sok a harapó kopó 
kell-e fülhallgató 
koporsó meg könnyfakasztó 
itt a citromos virslibokor 
rohamra induló szalonnák 
ellen van csillag az égen 
ezernél több virág a réten 
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bizonyos elveket, de képte-
lennek érzik magukat arra, 
hogy azokat m űvészi módon, 
azaz saját tevékenységükben 
is kifejezzék, és akkor álmod 
ni kezdenek a tiszta formáról, 
amely egyben maga a tarta-
lom is lenne..." Ez a vers, 
úgy vélem, újfent bebizonyítja 
majd, hogy a mai irodalmunk, 
költészetünk annyira méltá-
nyolt kalligrafizmusát csak 
úgy lehet felülmúlni, ha a for 
máról való gondolkodás $-
rosul egy intenzívebb prob-
lémaérzékenységgel, a világ 
újbóli merészebb átgondoló 
sával. Hisz saját nyelvet csak 
az a költő  tud teremteni, aki 
tudja, hogy a szó valóság, s 
éppen ezért nem lehet neut-
rális a szó, hanem mindig egy 
átfogóbb, társadalmilag, kul-
turálisan, világnézetileg meg-
határozott folyamat aktív ré- 
sze. 

az agyvelő  hatása tomboló önellentmondó 
oly lélekfejtő  ez a fejtetőabroncsban rejtőző  ellentét 
megindultak a szent üvöltđk ölelés-izzadtan 
a szerelem első  pop-hajnalán még nevetségesen olcsó a benzin 
buddha árvalányhajas lányát lennon elszöktette 
egyesültek a királyi és kultuszi elökel đségek 
bunkerjuk illemhelyén az egyszarvú intellektualizmussal viaskodva 
kifürödve illatosan dísztökökkel 
túlnépesedés mindent behálózó elektronikával kommunikációval 
nincs hely nincs hely 
ne zavarj te pókhasú futurológus 
légpárnán lebeg a létszám teste ha majd a 
kiadó állóhelyeket korlátozzák 
fölösleges az urbanizáció megsz űnik a földi kolonizáció 
az élet oly mámorító bátorító 
és szigorúan ellen őrzött hogy majdnem minden 
tökéletesen beszervezett derékig beenyvezett 
üzemzavar a díszülés kanalizációjában 
valamit tennünk kell 
hozzunk koncepciót 
emberek testvéreim 
hisz még mindig nyakunkon a fejünk 
problémánk a populáció 
oh minő  fenséges invokáció 
fölösleges a kín 
sorokba tört a rím 
nincs benzin 
amolyan antigyerekek a miniszoknya évtizedének elejér đ l 
rajtatok a világsemmi figyelme 
a csokoládégyártás érdekl ődése 
most az egyszer jól húzd át magad 
pár pillanat az 'egész 
milliméteres mutatvány 
mind kevesebb kevesebb 
elkövetkező  újabb újabb 
a szűnni nem akaró zavaros kilengéseket kever đ  szélben 
műfajok alakulnak átt űnnek 
a halál mindig váratlan még ha várjuk akkor is 
de a nekrológ marad 
lennon koporsóját a büfébe viszik 
a plakátra újabbat ragasztanak 
egy-két szóval szebbet és mást 
topolya újvidék 
legalább most és itt 
hurka kolbász szalámi 
olajkályha vagy akármi 
ragozatlanul 
benzin nélkül örülni 

szenvedni 
másképp és másért ebben a nagy kultúrtörténetben szakácsm űvészetben 

sztriptízben tekintélytiszteletben 

A 
0IVIuZÁCIO 

MENSTRUÁCIÓS 
CIKLUSAINAK 

NAGY 
METAFORÁI 

Közön 

büntetés amit az atomsorompók rónak rátok 
szarosgatyás nonkonformizmusotokra 

1981. december  11.  
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hagyjátok a cédulákat 
le a kartonokkal nyilvántartással 
hej salterek salterek 
ti pszeudo-pipacsok 

erőszakos sebességgel tör ránk a technológiai reprodukció 
posztpolitika kosztreklám szórakoztató ipar 
egyre több a tánciskola az éltáncos a sportoló-sztár 
a döglött bokszoló az autóversenyző  a mániákus 
a kábítószerbajnok a szeretkezési rekorder a beszari 
és az igazmondás formái nem kívánatosak 
gyanúsak és veszedelmesek 
NE SÉRTSD AZ ELEKTRONIKUSAN ÖSSZEKAPCSOLT CSOPORTÉRZÉKENYSÉGET 
csak semleges beszéd-téma-forma-szándék-igény 
jaj neked egyenes itt jönnek a görbék 
mecénás patrónus döntőbírák hamisítók cenzúrák 
hivatkozzunk az atomsorompókra kerítésekre 
nincs többé fáradhatatlan új vektor 
útonállóskodó bagzó vargabet űk zárkóznak menekülnek dacolnak 
sziklaszerü új nemzedékek modulálatlan figyelemmel 
követik a felcsusszanó szoknyát a dekoltázst a hurkásan dudorodót 
genitáliaszagú tornatermekben kontracepci бs generációk 
a szerelem első  pop-hajnaláról 
ANTI BÉBI ANTI BÉBI ANTI BÉBI ANTI BÉBI 
ti harsány örökzöldek mindenkor 
belétek lövik a pezsgődugót 

egykoron lenin sakkozott tristan tzarával 
októberi forradalom contra dada a CABARET VOLTAIRE-ben 
nem tudni mcluhan és lennon játszhatott-e 
mindenesetre a televízióban a zenekar 
zavartalanul húzza a történelem 
marhavagonját 
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koncz 
irtván 

kuplé a 
mosodáról 

Sok az emlék — 
agyd Domonkos k>tván... 

SzelТdeп  sír a doszkóplakát 
Piros könnyeket 
ott a lába közt a 
lapos fenekű  lány 
narkós szivarkát 
szopogat 
és sok-sok humor. 

Üvöltsünk: 
sok az emlék — 
agyő  Domonkos István! 

Gyanús a muzsika 
s vicsorog 
s néger nevetés 
kellene boldogság 
ki látott máг  piros könnyeket 
és narkós szivarkát 
lapos fenekű  lány lábai 
közt 
ízetlen humor. 

Üvöltsünk! 

A kuplét is az agyvelőt is 
számba veszi a m o s o d a 
így ni 
egy gatya egy velő  egy kuplé 
vissza a boldogsághoz 
humor 
és jelenlét 
nélkül nélkül nélkül 
nélkül. 

Agyő  Domonkos lstván! 
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veszteg 
ferenc 

átlátszatok 

KOPONYAPÁNT 

Libasorban akarat, 
auktoritás, 
bék/yб, 
fagygáz, 
sápadtság, 
sehova tartozás, 
uralom félelmen, 
továbbá düh, 
ridegség, 
kényszerlétfenntartásból 
visszafogott emberiesség. 

Szorító diadém. 

КОНАЈ ITÁSBAN 

Slkam/бs lélek 
eszméletét megelégelte. 
Elfagyott az imaginációban. 
Lett vége sivár kezdete. 
Lazán közömbösít, 
féloldalt látványt bénít. 

Semmi-sömör-rögeszmék bizonytalanban. 



MEGNYILATKOZÁSBÓL KIZUHANT 

Katatбnia. 
Többé nem válik észleletté. 
Ennek-annak vélő  gondolattá. 
VAN-ban, NINCS-ben 
egyaránt át- meg át- 
hatja az őntudatvesztettség. 

EURÓPÁBAN 

Haszonelvűségben 
Kemény burokban. 
Tarkómerev téve/уgбkkel. 
Anyagi tudást halmozva. 
Kifizetődő  káprázatot, 
ken-fen kényelmet hizlalva. 
S mindezt egy lélegzetre. 
Hányaveti világfi. 

SPIRT-TISZTA MÉDIUM 

Két recsegó, ócska membrán közt. 
(Érte vagy ellene.) 
Vakságba, kukaságba pólyálva. 
Nem szólt semmit. 
Nem is lélegzett. 
Mindhalálig várt. 

ELFORDULVA ÉSZ-LELÉSTŐL 

Hiány-eredmény tolvaja. 
Névtelen. 
Haramia Dehogy. 
Ismétlések kioltója. 
Igénytelenségek ezotériája. 
CSUPÁN-ban bennerejlett visszavezethetőségek. 
Azonosításokkal. 

A NÉLKÜL NYOMÁSA SZOKVÁNYON 

Tompa „kell". 
Lidérckergette követelmény. 
Csonkra csonk. 
Milyen kép alkotta? 
Kihüvelyezte zártságát? 

TŐBB EGYÜTTLÁTÁST 

Indokolatlan. 

Bensójében cikázó áramlatok, 
mégis hoppon maradt. 
Lába alatt hagyomány. 
Tudattalanná hasonult. 
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TÚL TÁRGYON, ALANYON, FOLYAMATON 

Egyensúlyozott megfontolandб  
lesz-voltán. 
Például ekképpen: 
mi történik vele, ha kimondja 

„mi tórtén/k, ha nem szбlok?" 

Rezgésbirodalomban örvénylett 
„ki-nem-mondom" ja. 

Divinált olvasat. 
Én-realitás és Én-illúzió. 
Firtatott iddbeliség. 

Ke/etkezéѕ, e/múlđs, ritmus, 
hang, hullám, hó, 
sugár, sugárzás 
átélés nélküli farkasvakság. 

CS(RASZÓTAG MINT KORONAMŰSZER 

„-ban/-ben ", 
„-ból/-ből", 
„-nélkül" színpompáján. 
Atma-atom. 
Fekete lyuk. 
Szellemfeltétele nem-gondolkodás. 
Az okviszony mellőzése. 
Átmenet a lehessenbe. 

LETT-  TEL  ENSÉG 

E/бvéte/ezett jelen. 

ARS MAGNA 

Sem a fizikalításhoz, 
sem a szubtilis világrendekhez, 
mégis minden létfokon, 
minden síkon jelen. 
Minden létfokkal, 
minden síkkal kőzösségben. 
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csorba 
béla 

énnihány 
birkának 
hány 
Iába 
van? 
(blöff 4 részben) 

Ti mindig mindenrő l... 
Ti biztosan messzirő l... 
Hiú 
Fiú. 
A hatvanas évek „új hulláma" 
Rezonál .. . 
(Rettenetes!) 
Az ötvenes évek szósz-hulláma 
Nem rezonál? 
(Rettenetes 
Hiú 
Fiú.) 
Új hullám, 
Új hullád, 
Új hullája... 
Ó, hull ám a 
Stb. is. 
De azt már valahol régebben 
Más változatban olvastuk, 
Mint hulla a hulla, 
S hanyatla felhőbe a drégeli rom, 
S jő  az örök, a transzcendens „persze", 
Hiú 
Fiú: 
Persze ez semmit sem von le 
Irodalmi elkötelezettségének 
(Mifeneféle meg már?) 
Értékeiből. Töltő- 
Tollzabáló tehetséges epigon. 
Arany László. H űbele balázs. 
Én ezt így mondanám, 
Hiú 
Fiú. 

2. 

Tökősz tokosz 
Kisz nyali irányzatosz. 
E  ma  télleg nem a nyáj. 
(Nagyon okos 
A tavali kos!) 
Ész a szerkesztőnő  sző , sző , 
Mint egy szövőgyár, egyre sző , 
Ész beszövi kisz- 
Öcit 
Az iroda- 
Lomba. 
Katakomba- 
Gomba 
Patakomba 
Bomba, 
S nemde: 
Weöresz 
Sz vörösz. 
(Ökösz teveli kösz.) 
Kapuk, alkotók, 
Tabuk, altatók, 
Rangok, 
Ha-
Ha-
Ha-
Rangok, 
Harangozók, 
Szerzőnk az állati iránt isz 
Érez némi nosztalgiát... 
(Okos, 
Nagyon okos.) 
Például, khmmm, khmmm... 
(Például? 
Nos, 
Hát a 
Tavali 
Kos 
Háta 
Épp 
Ilyen 
Állati.) 
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Ne gondoljátok tehát, 
Hogy nem mondtam semmi újat; 
Új az anyag elrendezése; 
A labdajátékosok is 
Ugyanazzal a labdávál játszanak, 
Csak éppen az egyik 
Jobban helyezi, mint a másik. 

(Pascal) 

3. 

бha, 
Szót a 
Bóha. 
Hörög 
Darwin 
á la Lisznyai: 
Helyközzel 
Közhelyek. 
Bűvészkedő  cinizmus. 
Igen. 
S nem sallangos gatyamatyi. 
Terelgesd barikád, 
S csak higgyed: 
Barikád! 
Ejh, nehéz a dбga 
Mesterramnak, 
Ha meggymagokat 
Ereget, 
S arra vár, 
Gyümölcs teremhet 
Még a fán 
Valami bősz agancsos 
Homlokán. 
Megy az ökör? 
Alkonyatkor? 
A dúlón? 
Mesterramnak 
Nehéz a dóga, 
De mért kíván 
A szószba 
đnmagárб l gyártott 
HBsmodellеket? 
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kalapáti 
ferenc 

',hangzavart'? - azt! ha nekik az, 
ami nekünk vigasz!" 
(vázlat 
egy 
alkalmi 
verstőredékhez) 

ha tiszta jđtékra jd a kontra 
legyen hđt rđ  rekontra 

oly kórban éltem én e 
hol hatnak (hétnek) az értelmére 
csak úgy mert kell igen nem vitás 
mert kaparni mert hol viszketett 
ahelyett hogy fényezte volna a vikszeket 
efféle rímkönnyedséggel 
$ számít-e hogyha kín 
éljen vivát 
pompásra suvicko/t padlódeszkák 
melyre emelvény épült és integet 
a szoborrá vált, szónok még meg sem született 
de máris gipszbe öntött képe 
igen igen már hallani a melódiát 
az elektromos agy tévedhetetlen csatlakozó fejében 
csak fülelni kell igen baj ne érje 
megeldzni a vészt hordozó meszest 
a gondokkal teli pestisest 
kinek fenntartásai vannak a meszelб  nyelében 
mert csak kevesek papája halt e/ tébécében 
hajrá jimmy súroljad a padlбt fényesítsd a vikszet 
nem lehet jobb dolgod 
hajrá újra fi sajnáld a bokszot 
kövesd a lényeget a tejest 
a vajasat habosat édeset 
ki vivát lelkesedni sem rest 
mert adhat-é tarka tehén fehér tejet 
és más dilemmája nem lehet 
megengedhetd hogy a kérdezett is feleljen néha-néha persze 
szorosan a tárgyra térve igennel és nemmel 
nehogy a rémről rémhíd terjesszen 
a szervezet titkos kéme brecht 
a cabaret voltaire-ben vo/taire-nek ki jobb híján 
(egy időre) 
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parkett-táncos lett mert más könyveknek kellett a hely 
hogy legalább a hangsúlyban megmentse 
mindazt amit jelent egy felhangban 
az elvárt dal akkordjai között 
csak kevesek papája halt el tébécében 
hajrá jimmy súroljad a padlót fényesítsd a vikszet 
nem lehet jobb dolgod 
hajrá újra ne sajnáld a bokszot 
mert oly korban éltem én e 
hébe hóba — lébe jóba 
mint igen futballista fagylaltot nyalogatva 
gavrasra figyel 
de finom ennek a kréme 
ha zamatos porhanyós tölcsére s mindaz mi beldle szól 
vajon ki lehetett a tettes 
a feleség vagy a féltékeny anyós 
hogy csak kevesek papája halt el tébécében 
hajrá jimmy súroljad a padlót fényesítsd a vikszet 
nem lehet jobb dolgod 
hajrá újra fi sajnáld a bokszot 
mert itt van ista-pista a lyukatlan trappista 
neofe/ta/álója a töménynek hogy kizárjon minden kételyt 
a sajthoz egér nem férhet észrevétlen 
sem lyukba bújva sem lyuknak álcázva a ellopott részt 
csakhogy a paradicsomba menni mégsem olyan egyszerű  és biztonságos 
többkarátos bőrkabátos 
falazva sem ütólapokkal 
a megmaradt immár színhatos betli ellen 
minthogy még a pokolba menni sem olyan egyszerű  és biztonságos 
mert csak kevesek papája halt el tébécében 
hajrá jimmy súroljad a padlót fényesítsd a vikszet 
nem lehet jobb dolgod 
hajrá újra ne sajnáld a bokszot 
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tari 
István 

kukucska 

 

én megénekeltelek Kukucska 
annak idején kurizáltam 
néked — 
hlába 

és újból megénekelnélek 
kurizálnék néked ha fogna 
rajtad 
ó a dal 

csalárd bérkaszárnyák árnyékában 
legelteted viskónyi szemed 
szegény 
remegés 

ó ha tudnád Kukucska elvakít 
téged az ablakokban hunyó 
nap nagy 
valaga 

látod látod a vágóhídból is 
tespedt sunyi irodaház lett 
észre 
sem ve tted 

papíron zajlik most az öldöklés 
véгes víz helyett betűk számok 
folynak 
a tiszába 

 

fotó: dormán lászló 
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fotó: dormán lászló 
ezért oly zavaros a halak is 
tőlük fújódnak fel ha éppen 
tudni 
szeretnéd 

Kukucska te sokat felejtettél 
egy napon azt is elfelejted 
hogy nincs 
kilátás 

hogy nincsen többé kilátásod a 
megrendszabályozott t/szára 
fényes 
lapjára 

biztosan rég elfelejtetted már 
miért is kukucskáltál akkora 
hévvel 
Kukucska 

nem izgathatnak fel többé azok 
a zseniális áгadások 
mikor 
rettentő  

fejeseket ugráltunk a habzó 
erdő  velencei tükrébe 
édes 
Kukucskám 

nem is Kukucska vagy te egy roncs vagy 
kapszulákat szedsz kapszulákban 
szedlek 
be én is 

tőled kapok allergiát bőröm 
viszket vakaródzhatok akár 
egy eb 
egész nap 

eltörölnélek a föld színéгől 
széttúrnálak ha lenne hozzá 
elég 
erőm ó 

ha hagynád magad de te ugye nem 
hagyod magad mint tiszának a 
virág- 
zása hej 

mint a tlszavirágzás olyan vagy 
mely úgy töröli el sápadtan 
de úgy 
önmagát 

hogy még jövőre is hagy csipetnyi 
eltörülni valót hahaha 
drága 
Kukucska 
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sziveri 
János 

alkalmazott 
költemény 
megannyi 
furcsa 
dalnokokról 

(igy az érintett felek.) 
,; S a füst míg belбlünk gomolyog. Komolyak - 
most - a pofák; csak e kéjfelh б-törmelék ereszkedik 
ismételten ránk. 
Kimossa. S kimossa a szél közülünk mind a köt őanyagot. 
És zuhog - ó - a sok korhű-szép perverzió, 
mint ingujjból a kártya. 

Cement és homok. 
Fülek mбgбtti falak. 
Rejtőzünk riadtan, s némán bőrűnk alatt. 

- De mi más ez, ha nem számítás? - 
Mint magunk előtt az asztalon a változó akták -
hogy úgymond papírok 
- mik szólnak behatóan semmiről, holmi alkalmi többletek. 
(Csak úgy vaktó 
-bбl: 
bélsár az egész számvevés, minden csak haszontalan adat, 
akkor sem hisszük nagyon, hogy vagyunk - ilyenek - 
ha írja šžüntelen'e tömérdek papírsalak.) 

Cement és homok. 
Fülek mбgбttl falak. 
Rejtőzünk riadtan, s némán bőrünk alatt. 

»Hát igen, ha így a több': akkor én is, ha úgy: 
ahhoz alkalmazkodom; 
rendszeresen követem miként alakul kérdés s válasz. 
És miként változik korom. 
Friss vér(fertő)zés alakítgat - egyre inkább. 
S még azt se mondhatom, magamat elkapattam. 
Mint kés alatt a kivénhedt kappan, rikoltozok tehetetlenül 
a tenyérnyi idö-tér-forgatagban. 
Rámszakadt csőstől a nemtő, 
s a nemzés kínokat szül a vágyból. Most már kiugornék az ágyból, 
ha nem húzna a mégis, a hátha, s e könyörtelen szándék vissza. « 
(Igy az érintett felek.) 
„Am, cement és homok! 
Falak mögött fülek. 
Rejtőzzünk riadtan, s némán bőrünk alatt." 
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életrajz 
István magnószalagon 

4. 
(interjú 
lukács 
györggyel) 
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441 

KÉRDEZб : Ezek után rátérhetünk a berlini korszakra. Mikor érkezett Berlinbe? 
LUKÁCS: 1931 nyarán. 
KÉRDEZÓ: És Hitler uralomra jutásáig maradt ott? 
LUKÁCS: Hitler januárban jutott uralomra, s én márciusban utaztam Moszkvába. 
KÉRDEZŐ : Úgy látszik, bevett szokása volt, hogy ha az ellenforradalom diadalmaskodott, Lukács elvtárs 

még két hónapig a helyszínen maradt. 
LUKÁCS: Berlinben tovább maradtam, mert a pártnak az volt a -szintén nagyon helytelen felfogása, 

hogy ezeket az intellektuális szervezeteket állítsam át az illegalitásra. Ez persze naivitás volt, 
mert ki tudta akkor, hogy milyen illegahitás lesz Hitler alatt. Én mindenesetre kb. március közepé-
ig maradtam. 

KÉRDEZŐ : Es mivel foglalkozott Berlinben? Írt? 
LUKÁCS: Berlinben főképpén írtam. 
KÉRDEZŐ : Lapnál dolgozott, vagy folyóiratnál? 
LUKÁCS: Szerződésem nem volt, de például a Linkskurve és más kommunista lapok számára szakadat-

lanul dolgoztam. 
KÉRDEZŐ : A viszonylag nagyszámú Linkskurve-cikk mind ebben az id őben készült, vagy már Bécsből 

is küldött a Linkskurvénak írást? 
LUKÁCS: Nem, ez mind ott készült. Most jelentek meg, m űveim negyedik kötetében. 
KÉRDEZŐ : A német írószövetségben töltött be valamilyen szerepet? 
LU4CS: A német írószövetségben dolgozott egy nagy baloldali csoport, amelynek volt egy kommuni к 	 sta 

része, ennek a kommunista résznek a vezetőségéhez tartoztam. 
KÉRDEZŐ : Ott  Németországban nyíltan lehetett abban az id őben kommunista? 
LUKÁCS: Nem lehetett eltitkolni, hogy kommunista vagyok, de ez nemcsak énrám vonatkozik, hanem 

mondjuk Wittfogelre és Becherre is, akik abban az id őben nagy szerepet játszottak, róluk m/n-
denki tudta, hogy kommunisták. 

KÉRDEZŐ : És az sem nehezítette meg a helyzetet, hogy Lukács elvtárs emigráns kommunista volt, így 
vett részt szervezetileg... 

LUKÁCS: Mielőtt Hitler jött, ez nem játszott semmilyen szerepet. Nem tudom, másnál is így lett volna-e, 
de én meglehetősen ismert német író voltam - és ezt most nem kommunista értelemben 
mondom -, olyan író, akiről Thomas Mann és mások írtak, szóval én az úgynevezett írói elitbe 
tartoztam. Ezért aztán eltűrték, hogy kommunista legyek. 

KÉRDEZŐ : Erre az idő re, 1933-ig, tehát a német emigráció végéig alakult ki nagyjából az a marxista szem-
lélet, amelyet ma is magáénak vall? 

LUKÁCS: A kezdetei megtalálhatók ebben az időben. Különősen abból látszik ez élesen, hogy míg a né-
met hivatalos kommunista irányzat Bredelben látta a maga nagy proletár képvisel őjét, én a Bre-
del-féle naturalizmust kritizáltam a Linkskurvéban. M űvészileg én mindig elutasítottam az ilyen 
naturalista kommunistaságot. 

KÉRDEZŐ : Brechttel való ismeretsége is ebbő l a korszakból ered? 
LUKÁCS: Igen. 
KÉRDEZŐ : Brechttel való viszonyáról most annyi minden jelenik meg Kelet-Németországban, rágalmak is .. . 
LUKÁCS: Én Brechtet akkor Berlinben szektásnak tartottam, és nem kétséges, hogy Brecht els ő  darabjai-

nak, a tandrámáinak nagyon erős szektás jellegűk van, ennélfogva én a Brecht-féle irányzattal 
szemben egy bizonyos kritikai pozíciót foglaltam el, ami azután nagyon kiélez ődött. Fő  érdeme 
ebben Brecht feleségének van, aki - mint ez mostanában is látható - mindig a leghivatalosabb 
álláspontot foglalja el, hogy elősegítse Brecht költői érvényesülését. Ez akkoriban is így történt. 
Csak egy epizódot mesélek el: nekem az volt a helyzetem Németországban, hogy a kulturális 
szereplést mint írónak hivatalosan engedélyezték nekem, csak azt mondták, hogy politikától 
tartsam távol magam. Mármost az egyik párttaggy űlésen Brechtné megtámadott engem, hogy 
én ebben és ebben a kérdésben a kerületi pártgy űlésen politikailag így és így foglaljak állást, 
mire én egyszerűen azt mondtam, hogy nagyon kérem Brechtnét, a rend őrségen mondja el ezt, 
és ne itt. 

KÉRDEZB: És később hogyan alakult a viszonya Brechttel? 
LUKÁCS: A dolog úgy áll, hogy az expresszionizmus-vitában kétségtelenül voltak ellentétek köztünk; 

Brecht kétségkívül inkább szimpatizált az expresszionistákkal, mint velem. De e háború alatt -
már nem tudom, melyik évben - találkoztunk egyszer Moszkvában; ő  eredetileg egy ideig 
Dániában és Finnországban élt, onnan a Szovjetunión keresztül átutazott Amerikába. Moszk-
vában találkoztunk, és akkor Brecht egy kávéházban azt mondta nekem: „Töméntelen ember 
van, aki mindenáron föl akar engem heccé/ni maga ellen, egészen biztos, hogy ugyanennyi van, 
aki magát akarja fölheccelni ellenem, fi menjünk ebbe bele. " A beszélgetés egészen humoro-
san végződött, mert megegyeztünk, hogy egy órával a békekötés után ebben és ebben a kávé-
házban Berlinben találkozni fogunk, úgyhogy mi Moszkvában egészen barátságosan váltunk el 
egymástól annak ellenére, hogy én az expresszionizmus-vitában sok mindent kritizáltam. De van 
egy irodalmi mulasztásom, ami azért következett be, mert a magyar ügyek túlzottan igénybe 
vettek: amikor rájöttem Brecht utolsó periódusának nagy jelent őségére, nem írtam erről cikket. 
Máskülönben ma nagyon világos volna, miként vélekedtem err ől a periódusáról. Abban az 
időben csak annyi történt, hogy ahányszor Berlinbe mentem, mindig meglátogattam Brechtet, 
és sokat voltunk együtt. Közöltem vele a véleményemet, vitatkoztunk is err ől, és - azt lehet 
mondani - határozottan jó viszony alakult ki köztünk, amit az is illusztrál, hogy Brecht feleségé-
nek kérésére azok közé tartoztam, akik közvetlenül a halála után beszéltek róla Berlinben. Ép-
pen egy német nyaralóhelyen voltam, onnan hívtak Berlinbe, hogy megtartsam ezt a beszédet. 



KÉRDEZŐ : Azt hiszem - hogy egy kicsit kritikus legyek - a mulasztásnak volt még egy oldala, mert lehet, 
hogy Brecht korai drámái, a Koldusopera kivételével, nem fognak megmaradni... 

LUKÁCS: Igen. 
KÉRDEZŐ :... de korai költészete föltétlenül maradandó. 
LUKÁCS: Brecht lírájával tulajdonképpen sosem foglalkoztam behatóan, ellenben ezeket a késöi drámá-

kat igen magasra értékeltem, erről az Esztétikában és máshol is szót ejtek. Egyszerűen elkövet-
tem azt a hibát, hogy a harmincas években, amikor nagyon el voltam foglalva, nem írtam arról, 
mennyire mások a késöi Brecht-drámák, mint a korábbiak. 

KÉRDEZŐ : A harmincas években? Nem inkább a negyvenes években? 
LUKÁCS: A negyvenes években. 
KÉRDEZŐ : Mert a Németirodalom rövid történetében, amelyet a harmincas években írt, még nem ismerhet-

te ezeket a drámákat. 
LUKÁCS: Nem, nem, a negyvenes években, egyszerűen tévedtem. 
KÉRDEZŐ : Megítélése szerint Brecht miért nem maradt emigránsként a Szovjetunióban? Mondott ó err ő l 

valamit? 
LUKÁCS: Brecht mindig a legfantasztikusabb módokon akart magának egyrészt egy, hogy mondjam, 

biztosított, kóser helyet szerezni a pártban, másrészt megőrizni a teljes szabadságot. Az is 
jellemző  Brechtre, hogy amikor Kelet-Berlinbe költözött, el őzőleg megszerezte az osztrák 
állampolgárságot. Mint osztrák állampolgár utazott Berlinbe, és végig osztrák állampolgár volt. 

KÉRDEZŐ : Úgy tudom, skandináv bankba helyezte el a pénzét, és a nyugatnémet Suhrkamp-kiadónak adta 
el a szerző i jogokat, úgyhogy összesen négy országot vont be életének és m űvének a biztosí-
tásába. 

LUKÁCS: Egyszóval Brecht - és ebben felesége is igen nagy szerepet játszott -rendkívül óvatos ember 
volt, aki szabadságának biztosítása közben nem tért ki a jó üzletek elöl. 

KÉRDEZŐ : Milyen kapcsolatai voltak Berlinben egyéb jelent ős írókkal? Anna Seghersszel például? 
LUKÁCS: Seghersszel úgyszólván az utolsó évekig jó baráti viszonyban voltunk, levélváltásunk is na-

gyon baráti hangon íródott, de amióta Seghers - szerintem teljesen fölöslegesen és fejvesztet-
ten - behódolt ezeknek az utolsó Ulbricht-féle irodalmi tendenciáknak, azóta csöndesen meg-
szakadt köztünk az összeköttetés. 

KÉRDEZŐ : De még akkoriban kezdődött, Berlinben? 
LUKÁCS: A harmincas években, Berlinben, még a Hitler előtti időkben. 
KÉRDEZŐ : Magyar férje volt, úgy tudom. 
LUKÁCS: Magyar férje volt, de egy rosszfajta ember, nem nagyon kóser ember. Nem-kóser alatt azt 

értem, hogy rossz értelemben párth ű  ember. Azt hiszem, ebben a tekintetben rossz hatással volt 
Seghersre. 

KÉRDEZŐ : És más írók: Bloch, Becher... 
LUKÁCS: Bloch-hal volt bizonyos kapcsolatom. Becherrel baráti viszonyban álltam, ő  volt a fő  kapocs 

a német írókhoz, mert a régi irodalmi kapcsolataim úgyszólván teljesen megsz űntek; részben 
meghaltak az emberek, részben pedig, nem szabad elfelejteni, Thomas Mann pl. rendkívül 
diplomatikusan fogta fel a velem való kapcsolatát. 

KÉRDEZŐ : És mibő l állt a diplomáciája? 
LUKÁCS: Abban, hogy soha sem állított rólam valami jót anélkül, hogy egy fönntartást ne f űzött volna 

hozzá. 
KÉRDEZŐ : Vajon politikai diplomáciából tett így, vagy pedig polgári hitelét óvta? 
LUKÁCS: Azt hiszem, én - nem tudom, hogyan fejezzem ki magamat magyarul - „unheimlich" jelenség 

lehettem Thomas Mann szemében. Abszolúte nem tartom kizártnak, hogy ez kezdettől fogva 
így volt; és hogy ez még csak nem is a kommunizmussal, hanem- kett őnk karakterével függ 
össze. Mostanában felmerült egy nagyon gyanús ténykörülmény: tudniillik egy amerikai pro-
fesszor írt nekem, hogy ő  a Thomas Mann Archivumban megvizsgálta a Tod in Venedig kéz-
iratát, és ott egyenesen idézőjel nélkűli idézetek vannak a Die Selle und die Formen-ból (A lélek 
és a formákból). Mármost ha az ember ismeri Thomas Mann fiatalkorát, akkor tudja: ha ő  vala-
mennyire is jó viszonyba került egy kritikussal, rögtőn fölvette vele a kapcsolatot; énvelem 
nem vette fel a kapcsolatot soha. Pedig akkor még nem is voltam kommunista. Egyszóval kell itt 
valaminek lennie, aminek az okát nem tudom földeríteni, és ami miatt én - nem tudom rá a jó 
magyar szót - „unheimlich" jelenség voltam... 

KÉRDEZŐ : Ezt bizonyítja, hogy az irodalmi hagyomány szerint Naphta figuráját is... 
LUKÁCS: Egyáltalán nem kétséges, hogy Naphta figuráját énrólam mintázta. Viszont túl okos ember volt, 

és tudta, hogy Naphta nézetei nem az én nézeteim. Erről a témáról is rengeteg diplomácia van 
a levelekben. Van neki például egy levélváltása egy francia származású német irodalom-
történésszel, akit nagyon kér arra, hogyne írjon a Naphta-kérdésről, mert én eddig már nagyon 
barátságosan nyilatkoztam erről a nagy könyvről, a Varázshegyről, úgyhogy nyilván nem vettem 
észre: a Naphta énrám vonatkozik. 

KÉRDEZŐ : Mintha Lukács elvtársat érdekelné, hogy... 
LUKÁCS: Egyszer közzétettem egy interjút a Spiegelben, és azt mondtam benne, hogy ha Thomas Mann 

megkérdezte volna tőlem Bécsben: szabad-e engem modellnek felhasználnia, abba éppen úgy 
belementem volna, mintha azt mondta volna: „Otthon felejtettem a szivartárcámat, adjon egy 
szivart." 

KÉRDEZŐ : Még egy helyrő l lehet filológiailag bizonyítani, hogy Naphta megformálása közben Lukács elv-
társ lebegett a szeme el őtt: Seipel kancellárhoz írott levelében van néhány kitétel, amely szinte 
szó szerint megegyezik azzal, amit Hans Castorp gondol Naphtáról... 442 



LUKÁCS: Igen, igen, egyáltalán nem vitatható, hogy Thomas Mann Naphtába П  engem akart portretírozni. 
De az a véleményem, hogy ha a fiatalkori novellákban ráismertem bizonyos német írókra, és 
nagyon mulattam ezen, és nagyon tetszettek nekem azok a portrék, akkor miért tegyek különb-
séget, ha énrólam van szó. Irodalmilag egyedű/ ez a megközelítés képzelhető  eL Ahogy soha-
sem fogom vizsgálni, hogy egy akármilyen író által portretírozott ember valóban hasonlít-e az 
illető  emberhez vagy sem, mert nem ez az érdekes kérdés, hanem az, hogy sikerül-e az írónak 
ábrázolnia azt a típust, amelyet ábrázolni akart, úgy nem fogom vizsgálni azt sem, hogy Naphta 
mennyiben hasonlít hozzám. Naphta esetében sikerült ez az ábrázolás, ennélfogva Naphtával 
minden rendben van. 

KÉRDEZŐ : Az író vagy az ismerősei közül veszi modelljeit , vagy pedig elmegy egy olyan absztrakcióig, 
ahol senki sem ismerhet magára , vagy pedig mindenki magára ismerhet. 

LUKÁCS: Ha Thomas Mann folyton arra vigyázott volna, hogyne ismerjenek rám... Noha természetesen 
hozzá kell ehhez tenni, hogy az írónak olykor a tárgyból következ ően el kell térnie a modelltől. 
Hogy csak egy egészen külsődleges példát mondjak: én 1919 augusztusában távoztam Pestről, 
és természetesen nem volt pénzem. Azt a ruhát, amiben elutaztam, hordtam 1919-20-ban mint 
egyetlen ruhámat, és ebben látogattam meg Thomas Mannt — azt tehát nem láthatta, hogy 
elegáns vagyok. Eleganciámat ő  a figura kedvéért találta ki. Hozzáteszem, hogy én sohasem 
voltam elegáns. Liebermannak van egy nagyon kedves mondása: „Ich habe S/e áhnlíchter 
gemalt als Sie sind" („Hasonlóbbá festettem, mint amilyen. ”) Az írónak bizonyos alakra van 
szüksége, Thomas Mann is megkapta az impulzust tőlem; és mindazt, amire szüksége volt, 
teljesen szabadon alakította át. Nem hiszem, hogy különösebben megfigyelte volna, elegáns 
vagyok-e, vagy sem. 

KÉRDEZŐ : Nyilván beleasszociált valamit a figurába abból, hogy Lukács elvtárs gazdag családból szár-
mazik... 

LUKÁCS: Jó, mindenféle ilyesmi lehetséges, az azonban bizonyos, hogy amikor Thomas Mannt 1920 má-
jusában fölkerestem, nem voltam elegáns. 

KÉRDEZŐ : 1955-ben is találkoztak, a Schiller-el őadáson. 
LUKÁCS: Az megint nagyon jellemző  volt Thomas Mannra. Amikor azt a Schiller-ünnepélyt tartották Jéná-

ban, ugyanabban a szállóban laktam, mint ő. Ellenben az étkezések úgy voltak rendezve, hogy 
a legfőbb „verchuska", górék, fejesek, az U/bričht meg ezek, plusz az írók közül Becher, plusz 
a polgári írók közű/ Thomas Mann, külön szobában étkeztek; én pedig a középosztállyal együtt 
étkeztem o tt  a szállóban, és Thomas Mann-nak sohasem jutott eszébe, hogy azt mondja 
Bechernek: „Ugyan hívd meg a Lukácsot is egyszer ebédre." 

KÉRDEZŐ : Ez a gondolat Bechernek sem jutott eszébe. 
LUKÁCS: Mert Becher ugyanolyan diplomata volt, mint Thomas Mann. 
KÉRDEZŐ : De az ő  diplomáciája rossz következményekkel járt, mert Thomas Manné nem volt hatással 

az alkotásaira, Becher tehetségét ellenben tönkretette a diplomácia. 
LUKÁCS: Én ilyen dolgokban, mint látja, nagyon liberális vagyok: egy jó írónak úgyszólván mindent enge-

délyezek. Thomas Mannal egyszer volt egy levélváltásunk — sajnos ez Bécsben megsemmisült 
—, amikor attól tartottam, hogy összeveszek vele. A Szántó-per idején írtam neki, hogy tiltakoz-
zon Horthyékná/ táviratilag a per ellen. Erre Thomas Mann írt nekem egy hosszú levelet, hogy 
ő  most Lengyelországban részt vett a Pen-klub ülésén, és milyen szépek ezek a nagy ideológiai 
összefüggések, ellentétben a politikával, amelyben nem akar részt venni. Erre én írtam neki egy 
pokróc-goromba levelet: maga úgy fogja fel a politikát, hogy ha a P/Isudski-féle félfasizmust 
kell ideológiailag támogatni, ezt Pen-vonalon simán megcsinálják, és ett ől maga e/ van ragadtat-
va, de ha egy tisztességes kommunistát kell a haláltól megmenteni, akkor egyszerre rémes 
dologgá válik a politika. Meg voltam győződve arról, hogy e levél után vége szakadt köztünk 
minden kapcsolatnak. Ehelyett három nap múlva kaptam egy táviratot: „Habe an Horthy te/egra-
fiert" (', Тйvігatоztат  Horthynak.') Nagyon sajnálom, hogy ez nincs meg. 

KÉRDEZŐ : De a levél talán meglesz a Thomas Mann Archívumban. 
LUјCÁCS: Az sincs meg. Megsemmisítettem. 
KERDEZŐ : De amit Lukács elvtárs írt? 
LUKÁCS: Az lehetséges, de ők ezzel természetesen nem dicsekednek. 
KÉRDEZŐ : De akkor megvan Thomas Mann levelének másolata. Úgy tudom, az égvilágon mindent máso-

latban csinált, részben az utókornak, így aztán meglesz, amikor megnyitják az Archívumot. 
LUKÁCS: Lehet, hogy valahol megvan, mindenesetre nekünk akkor az volt a véleményünk, hogy Thomas 

Mannt más esetekben is ki lehet és ki kell használni, ennélfogva vigyázni kell, hogy egy nálam 
levő  házkutatásnál ne találjanak Thomas Mann-leveleket, ezért megsemmisítettük ezt. 

KÉRDEZŐ : Ernst Fischerrel való barátsága a bécsi években kezd ődött? 
LUKÁCS: Nem, Moszkvában. 
KÉRDEZŐ : Mert úgy emlékszem, Ernst Fischer is levelezett Thomas Mannal hasonló ügyben. 
LUKÁCS: Ernst Fischer kezdettől fogva egy pá гtonkívűliekkel érintkező  és kapcsolatot kereső  kommunista 

volt. 
KÉRDEZŐ : Térjünk át a moszkvai évekre. 
LUKÁCS: Január 30-án Hitler miniszterelnök lett. Nekem nyilvánvalóan nem lehetett maradásom Berlin-

ben, a pártnak azonban, mint említettem, az volt a kívánsága, hogy azokat a szervezeteket, 
amelyeket lehetséges, segítsek átállítani az illegalitásra. Ez persze nevetséges dolog volt, mert 
a Hitler-korszakbeli illegalitást semmiféle régi illegalitáshoz nem lehetett hasonlítani, és nem 
létezett olyan szervezet, amely ebben megállt volna. Mindenesetre én március közepéig Berlin- 

443 	 ben maradtam ebből acélból és április közepén utaztam Moszkvába. 



KÉRDEZ6: Akkor már teljesen illegálisan? 
LUKÁCS: Én mindig illegálisan utaztam. Útlevelem nem volt, hiszen a magyarok nem adtak nekem út-

levelet, ennélfogva én akkor is a magyar párt illegális műhelyéből kapott útlevéllel utaztam, ami-
kor régen Bécs és Prága, Bécs és Berlin közt utaztam, mint magyar pártvezet őségi tag. Soha 
Európában 1915 előtt legális útlevéllel nem utaztam. 

KÉRDEZ6: Moszkvába visszatérve folytatta munkáját a Marx—Engels Intézetben? 
LUKÁCS: Nem, én nem a Marx—Engels Intézetbe mentem vissza, mert közben, szintén Sztálin kezdemé-

nyezésére, megindult egy kampány (amelynek megvoltak a maga pozitív oldalai): a RAPP elleni 
küzdelem. Ez tulajdonképpen arra szolgált hogy lehetetlenné tegyék a trockista Averbachot, 
a RAPP elnökét. Sztálint kizárólag ez érdekelte ebben az ügyben. Ellenben részt vett ebben 
a kampđnyban Jugyin és főképpen Uszljevics, akik a RAPP-nak ezt a tisztségviselési arisztok-
ratikusságát támadták és a csak kommunista írókat magđban foglaló, szűk RAPP helyett egy 
általános orosz íгбszóvetšéget követeltek, amelyben helyet kaphat minden szovjetunióbeli orosz 
író, és amely aztán demokratikusan intézi az orosz szerz ők ügyét. Ehhez a mozgalomhoz csat-
lakoztam én is. A mozgalom bizonyos fokig kétfelé vált. A tiszta sztálinista szárny megelégedett 
azzal, hogy izolálta Averbachot, aztán félre is tette (Averbach a perek folyamán elpusztult). 
A másik szárnyból lett a Lityeraturnij Kritik cím ű  folyóirat, mely az orosz irodalom forradalmi 
demokratikus átalakítására törekedett. Ebben vettem én részt egész utolsó oroszországi tartóz-
kodásom idején. 

KÉRDEZ6: Milyén mozgástere volt ennek a lapnak a növekvő  sztálinizmus idején? 
LUKÁCS: Nem szabad elfelejteni azt a különös dolgot, hogy a sztálinizmus gyakorlati hatása mégis a köz-

ponti pártapparátus révén érvényesült. Sztálin, nem tudom, mi okból, ezeket a filozófusokat, 
Mityint és Jugyint is, a maga embereinek tekintette. Ennélfogva ők a Központi Bizottságban 
fontos szerepet játszottak, és Jugyin — Usz/jevics révén — ilyen módon koncessziókat tudott 
teremteni a Lityeraturnij Kritik irányának. Emiatt nemcsak nekem nem történt a nagy perek idején 
semmi bajom, de az egész Lityeraturnij Kritik aktíváiból senki sem lett a nagy üldözések áldo-
zata. Ušzijevics, és ez volt a szerencsém, azén moszkvai barátn őm volt, neki pedig ј6 barátja vбlt 
Jugyin; ennek révén mi mint egy központi bizottságгиakciб  szerepeltünk annak ellenére, hogy 
Fagyejev és mások, akik a másik frakció tagjai voltak, szakadatlanul támadtak bennünket. Úgy-
hogy a szokásos szerencsém folytán egész sereg dolog akadályozta, hogy lefogjanak. Először 
is Jugyin protektorátusa alatt álltunk. Másodszor: szerencsémre a magyar pártban nem ját-
szottam már semmi szerepet, így a magyar pártban nem akadt olyan ember, aki privátim még 
csak emlékezett is volna rám. A perek 1936-37 körül zajlottak, a Blum-tézisek ideje 1930 volt. 
Ha valaki eközben ennyi ideig teljesen távol maradt a magyar párttól, akkor elfelejtették. Ezek 
a személyi dolgok nem voltak olyan állandóak, mint manapság, a nagy jegyzőkönyvek és nem 
tudom micsodák idején. Ehhez hozzájárul — most egy nagyon cinikus motívumot mondok —, 
hogy nekem nagyon rossz lakásom volt, és ez kevéssé gyakorolt vonzóerőt az NKVD embereire. 

KÉRDEZ6: A Gelebtes Denken-ben ezzel kapcsolatban még található egy utalás, amelyet nem értek: 
„Glück in Katastrophenzeit, a./Bucharin Radek 1930." Szerencse a katasztrófa id őszakában, 
Buharin Radek 1930." 

LUKÁCS: Amikor 1930-ban visszamentem Moszkvába, Buharin nagyon barátságosan fogadott és nagyon 
barátságosan készített elő  egy kapcsolatot, amit én visszautasítottam. 

KÉRDEZ6: Akkor a szerencse arra vonatkozhatik... 
LUKÁCS: Ha nem következik be ez a szerencsés dolog, akkor természetesen belekerültem volna a szt đlini 

perbe. 
KÉRDEZ6: És mit jelent a „doch Gluck  1941"  „Mégis szerencse,  1941"?  
LUKÁCS: 1941-ben mégis lebuktam. 
KÉRDEZ6: Ez a szerencse? 
LUKÁCS: Az a szerencse, hogy csak akkor, mert akkor mđr nem folytak azok a mindenféle kivégzések. 
KÉRDEZ6: Lukács elvtárs emlékezései során folyton elhangzik a „nekem nagy szerencsém volt'; nem 

tehetek rб la, Szolzsenyicin hőse, az Ivan Gyeniszovics jut eszembe, akinek szintén folyton- 
folyvást nagyon nagy szerencséje volt. 

LUKÁCS: Én átvészeltem a világ egyik legnagyobb /efogat đs/ kampđnyát. És a kampány végén, amikor 
már a kampány igazi mozzanatai e/ha/vđnyultak, akkor fogtak /e két hбnapra. Ezt nem lehet 
mđsnak, mint szerencsének felfogni. 

KÉRDEZ6: Kiderült, miért fogták le? 
LUKÁCS: Megmondták, amikor bevittek a fogházba, hogy a magyar politikai rend őrség moszkvai rezi-

denseként fogtak /e. 
KÉRDEZ6: Milyen feljelentés alapján? 
LUKÁCS: Erről fogalmam sincs, mert semmiféle aktaszerúség nem đllt rendelkezésre. Amikor lefogtak, 

házkutatást tartottak, és elvitték azt a mappámat, amelyben a kü/önféle párt- és m đs helyekre 
történő  kérvényeimmel kapcsolatos önéletrajzok voltak. Az összes kérdés ezekkel volt kapcso-
latban. Színvonalukat abbбl tudja megítélni, hogy egyszer azt mondta nekem az a pasas, aki 
kihallgatott: elolvastam ezeket a dolgokat, látom, hogy maga a  III.  kongresszus idején u/tralinks, 
tehát trockista, volt. Erre én azt mondtam neki, bocsásson meg, ebb ől csak annyi igaz, hogy 
én u/tralinks voltam a Ill,  kongresszus idején, de nem igaz, hogy akkor Trockij trockista volt, mert 
akkor Trockij Lenint támogatta. Erre megkérdezte tőlem, hogy ki volt akkor trockista? Mondtam, 
hogy az olasz kommunisták egy része, a lengyel kommunisták egy része, a német kommunisták 
kőzöl Maslow, Ruth Fischer, Thá/mann; amikor Thá/mann nevét kimondtam, azén pasasom 
vörös lett, ők/éve/ verte az asztalt, és azt mondta, hogy hazudok. Én erre ezt mondtam: nézze, 444 
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ne beszéljünk hazugsđgгбl és igazsđgгól. Én egyet ajánlok magának: a maguk köпyvtđгđban 
megvan a III. kongresszus jegyzőkönyve. Olvassa e/ Thá/mann beszédét, és olvassa e% hogy 
Lenin mit mondott erre, és olvassa e/ Trockij beszédeit is. Nem tértünk többé vissza erre 
a kérdésre. 

KÉRDEZ6: Könyvet nem foglaltak le? 
LUKÁCS: Nem, semmit. 
KÉRDEZ6: És voltak lefoglalható könyvei? 
LUKÁCS: Nem. Azt mondták, hogy a könyvtár le van foglalva, és Gertrud vigyázott, hogy ne vígyenek el 

belőle semmit. 
KÉRDEZ6: Lukács elvtárs megsemmisítette azokat a könyveket, amelyeket veszélyeseknek gondolt? 
LUKÁCS: Muszđj volt megcsináln/, mert nagyon veszélyes lett volna, ha az embernél Trockij-könyveket 

talđlnak. 
KÉRDEZ6: F81eg Trockijt semmisített meg? 
LUKÁCS: Főleg Trockljt, Buharint és ezeket. Akik bekerültek a szórásba, azoknak a könyveit. Megjegyzem, 

Gábor Andor szorított engem erre a dologra. Egyszer megjelent a feleségével és egy nagy 
zsákkal, és kivitte a könyvtárból az összes Trockij- és Buharin-könyveket, és aznap este bedob-
ta a folyóba. 

KÉRDEZ6: Nagyon hasonló lehetett ez a jelenet ahhoz, amit Déry Tibor ír le az ítélet nincs-ben, amikor 
Gábor Andor 8t óvta, hogy vigyázzon, és írja át a könyvét. Úgy látszik, óvatos ember volt. 

LUKÁCS: Gábor nagyon furcsa ember volt: mindenkit ki szeretett volna menteni az ilyen szituác іókbói, de 
ő  maga ebben a tekintetben nagyon bátor volt. Például állandóan levelezett /efogottakkai, állan-
dóan küldött nekik élelmiszert, és így tovđbb. Egyáltalán: Gábor Andor ritka tisztességes ember 
volt. 

KÉRDEZ6: És minek köszönheti gyors szabadulását? 
LUKÁCS: Utólag megtudtam, hogy Dimitrov járt közben értem. 
KÉRDEZ6: Volt vele személyes kapcsolata? 
LUKÁCS: Még Bécsben, amikor ő  mint bolgár emigráns volt o tt; több alkalommal felkeresték mindenféle 

angol és amerikai újságírók, és mivel én, ha rossz kiejtéssel is, de jól tudok angolul, sokszor 
fordítottam Dimitrovéknak, innen ismerem őt. 

KÉRDEZ6: Moszkvából nem? 
LUKÁCS: Moszkvában nem találkoztunk, ő  tudniillik olyan nagy ember volt és én olyan kicsi, hogy Moszk-

vában normális találkozás nem volt lehetséges. 
KÉRDEZ6: Hogyan értesült Dimitrov Lukács elvtárs lefogatásáról? 
LUкАСC : Nagyon egyszerűen. Gertrud szólt Bechernek, Becher, Révai és Ernst Fischer együtt elmentek 

Dimitrovhoz, és elmondták neki ezt a dolgot. Minthogy Dimitrovnak — nem tudom, miként alakult 
ki ez Bécsben — igen jб  véleménye volt rбlam, rögtön elindított egy akciót. Az volt a szerencse, 
hogy velem együtt Rudas László is /e volt fogva, ennélfogva a magyar párt is rögt őn csatlakozott 
ehhez az akcióhoz. Akkoriban Mátyás már mint jövendő  vezető  szerepelt, és természetesen 
igen jó viszonyban volt Rudassal. Mármost ha Dimitrov felajánlotta neki, hogy csinálunk egy 
akciót Lukács és Rudas mellett, akkord nem mondhatta azt, hogy Rudas mellett és Lukács ellen, 
ez nagyon ellene mondott volna Rákosi fiziogn бmlájđnak. 

KÉRDEZ6: Rudas lefogatásáról nem is tudtam. Ezek szerint alig volt ember, aki ott le ne lett volna fogva? 
LUKÁCS: Nagyon kevés olyan ember van, aki egyáltalán ne lett volna lefogva. 
KÉRDEZ6: Révai? 
LUKÁCS: Révai nem. 
KÉRDEZ6: Illés Béla sem. 
LUKÁCS: Illés Béla sem volt De Illés Béla egy időben internálva volt valahol, a Kun -ellenes hullám 

kicsit e/sodorta ót. 
KÉRDEZ6: Hát a Lityeraturnij Kritik többi tagja, Lifsic és Uszijevics is megúszta mindvégig a pereket? 
LUKÁCS: Uszijevics mindvégig megúszta. Ő  rendkívül régi tagja volt a pártnak, a Lenin-féle különvonton 

utazott vissza Moszkvába mint fiatal lány, neki nagyon nagy pártmúltja volt 
KÉRDEZ6: Az másoknak is volt. 
LUKÁCS: De ő  az irodalmon kívül semmiféle kérdésben nem foglalt állást, nem volt se trockista, se 

buharista, ennélfogva nem került bele a perbe. Egyébként rendkívül régi bolsevik családból 
származik, apja, Felix Hon (?) nagy szerepet játszott a lengyel pártban, és büszkén vallotta, hogy 
nem volt lengyel felkelés, amelyben ne vett volna részt a család. Uszijevics mđr származásánál 
fogva is a párt vezető  rétegéhez tartozott. 

KÉRDEZ6: Ez önmagában nem befolyásolta volna Sztálint. 
LUKÁCS: Önmagában nem, de ő  filozófiában Mityinre -és Jugyinra támaszkodott, Jugyin pedig Sztálin 

előtt és mindenütt szolidáris volt Uszijeviccsel, és ez természetesen sokat jelentett Uszijevics 
számára annál is inkább, mert Sztálint a szoros értelemben vett iroda/mi kérdések nem ér-
dekelték. 

KÉRDEZ6: Érdemleges Uszijevics munkássága? 
LUKÁCS: Érdemleges. De lefordítva semmi sincs tőle. 
KÉRDEZ6: Tudott-e a Lityeraturnij Kritik a fokozódó sztálini nyomás idején a sztálini f ővonaltól eltérő ... 
LUKÁCS: Mi a sztálini naturalista ortodoxiát támadtuk. Nem szabad elfelejteni, hogy abban az id őben jelent 

meg Engels levele a Balzac-kérdésről, és mi felvetettük — rendkívül éles ellentétben a sztál/nlz-
mussal, de nagy baj ebből nem lett —, hogy az ideológia nem kritériuma annak, milyen egy mű  
esztétikailag, és hogy rossz ideo%giával is, amilyen Balzac royalizmusa, létrejöhet egy igen jó 
irodalom. amit mi azután úov fnrdítnttunk is hnnv Рfl .7лП  iгј  iг1 лtѓіѓїiával гЛQQ7 iглгl 1лm ;~ 



jöhet létre. Ezen a vonalon - nem is annyira én, mertén oroszul nem tudtam - például Uszijevics 
rendkívű/ élesen tđmadta a maga koгđnak politikai költészetét anélkül, hogy emiatt bebör-
tönözték volna. 

KÉRDEZб : Mennyiben befolyásolta világnézetének alakulását , hogy nyilvánvalóan észrevették : Sztálin el-
hajolt Lenin iránvvonalától? 

LUKÁCS: Azt mondhatom, én ezt teljes mértékben ignoráltam. Az irodalmi ügyekt ől eltekintve ilyen alapon 
nem avatkoztak bele a munkđba, illetőleg csak Fagyejev volt a mi ellenfelűnk, neki megengedték, 
hogy polemikusan fellépjen ellenünk, hoгzđjáгu/tak ahhoz, hogy aztđn• egy átszervezés a/ka/mával 
megszűnjön a Lityeratumij Kritik, e/lenben - noha ez nem ellenkezett Fagyejev vona/ đval -
Iefogatás/g menő  szabadságot neki velünk szémben nem adtak. Ami pedig a fílozófi đt illeti: 
abban az időben kezdtem meg filozófiai munkáságomat, és teljes ellentétben álltam a Sztálin 
által képvise/t vonallal. Hegel-könyvem akkor íródott, a harmincas évek második felében, amikor 
Zsdanov már azt mondta, hogy Hege/ tulajdonképpen a francia forradalom elleni feudális 
reakció ideológusa; és nem lehet azt állítani, hogy az én Hegel-könyvem ezt a gondolatot 
fejtené ki. Később Zsdanov - Sztálinnal együtt - az egész filozófia történetét a materializmus 
és az idealizmus harcának tünteti fel, Az ész trónfosztása pedig, amely nagyjából a vilđgháboгú 
alatt íródott, egészen más el%ntétet, a racion đlis és irracionális filozófia harcát állítja a közép-
pontba, mert igaz ugyan, hogy az irracionalisták mind ldéalisták voltak, de voltak nekik racional/á-
ta-idealista ellenfeleik is, így hát az az ellentét, amit én Az ész trónfosztásában ábrázolok, az 
megint teljesen összeegyeztethetetlen a Zsdanov-fé/e elmélettel. 

KÉRDEZD: Az ész trónfosztása a háború alatt íródott? Azt hittem, az ötvenes évek elején. 
LUKÁCS: Ekkor fejeződött be, de a kézirat legnagyobb része már a háború alatt megvolt. Megjegyzem 

még az ötvenes években is érvényes volt az a felfogás, hogy a materializmus és az idealizmus 
ellentéte az egyedüli ellentét, hiszen Az ész trónfosztását megjelenése után baloldalгól, talán 
emlékszik rá, éppen azzal támadták meg, hogy én elhanyagolom ezt a legfontosabb kérdést. 

KÉRDEZ6 : Az ész trónfosztásának egyik alaptétele , hogy nincsenek ártatlan filozófiák . Nietzsche és a még 
korábbi irracionális tendenciák is tehetnek a fasizmusról. Ilyen alapon Lukács elvtárs véleménye 
szerint Marx nem tehető  felelбssé a sztálinizmusért? 

LUKÁCS: Ha én azt mondom, hogy kétszer kettő  négy, és maga énnekem ortodox hívem, de azért azt 
mondja, hogy kétszer kettd hat, ezért én nem vagyok fele/ós. 

KÉRDEZD : Ugyanilyen joggal azt lehetne mondani , hogy Nietzsche , aki személyében valószín ű leg nem lett 
volna Hitler követője , szintén nem fele/ós azért , amit belöle csináltak. 

LUKÁCS: Megint arról van szó, hogy az ember tényleg követ-e egy teóriát, vagy sem. Ha én azzal magya-
rázom Tolsztojt, amivel Engels Balzacot, hogy disszonancia van az ideológia és a m űvészet 
között, akkor Engels bizonyos mértékig fele/ós az én Tolsztoj-felfogásomért. Ha ellenben 
teljesen kifordítom a maga mivoltából azt, amit Engels mondott, ezért Engels nem lehet fe/elds. 
A történelmi fe/elбsség a gondolatok tény/eges folytatására redukálódik. Én például tagadom, 
hogy az Engels-féle tagadás tagadása jogos folytatása volna a hegeli tagadás tagadđsának. 
Ez utóbbi tisztán logikai jellegű  kategória. Marx a párizsi kéziratokban ezt mondja: „Ein ungegen- 
standliches Wesen 1st e/n Unwesen. " (,‚Egy tárgyiat/an lény az nem-lény. ") Vagyis az olyan 
létezб, aminek nincs tárgyiassága, nem létezik. A létezés egyen/l a tárgyiassággal. Ezzel szem-
ben a hegeli logika kiindul egy tárgyiasság nélküli létbбl, és a hegeli logika elsó része arra törek-
szik, hogy a mennyiség és a minőség bekapcsolásával a tárgyiasság nélküliségb ől tárgyias létet 
csináljon. Ez csak logikai trükkökkel lehetséges, és a logikai trükkök közé tartozik, ami szerintem 
a marxizmus ontológiai vizsgálatában nagy szerepet játszik, hogy mi a logika és az ismeretelmé-
let túlbecsűlése révén kezdünk a negációnak /étformát adni, holott a negáció csak nagyon átvitt 
értelemben létforma. Nemcsak a negáció negációjáról van szó, de például általában szerepel 
minálunk a Hegeltől átvett omnis determinatio est negatio. 

KÉRDEZD: Ez Spinozától van átvéve, nem? 
LUKÁCS: Igen. De Spinozánál van értelme. Spinozánál az az értelme, hogy a dolgok akkor léteznek 

igazán, amikor leválaszthatatlan részei a szubsztanciának. Mihelyt önálló dolgokká válnak, ön-
állóságuk negálja ezt a szubsztanclális egységet. Itt tehát a negációnak van valami értelme, 
noha a Spinoza-féle szubsztancia-gondolat nélkül semmire a világon nem tudnánk alkalmazni. 
Hegel továbbfejlesztette ezt olyan módon, hogy az Anders-Seint, máslétet mint negációt defi-
niálta. Természetesen a máslétben megvan a negáció bizonyos eleme. Mondhatom, hogy az 
asztal az nem szék. De ami az asztalt asztallá teszi, az nem ez a negatívum, hanem azok a 
pozitív vonások, amelyek megvannak benne, amelyek máslétet teremtenek az asztal és a szék 
között. Én a magam plebejus modorában azt szoktam mondani, hogy ezen az alapon - omnis 
determinatio est negatio - azt is állíthatom: az oroszlán nem borotvakrém. Ez a mondat logikai-
lag kifogástalan, mert az oroszlán tényleg nem borotvakrém. De ilyen természet ű  mondatot tíz-
milliószámra lehetne mondani, és egyiknek se volna valóságos értelme, mert a máslétben a 
tagadás alárendelt mozzanat. Ősszehasonlításkor keletkezik, és itt is csak alárendelt momen-
tum, hiszen például a szék és az asztal egymáshoz való másléte teljesen pozitív dolgokból 
alakul ki, és az hogy az asztal nem szék, rendkívül alárendelt tényez б, a gyakorlati gondolko-
dásban tulajdonképpen nem is szerepet Ellenben mihelyt a valóságot tisztán logikai alapon 
akarjuk megérteni, akkor a negáció óriási szerepet kap attól függetlenül, hogy igazi értelme 
egészen elhalványodott már. Például tényleges negáció, hogyha azt mondom: kétszer kettő  
nem őt Ha azt mondom: nem léteznek sárkányok, ez is jogos negáció. De a negációk túlnyomó 
többsége nem igazi negáció a valóságban. Ha azt mondom, hogy az oroszlán nem borotvakrém, 
akkor ez egyáltalán nem va/óságos negáció, csak egy mellékesen logikus állásfoglalás tisztán 441 



KÉRDEZŐ : Értem. Ѕбt , azt hiszem , a sárkányok esetében is olyasvalamit tagadunk , aminek a valóságban 
semmi sem felel meg. 

LUKÁCS: A tagadás éppen abból állt, hogy a lét fogalmát nem lehet a hétfej ű  sárkányokra alkalmazni. 
KÉRDEZŐ : Tehát ez pozitív állítás. 
LUKÁCS: Ha a krokodilra lehet alkalmazni ezt a meghatározást, a hétfej ű  sárkányra nem, akkor a „nem" 

valóban jelent valamit. Csakhogy még valamit el szoktak felejteni, amikor túlfeszítik a negációt: 
hogy a praktikus életben minden negáció állítást tételéz fel. Ha én azt mondom, hogy republi-
kánus vagyok, akkor ezzel azt állítom, hogy nem akarok királyságot. Ez nem ugyanaz, mint hogy 
nincs hétfejű  sárkány, hiszen a királyság: létezik. Az emberi cselekvésnek az a sajátossága, 
hogy az eltüntetés, a rombolás éppen úgy a munkához tartozik mint maga a munka. Ha én 
köbaltát készítek, elkerűlhetetlenül le kell csiszolnom arról a baltáról k ődarabokat, és ez a lecsi-
szolás természetesen negatív tevékenység, mert a lecsiszolt kódarabot egyszerűen eldobom, 
és nem törődöm tovább velük. Egyszóval a cselekvésben van egy negatív elem, de ez nem 
azonos a logikai tagadással. A logikai negáció azt mondhatja a legvégletesebb esetben, hogy 
valami ne legyen, vagy valami nincs. De ha az eredeti kódarabról köveket csiszolok /e, hogy 
kőbaltát készítsek, ebben sem a „nincs", sem a „ne legyen"... 

KÉRDEZŐ : A „legyen" domináns. 
LUKÁCS: A „legyen" a domináns. 
KÉRDEZŐ : Legfeljebb úgy lehet a „ ne legyen -t kifejezni , hogy „ ne legyen ez a kб  gömbölyű , hanem legyen 

éles". 
LUKÁCS: Csakhogy a dolognak az a lényege, hogy „legyen éles", mert a „ne legyen gömböly ű " mellett 

még mondhatnám azt is, hogy ne legyen elliptikus, ne legyen parabolikus, és mondhatnék 
még millió ilyen dolgot, amivel egy fél kőbaltát sem lehet meghatározni. 

KÉRDEZ6: Ezek után visszakanyarodva Az ész trónfosztására hadd kérdezzem meg: Lukács elvtárs nem 
érzi-e ma a m ű  hiányosságának , hogy nem bírálja azt a fajta irracionalizmust , ami a sztáliniz-
musban alakult ki, például a vezérkultuszra gondolok , ami kétségkívül irracionális mozzanat, 
vagy... 

LUKÁCS: A szt ѓliпizmusban filozófiailag hipperracíonalizmus uralkodik. Amit maga irracionalizmusnak 
nevez„ az a hipperracíonalizmus egy formája. Schellingtól kezdve a német filozófiában - K/erke-
gaard-t is beleszámítva - a racionalizmussal ellenkez ő  tendenciák kapnak nyomatékot, ezek-
nek tulajdonítanak valóságértéket. Sztálinnál a racionalizmus kap olyan formát, amelyben vala-
miféle abszurditásba megy át, de az abszurditás szélesebb fogalom és más is, mint az irraciona-
lizmus. 

KÉRDEZB : Nem tartozik valamiképpen hozzá ez is az ész lerombolásához , trónfosztásához? 
LUKÁCS: Soha nem vontam kétségbe, és mindig állítottam is, hogy a sztálinizmus a Zerstörü лg der Ver-

nunft egy fajtája. Én csak nem tartanám helyesnek Sztálint ott kritizálni, ahol valami hasonlósá-
got lehetne fölfedezni mondjuk esetleg Nletzschével, mert ezzel sohasem jutunk el a sztáliniz-
mus igazi lényegéhez. A sztálinizmus igazi lényege szerintem az, hogy a munkásmozgalom, 
a marxizmus praktikus jellegét elméletileg fönntartva a praxisban nem a dolgok mélyebb be-
látása szabályozza a cselekvést, hanem a cselekvés taktikájához konstruáljuk hozzá a mélyebb 
belátást. Marx és Lenin számára adva volt a társadalmi fejl ődés alapvető  vonala, amely egy 
bizonyos irányba halad. Ezen az alapvető  vonalon belül adódnak minden korszakban bizonyos 
stratégiai problémák. Ezeken belű/ merülnek fel a mindenkori taktikai problémák. Sztálin ezt 
a sorrendet megfordította. 0 a taktikai problémát tekintette primernek, és a teoretikus á/ta/á-
nosításokat ebből vezette le. Például Sztálin a Hitlerrel való paktum megk őtésekor helyes 
taktikát folytatott Hitlerrel szemben, de ebb ől azt az egészen hamis teoretikus feltételezést vonta 
le, hogy a második világháború hasonlít az elsőhöz, vagyis a Liebknecht-félе  Dег  Fu nd steht im 
eigenen Land" („Az ellenség a saját országunkban van') érvényes a franciák és az angolok 
Hitler-ellenes védekezésére is, ami nyilvánvalóan nem igaz. Az orosz politikának most is az 
a nehézsége, hogy egyetlen kérdésben sem veti föl, világtörténetileg mi a dönt ő  a fejlődés 
szempontjából, hanem bizonyos taktikai kérdésekből indul ki - gondoljon az Izrael-Egyiptom 
konfliktusra -, és tisztára nagyhatalmi taktikából vezeti le azután, hogy az egyiptomiak szocialis-
ták, az izraeliek pedig nem azok. Holott egyik sem az, természetesen. 

KÉRDEZб : Lukács elvtárs felfogása az elmélet és a taktika megfordításáról feltétlenül helytálló. De azt 
hiszem , a szuperracionalizmus , amelyről most beszélt , nagyon sok ponton közönséges irracio-
nalizmusba csapott át . Például, hogy mást ne mondjak , abban , hogy a világtörténelmi bölcses-
ség megszemélyesül . Nemcsak Sztálin alakjában, hanem akár a párt mindenkori taktikájá-
ban üs... 

LUKÁCS: Nem kétséges, hogy a túlfeszített rációban bizonyos átcsapási /ehet őség van az irгáció felé, 
mert a ráció mindig konkrét dolgokra vonatkozik. Ha e,konkrétság elvont vonásait túlfeszíteném, 
akkor eljutok egy olyan pontra, ahol a régebbi racionális összefűggés racionalitása megszűnik. 

KÉRDEZ6 : Lukács elvtárs egy régebbi beszélgetésünk során a szükségszer űség kategóriájával kapcso-
latban mondta ezt. A szükségszer űség túlfeszítése végeredményben teológiához vezet. 

LUKÁCS: Az a véleményem - és azt hiszem, ez egybevág a modern természettudomány felfogásával  is-,  
hogy a klasszikus értelemben vett szükségszerűség csak a matematikában létezik. A való-
ságban azt kell vizsgálni, hogy a benne lezajló irreverzibilis folyamatok lefolyásának mekkora 
a valószínűsége. Ha például egy gép funkcionálási valószín űsége 99,8 százalék, akkor én 
úgy dolgozom vele, mintha az szükségszeгú volna. Elhanyagolom a 0,2 százalékot, holott 
teoretikusan nem szükségszerűségről, hanem csak egy 99,8 százalékos valószínűségről van 
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szerűségeknek fogjuk fel. Azt hiszem, a szükségszerűség a maga klasszikus értelmében 
a valóságban nem is fordul elő. 

KÉRDEZŐ : A sztálinizmust nem jellemezte filozófiailag a szükségšzer űség túlhajtása? Például ha azt állítják, 
hogy a forradalom gy őzelme, pontosabban a cárizmus leverése és a kisajátítások ennyi és ennyi 
idő  alatt szükségképpen elvezetnek a szocializmushoz, ez végeredményben a szükségszer űség 
olyan túlhajtása, amely már az irracionalizmussal érintkezik. 

LUKACS: Az ész trónfosztásában én az irracionalizmus egy specifikus formájával foglalkoztam. A sztálini 
felfogásban is megvan a túlfeszített sz űkségszerűség, ami értelmetlenné válik, és ez az é гtel-
metlenség érintkezik bizonyos mértékig az lrrac%nalLmussal, de nem hiszem, hogy ez fontos 
volna a dolog megértése szempontjából. Ez mellékmotívum. 

KÉRDEZŐ : És mi a lényeges motívum, ha a sztálinizmus filozófiai gyökereit kutatná? 
LUKÁCS: Azt hiszem, mindenekelőtt nagyon fontos (és enélkül ez a torzulás nem volna lehetséges), hogy 

Engels és nyomában némely szociáldemokraták a társadalom befolyását illetően a logikai 
szükségszerűség álláspontjára helyezkedtek, szemben azzal a valóságos társadalmi össze-
függéssel, amelyről Marx beszél. Marx tulajdonképpen mindig azt mondja, hogy valamely adott 
munkarendszerre az illető  társadalom X emberei X-fileképpen reagálnak, és ebb ől az X-féle 
reakcióból szintetizálódik a társadalomban végbemenő  folyamat. Ez már ipso facto nem lehet 
szükségszerű  abban az értelemben, ahogy kétszer kettő  négy. 

KÉRDEZŐ : Milyen munkákat írt még szovjetunióbeli tartózkodása idején? 
LUKÁCS: A realizmus történetéről szólót; aztán kiadtam egy könyvet, amelyben teoretikus kérdésekr ől 

van szó, aztán egy esszégyűjteményt Goethéről, Balzacról, Tolsztojról és így tovább. Ennél 
több könyvet nem adtam ki, nagyon sok cikket írtam, de például A történelmi regény megjelen-
tetése Oroszországban lehetetlen volt, holott benyújtottam egy kiadónak. 

KÉRDEZŐ : A Hegel-könyv sem jelent meg. 
LUKÁCS: Engem ugyan a nagy hullámokban nem fogtak le, de a kiadók szemében gyanús jelenség voltam. 

Nem úgy gyanús, mint hogyha ellenség lennék, hanem mint olyasvalaki, aki nem követi 
aFagyejev által előírt marxizmust. 

KÉRDEZŐ : Ha már újra szóba kerültek ezek a lefogási hullámok: Lukács elvtárs hogyan tudta ezeket 
a pereket ideológiailag feldolgozni? 

LUKACS: A pereket szörnyűségeknek tartottam, és csak azzal vigasztaltam magam, hogy azt mondtam: 
mi ma Robespierre mellett vagyunk, holott ha a Danton-pe rt  jogi szempontból vizsgáljuk meg, 
akkor az nem volt sokkal jobb a Buharin-pernél. A másik vigaszom az volt — és ez a dönt ő  
momentum - ebben az időben az volt a legfontosabb kérdés, hogy Hitler elpusztuljon. Ezt 
nyugatról nem lehetett várni, csak a szovjettdl, és SZtálin volt az egyetlen létező  Hitler-ellenes 
hatalom. 

KÉRDEZŐ : Akkori felfogását osztja ma is? És ha igen, akkor milyen mértékben? Nem általában Sztálinról, 
hanem a perekrő l kérdem. 

LUKACS: A perekkel kapcsolatban, ha akartam volna se csinálhattam volna semmit. Egyetlen pillanatig 
lehetségesnek látszott, hogy kimenjek Amerikába, de ezt nem akartam. 

KÉRDEZŐ : Nem a személyes fellépés lehet őségére vonatkozott a kérdésem, hanem arra, hogy mai felfo-
gásával egybevág-e az a mód, ahogy akkoriban megmagyarázta a pereket. 

LUKÁCS: Annyiban másképp látom a helyzetet, hogy Sztálinnak semmi szüksége sem volt ezekre 
a perekre. A Buharin-perrel teljesen elintézte az el%nzéket, és a nagy lefogatási hullámból 
politikailag semmilyen haszon nem származott A Buharin-per után teljesen ki volt zárva, hogy 
bárki is föl merjen lépni Sztálin ellen, de Sztálin tovább folytatta taktikai vonalát, az emberek 
megfélemlítését. Ebből a szempontból a pereket fölöslegeseknek tekintem. 

KÉRDEZŐ : Szerintem a perekkel nem er ősítette, inkább gyöngítette a Szovjetuniót. Mindenekel őtt a katonai 
perekre gondolok. 

LUKACS: Katonai perekkel kezdődött ez a folyamat, és én azt hiszem, Sztálinban élt az a dilettáns felfogás, 
hogy az egyik katona nyugodtan behelyettesíthet ő  a másik katonával — ezt a nézetét a háború 
e%jén feladta: a börtönből hozatott ki tábornokokat. 

KÉRDEZŐ : A háború elején elszenvedett katonai kudarcot nyugaton, ahol e kérdésnek nagy irodalma van, 
annak tulajdonítják, hogy a tapasztalt szovjet vezérkart teljes egészében letartóztatták el őbb. 

LUKÁCS: Ez összefügg a Sztálin-féle mentalitással. Mivel Sztálin taktikailag szükségesnek tartotta a né-
metekkel való megegyezést, jobban bízott ennek szilárdságában, mint ahogy az megérdemelte 
volna. 

KÉRDEZŐ : Az emigránsok egyetértettek ebben Sztálinnal? 
LUKÁCS: Én nem. 
KÉRDEZŐ : Mindig szkeptikusan nézte ezt? 
LUKACS: Én mindig szkeptikusan néztem. 
KÉRDEZŐ : Egyszer a perekkel kapcsolatban azt mondta Lukács elvtárs: önmaguk számára azzal tették 

elfogadhatóvá őket, hogy a német veszély idején minden er őt egyesíteni kell, és végeredmény-
ben mindenki, aki a központi vezetés ellen lép fel, gyöngíti a Szovjetuniót. Ha jól emlékszem rá, 
azt mondta, hogy noha a perek tényanyagát nem hitték el, magukat a pereket ideológiailag, 
pontosabban taktikailag nem helytelenítették. 

LUKÁCS: Nem lehetne mondani, hogy taktikailag nem helytelenítettük, taktikailag mi semlegesek voltunk. 
lsmétlem: ha Sztálin Trocklj ellen Robespierre-nek a Danton ellen viselt fegyverzetét használja 
fel, akkor ezt nem lehet tekintetbe venni a mai körülmények között — tudniillik az akkori körülmé-
nyek között —, amikor az a kérdés, hogy Amerika melyik oldalon avatkozik majd be a háborúba. 

KÉRDEZŐ : Mai szemmel is helyesnek találja a Robespierre—Danton, Sztálin—Buharin párhuzamot. 448 
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LUKÁCS: Nem tartom helyesnek, de érthetőnek tartom egy az akkori Oroszo гszđgban élő  magyar emig-
ráns szempontjđból. 

KÉRDEZ6 : Ha ma ideológiailag kellene kritizálnia ezt a párhuzamot , mib81 indulna ki? 
LUKÁCS: Abból indulnék ki, hogy Danton természetesen sohasem  volt  áruló, és sohasem adta fel a köz-

társaságot, ahogy ezt Robespierre đllította róla. Ez a perekben szerep/ó emberek vonatkozás đ-
ban nem đllt fenn ilyen kétségtelenül. 

KÉRDEZ6 : Mert a perekben maguknak kellett magukat árulóknak mondaniuk . Buharinnak is magáról kellett 
állítania ezt. Ez szörny ű  különbség ; de csak morális értelemben. 

LUKÁCS: Ez csak morális különbség, de Buharinгбl nem beszélek, mert én őt rendkívül tisztességes 
embernek tartom, csak rossz manхistđnak, ami nem ok a kivégzésre. De Zinovjev és a többiek 
гeпdkívű/ sokat tettek abban az irányban, hogy a Sztálin-féle irányzat uralomra jusson. 6k 
a saját cselekvésűk áldozatai. 

KÉRDEZ6: És mi volt ebben Trockijnak és a kivégzett trockistáknak a szerepe? 
LUKÁCS: A trockistákat nagyon kevéssé ismertem. Magát Trockijt a Ill. kongresszusról, és nekem 

egyá/talán nem  volt  szimpatikus. Nemrég olvastam Gorkij uto/sб  leveleinek a kötetében, hogy 
Lenin egyszer ezt mondta: Trockij nagy érdemeket szerzett magának a polgárháborúban, 
és így tovább, 6 hozzánk tartozik, de nem a mienk, van benne valami rossz vonđs Lassalle-ból. 
Ezt a hasonlatot abszolúte osztom. 

KÉRDEZ6 : De azt hiszem , szemben Kamenyev-Zinovjev-féle társasággal , Tгockijtól és munkatársaitól 
- például Joffetól, aki öngyilkos lett - nem lehet elvitatni , hogy forradalmárok voltak. 

LUKÁCS: Kamenyev és Zinovjev a forradalom utđn đta/aku/tak büгokгatákkđ. Trockij közvetlen követőinél 
még nem jđ tszódott /e ez a processzus. Én azoban nem tettem nagy különbséget, mert Trockijt 
és a trockistákat nagyon nem szerettem emiatt a Lassalle-motívum miatt. 

KÉRDEZ : És Trockij írásait? 
LUKÁCS: Trockij гendkívű/ szellemes és okos író. Mint politikust, mint politikai teoretikust semmire sem 

becsülöm. 
KÉRDEZ6: És mint történészt? Az 1905. és 1917. évi forradalomról írott történeti munkáit? 
LUKACS: Ezt nem tudom megítélni. Mindenesetre az egész trockizmust (most ideértve Zinovjevet, Kame-

nyevet és Buharint is) abban az időben nem lehetett másképp felfogni, mint módot arra, hogy az 
amerikai és az angol közvélemény a Szovjetunió ellen forduljon a Hitler-ellenes harcokban. 
Jellemző, hogy Ernst Bloch úgyszólvđn ugyanezekkel a szavakkal tagadta meg Ameríkđban, 
hogy szolldaгlzáljon Trockljékkal. 

KÉRDEZ6 : Lukács elvtárs megítélése szerint tehát Trockijék fellépése többet ártott az amerikai közvélemény 
szemében a Szovjetuniónak , mint a perek? Nekem az az érzésem , hogy a perek ártottak többet. 

LUKÁCS: Ezt nem lehet így mérlegre tenni;  Egyáltalđn nem kérdéses, hogy a perek ártottak. Az is kétség-
telen, hogy puszta létük ártott. Ugy gondolom, itt egy nagy komplexummal állunk szemben: az 
egész sztálini vezetés kérdése volt szóvá téve, az, hogy a sztálini vezetés nem hoz-e rosszabb 
diktatúrát, mint amilyet Trockljék hoztak volna. Erre a kérdésre mi természetesen azt feleltük, 
hogy nem. 

KÉRDEZ6: Értem. Csakhogy itt nem az volt végig a kérdés, hogy Sztálin-féle vagy Trockij-féle diktatúra 
kell-e. Mert lehet, hogy Trockij rossz gyakorlati politikus és rossz ideológus volt a húszas évek 
közepéig , de - lehet, hogy kényszerb б l , lehet, hogy bizonyos fajta taktizálásból - késбbb 
saját hibáiból is sok mindent belátott és... 

LUKÁCS: Nem vonom kétségbe, hogy Trockij гeпdkívű/ becsületes ember volt, tehetséges politikus, kiváló 
szónok, és így tovább. Én csak azt mondom, hogy mindezzel együtt sem válhatott Sztálinnak 
olyan rivđlisđvđ, akit a nyugat és a kelet egyarđnt elismert volna mint riválist. És ne felejtse e l,  
hogy Trockijt nem lehetett összeegyeztetni azzal a Sztálin-féle vonallal, amely egyedül tudott de 
facto ellenđllni Hitlerrel szemben. Mert az igazi ellen đllđs kezdete a Sztálin-féle paktum volt. 

KÉRDEZ : Lukács elvtárs a háború elején , a német el6renyomulás idбszakában elképzelhet őnek tartotta 
a német gyбzelmet? 

LUKÁCS: Nem. Nem. Én egész idő  alatt bíztam abban, hogy Oroszország, amely egyszer már meg-
semmisített egy Hitlernél nagyobb embert Napóleont, meg fogja semmisíteni Hitlert is. 

KÉRDEZ: Ez tehát els бsorban egy Oroszországba vetett bizalom volt? 
LUKÁCS: Oroszországba vetett bizalom. 
KÉRDEZ6: És hogy a szövetségesek végül is ide csatlakoztak... 
LUKÁCS: Tényleg fontos kérdés volt, hogy a szövetségesek hova csatlakoznak, mert ha Anglia és 

Amerika Hitler mellé állt volna, akkor nem tudom, hogyan végz ődött volna a háború. Igy, az 
angol-francia-amerikai tđmadásokkal együtt a mérleg Hitler ellenfeleinek oldalára billent. 

KÉRDEZ6 : Az emigráció tagjai általában véve bíztak az orosz gy őzelemben , vagy pedig létezett a körükben 
valamiféle defetizmus? 

LUKÁCS: Létezett a defetizmus, egy erds defetizmus. 
KÉRDEZ6 : Magyar körökben vagy általában? 
LUKÁCS: Magyar körökben. De jellemezte például Bechert is: nagyon gyáva és impresszionisztikus ember 

volt. 
KÉRDEZ6 : Mikor alakult ki trockizmus -ellenes állásfoglalása? 
LUKÁCS: A Filozófiai Intézetben dolgoztam, és álláspontomat az határozta meg végérvényesen, hogy az 

orosz filozófia egyértelmű  és egységes fronton volt Hitlerrel szemben, csak a trockisták voltak 
ellene, ennélfogva én a trockisták ellen voltam. 

KÉRDEZ6 : A trockisták mi ellen voltak pontosan? 
LUKÁCS: A trockisták ellenezték a Hitler-ellenes e дvségfrontot. 



KÉRDEZб : Érdekes. Maga Trockij is ellenezte? 
LUKÁCS: Nem tudom. 
KÉRDEZŐ : Mert úgy emlékszem, Trockij a Szélin-paktum el бtt — persze talán taktikai okokból — rettentбen 

élesen támadta Sztálint, el бre megjósolta, hogy még Hitlerrel is szövetkezni fog. 
LUKÁCS: A Hitlerre/ való megegyezés el őfeltéte% volt annak, hogy Hitler t đmadja meg Angliát és Francia-

országot, ezzel egy európa/ háborít Idézzen el б, és ebben az európa/ háboгíban aztán ezek az 
államok és még Amerika is többé-kevésbé megbízható szövetségesei legyenek a Szovjвtuniбnak. 

KÉRDEZ: A háború elsó szakaszában Lengyelország, a balti államok és Finnország ügye nem váltott ki 
ellenérzést a Szovjetunióban? 

LUKÁCS: Ezek az ügyek mind ellenérzést váltottak ki. Olyan ember, legalábbis az á/ta/am ismert emigrá-
ciбban, kettó sem volt, aki reggel azzal kelt fel, hogy én Sztálin mellett vagyok, és azzal feküdt li 
este, hogy én Sztálin mellett maradok. Megint más kérdés, hogy az ember, bizonyos gondolkodás 
után, rájött arra, hogy ez a sztálini politika európai szövetségeseket alakít ki Hitler ellen. Ez intel-
lektuális felismerés volt, nem pedig az emigráció spontán érzése. 

KÉRDEZ: Most olvastam Malraux egy nyilatkozatát, amelyben Malraux elmeséli, Buharin a 30-as évek 
elején séta közben elmesélte neki — mindenféle Sztálin-ellenes szemrehányás és vád nélkül —, 
hogy Sztálin politikájából következik a személyi — diktatorikus hatalom teljes kiépítése. Engem 
például — mondta Buharin —, engem ki fog végeztetni. Malraux szerint ez egyszerú ténymegálla-
pításként hangzott. Csakugyan lehetett-e abban az id бben érezni vagy tudni, hogy az ese-
mények ebben az irányban haladnak? 

LUKÁCS: Nagyon könnyen e/képze/hetó, hogy Buharin, ez a régi kommunista, akinek a frakcióharcokban 
sok-sok évi tapasztalata volt, és aki jól ismerte Sztálint abból az id бből, amikor még Sztálin 
egészen kis ember volt, hogy egy ilyen ember e/бre látta ezt. 

KÉRDEZ: Emlékszik Lukács elvtárs Sinkó Ervin könyvére az Égy regény regényére? 
LUKÁCS: Igen. 
KÉRDEZ: Sinkó nem volt valami bölcs mozgalmi ember, de regényéb б l — melyet persze utólag írt, de 

egykorú naplójegyzetekre támaszkodva — az derül ki, hogy 1934-35-ben, amikor elkezd бdik 
a regény, a közhangulat Moszkvában az irodalmi és mozgalmi körökben egyértelm űen azt jelez-
te, hogy ez a borzalmas folyamat feltartóztathatatlanul halad tovább. Nem tudom, mennyire lehet 
ezt Sinkó szubjektív... 

LUKÁCS: Biztos szerepet játszott itt Sinkó szubjektív helyzete is, de Moszkvában természetesen nem élt 
olyan, ép ésszel és egészséges öt érzékkel rende/kezó ember, aki ezt ne vette volna tudomásul. 

KÉRDEZ: Találkozott Moszkvában Sinkóval? 
LUKÁCS: Nem. Sinkó úgy jött Moszkvába, hogy Romain Rolland ajánlotta be Kun Bélának és a Komintern-

nek. És mivel én Kun Bélával és a Kominternnel igen feszült és rossz viszonyban voltam, nem 
akartam Sinkбval.találkozni. Felhívott engem, és megkérdezte, hogy mikor találkozhatunk. Én 
azt feleltem erre, hogy nem találkozhatunk. Attól tartottam, hogy Kunnal összejátszva ketten ki 
fognak valamit agyalni ellenem. 

KÉRDEZ: Teljesen jogos gyanú volt, de Sinkó esetében... 
LUKÁCS: Sinkó esetében véletlenül nem volt jogos a gyanú, de ért tu/a őonképpen ma se bánom, hogy ezt 

a gyanút kifejezésre juttattam, mert ez reális probléma volt. En nem polemizáltam a B/um-tézisek 
kritikđja ellen, hanem úgy védekeztem, hogy visszavonultam az összes magyar ügytóL (gy 
aztán Sasék* számára (és késóbb Kun szđmđra is) megszűnt a reális ok, hogy hadakozzanak 
a B/um-tézisek ellen, így hđt amikor Kun a V/l. kongresszus utđn megbukott, és én visszakerű/tem 
a magyarok közé, mđr senki sem beszélt a tézisekről, mindenki elfelejtette dket. 

KÉRDEZ: Ebben az idбben nem is érintkezett magyar barátaival? 
LUKÁCS: A régi barátaimmal igen, de ezek k őző/ nagyon kevés volt Moszkvában. Ott élt Hamburger Jenő, 

vele érintkeztem (ó fizette be havonta jđrulékomat a magyar klubba); de teljesen privátim, és 
a magyar ügyekhez neki semmi köze sem volt annđ/ kevésbé, mert hiszen ez volt az a korszak, 
amikor Sasék bukđsa után Kunnak sikerű/t a volt Landler-frakció legjobb embereit (kőztük 
például Révait) megnyerni a maga vonala számára (Révainak erról aSas-rezsimr ől a /ehetб  
legrosszabb véleménye volt). Emlékszem, Gertrud mesélte nekem — mert Gertrud Bécsben volt, 
amikor Révait hazakommandíгoгtđk Pestre —: az utolsó este ta/đ/koztak, és Révai — majdnem 
szó szerint idézem — azt mondta Gertrudnak, hogy az egész lemenetele nagyon rosszul van 
előkészítve, és majdnem biztosra veszi, hogy hamarosan /e fog bukni. Ellenben az a véleménye, 
hogy jobb Pesten börtönben ülni, mint Sasék alatt magyar mozgalmat csin đ/ni. 

KÉRDEZб : A háború alatt hol tartózkodott? 
LUKÁCS: Egy évig Taskentban, aztán Moszkvában. 
KÉRDEZ: Taskentban mit csinált? Dolgozott? 
LUKÁCS: A moszkvai írók ki voltak vezényelve Taskentba, és úgy éltünk ott, ahogy tudtunk, részt vettünk 

mindenféle dolgokban, és nem is vettünk részt bennük Nekem Faég igen jó dolgom volt ott, mert 
A/exej Tolsztoj járt az írószövetség küldötteként Taskentban, ismert engem mint külföldön neves 
írót, ennélfogva belefog/a/t engem az elitbe. Egyébként talán csak egyszer találkoztunk egypár 
percre, de annak semmilyen Je/entósége nem volt. 

* Sas: Serényi Sándor 
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KÉRDEZ6: Taskentban voltak még magyarok? 
LUKÁCS: Hogyne, rengeteg. 
KÉRDEZ6: Mindenütt rengeteg magyar van, az egész világon. Még egy családi kérdés: úgy tudom, Jánossy 

Ferenc is le volt tartóztatva. 
LUKÁCS: Igen, de tó/em teljesen függetlenül. 
KÉRDEZ6: 0 már dolgozott a Szovjetunióban? 
LUKÁCS: Már tíz éve dolgozott egy üzemben. És elkövette azt a hibát (ma már ő  is elismeri), hoav amikor 

kitört a háború, és az üzem legnagyobb részét kitelepítették Nyugat-Szibériába, s az „,berek-
nek csak kis része maradt Moszkvában, đ  az otfmara_dá_ s mellett döntött. Ha kiment volna Sz/bé-
rlába, soha nem fogják /e. 

KÉRDEZ6: Meddig volt letartóztatásban? 
LUKÁCS: Évekig. 1945-ben szabadult. Amikor az én hatvanadik születésnapomat ünnepe/te a párt, Varga 

Jenó odajött hozzánk, és felajánlotta, hogy interveniál Ferkó ügyében, csak írjak neki egy leve-
let. Akkoriban jött a hír, hogy engem odahaza megválasztottak képviselőnek Lehetetlen állapot 
volna, hogy mialatt én Magyarországon képv/seló vagyok, ő  ott internálótáborban legyen, így 
aztđn megírtam ezt a levelet... 
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szabados 
györgy 

a 
másik 
se penyő  

(vallomás bartókról) 

Minden időnek voltak példaképei. 
Azt is mondhatjuk, egy kor a példaképeir ő l is meg-
ismertetik. 
Ha nincs példakép, vagy ha silány, úgy az az id ő  is 
semmilyen, mert az ártatlan fiú lesi az apját, az ifjú 
ember a jó képzelgéseibe ill őt: a nagy embert ter-
mészettörvényszerűen, s ha mindez nincs, vagy —
mondom — a példakép üres, papírmasé, habzás, úgy 
mindezt megette a fene: a törés, a hiány bekövetke-
zik. 

S a mi időnkben ez be is következett. 
Az a mindent masszába daráló erőgépezet, amellyel 
legújabb korunk a valódi megváltást ígérte, elvégezte 
kérlelhetetlen körforgásait beleaprítva, áztatva, gyö-
möszölve, kellő  elődarabolással a gy ű lölt jóhiszem ű -
séget, megadta a történelemnek amib ő l él, a por-
cogó-roppanású, inaszakadt ideálok fasírt-fonatait, 
és mindenekfölött az élet életben maradását, mint 
legféltettebb emberi gondot és legf őbb emberi téve-
dést az amúgy is túlszaporodásban. 

Pedig a legkövetelőbb igény épp ez a magasra tartott 
ember-ideál lenne, ha volna, hiszen agyonvigyázott 
lelkületünk mélyén valójában ma is csak ezt tisz-
teljük és szeretjük igazán. Én makacsul — több nagy 
szellem-alak érintése mellett — Bartókban éppen azt 
a józan megkísértettséget kedvelem (és hozzá f űződő  
öröm mellett lankadatlanul példázom), ami minden 
emberi élet mesebeli válaszútja el őbb-utóbb, s amely-
nek ő  jó és sírig h ű  „vándora" volt egy őrült világ 
diktálta bujdosásban. 

Nem lehet ugyanis ma már nem észrevenni, hogy 
zenei meg nem értettsége, gyökeres élete és lombos 
elkötelezettsége milyen platáni jelenség az Eiffel-tor-
nyos, Los Alamos-os, lépeget ő  exkavátoros mag-
talanságban. Talán a héber mítoszok, a zen szabad-
ság-törvényes koncentratúrája, a hóesés, az imád-
ságos átkok sokkultúrás halhatatlansága hasonlít-
ható csak élete művéhez,-  nagy válaszához — talán 
a híd (a HÍD) a japáni képeken, melyek mindegyike 
valójában köztes dolog, megfoghatatlan, megmér-
hetetlen, mert nem id őben álló talmi állapot, hanem 
funkció, „csak" funkció, a funkciónak itt „törvény"-es 
értelmében persze: a kell ő  kötés az ember és a világ, 
az ember és a jóakarat, az ember és az ember között. 

Amikor kamaszkoromban először láttam rajzot Róla 
— egy német konštruktivista ceruzából —, K őrösi Cso-
ma Sándor jutott az eszembe. A t űzdelt,  mértanba 
abroncsolt arc zsíros tibeti tea-illatot, sok pokrócos 
deszka-álmot, fekete-sárgába fagyott sugár-küll ős 
eget tapasztott köréje szellem-otthonnak képzele-
temben, azt hittem, már sokszor láttam, régóta isme-
rem. Ma már tudom — ha a rajzoló ezt valószín ű leg 
nem is —, hogy lelke mélyén valóban ilyen bels ő  kö-
zegben, ilyen cellás aszkéta-létben élhetett; nem-
csak mert e (nem galambszín, hanem sz(Irke, nem 
vérpiros, hanem vörös, nem tengerszín, hanem kék) 
művégtagos művilágunk horror-ringlispiljeit már el ő -
re, mélyen és végképp megutálta —úgy igaz, !ehet az 
is! —, de inkább a szemlélet és hallomás magasáért, 
a választott jó út makacs látása végett, és az egyet-
len életrevaló gondolatért: az irgalmat megsokszo-
rozó teremtés vállalt kötelessége okán. 

Krisztusi a kérdés, és rubljovi a felelet. Atyám, atyám, 
miért hagytál el engem?! Amikor elhagynak mindenek 
és a mindenek mindeneket odahagynak. És mégis: az 452 



a bűnös, aki a dolgát nem teszi. S mert nagy, végtelen 
nagy az ínség, végtelen nagy a dolog is, amit tenni 
kell, a hiány, amit be kell tölteni. Igy hát igen nagy 
bűnös, akinek kiszabatik, aki tehetné, de immár ő  
sem teszi; akinek van, de nem tölt bort a fölkínált 
kehelybe. Magányossága akkor oldódhatott csak, 
mikor e rubljovi választ magában újra, s újra az élet 
elébe tette. Szegény ember volt voltaképp, sokat 
sose vitt, nem is vihetett. Nem cipekedte az új-
gazdaság földi-mennyország gönceit. Az ilyen em-
bernek odabenn nagy a terhe. Szinte hihetetlen 
a tehetsége mellett a lelki er ő , amivel képes volt 
összetartani teremtésének szempontjait. Teremtést 
mondok újra, mert ha csak a szabályok illesztéseire 
gondolok is műveiben, a belő lük fölzendülő  hangzás 
sokszorta több, mint próbatétel — mer őben újszer ű , 
bízó jelenség, világosság és közeg Európa évszá-
zadai fölött, tágassága pedig más szóval nem is 
érzékeltethető . 

Világa ezért abszolút érték ű , minden hiányt betöltő , 
természetes törvényben álló és teljes —ezért lesz 

egykor kort mentő  lelet. Hangjai ezért feszesek: 
benső  állapotát élet-halál tétként töltötte ki egy kul-
túra letéteménye és újjászülettetése, ami számára —
kimondatlanul is, de m űvei által hitelesen az élet 
egyetlen értelme volt. Ő  maga ezért bírta ki végtelen-
ségig finom idegrendszerével ezt az elbarbárosodott 
életet, és dacolt öreg napjaiban már szinte némán, 
kipergetett népe sorsában fakuló vérével maga is 
osztozva. 

Végül is hitt, hinnie kellett a megméretés jó eredmé-
nyében; az értelmetlenséggel, a gonoszsággal, a 
bomlással, a nihillel, ez aljassággal és meggyalázni 
akarással hatalmasan hatalmaskodó hazug világgal 
szembeni Másik Serpenyő  általa is telerakott „ súlyá-
ban" . 
Ami — micsoda fatális közbotrány most és mindörök-
ké! — szellemi természet ű  (ellentétben a rosszindula-
tot tablettákkal gyógyítani akaró kísérletekkel). 
Végül is azt hagyta itt nekünk — hála soha be nem 
hódolásának —, amiről panaszosan azt hitte, halála-
kor viszi el: a „teli poggyászt"! 
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dun derski 
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az 
árny 
anatómusa 

jaj mennyi mindennapi nyilvánvalóságot kell beis-
mernünk 
reggeli és a többi ételek higiénikus víz és a szerelem 
éjszakai szőrtelenítő  szere 
jaj mennyi szót kell beismernünk 

vagy az asztalnál 
meghallgatnunk munka alatt esetleg az ágyban 

mennyi 
általánost és nélkülözhetetlent 

mennyi egyértelmű  és 
pontos 

igét mel%knevet főnevet sa-tőb-bi-név-nevet 
kifogástalan grammatikája a létezésnek 

az önkiszolgálóban ön-nő  
az éléstárban-vacsora 
a szobában-én 

a jelenlét és távól/ét mennyi azonos példája az árny 
anatómusa számára 
amikor verset olvas a kő/tő  a mikrofon előtt 

lejjebb 
valamivel 

alant 
lüktet a szíve és az érzékenyebb fül 

felfoghatja a szavak között szétszórt vérkeringés 
zaját 

amikor a költő  verseit olvassa 
hangja 	behor- 

pasztja a mikrofon membránját 
a türelmes szavak el-

jutnak az erősítőig a magán- és mássalhangzók el-
rendezkednek a megfelelő  sorrendben és velük 
együtt felerősödnek a cezúrák is és a vágy hatalmas 
impulzusaivá növekednek 

száz meg száz méterгe a 
transzformátorban szédületesen növekszik kiszéle-
sedett és kibővített sikolya 

felfűzött küzdelme 
eljut 	a 

hangszórókig és az álmok hullámai az olvasott szö-
veghez hasonlóvá alakulnak 

amikor a költő  beszél 
szokatlanul remeg a membrán és tágulnak a felgyü-
lemlett bajok 

a másik oldalon pedig azok a kedves lé-
nyeknyájas olvasók 

kellemetesen nyüzsögve rekon-
struálják a leveg-őben 

a fülben és rögtőn alatta itt 
(a-füla-latt) fájdalmas értelmét e mikrofon elé járulás- 
nak 
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strukturalista 
szerelem 
az első  pillantásra 

mikor 
majd 
atomerőművet 
építsz 

mikor majd atomerőm űvet építsz 
legelőször is esz-

közöld ki az építkezésrő l szóló megegyezést gondol-
ván a fényes és radioaktív jövőre majd ki kell válasz-
tanod a pénznemeket 

és az építkezés helyét legyen 
az pl. valahol a hegyekben távol a lakótelepekt ő l 

meg 
kell szilárdítani az alapokat ólom és beton segítsé-
gével magát az épilletet és felállítani a reaktor mode-
rátort és az ellen őrző  rudakat 

urániumot kell ő  meny- 
nyiségben biztosítani 

lebetonozni a bejáratokat és 
a masszív falak mellé füvet kecskéket és más patká-
nyokat helyezni el 

beborítani magát a bels ő  részt az 
előcsarnokot és a folyosókat filmcsillagok hiperrea-
lista képeivel illetve egyéb a rt-artis értékekkel 

a lep- 
kevadászokat biztonsági okokból átképezni hogy 
a mezőkön megbízható hálókba befogják a szökött 
neutronokat betiltani a szennyvízben a fürdést 
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt 
amikor a termelés megkezd ődik 

ellenőrizni kell az elő -
számításokat és korrigálni őket ki kell jelölni a cso-
portot az energiafogyasztás felülvizsgálására és 
a csoportot a pénz beszedésére (ez utóbbit sajátosan 
megjelölni és mosolyt metszeni a fejek fölé) a nyu-
galmazott munkásokról nyilvántartást vezetni 

néhá- 
nyuk még kész a' megtermékenyülésre 

fekete ibolya-
szín és veszélytelen-kék aláfutásokkal gazdagodva 
bizonyítva, hogy a holtaknak is vannak ötleteik 

amelyeket 
mozgatható csontokkal kínálnak a megbízható rej-
tekhelyek alapjai alatt 

gondolataik megegyeznek az 
atomerőmű  szívében történ ő  felgyorsult 

bomlással 
reklámcélból lefilmezni ali babát és a negyven mez-
telen csillagocskát amint a reaktorok és mér őeszkö-
zök mellett 

lassú léptekkel haladva suttogják: 
szezám 

és nevetnek nevetnek  

a versolvasás 
élvezetének 
genezise 
avagy 

kiválasztani a lehető leg 
ellenkező  nem ű  és meg- 

bízható genetikai konfigurációjú személyt 
(testi meg- 

lepetések nélkülit) 
kicserélni az információkat a pszicho-fiziológiai-

szociológiai-kulturális-fizikai-antropológiai-s-a-több-
iai 

tulajdonságokról 
(néhány szóban) 

az inter-szünetben lehunyni szemünket majd hir-
telen szétnézni 

(kétszer-háromszor) 
az ajakszövedéket megnyugtatni 

és a test ► assú 
mozdításával megközelíteni az ellenkez ő  szubjek-
tum megegyező  struktúráját 

(elfedni és átfogni) 
mozdulatokat végezni a kezekkel 

felváltva 	körö- 
ket és ellipsziseket a fej a mellkas és a hát tájékán 
haladva így a csípők mentén egyre határozottabban 
szorítva a szexus különböz őségének tájékát 

(ezt 
egyidejű leg cselekedheti mindkét bináris tag de nem 

kötelező ) 
alternatíva: 

az alsó végtagokat a megfelelőekre szo- 
rítani 

ilyen együttesben félköri mozgást végezni 
(a ke-

zek ebben az esetben is úgy mint az 5. pont alatt 
csak a felső  testrész felszínén végzik mozgásukat) 

ez alatt 
lefejtjük aredundáns-anorganikus ruhada-

rabokat jegyezd meg 
az általános axiómát: 

csak egyszer szeret az ember 
min-den-más hamis) 

a lokalitások konfigurációjának 
megfelelően amikor 

az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. pontok megvalósulása törté-
nik elfoglalni a következő  szukcesszív és progresz-
szív ingerlési szakaszoknak megfelel ő  helyzetet 

(a leg-
végletesebb körülményekre az 1. ábrán látható hely-
zetet javasoljuk) 

kezeinkkel 
vagy egyszerűen: kezünkkel lehetővé 

tenni a férfiasság optikai megsemmisülését a test n ő i 
szexusának lehetőségei között 
a testtel 

vagy egyszerűen: testünkkel az ingamozgást 
utánozva haladjunk a dekódolásí központ teljes érté-
kű  megsemmisítése felé 

(cogito ergo sum) 
0. 

(bekapcsolni a m űszereket és összevetni a partner 
testének viselkedésére vonatkozó eredményeket a 
költészet olvasása előtt-alatt készítettekkel) 
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franci 
zagoričnik 

aria 
condizionata 

Most megközelítem a katedrálist 
ez nem azén gondolatom, ez az adat 
nem az én elképzelésem, ez csak egy nagy semmi, 
egy kazal szб, száraz és vézna kaparék: 
undorral valds, 

és most zárt rendű  házak közé érkezem, 
a jövendбbeli századok tapsztalata nélkül, 
Néztem a borzalom néma ígéretét 
érdektelenséget színlelve, 

és ez mind nem igaz — 
ablakbбl bámultam a reggelt, 
néhány kortársam ugyanettбl a betegségtбl 
szenved jó ideje, 
újra s újra kihívják a végzetet, 

és nincs szб, 6, egyetlen szб  sincs, 
ami szükségre intene, 
hogy valamiféleképpen kifejeződjön, 
minden csak ismétlés, Mindenre túl késб, 
Feladás, nevetséges fiízfapoétika, megszenvedett 
reménység, vlllogб  testek a messzi 
ldбk távoli rekeszeiben Bizonyítva, Biztasítva. 

miféle szavak! csak újságárusok felfújt 
hazugsága!, az indulatokat felcsigázták, 
Üvöltőztek, mintha valami nagy 

baj történt vb/na, itt mégis az igazság 
buggyant fel valami hasadékból, fülünkbe harsogott: 



szereПcsétlenség, mindent összevetve nagy baj 
valбban, abban a pillanatban beborult, a házak 
szakadékokba zuhantak, a jajok kimozdították 

a talajt, az utca nemsokára vágóhídra 
emlékeztetett, térdre estem, de azért lélegeztem és 

Egyensúlyom is megdriztem, nem változtattam irányt, 
felszűresölt az örvény, a gyászfelvonulást elkerültem 
nem mintha gyáván élve akartam volna maradni, 
árulás sem vezérelt, egyszerűen nem 
tudtam ellenállni, azt kellett 
volna mondanom: ég veletek, 

Szavak: Пyilvánval6, hogy hülye figyelmetleПségból 
beszélünk, ez a hang, leütött 
hangunk /ehetбsége, szökésünk 

tetszelgés az igazság előtt, benyalás 
az igazságnak, alázat-katedrális, 

csak szépszavú madarak maradnak célszerű  tollazattal, beillesztve 
az örökkévalóság karóráiba 
eszmére hangolnak, szerelmesen csengenek, 
látásukat fény veszi, minden 

felemelkedés hamis, hazugság a Főnt 
és lent, hazugság, hogy dicsfény szentet övezhet, 

nem panaszkodom, de ez a légkör nem bírja már el az egyetértést, 
már csak hamu van, a nap beborít bennünket korommal, 

tél van, még mindig vacogunk, 
Nem panaszkodom, Piszkos kopoгsб, Sima, 
Vlllбdzб, az Utolsó érték egyen/ó a m űvirággal, 

van még valami ószínte káröröm: 
tüzes paripák kapaszkodnak fel a szakadékból: Éljetek, 
fecséreljétek leleményeiteket, a hamis kalász 
jobb a semmilyennél, igyátok reményetek kiszáradt 
nedveit, pdre vágyait 
az ősz majd megsárgít benneteket, esetleg 
nem nyessük ágaitokat, nem szüresőljűk nedveiteket, 
nyelvetek és fogatok így épségben marad, 

ilyen ígéretet tettek a jeges szelek, 
az északi vadak, a jövő  dбzsölб  csírái, a 
dühöngő  nyugtalanságok tűre/met rejtenek az egyenlбsdibe, 
semmi se osztódik azon a 

nyálkás hártyán ebbdl a fenék nélküli zacsk бbбl, 
a semmit osztogatják ebben a mesterséges 
térben és időben, műkenyér, músб, 

minden beszéd fölösleges, csak innen-onnan 
jut el néhán, y kiáltás, 
testek a léglökésben, 

majd úgy tűnik, a tudat áttör/ a vázakat, 
minden körű/sáncolt védelmi teret, 

lehámlanak a falak, kinyílnak a ketrecek, 
vadul rázzák magukról a dohos civilizációkat, 
a kiáltás elhal, feloldódik a hallócs бben, 
leereszkedik a föld hasadékaiba és jön 

a kiszolgáltatás, színlelő  adakozás, 
fenséges Szent szertartás, az áldozók 
megkapják jogukat, hogy másokat feláldozzanak, 

a hóhér elsőnek nyújt segélyt áldozatainak, 
kegyelem-részesedés, 
bűn a bizalmatlanság, 

ha nem egyezel, hogy felfaljanak a náladnál 
különbek az már bűntény, . 

és ezért bűntetendб, megérheted, hogy a különbek 
felfalnak hasznos, ha bűnös vagy, 
könnyebb, ha nem, legjobb, ha hozzájuk tartozol 
ilyenkor a hús nem rágós, és még kellemes is lehet, 

nem menekülsz. 
fenyvesi ottó fordítása 

~~ . 
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f. József 

459 

hódolat 
a 
mesternek* 

• Versnovella 
melynek sem a poéziѕѕal, sem a novellisztlkával nincs kifejezettebb kapcsolata, 
csupđn mindkét műfaj felfedezhetб  hiđnyosságait igyekszik kontemplatívan egyesíteni; 
a hajdani verses novella szilvamagköpі5-ajakcsűcsőrltб  priTitiv tđrgyrakoПCentrđ lt-
sđgđ t, a személyes líra bagatelllzálđsđ t, hipісhonddzmusát, szenny-szagú narcizmusát, 
hđnyadék-magömléses-Intenzitđs-hajszolđsđ t. 

Egy mozdulat 
(ahogy a régiek mondták:) egy tollvonás. 
Villanásnyi rándulás fut végig a szürkeállományon, 
neuronnyúlványokoП. 
A bicepsz öntudatlanul engedelmeskedik, 
a 70 g/m2  -es írópapírt jórészt csak a 
Musculus abductor digiti minimi és a 
Digitus minimus érinti. Csúszik rajta. 

1.a. Csúszik a golyóstoll gömbje, am/ról az 
Anna Frank naplójának eredetisége körül folyó 
vita óta tudom, hogy magas vastartalmú 
vegytintát mázol szét a papíron. 
A vonal pontok összessége. Vagy közössége. 
Idegrendszer, kiszolgáló izomzat, 
kiszolgáló (író)eszköz, 
kiszolgáltatott írólap; 
ez ami szükséges. 

ldó, tér, hős és cselekmény; 
mindez elhanyagolható, 
mindez csak fikció, 
kitaláció, szájmenéses grafománok 
csökönyös impotencia-takargatása, 
SZÚTRA-nyavalygása, VÉDA- őrülete. 
Tájkép és drámai sűrítés, 
madártávlatból láttatás és Finnegan ébredése? 
Inzulininjekció fityegő  vénába, mohalepte 
kolostorok zsibbadt szárnyú ajtajában 
hattyúfejű  apáca, 
megfejtetlen metafora. 

Minden, amit leírok, gyalázatos fikció, 
megfoghatatlan elmúlás, lényegében 

[megragadhatatlan. 
Holográfia. 
HALOTT GRÁFIA. 
Akárha színjátszó törmelék-szemetet forgatnék 
kartoncsőbe foglalt egyszerű  tükörrendszerben. 
A kaleidoszkóp-világ megunhatatlan? mert a 
részekből összeálló világ sohasem a 
valóságot igyekszik megformálni. 
Vagy ez a valóság mindig idegen az embertől 
részekre szakadó mivolta és hatszoros 

[öntükröződése miatt? 
A kaleidoszkóp csak rombolás által válik értelmessé: 
törjük össze, tapossuk szatír-lábainkkal 
voyeur-ablakát, 
Narcissus-kopíг-tükreit, 
papírmaséjának löttyedt húsú, 
táskamellű  hollywoodi díváit! 

S már látjuk is, a 
tört fésűfog - tört fésűfog, 
s nem hópehelykristály, falloszerekció, bibebimbó. 

Témátlan intenzítással vájkálni 
a szavak misztikus kovászában, 
bámulatos felépítménnyé pofozni 
a gondolkodás bélsarát, 
szépséggel gyászolni a múló értelmet - 
mi kívánatosabb ennél? 
Redundáns-e a flagellánsok önostorozása, 
hisz ez lényegük, létezésük egyetlen 
és alapfeltétele. 
Mi sem távolibb tőlem, mint téma és körítése, 
rugódzó cselekmény és fonnyadt mogyoró-csörgés ű  
szimbolum-posvány, 
gágogó hősnők repedezett sarka és visszeres 

(lábikrája. 



Mi sem áll távolabb tőlem, 
mint MINT MINT nyápic-kifent hasonlatok 
ballasztjait iszappakolni 
leíráscsontvázak mészsejtjeire. 

2.c. Minden csak metafora, 
egyetlen, egytagú metafora! 
Intellektus! 
Ah ráció, sweet penetráció! 
„ A tépelődés az egyetlen valószerú és 
ésszerú magatartás a világgal szemben." 

[(Brev. VI/441) 
de amikor kozmikus káoszunkban oly közel áll 
az igazság a hazugsághoz és 
„gondolkodni valóban nem érdemes, és 
nem gondolkozni valóban nem bűn. 

„Élet és gondolat kizárják egymást; 
hiszen az élet minden részletében oly ugató 
irracionalitás, hogy gondolkodva feltétlenül 
elviselhetetlen." (Brev. VI/441) 
A lét és a tudat ismét a terítéken, 
agytekervény-csökevény (ah, nyelv, nyelv!), 
fogalom-vakság, empíria-impotencia; 
aligha van külömbség a bráhmanák 

[áldozatmagyarázatai 
és a kanadai jégkorongcsapat kombinációs 

[készsége 
között, legalábbis a tudat 
elmeszesedett villámhárítója számára. 

3. Itt állunk, beleköpve a világ kellős 
közepébe. (Világ köldöke vagy seggelyuka, 
egyre megy.) Fancsali pofával üvöltünk a 
Holdra, kőre, történlemre, mert 
nem tudjuk, nem értjük, 
mire megy a játék. 
Igyekszünk kielégíteni vágyainkat —
honnét ezek a vágyak? 
Mindig eljutunk egy magyarázatig —
harmad-, vagy negyedrangúig — 
de a lényegeset, az elsőd/egeset 
meg sem közelítjük. 
Korunk születendő  nagy eszmetörtént/ 
összefoglalója bizonyára a 
LEHETETLEN/TEHETETLEN 
ember filozófiája 
címet fogja viselni. 
Váteszüvöltés és választási beszéd, 
egyre megy, Prométheusz bronchitiszes 

[kaffogása 
az Istenek fűlelhez, pusztába kiáltott szó, s még 
néhány idevágó közhely. 

Persze a mindent feldolgozó értelem nem henyél. 
Ráncot vet a szél a mező  köntösén — a 
költők verseiben, periodikus önmegtagadásaikban; 
lózom mindentől, ami édes, irtózom mindentől, 
ami keserű, de a sósat, sem a savanyút nem 

[szeretem. 
(Előleget szeretnék felvenni én is távol-keleti 
utazásomhoz, ott ugyanis cukorban főzik 
a disznólábat.) Irtózom mindentől, ami szabály, 
de a törvényszegés még kevésbé csábít. 
A kommentár az egyetlen lehetséges magatartás 
a világgal szemben!? 

Oly nehéz fogalmi nyelven 
elmondani mindazt, ami az agyat irritálja! 
Egyik oldalról a millió sziporkázó 

tűzijáték-csillagszóró, dendrit-vonaglás, 
DNS molekula-kapcsolat, a megfoghatatlanság 
bélféreg-ernyedtsége, 
másfelől pedig a konkrét fogalmi nyelv, 
csupa sablon, csupa szabály, megkötöttség, 
tehetetlenség. 
Amikor megkérnek, hogy mondj valamit 
többéves afrikai tartózkodásodról, csak 
annyit tudsz kinyögni, hogy: 
„Afrikában annyi a narancs, mint a szar." 
Valami még forog a fejedben a ггбl, hogy 
a fekete mamba marása a legveszélyesebb, 
meg hogy a hajón örökké az volt az érzésed, 
hogy Posszeidon mester konzervnyitójával 
nyitogatja alattad a bádogskatulyát, 
de erről már hallgatsz. 
Pedig szeretnéd kiokádni ma adból 
félelmeid, frusztrációid, ÉLMÉNYEID, 
de ismét csak nyavalyatöréses, porba fütyülő  
kisgyerek lesz belőled, aki a szavakkal 
küszködik, úgy érzi, a beszéd is csak a 
lélek exhibicionizmusa. 

Farce! Farce! Rend a rendetlenségben; 
mindig is a legmagasabb matézist és geometriát —
logikát és ábrázolást találjuk a káosz közepén. 
A téгméгtan láthatatlan idegfonalain rugódzlk 
a megismerhetetlenség kozmikus logikája. 
Intellektuális hecc tulajdonképpen a valóság, 
s mint olyan egyesíti magában a félreérthetőség —
lehetőségét, az érthetetlenség előfeltéte/ét 
és a lelki rövidzárlat ólomkötényét. 
Mi sem könnyebb hát, mint ontológiai, 
kozmogóniai kapcsolatba hozni 
irodalmat és valóságot! 

4.a. S itt a ritmus; fájó, vad, sebkötéstépő  
vandalizmus, ugyanakkor végletes modorosság, 
epilepszia-kollázs, sé гvkötőóvatosság. 
Macska farkánkössöntyűs, búgócsigaházas 
intellektus-csavarodás, 
bohócsipkás undor-szemölcs; artéria-zubogás, 
hemoglobulin-tolulásos coitusritmus. 
Vállveregető  elnézés — zsibbadásos érzéstelenítő; 
mosogatórongy a pofámba. 
Csontvázra dobált (féligrágott sonkacsülök) 
nyestprém, nutria-bunda. 

Kompozíció. ÉRTELMI GÓCPONTOK, melyeket 
[bárki bármeddig 

továbbgombolyíthat, kuszálhat vagy bogozhat. 
Millió irányú rádióhullámok az agyon keresztül, 
dugába dőlt grammatika, logika, fi/ozóf/a. 
Légy erős, poézis! 

5.a. Azért egy kritikus ilyesmit mégsem művelhet. 
Ezért kérem, hogy ezen írásom 
Fekete J. József álnéven 
jelenjék meg. 
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„Eljött a géniuszok ideje!" —írja le majd hamarosan e 
versnovella szerzője, azaz olyan változás reménye 
élteti, ami az irodalmat, s leginkább a prózaírást új 
mederbe tereli, megkönnyíti az id ők során ráakasz-
kodott sallangoktól, új értelemmel ruházza majd fel, s 
az esztétikum kategóriájából elvonhatatlanná teszi 
az intellektus kategóriáját, pontosabban egybevá-
góakká teszi e kettőt. 

fekete j. józsef 

kommentár 
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széljegyzetek, Nábjegyzetek, sorközi meg-
jegyzések 
fekete j. józsef hódolat a mesternek 
c. versnovellájához 

Mindezt persze csupán bizalmas forrásból merítve 
mondhatom, hiszen a konkrét szöveg (a versnovella) 
nem ennyire árulkodó, azaz nem mondja ki tételesen 
ezt a gondolatot. Sőt azt állapíthatjuk meg bel ő le, 
hogy a szerzőben több a fiatalos indulat, mint a fo-
galmi letisztultság; eszmei rendszerének határvona-
lait sem sejteti ezen írás, s épp ezért inkább Centri-
petális farok rovatába illene, hiszen alig több ez a 
versnovella, mint visszafogott, álcázott (de talán nem 
alattomos) szembeszegülés az irodalom, a m űvészi 
kifejezés elégtelenségeivel szemben. Ujjat húz stí-
lussal, irányzattal, miközben maga sem tud rátalálni 
az igaz útra, sem tárgyilagos elemzéssel, sem hipo-
tézisekkel nem tudja új irányba terelni az irodalmat. 

Mi sem vetjük tüzetes elemzés alá az írást, inkább 
láb-, szél- és sorközi jegyzeteinket adjuk ezen a he-
lyen közre. 

Egy-egy irodalmi alkotás vizsgálatakor az els ő  kér-
dések között szokott felvet ődni, hogy eléggé követ-
kezetes-e a szerz ő  témájának kifejtésében. A mi 
esetünkben következetességrő l aligha beszélhe-
tünk; hacsak arról nem, hogy a versnovella igyek-
szik folytonosan a giccs színvonala alatt tartani 
magát, gyakran a Szentkuthy-prózát imitáló fordula-
tait, nyelvi tintalevesét igyekszik utánzás-színben 
feltüntetni, ezzel is bátran vállalva a Szentkuthy-
féle irásmódot, de fricskát adván a pózoló írásmo-
dornak. 

A Hódolat a merternekkel egy depoetizált rendszer-
ben létrehozott szövegkísérletet tart a kezében az ol-
vasó. (Kritikusi fellengzősség!?) Természeténél fog-
va ez az írás folytonosan fejl ődő  munka, Work in 
Progress (Hommáge a James Jojce), amit az olvasói 
tudat épít tovább úgy, ahogy azt ez a kommentár is 
teszi. A szöveg talán semmitmondósában is elég 
bőbeszéd ű  és rejtélyes lenne, még ha a befogadást 
nem is gátolnák folytonos képzavarok, megfejtetlen/ 
megfejthetetlen metaforák (brechti V-effektus). A 
szójáték is általában tartozéka az irodalomtemet ő  
munkáknak. A szerző  itt is egy szójáték kapcsán jut 
el írásának legsúlyosabb megállapításához, a halott 
gráfiához, ami aztán központi gondolatává is válik a 
versnovellának; csak kitágul és magába fogadja a 
megismerés fogalmát és lehetőségeit. 

A szerző  szerint a dolgok megismerése a maguk to-
talitásában lehetetlen, ezért a mélyreható vizsgála-
tok módszerét sürgeti, helyezi el őtérbe, de mintha 
számára a partikuláris fontosabb lenne a totálisnál. 
Pedig korántsem errő l van szó. A kaleidoszkóp-rom-
bolás által megpillantott eredeti formák nem csupán 
a maguk valójában érdekesek, hanem mint a szerke-
zet egységei, a rendszer elemei, amelyek a totális il-
lúziójának (fikciójának) létrehozásában központi sze-
repet játszanak. 

A 2.b. jelzés ű  szakaszban a szerz ő  szándékosan 
zavart keltve iavekszik meafoaalmazni ars оoeticá- 
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ját. A szakasz első  részében egyféle fart pour fart 
irodalmat/m űvészetet/költészetet hirdet meg, csu-
pán a nyelvi anyagra koncentrálva, arra támaszkod-
va igyekszik (elméletileg) m űalkotást létrehozni; a 
szavak és szerkezeteik, a hozzájuk tapadó hangula-
tok kohéziós energiáját kihasználva megalkotni a 
Nagy Semmitmondó Akármit. Ennek érdekében (is-
mételten) elvet mindent, ami fiktív az irodalomban, 
de ugyanakkor elveti az új tárgyiasság vagy a francia 
új regény áltál közismertté lett rend őrségi leírás-tí-
pust, mikroszkópos vizsgálat-jegyz őkönyvezést. A 
konfúziófokozást az a tétel tet őzi be, mely szerint a 
hasonlatokat (és valószín ű leg más intenzitásfokozó 
stíluseszközöket is) elutasítja, az irodalom ballaszt-
jának tekinti (!). De az is lehet, hogy a 2.b. jelzés ű  
szakasz az ismeretes irodalmi vagy kevésbé irodal-
mi stílusok kritikája, parodisztikus megítélése. 

A 2.c. szakaszban terítékre kerül az intellektus is, 
mint a legfőbb (irodalom) szervezőerő  (prózapoétikai 
háló). Marshall McLuhant és Szentkuthy Miklóst pa-
rafrazálva igyekszik a szerz ő  az intellektus különféle 
megnyilvánulási formáit kapcsolatba hozni egymás- 
sal, világszervező  erő  szintjére emelni, de azonnal 
megjelenik az agnoszticizmus kérdése is: mire szol-
gál az intellektus maga, a logika, a ráció és matema-
tika (=m űvészet), ha a tudat, pontosabban a tudat 
birtokosai nem igénylik azt? 
A továbbiakban (3. szakasz) csak elmélyíti a kérdés 
vágta sebet, ismét a megismerés (látszólagos) lehe-
tetlenségével magyarázván a kor emberének belül-
rő l fakadó tehetetlenségét (vö. tehetetlenségi er ő), a 
tudást igényl ő  ösztönökkel szembeni ellenállást. 

A 3.a. szakaszt olvasván egyre erősebb a gyanúnk, 
hogy nem is ars poeticáról van szó, hanem a gúnyi- 

rat valamely formájáról. Úgy tűnik, a szerző  ellensze-
gülése nem a világra irányul, hanem emberi, irodalmi 
jelenségekre, magára az irodalmunkra. Szentkuthy-
parafrázissal végződik a szakasz, mely szerint a 
nyelv mestereinek nem feltétlen kell vizionálni, kita-
lálni (fikció!), hanem elég megfigyeléseket a megfe-
lelő  formába önteni. Nem állíthatjuk biztosan, de va-
lószín űnek tartjuk, hogy a szerző  itt az asszociációk-
ra épülő  írásmódra gondol (amikor a kommentárról 
szól). De ezt a lehet őséget is azonnal elveti, ugyanis 
állításaiban meghasonlott önmagával; amikor szem-
besítette a valóságot a fogalmi nyelvvel, amit elégte-
lennek tart az érzékletek és az érzelmek kifejezésé-
re, egyszerre redundánsnak és túl szegénynek tartja 
a nyelvet ahhoz, hogy a világ logikájának logikátlan-
ságát kifejezze. 
A 4.a. és 5. szakaszok egy-egy pofonnal készült a 
poétikai normák számára, amikor a találomra kiraga-
dott ritmust és kompozíciót temeti el mint felesleges 
csökevényt, félreértett vadhúsburjánzást. Ez a két, 
valamint a befejező  szakasz azok számára készült, 
akik a versnovella olvasása közben még nem jöttek 
rá, mennyi ironikus felhangot üt meg a szerz ő  gondo-
latmenete közben. (S itt megsúghatjuk, éppenséggel 
nem a véletlen választotta célpontul az irodalmi m ű -
vek ritmusát és kompozícióját. Nagy a valószín űsé-
ge, hogy Fekete J. József az intellektus mellett ezt a 
két kategóriát igen előkelő  polcra helyezi.) 

S végül (most már a szerkeszt ő  nevében): örömmel 
fogadtuk az irodalmi problémák efféle megközelíté-
sét, mint amilyen a Hódolat a mesternek, két fenntar-
tással : 

mivel a versnovella „fejlődő , formálódó alkotás", 
az itt közölt szöveg nem teljes, és nem végleges, 

reméljük, hogy a folytatást már elméleti rendsze-
rének birtokában írja meg a szerz ő ! 



„nincsen nagyság az előtt, 
aki növekedni akar." 

P. ÉLUARD 

szügyi 
zoltán 
anno 
2. 

tizenkilencedik 
nap 

A NAP 
kel: 	725  
nyugszik:  1624  
Leütött egy oktávot. Hirtelen felkapta kezét. 
„Reggel legjobb ha a kürtök szólnak." 
„Aztán sorra. Egyszerre minden hangszer." 
„Éjjel csak az üstdob." 
„Dübörögjön." 

A HOLD 
kel. 	8 18 
nyugszik:  1836 

huszadik 
nap 

A NAP 
kel: 	724  
nyugszik:  1626  
Az ajtó becsapódásával megsz űnik a zaj. 
Telefon. Írógép. 
Pumpa. 
Sárgára festem madaram — 
a falon. 
Sámán. 
— Ki járt itt? 

463 	— Ki hordta el a szamártövist? 

A HOLD 
kel: 	857 
nyugszik:  1951 



huszonegyedik 
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	724 	 kel: 	931  
nyugszik:  1627 	 nyugszik:  2107  
— Tegnap szóltak a palackért — mondta. Kivette a red бny rései közé dugott, fehérl ő  levelet. Az asztalra tette. 
„Haragszik bizonyára." Kitöltötte a kávét, cigarettára gyújtott. 
Szótlanul nézte, ahogy pakolgat, mogorván jár-kel, bele-bele botlik a szerteszét hagyott játél ~okba. 
Leült. Szempillantás alatt kiitta a csészéből a kávét. 
„Mi juthat ilyenkor eszébe?" 
— Sokáig maradsz? — kérdezte. Újabb cigarettára gyújtott. Felbontotta a levelet. 
Elégedetten gondolt vissza arra az estre, amikor el őször hozta fel szobájába, restelkedve azon a pillanaton, 
mikor piros szoknyájának gombjaival bajlódva egyszerre elfogta a félelem: mit tenne most, ha az ajtóban 
megjelenne a gyerek. 

huszonkettedik 
nap 

A NAP 
kel: 	722  
nyugszik:  1629  
— Nem látta a kilencvenkilences galambom? 
— Fehér? Postás? 
— Kék. Paraszt. 
— Nem láttam. 

A HOLD 
kel: 	1002 
nyugszik:  2223 

huszonharmadik 
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	722 	 kel: 	1033  
nyugszik:  1630 	 nyugszik:  2336  
Ma inni voltak. A kisvályúból ittak. Egymás után. Sorban. 
Bosszantó közönnyel t ű rte, hogy felmarják a szőnyeget. 
Végigkarcolásszák a padló léceinek fényét. 
Feldöntsék a vázát. Kályhát. 
Kirúgják órája rugóit. 
Elrongyolják BAALBEK-ét. 
Vadlovak bordóban. 

huszonnegyedik 
nap 
A NAP 
kel: 	721  
nyugszik:  1632  
Sapkáját kezében tartva lépett be. Körülnézett. 
A görcsösen szorongatott fehér zsebkend őket nézte. 
Elfordult. 
Sapkáját a kétszárnyas ajtó kilincsére akasztva kiment. 

A HOLD 
kel: 	1103 
nyugszik: — 
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huszonötödik 
nap 

A NAP 
kel. 	720  
nyugszik:  1633  
Még mindig. Hideg. 
Még mindig. Mozdulatlanság. 
„Hol szerezzünk sarkantyút" 
„Sarkantyú nélkül nem értheti meg." 
„Sarkantyút kell szerezni a gyereknek." 
„Mindenképpen." 
„Hadd verje össze." 
„Aztán paripát." 
„Élő  lovat." 
„Hogy hallja, hogy zihál." 
„Sarkantyút, hogy visszaveri a fényt, érezze." 
„Mindenképpen." 
„Lovat." 
„Paripát." 
„Sarkantyút." 
„Hadd tanuljon énekelni a gyerek." 

A HOLD 
kel. 	1136 
nyugszik:  048 

huszonhatodik 
nap 

A NAP 
kel: 	719 
nyugszik:  1635  
Fácánvölgy. 
A korhadó nagykapu ívén, 
lemezbő l kivágott, 
rozsdásodó 
galambforma. 
Műanyagzsák-ablakok. 
Bonn 
a feketecsikós öreg. 
Galambot megülő  gyereket 
fest. 

A HOLD 
kel. 	12 12 
nyugszik: 157 

huszonhetedik 
nap 

A NAP 
kel: 	718 
nyugszik:  1636  
A télben. Folyó. 
A folyón. Komp. 
A komp. Drótsodronyon. 
A folyó szélessége kétszázötven méter. 

465 	A négyszáz méter drótsodrony három hónap alatt szörösödik ki. 

A HOLD 
kel: 	1252 
nyugszik:  304 



huszonnyolcadik 
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	717 	 kel: 	1336  
nyugszik:  1638 	 nyugszik:  406  
—Sokan vannak a forrásnál? 
— Megvan még a forrás? 

huszonkilencedik 
nap 

ANAP 	 AHOLD 
kel: 	715 	 kel: 	1426  
nyugszik:  1640 	 nyugszik:  502  
—Szeretem a láng melegét — mondta kezét az ég ő  gyertya fölé tartva. 
— Dörög az ég. 
Közelebb húzódott az asztalhoz. Kinyitotta a könyvet. 
„Csikók rugdalják anyjukat, 
a szép derest, 
kitette ezt velünk? 
tette-e teszi? 
bölcs-e a rendelet? 

Lovaim, ó lovaim, szenvedбk. 

Csikók rugdalják anyjukat, 
a szép derest. 
mily hívság a szólás..." 
— Villámlik —állt fel és számolni kezdett. 
— Milyen közél az átok. 

harmincadik 
nap 

A NAP 	 A HOLD 
kel: 	714 	 kel: 	1520  
nyugszik:  1641 	 nyugszik:  552  
Elkerülhetetlen a találkozás. Tudja. 
Mint mikor az alsó állkapcsából undorítóan kiugró fogsorú , lófogú leányt kellett megárnyékolnia , mindjárt az 
éjféli mise után. 
„Megtestesíteni az örökkön szarni szaladó úristent." 466 



harmincegyedik 
nap 

A NAP 
kel: 	713 
nyugszik:  1643  
Fehér koca: búgatás másodszor. 
đtven kiló dara. Heremag. Kölcsön. 
Mise tatáért elintézve. 
Éjjel telihold. 

A HOLD 
kel: 	16 18 
nyugszik:  636 

harminckettedik 
nap 

A NAP 
kel: 	712 
nyugszik:  1644  
Holdtő/te:  322  
— Ugatnak a kutyák. 
— Az a dolguk, hadd tegyék. 
— Mintha fognának valakit. 
— Nem jár erre senki. 
— Mintha mégis. 
— Elmúlt már a képzelgések ideje. 

A HOLD 
kel: 	1717 
nyugszik: 713 
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p. nagy 
István 

ami 
kimaradt 
е .-nek 
Tönkreázott rongydarab az ablakpárkányon. Látom. Az istállóudvaron a fanyalgóan kér ődző  tehén másod-
ízben is elfarol a szépen szecskázott ízikrakás mell ől. Vashideg már a reggel (ha eleven, keszty űtlen kézzel 
érinted a kapukilincset, melegít és az ujjaidra forr), vágni lehetne a ködöt, egy pillanatban van minden 
(nagykép űen fogalmazva), ugyanaz és mégis összef űggéstelen, emlékezet el őtti, de megmásíthatatlanul 
van, akár úgy, hogy választhatok is két lehet őség között, vállalva az átlényegülés el őzetes kockázatát is. Lá-
tom nagyapát, amint az istállóajtó eltorlaszolásával piszmog (kés őbb emlékezek is rá), miközben egy ideges 
félfordulattal elhessegeti a keze ügyébe kerül ő  söprű -csonkkal a felocsúdott tyúkokat. Ködfelh ő  veszi körül 
deresedő  üstökét, s így átlényegülten, megistenülten becsmérli a szárnyasokat. Mindezt látom, Al,  de 
képtelen vagyok a dolgokat a helyükre rakni, mint az apróvadak, szétszélednek, megszöknek t őlem, de 
az is lehet, hogy ezek a roskatag, rozzant, föld elnyelte gazdasági épületek, a megvemhedt bajávó utaikkal, 
a tornyosan rakott, de id ővel lekonyult, kitámasztott kazlaikkal, feljáróikkal egyszer űen csak kiszakadtak 
belő lem, s ami azelőtt egy volt velem, hisz örökségül kaptam volt, most végzetesen megosztódik. 
„Most az átláthatatlan, tejüveggel berakott el őszobaajtó előtt, ott állongunk, de lehet, hogy csak egyedül 
várakozom az ajtónyílásban." 
(Rongyok). Hónapok múlva kiismerhetetlen ravaszsággal ide rejtette el a palackját, kés őbb a padlásfeljáró 
odújába a feslett ingjeit, „hogy azt ne foltozza meg már senki se", hisz az els ő  öltés, érintés után úgyis szét-
foszlanának, a paprikamér ő  fakanalat is hasonló érveléssel dugta a vizeshordó alá, „így mentve meg a pusz-
tulástól azt, amire a jövőben még szüksége lenne, ha kirúgják őt innen". 
(Szerszámok). Egy fejszenyél meredezik a csupasz tuskóból, mintha belefagyasztotta volna valaki, t űzifa 
egy rakáson, tévedhetetlenül felépítve, jól kitervelten, kereszt formájúra rakva. A baromfiudvart keretez ő  
deszkakerítés tövében felemás lábbelik. Odébb még ennyi sem: megkérgesedett cip őnyelv kunkorodik, 
gyámoltalanul. „Al." Istenigazából szerettük a ceremóniákat. Ránk vall, hogy öregapa kivonulásából, „túl-
adásából" is egy valódi ügyet kerekítettünk. Örömmel elszedtük mindenét, amire ráakadtunk, gy űjtögettük az 
ingjeirő l leszakadt gombokat. 
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játszma 
Két részre osztott, elkülönített helyiség. A választófal mellett asztal. Rajta sakktábla világos figurákkal. Valaki 
kioson a résre nyitott ajtón. Megáll az ajtó el őtt. Belebámul az ezüstös fény ű  reggelbe. Hatalmasat nyújtózik. 
Nesztelenül eltűnik a kert irányában. Valaki belép az ajtón, kimért léptekkel végigmegy a szobán. Fél kézzel 
egy nyaláb csalánt szorít meztelen mellére. Leszegett fejjel végigtekint a helyiségen, latolgatva az alkalmas 
helyet, végül is az egészet leszórja az ágy mellé. Ráér ősen rátérdel, egy spárgával jó szorosan átfogja, ösz-
szekötözi. Fölemelkedik. Az asztalhoz lép. Egyetlen széles mozdulattal lesodorja a sakkfigurákat. Körülnéz. 
Tekintete egy pillanatra megállapodik a kitárt ablakon. Behajtja az ablakszárnyakat. Az ajtón át távozik. Egy 
ember borzas üstöke bukkan föl az ajtórésben. Vizsla szemmel méregeti a szobát. Habozva lépi át a küszö-
böt. Szétnéz. Cipője orrával az ágy alá rugdalja acsalán-nyalábot. Szélesre tárja az ablaktáblákat. Mélyeket 
lélegzik. Megfordul, a szekrényhez lép, inget cserél. A szennyeset belegyömöszöli egy nylonzacskóba. 
A zacskót elrejti a fehérnem űk alatt. Tekintete az asztalra esik. Letérdel, összeszedi a szétszórt figurákat, 
aggályos gonddal fölállítja őket. A tábla fölé hajol. Bólint. Egy ideig nem mozdul, még akkor sem, mikor egy 
tévesen fölállított bástya az asztal alá gurul. Majd összerezzen, mint akit gondolataiban zavartak meg, lassan 
megfordul, az ajtó felé indul, de félúton megtorpan, megigazítja derekán az inget, begy ű ri nadrágjába, a félfa 
melletti, homályos tükörbe pillant, ujjaival végigszánt csapzott hajtincsein, közelhajolva kitátja a száját, 
ujjhegyét végigfuttatja fels ő  fogsorán, vicsorít, majd vonásait elrendezve leakasztja a szögr ől a tükröt, ingje 
alá rejti. Es elhagyja a helyiséget. Fejét lehorgasztva egy ember lép be az ajtón. Vállát egy köteg r őzse gör-
nyeszti. A kályhához tipeg, egy félfordulattal ledobja terhét. Megkönnyebbülten fölsóhajt. Kihúzza magát, 
gondterhelt arccal néz az ablak irányába. Elmélyülten, töprengve tanulmányozza a figurák elrendezését. Az 
asztal alól előkeresi a hiányzót, majd egy hirtelen lendülettel földre sepri a bábukat, a bástyát pedig 
óvatosan a táblára helyezi, valahová középre. Nehézkesen az ágyhoz biceg, kétrét görnyed, el őhúzza 
a csalán-nyalábot. Behajtja az ablaktáblákat. Kipakolja a szekrényt, a fehérnem űk alatt ráakad a zacskóra, 
kiveszi belőle az inget, szétteregeti egy kopott karosszéken. Tavozik. Valaki azon nyomban belép. Végig-
megy a szobán. Tekintete az asztalra szegez ődik. Összeszedi a szétszórt figurákat, aggályos gonddal fölállítja 
őket. A tábla fölé hajol. Bólint. Egy ideig nem mozdul, még akkor sem, mikor egy tévesen fölállított bástya az 
asztal alá gurul. Körülnéz. Tekintete egy pillanatra megállapodik az ablakon. Odalép. Kitárja az ablak-
szárnyakat. Megfordul, a szekrényhez lép, leveszi a szék karfájáról az inget, gondosan összehajtogatva 
a nylonzacskóba rakja. Ezután szétrugdalja a r őzsehalmazt, rászórja a csalánt, nadrágzsebéb ő l gyufát vesz 
elő , lehajol, alágyújt. Fölegyenesedik. Lassan megfordul. Az ajtó felé indul. Félúton megtorpan. A kapcsoló 
után nyúl, fölkattintja a villanyt. A szobában világos lesz. 
(Valaki átlőtte a buszállomás tet őszerkezetének tartóoszlopára felfüggesztett óra számlapját. Az emberek 
alapzatukról lelépni, acélbéklyóikat eltépni képtelen, mozdulatlan szobrokká kövültek, szinte halálra váltan 
idéztek egy-egy mozdulatot, egy kisfiú pl. futtában torpant meg, megkésett mozdulata egyszer s mindenkorra 
szabványformába öntötte lendületét. Egy tenyér vaskeményen belekulcsolódott/belefeledkezett egy másik 
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fehér 
István 
p ózáí 
mese 
a körhintáról, 
avagy: 
játék az álommal 

Hangja az álom peremén egyensúlyozott. A szavak már majdnem értelmet kaptak. Futott, hosszú inge alól 
előrelendültek csupasz lábai, aztán megállt. Kifújta magát. Integetet; de az utcán nem járt senki. Hirtelen 
kívül rekedt az álmon. Jól látta az előtte pergő  körhintát, amely most arrébb húzódott úgy, hogy nem érhette 
el, pedig az előbb még ő  forgatta, ő  volt a tarkára mázolt indián totemhez hasonló oszlop, az ő  gyomrában 
prüszkölt, köhögött a kis dízelmotor... A fák még mindig üres utca fölé hajoltak. „Nem is fontos" — mondta, 
s visszahallotta saját hangját. — „Mert tulajdonképpen mindegy, hogy őt látom-e vagy az Iskolatelevíziót... " 
Pattant valami, döbbenten magára ébredt. 

Csak résnyire nyitotta ki a szemét. A bal oldalára fordult, háttal a falnak, arccal a szoba öble felé. A megbille-
nő  plafon képe néhány pillanatig halványan foszforeszkált az újra megtalált álom vöröse mögött, mint egy 
tű nő  emlék lenyomata, amely fölötte egyensúlyozott, jelezte, hogy van és kész... Valami bizonytalanságot 
érzett, mert a dolog, amit egyszer billenni látott, nem biztonságos többé... Mi lesz, ha a nagy fehér négyzet 
süllyedni kezd? Szíve közelebb került az ágyhoz. A szívén feküdt. A dobogás ritmusa elfulladt a rugók, szö-
szök, bolyhok, pókháló és por sz ű rőjében, s az ágy alatt perceg ő  szú már csak csendet hallott és egyenletes 
szuszogást, mint a percegés s ű rű  lombok közül jövő  visszhangját. 

Nehezen talált rá a valódi, csak neki szánt színekre, hangokra, de mikor sikerült, elcsitult körülötte a kavar-
gás. Újra kiürült az utca. Csak egy lomha fehér kutya hevert a kapu el őtt. Megszólította, úgy, mint az ilyen 
kutyákat szokás. A dög nem reagált. Még egyszer megszólította, most fütyült is hozzá, mire a kutya fel-
tápászkodott, nyújtózott, s csak úgy mellékesen megjegyezte, hogy ne strapálja magát, t ő le nem kell tartani, 
ő  nem afféle ház ő rző  vagy hasonló, hanem csak teng-leng itt, ebmód гa, s ha akarja, akár a karjába is veheti 
amiért is ő  meg fogja nyalni a pofáját... Nagyon közönséges kutya volt. Káromkodott is, cifrákat. És meleg 
nyelve és büdös lehelete volt. Azért csak dajkálta, ringatta, gügyögött neki. „Mert szeretem" — gondolta. 
Természetesen. 

Könyökével nyomta le a kilincset, és botladozva az udvarba lépett. Mintha felh őt vitt volna: a kutya puha sz ő -
rétől nem látott a Iába elé. Halálra rémült, amikor az udvar túlsó végéb ől fülébe hasított a hisztérikus hang: 
„JAJ ISTENEM, HÁT TEGYE LE AZT A DÖGÖT, TEGYE LE-EE-E!!!" Ijedten eldobta. Csak akkor pillantotta 
meg a gesztenyefa alatt hintázó lányt, aki már nem sikoltozott: mosolygott. „Bocsánat" — mondta, de a lány 
nem felelt, csak mind er őteljesebben lökte el magát, s mind szaporábban csikorgott a hinta lánca. Fehér bugyi 
villant. Egy lengésnél aztán elengedte magát, és kedveset szusszanva lepottyant. A hóna alá nyúlt, felsegí-
tette. „Fáj...?" — kérdezte. A kis szóke a fejét rázta. „Már megszoktam" — mondta, és úgy nézett rá, mint a 
kutya a kapu előtt. „Talán ez is végig akar nyalni" — gondolta. Nos, nem akarta. Haját félresimítva a ház felé 
intett: „Még alszanak." „Közéjük tartozol?" „Nem, csak a hintájukat használom... és éhes vagyok." Együtt 
nevettek. 

Most az ingét is levetette, azzal integetett. Nem tudta megérteni (az értetlenség görcsös csomója dudorként 
nőtt a koponyájára), hogy az előbb, csak a fákat látva, miért érezte üresnek az utcát, hisz éppen a fák töltöt-
ték ki puhán burjánzó koronájukkal a teret, a fák finom, rojtos level ű  lombja telítette a levegőt zöld színnel, 
s ő  a zöld alatt állt messze előrenyúló lábfejekkel, ujjait mozgatva. Távcsövön figyelte, hogy valóban mozog-
nak-e. A remegd üveg mögött emberformát öltöttek a lábujjak, és nyüzsögve, nevetgélve közeledtek. A leg-
nagyobb (talán a vezér) fehér zászlót lobogtatott. „Ezek tárgyalni jönnek... "Abbahagyta az integetést, meg- 
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Megkönnyebbült. Tudta, sötétedés előtt már nem érhetnek ide. Ez a gondolat annyira léggömbszerű  volt, 
hogy már a puszta érintéstől is felrobbant, fájó hiányérzetet hagyva maga után. Leült, sírt. Aztán keresni kez-
dett. Emlékezett még a lány fekete hajára, de az emlék szilárd magva kiugrott a kezéb ől, és gurult, gurult oda, 
ahol ég és föld összeér. „De hisz ő  jó...!" Meglepődött, amikor szavai húst formáltak a mag körül és a látha-
táron egy rózsaszín szirmokat bontó fa lombosodott. Futni kezdett. Látótere alján újra el őrelendültek meztelen 
lábai, pocsolyákat ugrott át és integetett. Ám a körhintán nem könnyű  elérni az előttünk száguldót. A felsőtest 
súlypontját átkell helyezni, ügyelve arra, hogy ez a mozdulat a térd felhúzásával és mellhez szo г  tásávat 
egyidejú/eg történjék. Sikerült. E/kapta a láncot, közelebb tornázta magát. Együtt száguldottak körbe-körbe, 
gyorsulva: aгcukról darabokban váltak /e a tömör színek. A lány például végtelen-lassan feléje fordult, és kék 
szavakat mondott. „A két pólus között most szabódon folyik az áram.  "A  lány döbbentette rá az igazságra: 
igen, az áram. Bal keze, amellyel a láncot szorította, elzsibbadt, száraz ágként levált, és kirepült a körb ől. 
Egy italmérő  sátor tetejére hullt. O tt  fájt, tőle távol. 

Hátára fordult, zsibbadt karját lelógatta az ágyról. Szemgolyója kitapogatta a pillák közti keskeny rést: a plafon 
megnyugtató rövidülésben lebegett fölötte. „Fejt ől a láb felé, tehát az ajtó felé keskenyedik, lábától a fej felé, 
azaz az ablak felé szélesedik. Ha egy szintre emelkedem vele, akkor csak egy fehér csík. Az áram... 
áramlik..." 

Egy pillanatra kinyílt az ajtó. ALSZIK — suttogta valáki, és halkan visszalépett. Aludt...? A f űre térdelt. 
A körhinta még így is kisebb volt, mint ő . Túlcsorduló boldogságában kapkodva szedte a leveg őt. Egyik ke-
zével jobbra, a másikkal balra perdítette a játékszert, s a hinta csodálatos módon mindkét irányba elindult, 
zengett, muzsikált, szédítő  forgásba vitte a babákat. „A következ ő  tánc az enyém" — mondta, és várt. Még 
most is ott vár, igen. Ha meg nem halt. 

1981. IX. 30. 

búcsú beától, 
avagy: 
legenda 
a reggel 
születésérő l 

A szaxofonos elengedi magát, ráfekszik a zongora hullámaira... A homlokát törli? Köp? Iszik? Nem lehet 
tudni. A szalag egykedvűen tekeredik egyik orsóról a másikra; talán csak leveg őt vesz, teleszívja magát, s 
amikor mélyen, a koponyája mögött pattanni készül egy ér, visszaszédül a hangszeréhez, tétován megnyá-
lazza, a szájába veszi, beleharap, lenyeli... Igy maga is meggörbül, s látva kever őpultnál ülők meghökkent 
ábrázatát, vásott vénasszonyhangon vihogni kezd. Vézna billenty űkarjaival belemarkol a zongora akkord-
jaiba, mint a lovak sörényébe, földre rántja, hempereg velük, orgazmusba hanyatlik, aztán megrázza magát, 
lépcsđkön fut fel, de hiába visong, hiába hajlítja pattanásig a hangot, a dob utoléri, és nekivadulva agyonveri. 
Lelke azonban halhatatlan rézsárga darázs, amely ide-oda libben, körüldongja a b őgőt, keresi a rést: a hasá-
ba búlik és elszunnyad. A dob lassul, tétovázik, magába roskad. A zongorából még kigördül egy súlyos sóhaj, 
és... és. Jazz, jazz, jazz...! — Wízy ujjai táncolnak az asztalon. Körülnéz. Na?! Tovább, tovább...! — de a 
pincér nem mozdul: a bárpultra könyökölve beszélget egy n ővel. A magnó erőlködik, aztán élesen kattanva 
kikapcsol. A kurvaanyját. 

— Wízylovacškám, így beleélni magad... ! — mondja Bea. Félrehajol, árnyéka lesiklik Wízyr ő l és a fiút pofon 
csapja a fény. — Valóban, ilyen megvilágításban olyan vagy, mint egy felfújt gumi-víziló! — Kuncog, a fiú hajá-
ba túr. 

— Beácska, drága, le vagy szarva. O.K.? — Mosolyog, csak szemében mélyül a sötétség. A lány nem veszi 
észre, nem figyel rá eléggé... Nevet, nyüzsög, hozzám fordul, oldalba bök: 

— Hallod? Le vagyok szarva! 
— Le bizony — mondom. Nem nézek egyikükre sem, nyálam összekeveredik a füsttel, lenyelem. Üres a p 0-
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A lány hangja csilingel, de már kiérezhet ő  belőle az értetlen csodálkozás. Már megsejtett valamit, s homloka 
sápadt erölködéséből látszik, hogy tudatosan nem engedi elfonnyadni a mosolyt. Ures pohara után nyúl, for-
gatja, aztán cigarettát kotor el ő , és egy elszánt mozdulattal a pincér felé fordul. Tekintetük találkozik, s Bea 
mutogat: még egy túrát, legyen szíves...! A pincér bólint. Valaki elmegy mellettünk, Bea szemébe füst csa-
pódik, arcára kemény, fáradt csomók ülnek. 

— Megisszuk és megyünk._.. ? — kérdezi. —Úgysem lesz már zene... — Kinyílik, mint egy kagyló, lágy, me-
leg húst mutat Wízy felé, könyörög, szavak nélkül. Wízy elnyomja a csikket. 

— Megfordítja a szalagot? 
— Kérem szépen ... ? 

— A szalagot. Lejárt... 
—Ja, igen... Egy pillanat...! — a pincér, mint egy hím angyal, a magnóhoz libben. 

A kagyló húsa vonaglik: keményen magára zárja a páncélt. Álmos hangon jegyzi meg, hogy ezt a kört ő  fizeti, 
aztán el is megy, mert fáj a feje meg minden, biztos a füst, akkor majd holnap találkozunk, habár nem tudja 
biztosan, hogy lesz-e elég ereje olyan korán felkelni, és a többi, legyünk üdvözölve, pá-pá. Feláll, asztalokat 
kerül ki, köszön egy ismerősnek, belepillant a nagy falitükörbe, ahol egy másik Bea indul a kijárat tükörképe 
felé, amely mögött talán nincs is éjszaka és nincsen arcokra csorgó neonfény, hanem valami egészen más... 
Szia, Bea! 

Alkonyodik. A tenger hason kúszik a part homokjára, aztán megáll, visszacsorog. Apály. A t űnő  hullámok 
nyomán női testet formál a nédvesen domborodó homok. A b őgő  álmodozva, zsebre dugott kézzel l ődörög 
valahol mélyen, az algák közt szitáló félhomályban. Tompított hangját buborékok hozzák fel. A n đ  már távol 
van a tengertő l. Bőrén elhaló fény villan. A gitár lehajtja fejét, de túl kés őn: látta a test elsó mozdulatát. Bele-
borzong. Húrjai vékonyodnak, szaporodnak... zárt, egymásba fonódó akkordok s ű rű  hálóját szövi maga 
köré. 

A zongora hiába kutatott a b őgő  után. Hangját most is hallja, de képtelen mélyebbre merülni, hisz így is majd-
nem odaveszett. Fuldokolva tör a felszínre, hörög vizet hány. Megnyugodva billeg a íT ullámok hátán. Ugyetlé- 
nül evickél kifelé, oda, ahol már nem lep ő . Megveti a lábát és most már jön, feltartóztathatatlanul. Mind hatal-
masabb, mind komorabb. Gyomrából ömlik a víz. Lomha, vontatott léptekkel a n ő  felé ta rt . Félúton megrogy-
gyan, érzi: lehetetlen. Lába a homokba süpped. A n ő  nyújtózkodik, feláll, lép néhányat. Talpában éles fájda-
lom: a kagyló éle metsz őn bőrébe mélyed. Vér. Gyorsuló szívek lüktetése. Vért...! Még több vért! A b őgő , 
mintha megsejtett volna valamit, felbukkan, a part felé szimatol. Vér... ! Kimászik, a mellét döngeti. A gitár 
szelíden sírdogál, lehajtott fejjel, fásuló nyakkal. Hisz lehetetlen... Idegen kéz ragadja meg. Yeah! Kemé-
nyen, férfiasan! A bőgő  őrjöng. Repedten dobol, ugat. A zongora helyesel. Fel, fel! Nincs többé csend. Szél 
fúj, hálót kap fel. Ellenszél támad, erősebb. A nő  fázik, magára teríti a hálót. 
A távoli szigetek fölött vörös réz csillan. Közeledik. Megáll a n ő  mellett. Szaxofon. A többiek kört formálnak, 
lüktető  gyű rűt. A szaxofon a nő  füle mögé nyúl, ujjai kitapintják a puhatincseket. Gyorsuló lélegzet... gyönyör 
tágítja a teret. Hagyd abba...! A szaxofon kíméletlen. már maga is izzik, cseppekben olvad. Elég! — dörren a 
zongora. Elég ... ! — nyög fel a bđgő . A gitár menekül. A réz elégeti a n đt. Hirtelen csend támad ... Mind eltűn-
tek, csak a gitár maradt, hanyatt a homokban. Hisz lehetetlen... Lehetetlen... Elhallgat. 

Wízy hátradő l, arcára árnyék-csuklya borul. Homloka mögött szétszórt gondolatok kergetik a dallamot, vagy 
— és ez az igazság — nem is tudom, hogy ilyenkor vannak-e gondolatai. Ebben a pillanatban szeretném azt 
hinni, hogy igen, szeretném látni azt a jó,puha gombolyagot, ami a „gondolkodom" szó hallatán képzeletem-
ben megjelenik, de Wízy nem segít. Modulatokat v é g e z ,szájához emeli a sápadtan gy ű rűző  fényt, mely-
nek nevet kell adnom, s jobb híján így szólok kicsit savanykás a bor, de iható... Nem felel, mondatom csak 
újabb mozdulatok sorát indítja el: aprót kortyol, ízlelget, méricskél és az árnyékból két szót lök felém. 
IGEN, IHATÓ. Pohara tompán, üresen koppan, s kezét gyorsan elrántja a fény el ő l. 

— Hát akkor...? — kérdezem. 
— Hát akkor... 

A pincér szorgalmas, a pincér jó, fölénk terjeszti csillogó szárnyát, arcának szolgálatkész, megért ő  türelme 
közelebb hajol, és ragyog, mint a Hold. 

... Ám hiába. A jelen e ragyogással is éppoly értelmetlen, mint nélküle. Poharunkban aranyfény ű  múlt lötyög, 
melyben már feloldódtak a kezek és arcok, elhaltak a lépések, érthetetlenné váltak az eliszaposodott szavak, 
dallamok; múlt, amelyben megerjedtek a tekintetekés láthatatlan alkoholmolekulákként keringnek körbe-kör-
be, a pohár fala mentén. 

„Beülünk ide" — mondtuk még délután —, „beülünk és megiszunk valamit" — mondtuk világos terveinkben gyö-
nyörködve és értelmestekintettel méregetve egymást (Bea akkor még Wízy karjába kapaszkodott és szóra-
kozottan nézegette az utcai virágárus íriszeit)... Még kiáltani sem volt id őnk, még arcunk sem torzulhatott el, 
mikor az ajtóval együtt kitárult el őttünk a jelen feneketlen, süket mélye, nem volt id őnk jelezni sem, hogy igen, 
én is érzem és te is érzed, mert egy pillanat múlva ködképpé foszlott az egész és a székek, tükrök, asztalok, 
emberek mosolya visszavonhatatlanul magába zárt minket. „Könny ű" a jelent elfeledni, ha üldöz a múlt és 
nyakad felé kap a jövő , könnyű , la-Ila, könnyű , la-Ila..." Rohadt sanzon nyávog bennem, amely vihart rajzol 
az égre, és úgy tesz, mintha valódi lenne a dörgés, pedig mindenki tudja, hogy az csak dob és réztányér... 
„Itt csak a zene él, béke hamvainkra..." 
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Wízy nem érti egésien, megkérdezi, hogy mit mondtam, s aztán elneveti magát olyan nevetéssel, amely 
csupán a megbolygatott hái gatás fintora. Érzem, valamit akar, valami történni fog... Homloka szivacsként 
szívja magába az árnyékot, s most jól látjuk egymást: vékony zsinór feszül közöttünk, s a zsinegre f űzve pa-
pírfigurák sorakoznak... egy, két, három, sok, sok hófehér papír-Bea... Szavaink néha meglebbentik 
e gyönyörű  füzért. Buta Beák, jó Beák, szexi Beák, finom Beák, puha-meleg Beák, kígyó-macska Beák ham-
vadnak el cigarettáinkkal együtt, s a csupaszon parázsló zsineg végül is a nyakunkra csavarodik... Csak 
a fulladás előtti pillanatokban engedünk a szorító vonzásnak, arcunk csak akkor mozdul közelebb, egyre kö-
zelebb, s végül is átbújunk egymáson, pendülve, mint két nemesfém karika, melyek egyformák, de csodála-
tos módon hol az, hol emez foglalja magába a másikat: gyorsuló pergésük tökéletes gömböt formál, 
amelynek már semmi köze ahhoz, hogy Bea néhány sarokra onnét feküdni készül és éppen fésülködik, amíg 
az önsajnálat könnyes függönyt nem von közé és a tükörben összeomló gyönyör űszép lány közé. 

Az ű rből fuvola hull le lassan-lassan forogva... Szórakozottan áll meg, észre sem veszi, hogy még nem 
érinti a homokot. Kitárulkozik, billenty ű i lebegnek, mint egy leveg őben úszó hal kopoltyúi. Testét mély, 
bódultan dúdolt dallam járja át: búg, mint a déli szél, és messze-messze siklik a víz fölött. Vénlányok 
gondolnak húsz éve vízbe fúlt szeret őjükre. A tenger sötét b őrén borzongás fut át, lábujjhegyen, s a b űn-
tudat ezernyi szem fényét emeli az égre. Csillagok. Nyugodt emlékek pillangóznak tova, dereng ő  fényben ... 
De az egyik aranypor-felh ő  érintésére görcs csomósodik a fuvola torkában, melyet állati rikoltással lök ki 
magából, s aztán ijedten leszorít minden billenty űt és elhallgat mert fél megkérdezni — és nincs is már 
kitől —, hogy melyik az igaz, s melyik a hamis  hang...  

Záróra... A pincér lekattintja a magnó fedelét, és egy mozdulattal, amely az el őbbinek a folytatása, erős fényt 
lobbant az arcunkba. Az árnyékok félrelibbennek, lecsúsznak a falról, az asztalok alá húzódnak. A számla, 
kérem. A számla. Uristen, hát mit akar ez...? 
Záróra. A lépcsőkön cipők csosszannak, a lábak mellett tétova kézfejek lengnek. Kulcsok kaparásznak a zá-
rakban, kocsik ajtaja csapódik, és a gyomor megfordul néhányszor saját tengelye körül. Az utcák lámpái 
ritkulnak, „elmúlnak mellettünk",— idézek egy nemrég olvasott so rt ... Wízy mintha nem is hallaná. Lejjebb 
ereszkedik a sötétség, fejünkre borul, mint egy s ű rű  szövetű  szoknya. Kitapogatjuk a felfehérl ő  combokat, ke-
zünk végigsiklik, kutat, keres, és íme, lazul a gyomorszáj, tágul a nyel őcső , megrándul a test és lövellünk, 
lövellünk az Éjszakába, felcsináljuk, az istenit neki, felcsináljuk a kurváját, s utána csendesen összené-
zünk elköszönünk. Hazamegyünk, fülünkre húzzuk a takarót: ne halljuk, hogy mossa el savanyú-büdös, célt 
tévesztett tócsáinkat a megered ő  hajnali zápor, ne lássuk, hogy törölgeti mocskunktól újszülöttjét a Fekete 
Asszony, azt az óriáscsecsem őt, kit születése el őtt néhány perccel meggyaláztunk, az anyjával együtt, és 
aki bosszút esküdve indul felénk, hogy ránk törje az ajtót, ablakot. 

1981. IX. 7. 
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rövid 
buzdító 
történet 
j. L b.-nek 
Még mindig mesélik, hogy élt valamikor egy ember, aki groteszkségt ő l és öniróniától sem mentes cso-
dálatos énekével, lantjátékával minden környez őt hatalmába kerített. Úgy mondják, ő  bátorította akkor 
még egységes m űvészeti ágat képez ő , indokolt vagy épp indokolatlan énekével és lantjátékával többek közt 
az Ismeretlenre tör ő  argonautákat. A hagyomány szerint a madarak megszámlálhatatlan rajokban keringtek 
feje fölött, a kövek összekoccantak, a fák magasra n őttek, a vadállatok utódokat nemzettek, a halak magasra 
ugráltak feléje a sötétkék tengerb ő l, mert ahogy azt jóval kés őbb maga. a Nagy Mester, Hegel is megfogal-
mazta objektív idealista (a hangsúly az OBJEKTIV és a szubjektívvel behelyettesíthet ő  IDEALISTA fogalom-
pác metaforáján van!), klasszikus avantgarde elmefuttatásaiban: hogy puszta játszadozás is lehet, nem 
csupán a m űvészetet jellemzi, hanem a m űvészetet a valósággal (is) összeköt ő  GONDOLKODÁST. Na, 
hogy pontosan ki fia, borja volt ez az átlagon felüli képességekkel megáldott, trákok között hellén, 
törékeny vázafestményeken is megörökített, anyja és apja révén kétszer is apollóni alaptermészet ű  ha-
landó, nem lényeges, nem annyira látszik lényegesnek, mint ugyanennek a kérdésnek egy másik vetülete, 
történetesen az, hogy apollóni természete révén halvány ugyan, de kissé negatív el őjellel múzsainak is 
mondható jelzet-szerepl őnket, akirő l tudjuk, hogy énekével még az Alvilág vad hatalmasságait is leny űgözte, 
mely szálak fűzték oly széttéphetetlenül magához Orphnéhez, s Sötétséghez. Indítékai, tettének okai ismeret-
lenek? Cselekedetének mozgatói, mert ihletettségén túl józan eszét ő l vezérelten szállt le a tenger ezüstös 
halacskák sima hasikóit villantgató felszíni plüsstakarója alá, a mélytenger tengermély, csodálatosan torz vi-
lágába, lantjába vetett hitével. A felszínt eltéphetetlen gyökerek kötik a mélyhez. Torz játékosság és valóság 
fogalmai valahol találkoznak. Rövid ideig gondolkodott, aztán fogta lantját: és ment. Igy lépett a holtak birodal-
mába vezető  sötét útra, melyen — ahogy mondják — aligha járt azel őtt valaki az él ők közül. A kígyómarta 
Eurüdikén túl magába Orphnébe volt szerelmes? Pokoljárás, mert aki dudás akar lenni, pokolra kell annak 
menni? Valami ilyesmi. Az apollóin és múzsain túl/mellett az orfikus vonzotta? Odalenn, míg ő  a világ ablaka 
alatt énekelt, a Kerberosz nem ugatott, Ixión kereke megállott, s őt még Sziszifosz is leült kövére. Kés őbb, 
mert Eurüdikét végképp elvesztette, vagy már nem volt mit látnia, árnyék esett apollóni lényére: Dionüszosz 
árnyéka. A hagyomány szerint úgy fejezte be életét, hogy a fels őbb hatalom jogarával Zeusz agyonsújtotta, 
mert állítólag borg őzös állapotban mellébeszélt az Olümposz alatt. Adott pillanatban zavaró redundáns 
elemmé vált. A történet másik változata szerint a trák n ők verték agyon, mert 3 évig megtartóztatta magát 
a szerelemtő l. Mindegy, költőnk alkoholizmusba és homoszexualizmusba torkolló végső  útjának magyaráza-
ta nem a mi dolgunk, különben is közhely. Ariadné fonala, a fontos továbbviv ő  szál itt a következ ő : hóhérai 474 



bicskei zoltán 

levágták a dalnok fejét, aszerint a másik változat szerint, s tengerbe dobták. Éltet ő  elemébe kerülve a fej 
(füleit mozgatva?) átúszott a Melész folyó Szmürna melletti torkolatába, ahol rövidesen megszületik a nagy 
vak költő , Homérosz, aki szívében az argonauták dalaival szüli Odüsszeuszt (Od( јsszeuszát, aki a „másik 
változat szerint" kés őbb dionüszoszi árnyékával bejárja a dublini kiskocsmákat). Itt — mint azt ez a leg-
utóbbi, zárójelek közé iktatott rész is elörejelzi — ugrunk egy nagyot, repülünk az Id őben, szállunk 
sólyom szárnyával, tempósan közeledünk a végkifejlet felé, de egy pillanatra megtorpanunk, meg-
torpanva betekintünk egy középkori ház ablakán: szakállas férfi épp kiagyalt szerkenty űje mellett bort hör-
pint emberi koponyából, vérfagyasztóan hahotázik. A koponya valahogy ismer ős, dacára annak, hogy már 
rég lehámlott róla minden ismertet ő  jel, fehérre marta a só, szagtalanná csiszolták évszázadok szelei; 
a bort hörpölő  férfi pedig nem más, mint maga Gutenberg. Röhög a markába. Halandó, aki kitalálta a maga 
galaxisát. 

Az elveszett lantba viszont újabban egy dublini kiskocsmára emlékeztet ő  kocsma omladozó falának tövé-
ben botlik bele — egy szemeteskuka mellett! — az a teniszlabdás, bogaras, karfiolos költ ő , aki az elpattant 
húrokat nyúlbéllel pótolja, Ninunta belével, s csodálatos öniróniától sem mentes nótákba kezd, groteszk 
futamokba az Ihlet hullámhosszain, mert végül mégiscsak kiderül az, hogy nem is olyan rossz dolog az 
ihlet, rettentően kínos dolog az ihlettelenség. Ihlet és továbbihletés. És voltak és azért még mindig vannak 
is mások, akik szintén énekelni akarnak, jönnek és mondani akarnak, isten tartsa szokásukat. Úi mitológia 
kibontakozóban. 

Ezzel el is érkeztünk a végére, ahol csupán még csak azt kell megmagyarázni, ami mindenki számára vilá-
gos: hogy félreértés ne essék: az ógörög dalnokot Orfeusznak hívják, a lantjára akadó költ őt a világ porában 
pedig Tolnai Ottónak... 

Mit akartam ezzel mondani? Semmit. Csupán csak azt, hogy el ő re, gyerekek, karmunk közt Orfeusz lantja. 
Mások is játszhatnak rajta egy kicsit. Játsszunk rajta! Játszani kell rajta. Vajdaságban megkerült Orfeusz 
lantja. 

MINDANNYIUNK KEZÉBEN A MAGA HANGSZERE ÉS GUTENBERG TALÁLMÁNYA 
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Mai napig vitatkoznak olyan kérdésekrő l, hogy mi a 
jazz, jazz- e még a jazz stb. Mi a jazz!? Zene és kész. 
Mivel sokan képtelenek arra, hogy egy m űalkotást 
szabadon, elő ítéletektő l mentesen élvezzenek, nem 
árt, ha megpróbálunk egy-két dolgot tisztázni. 
Kétségtelén, hogy a jazz šzó már régóta nem fedi 
azokat a heterogén zenei folyamatokat, amelyeket 
ezzel az elnevezéssel emlegetünk. (Ellington szerint 
igazi jazzt csak az ő  gyekekko гáig játszottak —
utána már „más" volt az.) E szó ellen nevetséges 
lenne hadakozni, hiszen így terjedt el a köztudatban. 
A mindent megnevezni/megragadni akaró értelem 
így nevezte el a zenének ezt a „fajtáját", hogy szólni 
is tudjon róla. Nem az elnevezés zavar, mert kiemel-
vén a zenének ezt az ágát a többi közül, csak fel-
hívjuk rá a figyelmet. E zene helyes értelmezéséért. 
szólnék azokhoz, akik egy jelenséget csak aszó által 
körülhatárolt módon tudnak értelmezni. Egyszer űen 
arról van szó, hogy ne „csak" jazz-ként hallgassuk 
és kezeljük ezt a muzsikát, hanem teljes érték ű  
zeneként —ekképpen is ítéljük meg (vagy el). Ez 
a zene már felnőtt, megáll a saját lábán, önmagában 
teljes: Nem megkerülni vagy elmosni akarom ezzel a 
jazz jellegzetességeit, mert a muzsikának valóban 
egy sajátos fajtájáról van szó. Miként határoznánk 
meg pontosabban ezeket a sajátos vonásokat? So-
rolhatnánk vég nélkül a definíciókat, jellegzetessé-
geket, de a lényeg megértéséhez a szavak nem 
elegendők. Szabados György szépen megmondta: 

a jazzt elvileg nem lehet meghatározni, a jazz 
pulzálását kell megérezni..." Minden olyan zeneda-
rabot, amely ezt a pulzálást hozza, jazz-nak nevez-
hetünk. Mivel ez pontosan racionálisan nem határoz-
ható meg (azért fejezzük ki zenével!) érzésünkre va-
gyunk kénytelenek hagyatkozni, és ebbe bele kell 
nyugodnunk. 
Meddig jazz a jazz? Véleményem szerint ez elneve-
zési probléma, mert csak a megnevezési területre, 
nem pedig a minőségre vonatkozhat, ahogyan azt 
sokan hiszik. A mai kortárs muzsikát persze — ami 
tartalmazhat jazz-es elemeket — túlzás lenne jazz- 
nak ПPVG7ni ((i thnh' a ic a knrfá гs 7Pnа  elnevezés 

nyitottsága miatt szerencsésnek mondható.) Határ-
vonalat nem lehet és nem is kell húzni. Fölösleges. 
Részemről addig használom a jazz szót, amíg a ze-
nében túlsúlyban érzem a jazz jellegzetes vonásait. 
A lényeg az, hogy mindent, mint muzsikát hallgassunk 
(akkor majd pontosabban fogunk ítéletet alkotni is), 
és ebben az elnevezések fiókrendszere ne legyen 
minőségi mérvadó. 
A jazz a hatvanas évekre igazán feln őtt zenévé. Ak-
korra vált a múlt századi (Afrikához még viszonylag 
közel álló) négerek forró rituáléjából a XX. század 
emberét kifejezni tudó m űvészetté. Az átváltozás 
hullámmozgása közben a jazz nemcsak nyert, de ve-
szített is. Elvesztette rituális jellegét, közvetlensége, 
melegsége csökkent. A fájó hiányérzet, civilizációnk 
kultúrájának válságát is jelzi. Nem véletlen, hogy az 
utóbbi évtizedben, tudatosan próbálkoztak (legsike-
resebben az A rt  Ensemble of Chicago) a ritmus ősi 
játékmódjának a felélesztésével. 
A jazz-zenének fejl ődése során hol ez, hol az az ága 
növekedett, erősödött, végül a hatvanas évekre 
megizmosodva érett, kifejlett m űvészetté vált. Ehhez 
sokféle zenei irányzat szintézise kellett, de mint min-
den életerős zene, így a jazz is magába szívhatott 
sok mindent anélkül, hogy eredetiségét elvesztette 
volna. Viszont egyre nyitottabbá vált. A hatvanas 
évektő l kezdve az is lehetségessé vált, hogy jazz-
zenébő l kiindulva, jazz-zenére támaszkodva egé-
szen különböző  zenei világokat építsenek fel. A kor-
társ zene és a jazz kölcsönhatása er ősödött, mára 
megszűnt, éles határvonal lenni köztük. Az utóbbi 
időben zenei irányzatok közti határvonal elmosódá-
sa általános jelenség, de ezt most nem részletez-
ném. 
Hogyan válhatott a századforduló er ősen zárt formá-
jú jazz-zenéjébő l korunk zenéje? Egy ősi világ kap-
csolódott be — hatalmas ugrással —civilizációnk vér-
keringésébe, felfrissítve is egyúttal. Miként jöhetett 
létre ez a hatalmas ugrás? A népzenék befelé vég-
telenek. A jazz a múlt század amerikai négereinek 
népzenéjébő l születve csírájában magában hordta 
az egész hangbirodalmat. Pontosan azért terjedhe-
tett el a jazz az egész világon, mert mindenhol meg-
teremthette a maga hangsúlyait, valahol a népzenék 
végül is „összeérnek". Egy szem dióban, ha elültet-
jük, benne van az egész diófa, összes ágaival, leve-
leivel és azoknak legapróbb erezetével együtt. Ér-
telmetlen tehát a néger jazz vagy fehér jazz alternatí-
vája mellett kardoskodók vitája. Természetesen más 
hagyományokra fognak támaszkodni a néger mu-
zsikusok és másra a fehérek. Logikus, hogy a fekete 
zenészek a néger hagyományokra fektetik a súlyt, 
mert ez lüktet a vérükben, ezt hordozzák génjeik-
ben, míg a fehér jazz-muzsikusoknak saját alapot kell 
találniuk zenéjükhöz. A jazz-es elemek zenéjükben 
így csak áttételesebben vannak jelen, egy sereg 
félreértés is ebbő l származott. Fontos, hogy a fehér 
zenészek tudják valamihez kötni jazz-muzsikájukat, 
és akkor ugyanolyan autentikus lesz zenéjük (termé-
szetesen más hangsúlyokkal), mint a néger muzsiku-
soké. Hogy a jazz-nak nevezhet ő-e még, nem lé-
nyeges. Szabados György, aki egyike Európa leg-
autentikusabb muzsikusainak, saját zenéjének egyik 
alapvető  vonását (a magyar népzene és a jazz kap-
csolatát) így határozta meg: ,,...tulajdonképpen a 
parlando-rubato és az afro-amerikai zene közös ere-
dője az, amit mi csinálunk." Szabados m űvészete jó 
példa arra, hogy igenis lehet saját zenei gyökereink 
és a jazz-t. közt áthallas, amire építhetünk. 
Többször is emlPnрt' m a hanvnmáwt a 7aлai wкi- 476 



kereket. Mire gondolok? Röviden: a lényegében vál-
tozatlan változóról van szó. A muzsikában a zenei 
gyökerek említésekor els ősorban a folklórra gondo-
lok, a lehető  legtágabban értelmezve. Már említet-
tem a népzenénk végtelenségét: minden igazi zenei 
alkotás valamilyen módon kapcsolatban van a folk-
lórral. Zenei hagyományokon tehát ne csak a nép-
zenét értsük, hanem minden olyan alkotást is, ami 
belő le táplálkozott. 
A jazz fejlődése során felszippantott valamit az el-
múlt századok és korunk hangzó világából is. Együtt-
rezegve korunk kultúrájának mozgásaival, a jazz 
századunk m űvészetének szerves részévé vált, nem 
menekülve meg e kor m űvészetének a betegségeitő l 
sem. Századunk muzsikái gazdag ritmus- és harmó-
niavilágokat köszönhettek az újból felfedezett ősi 
zenéknek. A század elején a m űvészetek figyelme —
érthetően —újból az ősi, kultúrák felé fordult, mivel 
századunkban ez az ősi hagyomány rendült meg. Az 
ember súlypontjából billent ki, a folytonosságot, a ta-
lajt szeretné megint visszaszerezni. 
Valahol elpattant az embert a világgal összeköt ő  köl-
dökzsinór, akár a világ ű rbe kilökött ű rhajósok, lebe-
günk a semmiben. Kitapogatni, megtalálni az új hely-
zetben a földet a lábunk alatt, hogy a gravitáció 
vonzásában újból járni tudjunk —ezért folyik most 
a küzdelem. Még kapunk impulzusokat, még létez-
nek jelzések, amelyek segíthetnek eligazodni, még 
érezzük a hiányt, de ha továbbra is ilyen módszere-
sen munkálkodunk, önmagunk ellen, még remény-
kedni se reménykedhetünk. Ez pedig nem egy kultú-
ra, hanem „a" kultúra, és vele az ember végét is je-
lentené. Talán már most is inkább csak a m űvészet 
(az élet) utópiájáról, álmáról beszélhetünk csupán. 
A paradoxon az, hogy az élet még ezt is elbírja. 
A zene területén a rögtönzésben, a rögtönzéssel el-
érhető  szabadságban Iátok még lehetőséget. Illetve 
a jelen pillanatban csak ebben Iátok lehetőséget. Ez-
zel a lényegében ősi alkotásmóddal nyúlhatunk a leg-
közvetlenebbül olyan mélyre, hogy leérjünk az el-
vesztett (vagy elvesztettnek hitt) gyökerekig. A rög-
tönzés lehet a zenei alkotás egyik kevésbé lényeges 
részeleme is, de írásomban most azokra a muzsiku-
sokra gondolok, akik zenéjük egészét alkotják rögtö-
nözve. Akik a rögtönzést mint eszközt tették meg ab-
szolútummá, és akik zenéjüket szinte teljes egészé-
ben ott a helyszínen alkotják. (Egy(ues muzsikálás-
nál ez a közös rögtönzés, amirő l most nem szólnék.) 
Csak ilyen radikális módon sikerülhet új (élet)formát 
elérni. Ezt a nagy kísérletet ma els ősorban a jazz-
muzsikusok vállalták. 

Az improvizáció kiemelése esetleg azt sugallhatja, 
hogy nem tartom fontosnak a formát a m űvészetben. 
Éppen a forma miatt érdekel ennyire a rögtönzés. 
Rend nélkül még sejtjeink sem létezhetnének (de 
érdekes, hogy modern fizika szerint ez a rend, pl. az 
atomoké, nagyon is tágan értelmezendő , inkább va-
lamiféle „nyitott" rendr ő l van szó). „Utálom spenótot, 
mert alkatian, mint a szabadság" — mondta Dali. 
A totális szabadság persze tényleg „spenót" lenne, 
mert hiányoznának belő le a kötődések. A m űvészet-
ben is létfontosságúak ezek a kötődések, (lelki csont-
vázunk) amelyekre a folyton változó formáinkat 
építjük. Korunk emberében e köt ődések mosódnak 
el fokozatosan, innen a formátlan lebegés. A m ű -
vészetnek külső  és belső  mozgásokat, állandó vál-
tozásokat kell kifejeznie. Mivel ezek a mozgások ko-
runkban felgyorsultak (ami végül is a köt ődések el-
tépéséhez vezetett), nekünk is nyitottabb formákkal 
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Az improvizáció maga a lehetőség. Mint a muzsiká-
lásnak egyik ősi megnyilvánulása, bizonyos hagyo-
mányokat hordoz magában, amelyek segíthetnek hi-
dat verni a szakadékok közé. Az improvizáció: köz-
vetlenség, szabadság, nyitottság, őszinteség lehet 
egyszerre. A fenti tulajdonságok, valamint az ember 
és művészete, szoros összefüggésben vannak egy-
mással, most mégis a közvetlenséget (spontanei-
tást) emelném ki. Ha e civilizáció embere még képes 
lesz rá, hogy éljen e lehetőségekkel, elsősorban 
a zenével (világgal) való közvetlen kapcsolat kiépí-
tése segíthet neki újból helyet találni a Földön. 
Hogy sok esetben ez a kifejezési szabadság semmi-
vé válik, hogy a muzsikus légüres térben lebeg, az 
a kötődéseknek egy olyan centrális erőnek, egy 
olyan súlypontnak a hiányát jelzi, ami összetarthat-
ná az egészet. A totális improvizáció és részben a 
fent említett centrális er ő  hiánya, megteremtette a 
maga ellenfolyamatait is, a teljesen racionális épít-
kezésig bezárólag. Nem hiszek a racionális építke-
zésben. A nyitottság még önmagában semmi, de 
vállalni kell a kockázatot, mert csupán a ráció nem 
szülhet m űvészetet. Gondolatok is csak összes ér-
zékszervünk közrem űködésével születhetnek. Való-
di m űvészetet is csak teljes lényünkb ő l csiholhatunk. 
Bartók joggal féltette a fiatal zeneszerz ő-tehetsége-
ket a sok elmélettő l, azt tartotta, hogy az könnyen 
az alkotói véna kiszáradásához, az intuíció elveszté-
séhez vezethet. 
A zenének belülrő l kell fakadnia, a hangoknak spon-
tánul kell felbugyogniuk. Ennek az áradatnak a sa-
laktól való megtisztításában segíthet csak az érte-
lem. Az alkotás legyen egyfajta transzállapot, az 
ember legyen tűz, forró kohó, amelyben egész egyé-
niségét mozgósíthatja, akkor születhet csak igazi 
m űvészet. Az alkotás titka, a m űvészet nem magya-
rázható meg. Két megszólaltatott hang egymás közti 
vonzását, kapcsolatát abszolút helyénvalónak, igaz-
nak érezhetjük, de a legtudományosabb érv is adós 
marad a valós okokkal. Többek közt ezért is szere-
tem annyira a jazz-t, mert végig meg ő rizte ezt az ősi 
misztériumot. 
Szeretnék még említést tenni az énekr ő l. A legköz-
vetlenebb zenei kifejezőeszközünk kétségtelenül az 
ének, az emberi hang. A hangszerek már az emberi 
hang által át nem ért dimenziókat kutatják/hozzák. 
Tanulságos volt ebbő l a szempontból számomra 
a híres karmesterek próbáiról készült rádióm űsor. 
Vezénylés közben a maestrók szinte eksztázisban 
énekelve ordítva kísérték a Haydn, Beethoven-szim-
fóniákat, Mozart-divertimentókat. A kényszerít ő  erő -
vel előtörő  „énekük" a fentieket igazolja, ahhoz, amit 
Mozart , Haydn stb. a szimfóniában megírt, már nem 
volt elég az emberi hanganyag, oda hangszerek 
(más anyag) kellettek. A hangszeres muzsika lé-
nyegében az ősember üvöltésén/énekén alapszik. 
Rendkívül fontos kapcsolat ez. Ismét Szabados 
Györgyöt idézném, aki arra figyelmeztetett, hogy 
amíg ez a kapcsolat fennáll, amíg énekelni tudunk, 
addig nincs baj, de ő  korunkban már ezt is meginogni 
érzi. Az instrumentális jazz-zenében ma is közvetle-
nül érződik az ének hatása. Az ősi zenevilág viszony-
lagos közelsége miatt itt még szerencsére elég er ő -
sek ezek a kötődések. 
Szeretem a jazz-t és ez önmagában elég is volna. 
Most mégis megpróbáltam részben magyarázatát 
adni annak, hogy miért tartom annyira fontosnak a 
jazzt. 
Azon kevés lehetőségek egyikét látom benne, ami 
méa számunkra meamaradt_ 
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„. . .  a rock and roll valójában a fiatalság 
helyzetének — ami lényegében mindenhol 
azonos — a kivetülése. Az unalom nem 
létezés, benne helyzetük ölt testet. A fiatalo-
kat kísérleti nyulakként kezelik; a társada-
lom összes többi struktúrájától eltér ően a 
fiatalok minden fontosabb kérdés e/dönté-
sekor alárendelt helyzetben vannak. Nehe-
zebben jutnak munkához, lakáshoz; a társa-
dalmi mozgások minden jellemzője a fel-
nőttek normáihoz és értékeihez idomul. A 
rock a fiatalok első  kultúrája, mely nem csak 
az unalmat, hanem a fiatalok általánosan 
alárendelt társadalmi helyzetét is tűkrőzl... " 

(grega tomc) 

A rock and roll, hogy a sokszor ismételt tételt én is 
megismételjem, kifejezetten marginális társadalmi 
rétegek terméke. Az amerikai néger és a falusi 
fehér zenéjének a szintézise. A négerek és a fehér 
fiatalok kultúrájának a kifejezési formája. Mindkét 
szubkulturális réteg marginális helyzete világosan 
meghatározható. Egyfelő l a fekete lakosság fajilag 
megkülönböztetett helyzete, másrészt, a fehér fiatal-
ság életkori meghatározottsága. Mindkét csoport 
esetében az autentikusság hiánya, az önkifejezés 
lehetetlensége vezetett az új zene kifejezési lehe-
tőségeinek elfogadásához. A fekete lakosság szá-
mára, a megváltozott körülmények között, lehet ősé-
get biztosított egy nem hagyományos fekete kultúra 
kialakítására, s egyben a fehér kultúra domináns 
befolyása alóli felszabadulást is segítette; míg a 
fehér fiatalságnak a rock and roll a „feln őtt" társa-
dalom megkerülésével adott autentikus kifejezési 
lehetőséget: a függetlenedés által az önkifejezéshez 
juttatta el. 

Így érthető , hogy az összekötőkapocs az ötvenes 
évek rock and rollja, a hatvanas évek rockja és a het-
venes évek hardja, majd végezetül a punk között 
a felnőttek kialakult értékrendszerébe való beolva-
dás elleni tiltakozás, egy alternatív létezésforma 
megfogalmazásának és kialakításának a kísérlete. 

Hazai talajra vetítve az el őbbieket, és a közel-
múlt jelenségeit elemezve, csakúgy mint a rock and 
roll egész történetében, a lázadás legközvetlenebbül 
és legegyértelm űbben a rockszövegekben értelmez-
hető . A hetvenes évek vége és a nyolcvanas évek 
eleje igen sok újat hozott a yu-rockban. A hatvanas 
évektő l kezdve csak elvétve akadt a rockot mint 
kultúrát igazán reprezentáló alkotó/alkotás. Csupán 
két lehetséges variáns létezett: a rocknak (rendsze-
rint nagyon rosszul) álcázott sláger és a valóban 
rockzenei alapokra épített, szövegileg azonban csak 
elvétve nem „szalonképesített" (értsd: az általános-
ságok halmozásának iskolapéldái) változatok. A rock 
alkotók közül — a Time I óta — talán csak az egy Dado 
Topić  volt, aki valóban mondott is valamit, egészen 
addig, amíg sor nem került a hírhedt „Dugme-feno-
ménra", amit valójában az addig annyira nélkülözött 
„névennevezés" (bár még itt is csak a zsargon élt) 
eredményezett; kezdve a sort a szerintem e szem-
pontból antológikus érték ű  Top-pal (Ágyú); bár a tár-
sadalom, a politika még mindig sz űz terület maradt, s 
a Dugme esetében ma is az. Zenéjük a kispolgári 
mentalitás kommersz igényét szolgálta, s ez igényt, 
a bulvársajtó szenzációin túl, nem illett irritálni. Ekkor 
kezdett a helyzet rohamosan változni. Igaz, a „ha-
gyományok", melyeket leginkább a kiadóházak véd-
tek körömszakadtáig, még ma is hatással vannak 
a tömegkommunikáció ellen őrzése által az egyes al-
kotók munkásságára, habár még üzleti szempontból 
is lehetősége volt meggyőződnie az egész „irányító-
mechanizmusnak" a nem hagyományos likvid jelle-
gérő l. 

Amint a rockot mint szubkulturális jelenséget vizsgál-
juk, figyelmen kívül kellene hagynunk minden befo-
lyásoló tényezőt, mely nem az őt alkotó-fogyasztó 
társadalmi réteg sajátja, tehát, ami nem a rock-
társadalom akaratából korlátozza/segíti el ő  annak 
elterjedését (tömegkommunikációs sz ű rés, hivatalos 
kultúrpolitika stb., melyek akadályozó m űködésük-
kel, paradox módon, elősegítik a rock mint alternatív 478 



létezés/kifejezésmód fejl ődését; úgymond gettóba 
szorítva azt, s a marginális létezés fenntartásával 
okot adva az „ok nélküli lázadásra"). Mivel azonban 
az alkotásfolyamatok rocktermékett közvetlenül, a 
tömegkommunikáción kívül vizsgálni, nem csak 
hogy médiumjelleg ű  szerepének a lefokozását jelen-
tené, hanem technikai lehetetlenség is, így csak azt 
kísérelem meg bemutatni, ami valóban a közönség 
(értsd: tömeges befogadás) elé kerül(t), és ami, meg-
ítélésem szerint, hatást is váltott ki. 

A punk, ha annak GB „példaképeit" tartjuk szem 
előtt, nem nagyon ütötte fel fejét a hazai színtéren. 
Mint már említettem, a yu-rock, sajnos, nem nagyon 
dicsekedhet komolyabb hagyományokkal, legalábbis 
nem olyan tömegbázisú hagyományokkal, hogy je-
lentős jugoszláv rockkultúráról beszélhetnénk. Ebb ő l 
érthető , hogy a punk megindulásakor/átvételekor 
nem kövekezhetett be azonnali váltás, ugrásszer ű  
fejlődés, még kevésbé történt ez meg tömegkom-
munikációs szinten, ami azt eredményezte, hogy az 
elszigetelten jelentkező  kísérletek elszigetelt közös-
ségi szinten terjedtek csupán, ezáltal eleve marginá-
lis formát öltve. Bizonyos térhódítása emellet a lehet ő  
legrosszabb reakciót váltotta ki a valamennyire is 
hivatalból érdeklődő  intézményekbő l. Tömegesen 
megindult a punknak kikiáltott, végtelenül elszirupo-
sított, közhasználatúvá tett, szalonképessé mosda-
tott, és végül új hullámnak keresztelt (hiszen a punk 
túl konkrét jelentést hordozott már ekkor a közönség 
tudatában) „alkotások" hiperprodukciója. Másrészt, 
sok előadó, s még több alkotó nem volt hajlandó 
a fettétel nélküli kapitulációra, s következetességük 
eredményeként mégiscsak szóhoz jutottak, még job-
ban kiélezve ezáltal az ifjúsági kultúra hivatalos irá-
nyításának ellentmondásait. Erre legjobb példa a 
Pankrti esete, akik nagynehezen lemezfelvételhez 
jutva, egyszerre két egymásnak ellentmondó értéke-
léssel találták magukat szemben: lemezük giccskiad-
ványnak minősíttetik, miáltal kiskereskedelmi ára 
igencsak megnő , s rövidesen elnyerik ugyanezért 
a lemezért a JKIsZ hét titkára díjat. A kezdeti szó-
kimondás hulláma hanyatlásnak indul, s felszínre ke-
rülnek az immár pop-osabb, de nem „ok nélkül 
lázadó" együttések (alkotók), s ugyanaz következik 
be, mint ami az angol punkhullám esetében is, a 
m űfaj (a rock) régi, de eddig nem feltört m űvelő i 
kerülnek az élvonalba, dönt a szakmai tudás, s nem 
utolsósorban a kialakult, definiált, s így formába 
önthető  világnézet. 

Az, amit én yu-hullámnak neveztem el, els ősorban is 
feltű nően (ha már közös jellemz őket keresünk) 
hemzseg a frusztrációktól, érezni a szövegek több-
ségén a kínosan nehéz munkával elfojtott gondolato-
kat, az izzadságszagot, melyet a kamuflálótevékeny-
ség hagyott maga mögött. Ezért nem ritka a már 
szinte iróniába átcsapó paródia, a tagadás, az ego-
centrizmus, destroy-ideológiai kivetülések, s az egye-
düli azonosulási lehetőség a magasan urbanizálódott 
tömegben, az „üres generáció"-ba tartozás vállalása. 

A megjelenő  szövegek közül tudatosságával a 
Pankrti és az Azra emelkedik ki. Míg az el őbbi mint 
a legortodoxabb punkzenekarok egyike van nyilván-
tartva, nem intuitív, hanem nagyon is tudatos láza-
dással, tudatos kritikával operál, ami szükségszer ű , 
de egyáltalán nem negatív következménye tagjai 
egyetemi fokú képzettségének (mi több, három poli-
tológus található közöttük, ami érthet ővé teszi el-
kötelezettségüket), addig az utóbbi együttes dalla-
mosabb, poposabb hangvételét legalább ilyen fokú, 
de fokozottan szubjektív, ösztönös elkötelezettség ű  
szövegekkel ötvözi. 

Az alkotók nagyrésze, úgy t űnik, kritika a kritikáért 
alapon működik. Szembetű nő , hogy tanácstalansá-
gukat nem képesek kifejezni, így többé-kevésbé az 
agresszív gúnyban keresik a kiutat. Saját helyze-
tükön változtatni, vagy legalábbis megoldást javasol-
ni a változtatásra nem képesek — ez azonban jórészt 
nem is az ő  hibájuk. 

Az idézetek a Pankrti együttes tagjaival készített, 
a Dzuboks 113. számában (1981. április 24.) megje-
lent interjúból származnak. Grega Tomc, a zenekar 
szövegírója, menedzsere, alapítótagja, diplomás po-
litológus. 

1981. április 

„Nálunk még egyetlen punkban sem ment 
el a végletekig (hogy a többi rockerről ne is 
beszéljek), nem mondott el mindent, amit 
gondol, s kérdés, hogy milyen reakciókat 
váltana ki, ha a punkok mindent kiénekelné-
nek, ami foglalkoztatja őket. Mindegyiküknél 
kifejezett azonban az autocenzúra, ami szin-
tén beszédesen szól a társadalomról, mivel 
az autocenzúra az objektíven létező  cenzú-
ra következménye. " 

479 	 (Grega Tomc) 



vigyél el ebbő l a városból 
(film) 
A boldog emberek a város szívébe jönnek 
A lányok kitárják lelküket a város szívének 
Ha a város szívében vagy mindent rendben találsz 
A város szívében dölnek meg a flipperrekordok 
Egész éjjel bártól bárig kóboroltam 
Hajnalban értem végül ajtód elé 
Mert meg kellett mondanom néked 
Vigyél el ebbő l a városból 
Vigyél el, nem akarok tovább itt maradni 
Vigyél el más helyre 
Vigyél el ebbő l a városból! 
Siklottunk a sötét utcákon 
Reggel jöttem el magammal bort hoztam 
Jól éreztük magunkat a kocsiban ülve 
A rádióból zene szólt s én mondtam: 
Vigyél el ebbő l a városból 
Vigyél el, nem akarok tovább itt maradni 
Vigyél el más helyre 
Vigyél el ebbő l a városból! 

szerencsés gyerekek 
(prljavo kazalište) 

Színes háborús filmeken, 
iskolai verekedéseken, 
fájdalmas m űdalokon, 
nevelkedtem föl. 
Én valóban szerencsés gyerek vagyok. 
Én valóban szerencsés gyerek vagyok. 
Én valóban szerencsés gyerek vagyok. 
Gyönyörűséges katonai parádékon, 
egyetemista tüntetéseken 
nevelkedtem föl. 
(Épp csak az igazolványomból vesztettem el fényképemet...) 
Én valóban szerencsés gyerek vagyok. 
Én valóban szerencsés gyerek vagyok. 
Én valóban szerencsés gyerek vagyok. 

üdvözlégy mária 
(termiti) 

üdvözlégy mária, istennek szent anyja 
hogy élsz, különben mit csinálsz 
segíts rajtam, mária, malaszttal teljes 
találj nekem valami összeköttetést a mennybe 

üdvözlégy mária, istennek szent anyja 
én jó voltam 
segíts rajtam, mária 
ne hagyj a csávában 
istennek szent anyja 

ne hagyj a csávában 
mert megfulladok és ronda minden 
segíts rajtam, mária, malaszttal teljes 
találj nekem valami összeköttetést a mennybe 
üdvözlégy mária, istennek szent anyja 
üdvözlégy 

el kellett mennem 
(paraf) 

Elküldtek 
és én elmentem 
és én elmentem 
és én elmentem 
és én elmentem 
narancsot venni. 

Mennem kellett 
mert kapok a picsámra 
mert kapok a picsámra 
mert kapok a picsámra 
mert kapok a picsámra 
a fegyelmi bunkóval. 

slovinjak punk 
(buldožer) 

Melóztam egész hónapban 
dolgoztam, mint egy állat 
megkaptam fizetésem 
betértem a kocsmába 
$ adtam egy italra 
s adtam egy sörre 
s adtam még kettő re 
$ adtam a fejére. 
Melóztam egész hónapban 
dolgoztam, mint egy állat 
megkaptam a fizetésem 
betértem a kocsmába 
s adtam egy italra 
s adtam a fejére 
s szétvertük a kocsmát 
$ összeszaladtak a zsaruk. 
Hazarohantam 
eldöngettem a kölyköket 
laposra vertem az asszonyt 
összetörtem a kocsit 
felkoncoltam a kutyát 
egy éjszaka megnő  a kisfiam 
felnő  a söntésig 
s azt mondja nekem 
„Apa, hát te punk vagy." 
S még egy liter 
s még egy liter 
s még egy liter 
$ még egy liter 
s még egy liter a pultra 
a slovinjak punkra 
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sebők 
zoltán 

gondolatok 
a 
guernica 
ellen 

Azért kedvelem az esszé m űfaját, mert abban nem 
feltétlenül az igazságot, a lényeget kell kimondani. 
Az esszé inkább az „alkotó mellébeszéléshez" nyújt 
tág teret, amin természetesen nem az igazság ki nem 
mondását kell érteni, hanem a lényegre való „ráha-
zudást". Ezt valahogy úgy képzelem el, hogy Eörsi 
István a kancsal céllöv őt, aki kénytelen mellé céloz-
ni, hogy célba találjon. Igen, a lényeget nemcsak ki-
mondani lehet — ez egyébként néha teljesen lehetet-
len —, hanem „kihazudni" is. A gondolkodás jövőjét 

81 	éoo az esszéisztikus aondolkodásmódtól várom — az 

igazság „kihazudásától", „körülhazudásától". Mert 
azt tapasztalhatjuk, hogy egyrészt — mint azt a régi 
kínai közmondás is kimondja —, az igazság olyan 
hosszú, hogy nem lehet kimondani, másrészt, ma 
már túl unalmas is ahhoz, hogy folyton kimondására 
törekedjünk. 

Mindezt azért mondom el bevezetésképpen, hogy 
jelentéssel ruházzak fel egy lényeges tényt: ez az 
írás m űfaját tekintve esszé. Tehát csupa hazugsá-
gokból, melléfogásokból, téves következtetésekb ő l 
fog állni. De mivel mindez már esszémhez tartozik, 
fennáll annak a lehetősége, hogy ez a bevezet ő  is 
csak mellébeszélés, vagy egyszer űen hazugság. 

A most ünnepelt Picasso nagy h űhóval körülvett 
Guernicájához szeretnék pár gondolatot f űzni abból 
a célból, hogy kétségbe vonjam jelent őségét. Már 
most be kell ugyanis vallanom, hogy ezt a m űvet 
rossznak tartom. Méghozzá nemcsak azért, mert 
bosszantóan unalmas, mindenkinek tetszik, hanem 
mert jó. Nem azért fogalmaztam ilyen paradoxálisan, 
hogy bosszút álljak a „jó" és a „rossz" szó jelentésé-
nek lagymatagságán, hanem azért, mert épp a Guer-
nica és a háborúnak hasonló típusú kényelmes 
szimbolizmusa és allegorizálása esetében jogosult 
arról beszélni, hogy (esztétikailag) minél jobb, annál 
rosszabb. Véleményem kifejtéséhez tehát mindenek-
előtt azt kell elmondanom, hogy miért jó a Guernica. 

A figurák keservesen eltorzulnak ugyan, helyen-
ként már-már szét is törnek, de a kép egészében nem 
esik szét, szinte kifogástalan kompozíció marad. 
A fény-árnyék hatásnak remek bels ő  funkciója van: a 
satnya külső  fényforrások mellett — inkább helyett —
maguk a figurák a fényforrások, és bels ő  feszültség-
től fűtötten izzanak, fest ő ileg felfokozva a kínt, a 
szenvedést, a borzalmakat. A kubisztikus kiterítés-
technika nagyon funkcionális, mert segítségével si-
került elérnie a fest őnek, hogy megdöbbentően fron-
tálisan találjuk magunkat szemben a látvánnyal: a kín-
nal és a megkínzott, nagy felületekkel. A kép térszer- 
kezete is találó, mert egyrészt a sz űkös térmélység 
fokozza a képen látottak bezártságát, kjlátástalansá-
gát, másrészt a figurák még e keskeny térsávból is 
szinte egyetlen síkra (az els őre) merevednek ki, s 
így kérkedően állják útját mélységbe lendült tekinte-
tünknek: rákényszerítik magukat szemünkre és 
agyunkra. A kép fekete, fehér és két szürke árnya-
lat váltakozása, ami direkt fest ő i utalás e világ „szür-
keségére", gyászos voltára. 

Mindez — és még más fest ő i tényezők — azt sugall-
ják, hogy egy jól átgondolt, esztétikailag kit ű nő  alko-
tással van dolgunk. S ezzel mi még túl enyhén is fo-
galmaztunk másokhoz képest. Gondolataink további 
kifejtéséhez René Berger nagyon helytálló megjegy-
zése fog alapul szolgálni: ,, ... a borzalmas látvány 
művészi átértelmezése áhítatos csodálatot ébreszt." 
Tegyük fel, hogy ez így önmagában rendjén is van, 
de az én problémám az, hogy milyen alapon háború-
ellenes — mert mindenki, még a szerz ő  szerint is az 
akar lenni — a Guernica? Mi a háborúellenes abban, 
ha valaki a háborút „áhítatos csodálatot ébreszt ővé" 
minősíti? Épp ezen a ponton szeretném támadni a 
Guernicát. Mint azt az imént összefoglaltam, a kép 
megoldja a maga vizuális-festészeti problémáit, 
méghozzá jól. De ezzel saját szándéka ellen fordul: 
minél jobb a kéo. annál kívánatosabbá teszi a szen- 



vedést, a borzalmakat, a háborút. Picasso lényegé-
ben azt csinálja, amit a jó anyuka, aki sok cukorral 
adja be kišfiának a keserű  orvosságot. Minél több a 
cukor, ánnál elviselhetőbb, annál kívánatosabb, an-
nál édesebb a keser űség. És a Guernicán rengeteg 
a cukor — az esztétikai min őség —, ez teszi „áhítato-
san csodálatossá" a m űvet. Mindezzel elsősorban 
nem azt akarom mondani, hogy rossz kép a Guerni-
ca, hanem inkább azt, hogy Picasso vállalkozása volt 
rossz. Ez a jó kép rossz képe a háborúnak, rossz 
mint háborúellenes tiltakozás. 
Mindenekelőtt gyermeteg az a szándék, ha valaki 
képpel, műalkotással akar a háború ellen tiltakozni. 
Ahogy villával nem érdemes a levest enni — arra való 
a kanál —, műalkotással sem funkcionális a háború 
ellen tiltakozni. A festő  feladata nem az, hogy a há-
borút fesse, hanem hogy képet alkosson. A kép ma-
ga acél, a festő  legnemesebb célja, de ha ezzel a 
háború ellen akar tiltakozni, menthetetlenül eszköz-
zé degradálja. Másrészt, Picasso szándéka alapjá-
ban azonos azzal a primitív mágikus gesztussal, mely 
szerint, ha lerajzolom a leölt bikát, holnap a valóság-
ban is sikerül elejtenem. Picasso azért festette le a 
háborút, hogy tiltakozzon ellene — hogy mágikusan 
megsemmisítse de e szándék eszköze, a kép, 
olyan jó lett, hogy kívánatossá teszi a háborút, az 
iszonyatokat. 
Picasso Guernicája nem háborúellenes tiltakozás 
lett, hanem a háború kit űnő  reklámja. Csak egy feli-
rat hiányzik róla: „Próbálja ki új termékünket, az áhí-
tatosan csodálatos szenvedést!" És ez nem vicc. 
Már régen felfigyeltem a Guernica reklámszer űsé-
gére, ezért elolvastam néhány tanulmányt a rek-
lámpszichológiáról. Érdekes eredményre jutottam. 
C. R. Hass bebizonyította, hogy egyébként azonos 
feltételek között: 
— egy színes kép jobban felkelti a figyelmet, mint egy 
fekete-fehér; 
— az embert ábrázoló képek jobban vonzzák a tekin-
tetet, mint az élettelen tárgyakat ábrázolók; 
— a mozgó tárgyak több érdekl ődésre tarthatnak 
számot, mint a mozdulatlan tárgyak; 
— a geometrikus kontúrokkal rendelkez ő  formák kü-
lönösen alkalmasak arra, hogy felfigyeljünk rájuk. 
Kézenfekvő , hogy Hass e négy feltétele közül a Gu-
ernica háromnak maradéktalanul eleget tesz. Egye-
dül a színesség hiányzik ahhoz, hogy ideálisan ef-
fektív reklámkép legyen. De ehelyett eleget tesz Pe-
niuon egyetlen alapvető  feltételének, mely szerint, 
hogy a reklámkép betöltse feladatát, redundánsnak, 
többször, több formában megismétlődőnek kell len-
nie. „Csak az azonos jelentéstanalommal rendelke-
ző  jelek halmozott bemutatása teszi lehet ővé, hogy a 
képet megfosszuk a természeténél fogva benne rejl ő  
veszélyes többértelm űségtő l." Picasso Guernicája 
redundáns, a képen minden a háború, a szenvedés 
szimbóluma vagy allegóriája akar lenni. Az összkép is 
egyértelm ű : a Guernica ránk tukmálja a borzalmakat. 
A Guernica pimasz, hazug reklám, mert szép csoma-
golásban kínálja a romlott árut. 
Ha valami ellen tiltakozni akarok, akkor azt a lehet ő  
legrosszabbnak, legcsúnyábbnak igyekszem felmu-
tatni. Ez alapvető  tény. Ebben a tekintetben a Guer-
nicának rendkívül kevés érdeme van, s őt még ezek 
a részérdemek is kétél űek. Mert a részérdemek (pél-
dául a szürkeség vagy a lapos térszerkezet) is az 
egészet, az összbenyomást szolgálják. Az összbe-
nyomás viszont általában — mi csak René Bergerre 
utaltunk —áhítatos csodálatot ébreszt az emberek- 
hen_ 

René Berger azt írja, hogy Picasso Guernicája a né-
zőbő l a következő  szemrehányást csalja el ő : „Minek 
fokozza Picasso egyre a borzalmakat? Nem elég 
egy anya aki elvesztette a gyermekét? Egy kett őbe 
hasított test ű  férfi? Egy eleven fáklyává változott 
asszony?... Mi szükség még a borzalmas torzítások-
ra, amelyek puszta látványa is alig elviselhet ő?" Ez-
zel szemben én azt kérdezem, miért nem fokozta Pi-
casso jobban a borzalmakat? Miért csak annyit tor-
zított, hogy a látvány kényelmesen elviselhet ő  ma-
radjon? Miért csak képet csinált a háborúról?... Nem 
érdemes ájuldoznunk a Guernica el őtt: ez a látvány 
meg sem közelíti a valóságos szenvedést. Ez a kép 
csak mézes-mázos felületét adja a szenvedésnek. A 
maximum, amit elérhet — és amit el is ér —, hogy 
megkívántassa velünk mások szenvedését. Alapjá-
ban ugyanaz itt a helyzet, mint amir ől Les Levine ír: 
„Mindazok a képek, amelyeket a vietnami háborúról 
készítettek, egy nappal sem siettetek az összeom-
lást. Sőt gerjesztették a közönség vágyát: még több 
szenvedést!" A Guernica esetében azonban még 
rosszabb a helyzet. Itt az átlagos háborús képeknél 
még több édes áhítat, még több esztétikum ingerli 
vérszomjunkat... 
Picasso az egyébként dionüszoszi jelenségbő l — a 
háborúból — kifundált egy apollói formát. Ha akaratla-
nul is, de szalonképessé tette az egyébként egyálta-
lán nem szalonképes háborút, a szenvedést. Figyel-
jük csak meg a Guernicát: egyetlen ecsetvonás sem 
tapintható ki rajta, egyetlen kontúr sem tép ődik fel, 
egyetlen felület sem szakád bele a vászonba, egyet-
len közvetlen reflex sem tanúskodik arról, hogy Pi-
casso zsigereiben lett volna a háború. Igen, a zsige-
reiben, ahol egy festőnél a háború, a szenvedés he-
lye kellene hogy legyen. Picassónak csak az agyá-
ban volt a háború, viszont a szenvedést nem tudni, 
hanem érezni lehet. Aki viszont érzi, akinek a zsige-
reiben van, az nem csinál bel ő le apollói formát. Rai-
ner, Wols, De Kooning, Kline stb. festészete után 
egyszerűen nem tudjuk megérteni, hogy adható a 
szenvedésnek ilyen langyos forma. Sőt azt sem tud-
juk, hogy lehet a festészet igazán háborúellenes tilta-
kozás anélkül, hogy a háború apológiájává válna. 
Mert ha a kép tárgya a szenvedés, és a m űvész célja 
a szenvedés elleni tiltakozás, a m ű  csak úgy lehet 
több a valóságnál, ha a m ű-szenvedés túl tudja fo-
kozni a valóságos szenvedést. Ez pedig egy statikus 
képen szinte lehetetlen feladat. Vagy ha lehetséges 
is, az már nem az esztétikum szférájába tartozik. Én 
például adekvát háborúellenes gesztusnak tudnám 
tekinteni, ha a fest ő  hirtelen kegyetlen fasisztává vál-
na, és ahelyett, hogy képet festene, agyonverné a 
nézőt a képpel. Ez lehetne a szó szoros értelmében 
effektív háborúellenes tiltakozás: a néz ő  a saját bő -
rén tapasztalná a szenvedést, nem pedig turista 
módjára szemlélné annak (minden esetben) halvány 
mását. 

Még egyszer hangsúlyozni szeretném, ez egy esszé. 
Célom az volt, hogy szélsőségekhez jussak, ezért 
vállaltam a történelmietlenség kockázatát. A Guerni-
ca 1937-ben készült, tehát nyilván jogtalanul közelí-
tettem meg mai szemmel. De legalább ennyire szél-
sőséges az is, ha seggre esünk el őtte, és csodáljuk 
„háborúellenes tiltakozását". A Guernica ma távolról 
sem a háború adekvát képe, távolról sem háborúel-
lenes tiltakozás. A Guernica a m űvészettörténet 
áhítatos csodálatot kelt ő , járhatatlan vakvágánya, a 
háború borzalmainak elkend őzése, a háború reklám- 
ig_ аю  б  iáig_ Eov széo_ hazuа  mű . 482 
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Végérvényesen és visszavonhatatlanul betet őződött 
a Huszárik-életm ű ; az osztatlanabb elismerésben 
részesült filmek végén egy alkotás, mely kivívta az 
értetlenség alig fegyelmezett felháborodását is. Hu-
száriknak azonban a Csontváry ellenére sem sikerült 
a „műértők" neuralgikus pontjává válnia. Utolsó film- 
jétő l végül is el lehet tekinteni, meg lehet feledkezni 
róla. Ha mégsem, szellemi életünk égisze alatt a há-
lás kortársak mindig képesek lesznek annyi ködöt pi-
pálni, mely (békaperspektívából) elhomályosítja a 
zord magaslatok fényvillanásait. Nem is tudjuk, mió-
ta, de szakadatlanul sikerül bizonyítanunk: az egeket 
vívó kihívás s az ilyenféle „önsorsrombolás" gyakori 
eredménye, a semmi ágán ül ő  szív hangtalan vaco-
gása csak közönyt, olykor kérked ő  közönyt, jobb 
esetben a félig — vagy az alig —értést képes kiváltani. 
Jelen társadalmi és m űvészeti körülmények dacára 
is jó, hogy a Csontvárt' mellett olyan alkotásokat tu-
dunk, mint az Elégia vagy a Szindbád. Ezekkel lega-
lább akarunk s talán tudunk is mit kezdeni. Ráadásul 
az utóbbi lényege nem sokban különbözik a Csont-
várt' film lényegétő l, hisz mindkettő  egyféle teljes-
ségre törekvést revelál. A Szindbádot —élek a gya-
núval, hogy egy magunkhoz szelídített Krúdy révén 
— hajlamosak voltak elfogadni, a Csontvárt' után pe-
dig még inkább hajlándók leszünk. Sajnos, ugyanek-
kor föltétlenül bekövetkezik az a hangsúlyeltolódás, 
mely Huszárik életm űvét meghamisítja. Nehézség 
nélkül, netán a kegyelet álorcáját öltve, mert ehhez 
egyéb nem is kell, csak az, hogy egyetlenegy filmje, 
a csúcs, a rendező  magányos cédrusa zárójelbe ke-
rüljön. 
Bizonyos, hogy a m űalkotás pillanatnyi közege az al-
kotó megélt életének közege. Miként is lenne Hu-
szárikra kevésbé érvényes a Csontváryra alkalmazott 
szimbolika, a nyitókép, melyben sekély vízben ga-
lamb vergődik? A zavartalan víztükröt csak a verde-
ső  szárny borzolja. És hiába a lendület, a kétségbee-
sett  küzdelem, az ég madara nem kél a szelek szár-
nyára: a mozdulatlan, nehéz mocsárköd a kétélt űek 
világába szorítja. Ez az állóvíz mint szimbólum a 
Csontváry-festmények szimbolikus jelentést nélkülö-
ző  egyediségével e talán szokatlan kapcsolat elsik-
kaszthatatlan vizuális megfogalmazást eredményez 
az utolsó képsorban, ahol a medence vizében a 
festő  a Marokkói tanítóval s egyéb festményeivel 
együtt elmerül. A jelenetet halálba oldó, langyos víz-
klotyogás, később üdvözült békabrekegés kíséri. A 
békabrekegés az állóvizek valódi, mocsári méreteire 
utal, a kétélt űek végenincs hazájára. A kétélt űség 
gondolata korántsem belemagyarázás, hisz lénye-
gében ugyanerrő l van szó, akkor, amikor Csontvárt' 
alteregója az emberekrő l töprengve ezeket mondja: 
„Férgek vagytok, férgeknek se készek, pillangóvá 
eztán változandók." 
A féreglét kísértő  veszélye a kétéltűségben a mo-
csári lét kizárólagosságának a veszélye az egyik ösz-
tönző , mely a film hősét panteistává teszi. A szó je-
lentését jelen sorok rovója, sajnos, nem változtathat-
ja meg. Csak annyit tehet, hogy az annyira kárhoz-
tatott panteizmust ne kárhoztassa. Ha lenne is okunk 
megfosztani pl. a jajcei vízesés ismétl ődő  jelenetét s 
az ezzel egynem ű  jeleneteket lírai-gondolati hevük-
tő l, ilyen eredményt természetesen nem érhetnénk 
el. De vajon miféle okunk lehetne ilyen kísértetre? 
Szerencsére tudjuk, ? ггékítélet végett történ ő  firtatá- 



sa annak, hogy ki teista, panteista, ateista s бt anti-
teista, s uram bocsáss: eltökélt optimista vagy téríthe-
tetlen pesszimista (dekadens!) régi tünet ugyan, de 
restellni valóan buta dolog. Ilyen fogódzók akkor 
szükségesek, ha igazi érvek híján is bizonyítani 
óhajtjuk a m ű rő l alkotott elő ítéleteinket. 
Huszárik filmjében a panteista érzülétr ő l valló, ponto-
sabb meghatározással élve a Csontváry panteizmu-
sára utaló „látványos" jelenetek iényeges m űvészeti 
üzenetek hordozói. Ezt bizonyítandó rá kell mutat-
nunk néhány jelenet összefüggésére. 
A vízesés-jelenetnek nem lényegtelen hatása, hogy 
a szabadon zuhogó víztömeg mellett a sziklán szét-
habzó víz tömege azt a benyomást kelti, mintha 
emelkedne. A látszatot a sziklákra'zúduló víz zuha-
násának lelassulása kelti, de kétségtelen, hogy a be-
mutatásnak is köze van ehhez, vagyis (legalább 
részben) a látvány megközelítésének módja is ered-
ményezi. Gondolatban ellenpontozzuk ezt a dina-
mizmust (mely Csontváryt annyira megrészegíti, 
hogy a szivárványos vízesés aiá megy és vízbe poty-
tyan) a már említett állóvizek mozdulatlanságával, 
történet nélküliségével. Ajánlatos számon tartanunk 
nemcsak a víz-motívumhoz tartozó tengeri vihar je-
lenetét, mely követi, hanem a tűzhányó jelenetét is, 
mely a vízesés-jelenetet megel őzi, ahol, mint a vízbe 
pottyanásnál, talán némi humort is észlelünk. A film 
hőse ezúttal a kráter peremén járva egy kéncsipkés, 
hőt gőzölgő  lyuknál, mint kisded t űznél, kezét mele-
gíti! Az e jeleneteket kísér ő  szövegrész szerint — az 
idézet nem szó szerinti — bármilyen szörny ű  egy föld-
rengés, elementáris erőként más elemekkel együtt 
eszköze a világépítésnek. Ha nem restelljük számon 
tartani, hogy a kinyilatkoztatás — „Ismerem a világte-
remtő  hatalmat" — annak a Csontvárynak az ajkáról 
hangzik el, aki a t űzhányó tüzénél melengette a ke-
zét, akkor már a lírai áttételek iránt viszonylag érzé-
ketlen mozilátogató sem fog beszélni a film látvá-
nyosságáról olyan értelemben, mintha holmi üres 
szuperfilmrő l lenne szó. A némi szakmai s egyéb tu-
dással megpatkolt, minimális m űérzékű  filmkritikus 
pedig végképp nem. Netalán ha mégis, úgy sajnos, a 
vulgarizmus kátyújába esve az elemek szerepét ter-
mészettudományos igazságnak fogja föl, Csontváry 
panteizmusát összetéveszti Huszárikéval, a filmet je-
lenethalmaznak tekinti és így tovább. 
A havas kert bábukkal (és bősz farkaskutyával) meg-
jelenítése itt csak azért kívánatos, hogy jelezhessük: 
a víz-motívum sokrét űbb, hogysem egy ilyen írás 
bemutatni tudná. Mindenesetre jelezni szeretnénk, 
hogy ez a gondolatkör korántsem zárult le. S hogy a 
dolog összetettségét cáfolva mégis egyszer ű  legyen: 
az említett jelenetek más mondanivaló, más m űvészi 
értékek hordozói is, következésképp másként is más 
és más szempontból interpretálhatók, pl. hogy mi-
lyen mértékben sikerül Huszáriénak Csontváry sze-
mével láttatnia a természetet, vagy nagyobb össze-
függésekre utalva a valóságot. A taorminai jelenet, 
melyet a kritika érdemben elemzett s megfelel ő  mó-
don értékelt, s az általunk említett jelenetek is azt 
bizonyítják, hogy Huszárik sosem marad küls ő le-
gességeknél; a film olyan szerencsés helyzetbe hoz 
bennünket, hogy a szó szoros értelmében a Csont-
váry-ihlet forrásvidékeit járhatjuk be. Ezek akkor vál-
nak mindenki számára érzékelhet ővé, amikor — mint 
pl. a tengeri vihar jelenetében — a rendező  Csont-
váry-festményt — a viharjelenetben zúgó égen röpü-
lő  sirályt —, -festményrészletet vág be. A klasszikus 
montázs előszeretettel alkalmazott, gyakori eszköz 
a Huszárik-filmekben, s mert sose mechanikus, so- 

se kényszeredett, hálás feladat lenne filmjeinek ilyen 
szempontú vizsgálata. A bárka árbocába kapaszko-
dó Csontváry és a sirály montázsában a képek jelen-
téstartalmát párhuzamosnak érzem, míg az Akropo-
lisz +olvadó, üres arcú bábuét ellentétesnek. Sze-
mélyes gyarlóság, mégis elmondom: Huszáriénak 
e montázsa által sikerült megértenem, honnan a 
Sétakocsizás újholdnál Athénben c. festményen az 
Akropolisz oszlopainak titokzatos fénye, mely az 
újholddal mint fényforrással sehogy sem magyaráz-
ható. Mint a bonyolultnak látszó dolgokról általában, 
errő l is kiderült, milyen egyszer ű . Onmaguk fényét 
sugározzák, de Huszárik montázsának szellemében 
siessünk hozzátenni: a buta, üres arcú jelennek. 
Fentebb humort említettem, illetve a humor lehe-
tőségét két jelenettel kapcsolatban. A humor azon-
ban egyetlenegy jelenetben jut érvényre igazán. Ab-
ban, amelyben Csontváry a szakadék szélén egyen-
súlyért küzdve elhivatott személyének kockázatával 
a kitömött madarat elhelyezi lefestés céljából. (S va-
jon nem Csontváry -e az a festő , aki Spanyolország-
ból habozás nélkül Betlehembe utazik, hogy az otta-
ni éjszakáról impressziókat szerezzen Jézus sz(le-
tésének megfestéséhez?) Lélekemel ő  ez a jelenet, 
de rejtélyes is. A film folyamán egyetlenegyszer fölol-
dódunk, egy pillanatra elfeledjük a film okozta gyötr ő  
szorongásainkat. A fennsőbbség lappangó tudatával 
mosolygunk a Mesteren, a Könyörg ő  üdvözítőn, aki 
ugyanaz: vagyis a Mester, akit kijelölt a sors, akinek 
hitére nem cáfolhat rá az élet, a vizek mozdulatlan-
sága, de akit ilyen hite ellenére is kételyek marcan-
golnak: vajon mire is hivatott tulajdonképp. A rende-
ző  most nem Csontváry szemével láttat, Csontváryt 
láttatja kortársai szemével. És bátran láttatja saját 
szemünkkel: nézzétek, ez volt, ilyen volt Csontváry! 
Szerencsések lehetünk, ha felfogjuk a humor rejtett 
lényegét. A humor lényege, a ténylegesen lélekeme-
lő  ebben, hogy szabadon mosolyoghatunk Csontvá-
ryn, ránk nézve minden tragédia nélkül, de csak mi-
után megistenültünk általa. 
A kitömött madár jelenetben s az idézend ő  szöveg-
részben Huszárik ars poeticáját is tetten érhetjük: 
„Az ember gondolkodó lény, de mint alkotó, nem 
számítgat. Olyan, mint az égr ő l lezúduló eső  vagy a 
tengeren egymást kerget ő  hullám." Az alkotáshoz 
„gyermekségét kell visszanyernie". És akkor tudja, 
mit kell tenni. Hogy hány országban kell felvételez-
nie a filmhez szükséges anyagot. Pénzbe kerül? Baj. 
Időbe? Makacs szándékától nem tágít. Hisz a Mes-
ter is évekig festette A Nagy Tarpatak a Tátrában c. 
festményét. 
A film elején van az a jelenet, mely a színész ébre-
dését, cigarettára gyújtását ágyban stb. mutatja be. 
E jelenet autentikussága sejteti velem a rendez ő  éb-
redés-érzékelését, szája keser ű  ízét. S úgy tudom, a 
cédrusok hazáját a Csontváry film alkotói nem keres-
hették fel. Így bizonyos jelenetek Libanon helyett 
Törökországban készültek. Nem tudom, pusztán ez 
az apró körülmény nem ingatta-e meg Huszárik Zol-
tán saját filmjébe vetett hitét. Nem hitte-e el a Csont-
váry premier után filmes körökben kialakult véle-
ményt. Hogy a film csapnivalóan rossz, szervezet-
len, hogy képek halmaza stb. Engem ez csak azért 
érdekel, mert nem tudom, hogy volt, nem tartom va-
lószín űnek, hogy „gőggel rúgott ki végső  éjszaká-
ján". Ha a jövőbe nézett; akkor is „Furcsát látott 
s szomorúan halt meg ..." 
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Én vagyok a tér, melyben vagyok, írja a francia költő . 
Noél Arnaud verssora kiemelt fontosságú gondolatot 
tartalmaz a tér poétikáját felvázoló Bachelard költ ő i-
filozófiai breviáriumában, hisz Bachelard-t azok a 
térképzetek foglalkoztatják, melyeket az emberi fan-
tázia a védekezés, a rejt őzés, a bensőségesség, 
melegség helyéül önmagának behatárolt. E képze-
tekben a kintivel szembeni belső  világ artikulálódik, 
az intimitás talál otthonra. A térképzetek másik köre, 
ezzel ellentétben, a belső  és a külső  világ meg nem 
feleléseit, a hiányérzetet, a világba vetettség és a 
térben-időben való tökéletes meghatározottság tu-
dattartalmait geometrizálja. A szellemi kultúra ősi 
rétegeiben már ott a labirintus motívuma, mely az 
átöröklés és az aktualizálás között feszül ő  húron őrzi 
és továbbadja, lebontja és koronként újrafogalmazza 
szimbolikájának archetipikus tartalmait. A modern 
kor negatív létélménye nem véletlenül ismerte fel 
önmagát a sorsábrázolás eme igen er őteljes szim-
bólumában, a labirintusban. Kosztolányi Dezs ő  Az 
utolsó fölolvasás cím ű  novellájának folyosóképe ele-
mi erővel idézi fel és telíti új jelentésekkel ezt 
a labirintusképzetet. 

Esti Kornél felolvasóestre indul, vonatra ül, meg-
érkezik a kisvárosba, fogadják, a szállodáig kísérik. 
A szállodába érkezés után a történetbe fokozatosan 
olyan elemek szivárognak, melyek az alaphelyzetet 
a fantasztikum és misztikum felé mutató tágítással 
emelik a reáliák világa fölé. Az els ő  ilyen szimbolikus 
váltásra figyelmeztet ő  elem egy sajátosan deformált 
térképzettel, a szálloda méreteinek kitágításával 
függ össze. „ A fölvonó nyargalt, robogott, immár per-
cekig, egyre följebb és följebb. " A szobából lepillant-
va Esti „lenn, egészen mélyen lenn" pillantja meg a 
kisváros házacskáit. Amikor a felolvasásra indulva 
ismét kilép „a hosszú és szűk folyosóra", „melyen 
szűrke gyökérszőnyegek szaladtak a szürkére fes-
tett egyforma ajtók mentén", nincs mellette a kisfiú, 
aki szobájáig fölvezette, és eltéved. 

„Ez volt az a hosszú és szűk folyosó, melyen előbb 
a kisfiúval idejött, a szűrke gyökérszőnyeggel és a 
szűrkérgi festett, egyforma ajtókkal, de csak most 
vette észre, hogy milyen hosszú és szűk. Valahol a 
végén tükör csillámlott homályosan, visszaverve a 
hosszú és szűk folyosót, a szűrke gyökérszőnyeggel 
és a szürkére festett, egyforma ajtók végtelen sorával. 
Minthogy mennél előbb a színpadra akart érni, a tü-
kör felé igyekezett, abban a reményben, hogy ott 
majd valami kijáratot lel vagy lépcsőt. De csalatkozott. 
Amint a közelébe ért, meggyőződött, hogy amit a tü-
körben lát, az nem is tökőrkép, hanem maga a való-
ság. Végeérhetetlen volt ez a folyosó. — Micsoda 
nagyzolás Mucsán! — dörmögött, és elbiggyesztette 
száját. Bosszúsan sietett előre. —Úgy látszik, újra 
eltévedtem — mondta mosolyogva, de zavartan egy 
pincérnek. Az útba igazította, hogy menjen visszafe/é, 
ellenkező  irányban, s ott valahol messze ugyancsak 
egy tűkör látszott, de a végén szintén nem volt t űkór, 
csak maga a folyosó, megszámlálhatatlan ajtajaival 
és szobáival. " 

Estit bolyongása, tévelygése során „mindenütt csak 
az egyformaság kétségbeejtő  útvesztője" fogadja. 
Ismét beszáll a fölvonóba, mely „szédűletes iramban 
repülni kezdett fölfelé, aztán zuhanni lefelé, kivárha-
tatlan hosszú percekig". 



A fölvonóból kiszállva ugyanarra „a hosszú és szűk 
folyosóra érkeztek, ahonnan elindultak". Esti elindu-
lásainak és megérkezéseinek végére ér: visszajutva 
szobájába tudja, „hogy mi fog következni". Néhány 
perc múlva meghal. 

A novella eseménysora, a szövegvilág tényei és 
tárgyszer ű  elemei az idézett szakaszban metafori-
kus és szimbolikus gócokba s ű rítődnek; e gócok 
nyomán bontakoznak ki a novellának elvontabb je-
lentései s általuk lép dinamikus és eleven kapcso-
latba a szimbólumok mélyrétegében felhalmozódott 
történeti és archaikus tartalmakkal. A szlmbollzáclót 
a novella a tárgyi elemek, arányok, kiterjedések, tér-
képzetek, irányok elformálásával indítja el: a „vége-
érhetetlen folyosó", a rejtélyes tűkör, az önmagukba 
visszatérő  ívek, a kiindulási és megérkezési pontok 
azonossága figyelmeztetnek a történet és a helyze-
tek metaforikusságára, példázatszer űségére. A szál-
loda és a folyosó architektúrájában felismerhet ő  labi-
rintusmodell felidézi az ősi képzet néhány konkrét 
dimenzióját, de közvetlenül nem azonosul velük. A 
történelem előtti korban a labirintus, a barlanggal 
együtt, az anyaöl, anyaméh, az elindulás, a kezdet 
szimbolikáját sű ríti (M. Praz). Metafizikai és szak-
reálas tartalmakkal a kereszténység tölti fel, mid őn 
a labirintus a kegyelem és a megváltás felé vezet ő  
gyötrelmes út jelképévé válik. Roger Caillois Borges 
alaptémáit elemezve tér ki a labirintusnak arra a 
változatára, melynek kényszer ű  átjáró jellege a meg-
váltás felé törekv ő  lélek tévelygésének beavatási 
szimbólumát képviseli: a labirintusban felcserélhetet-
len sorrendben következnek mindazok a próbatéte-
lek, melyeken a léleknek megtisztulásáig át kell ha-
ladnia. Misztikus-ezoterikus jelentését a labirintus 
a külvilágtól való elfordulás, a befelé fordulás, a 
titok megismerését célzó elmélyedés, a beavatás 
eszméjével nyeri el: „a mulandótól az örök, a pro-
fántól a szent" (J. P. Bayard) felé vezet ő  út iránya 
csak kevesek számára mutatkozik meg. Az ősi labi-
rintusok mélyén gyakran tükör állt: a bolyongás, az 
útkeresés e szimbolikus végpontja az embert tükör-
képével szembesíti: a tévelygés és a megismerés 
útja önmagához téríti vissza a tévelyg őt. Az út a 
gnóthi szeauton eszméjével zárja be a körívet. 

Századunk m űvészete megfosztja a labirintus-szim-
bólumot misztikus tartalmaitól, s a börtön, a csapda, 
a kiúttalanság, a bezártság jelképévé alakítja, mely 
a szorongatottság, becsapottság, úttévesztés, út-
vesztettség élményét sű ríti. A megváltás reményér ő l 
lemondó m űvészetszemlélet nem ismeri a labirintus-
nak azt a változatát, mely valahol, a meanderek titok-
zatos pontján rejtegeti a kijáratot, vagy amelynek van 
középpontja, szimmetrikusan, körkörösen körülbás-
tyázott magva, s e centrumban fény derül az ismeret-
lenre, elérhetővé válik a megváltás, megtapasztalttá 
a beavatás, vagy melynek mélyén ott villódzik a tü-
kör. Az út megmaradt, a középpont vonzása meg-
szűnt, acél elhomályosult, az irány elmosódott, az 
úton levés élménye állandósult, a misztikus tükör 
megvakult. Ha korunk leghitelesebb és legmegfele-
lőbb szemléletmódjának az illúziótlan, groteszk Id-
tásmódot érezzük - s hogy ez a magatartás immár 
dominálóvá vált, ahhoz aligha férhet kétség -, rep-
rezentatív térképzetként a korlátozott, csukott, zárt 
teret ismerhetjük fel. 

Kosztolányi novellája ironikus-tragikus módon leplezi 
le ezt az alapállást és aktualizálja az elindulás/meg- 

érkezés, célképzet/célvesztés, zárt/nyitott, véges/ 
végtelen, tapasztalat/képzelet, reális/misztikus, való-
ság/tükörkép örök ellentéteit. A végigvitt, valósan 
szituált eseménysor észrevétlenül fordítja ki tenge-
lyükbő l a bizonyosságként kezelt tényeket, láthatat-
lanul eszközli optikai csalásait, átfordításait: a szál-
loda, túlméretezettsége nyomán vi!ágnyi teret foglal 
magába, a fölvonó eszeveszett gyorsasággal kering, 
miközben a fenn és lenn szimbolikus irányait ön-
célúan és abszurd módon váltogatja, hogy végül is 
sem fenn, sem lenn ne kössön ki, hanem az elin-
dulás pontjára érkezzen vissza; a folyosó szürke 
gyökérszőnyegei mint megállíthatatlan mozgósz ő -
nyegek futnak, de futásuknak nincs iránya, célja, 
nem vezetnek sehova, mert a folyosónak nincs kijá-
rata. A végeérhetetlen folyosó nem nyitott, nem 
végtelen. A tökéletes zártságú térrészt a szimbo-
lizáció időképzetté transzponálja. Ujrafogalmazódik 
a ciklusokra osztott, állandó visszatérést, monoton 
ismétlődést képvisel ő  labirintus gondolata, melynek 
ciklusai térbeli vonatkozásaikat id őelvűekre váltják. 
A SZÁLLODA — VILÁG, FOLYOSÓ — LA-
BIRINTUS, LABIRINTUS -~ VALÓSÁG metafo-
rikus tágulása után a labirintus/folyosó-motívum az 
ÚT :ÚTVESZTÉS ellentéttel egészül ki. A szemanti-
kai átalakulás során a folyosó - látszólag végtelen - 486 



térképzete a kezdet és a vég közé szoruló ÚT —> 
ÉLETÚT szimbólumává teljesedik. 

Szegedy Maszák Mihály a novella kapcsán a szöveg 
logikailag meghatározatlan tartalmait képvisel ő  me-
taforákról tesz említést: „a történet tere a szereplő  
lelkiállapotának a kivetítődése", „a szövegkörnyezet 
a meghalás jelképévé emeli az ábrázolt teret". A 
szállodai szobából való kiindulás s a kijárat haszta-
lan keresése utáni visszaérkezés a kiindulópontba, 
valamint a szembenézés azzal, ami e végtelen/vé-
ges kálvária után következhet, szükségszer űen, s 
ennek a bekövetkezésnek mint egyedüli lehetséges 
adottságnak a felismerése, a folyosót egyetlen fo-
lyosóként, a visszajutást egyetlen lehetőségként, a 
személyes idő  végességét sugalmazó egyetlen, utol-
só visszatérésként definiálja. Szuggesztív erej ű  ket-
tőssége a novellának, hogy a történés elemi szintjén 
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nyét kivetítő , szimbólumokkal építkező  időeszméjét 
pedig nem időkategóriákkal, hanem térképzetekkel 
fejti ki. 

A végeérhetetlen folyosó és a véges egyéni létezés 
kontrasztján alapuló szimbolika kibontásának rend-
kívül fontos tartozéka a tükör-motívum. A motívum 
rejtélyes ellentmondásból, enigmatikus ellentétb ő l 
ered. A szobában szerepl ő  tükör a zárásban jut kie-
melt szerephez: Esti a tükör el őtt hal meg, nyitott 
szemei mintha a halál beállta után is önmagára sze-
geződnének. Etükör-motívum az öntetszelgés, nar-
ciszoid m űvészi hiúság jelképébő l a művészetnek 
az önjelképébe vált át (Szegedy M. M.). A tükörnek 
mint a m űvészet jelképének alkalmazása mögött a 
labirintuséhoz hasonló, bár valamivel kés őbbi ha-
gyomány észlelhető . A szépség, hiúság, m űvészi 
tükröztetés jelképi tartalmait megel őzte az ember-
tükörkép kapcsolatára vonatkozó prehistorikus-miti-
kus hiedelem. A test és a lélek kett ősségérő l alkotott 
elképzelés a tükörképet a lélek megfelel őjének tudja. 
Egyes ősi nyelvek a lélek, a szellem és a tükörkép, 
továbbá a lélek, az árnyék és a szellem, vagy a lélek 
és a visszatükrözött kép, másutt a tükörkép, árnyék 
és szellem, illetve a képmás, árnyék és lélek fogal-
mait egyazon szóval jelölik, tehát azonosítják. Esti 
tükre, a folyosóitól eltérően még tűkrőz, láttat, ha-
lálának tanúja lehet. 

A másik tükör a folyosón található. Esti, siettében, a 
tükör felé igyekszik. A tükör azonban, mely a szürke-
ségében tobzódó monoton egyformaságú folyosó 
fénytelenségét hivatott ellensúlyozni (a valóság: m ű -
vészet kontraszt szimbólumaként), csodálatos módon 
nem tükörképet mutat, hanem René Magritte fantasz-
tikumba átforduló portréjához hasonlóan, magát a 
valóságot. Esti Kornélnak, amint a tükör felé halad, 
a kijárat reményében, még van célja, siet. Miután 
rájön, hogy a tükör, mely felé halad, nem is tükör, 
hanem maga a folyosó, megfordul, az ellenkező  
irányban ugyancsak tükröt Iát, megindul irányába, 
majd észre kell vennie, hogy tükör ott sincs, csak 
maga a folyosó. Optikai csalódások, nem tükörké-
pet, hanem magát a „tükrözend őt" (folyosót, való-
ságot) mutató, tehát a tükörbeli megfordítást nélkü-
löző  mágikus tükrök vennék körül? A tükörképek lát-
szata helyett maguk a reflektáló, ábrázoló, vissza-
adó, közvetítő  tükörfelületek is látszatok volnának? 
Tükörkép nincs e folyosón vagy tükrök sincsenek? A 
kijárat és a tükör (ténye vagy látszata) titokzatos-
ságukban, rejtőzködésükben, meglétükben vagy hiá-
nyukban azonosulnak, eggyéolvadnak: Esti feléjük 
tart . Akkor is feléjük megy, midőn eredeti útirá-
nyát felcseréli és visszafelé halad. Útjának e fiktív 
centruma azonban a megközelítés során mintha el-
mozdulna, eltávolodna, kitérne el ő le. Acélhoz köze-
lítő , de acéltól egyben el is távolító tükrök hullámzó 
lüktetése emblémaként épül be a novellába. A tükör 
vonzást fejt ki, mint a föld alatti labirintus rejtett 
centruma. A tükör fiktívvé válása, átváltozása, az 
irányok végzetes egybemosódása a kijárat felé való 
törekvést is lassan felemészti: a tükör — kijárat 
feltételezett egybeesése a halál mozzanatával egé-
szül ki. Еsti saját halála felé közeledik. A kiinduló-
pontba való visszatérés kilépés e mágikus folyosó-
ból, s belépés abba a másik térbe, melyben korlátok 
és kényszerek, dilemmák és látszatok, végességek 
és határok érvényessége megsz űnik. Esti Kornél, 
mint előde, a megfestett tájkép tengerén végérvé-
nyesen elevező  kínai festő , kilép a labirintusból, és 
belép a tükörbe. 
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Témamegragadásuk, alkotói módszereik különböző -
sége ellenére is többé-kevésbé homogén érdekl ő -
dést mutatnak az itt ismertetett kötetek darabjai: 
a föltétlen ténytisztelet egyike azoknak a prózai mi-
nőségeknek, amelyek valamilyen formában mind-
három szerző  novellisztikájában fellelhet ők. Szemlé-
leti eltéréseik — a tények önmagukban is átfogóan 
értelmezhetik a világot, vagy legalábbis lényegi kér-
déseket vethetnek fel — tételhez való viszonyulásuk 
alapján körvonalazódnak. Dönt ő  jelentőség ű , hogy 
milyen mértékben tekinthet ők az egyes szövegek 
a történeti-szociológiai környezet formálatlan függ-
vényének és mennyiben saját értékteremt ő  erejük ter-
mékének, vagyis konstruált valóságtartalmú egysé-
geknek. 

Az egyjelentés ű  ábrázolás sz űknek bizonyuló kere-
teinek kitágítására, jelenünk társadalmi mozgásfor-
máit megragadni képtelen eljárások felszámolására, 
vagy radikális átértelmezésére, az új és önálló jel-
rendszerek kialakítására irányuló alkotói törekvések 
idején, az irodalomban lejátszódó er őteljes intellek-
tualizálódási folyamatokról tudomást sem igen véve 
jelent meg Tar Sándor els ő  könyve (A 6714 -es sze-
mé/y. Magvető , Budapest, 1981.). Prózai szemléle-
tének lényeges meghatározó jegye a szociografikus 
beállítottság. A címadó novella — mint a szociografi-
kus látás- és láttatásmód mintaszer ű  megvalósulása 
—tanúsítja ezt leginkább. Az adatszer ű  tényközlések, 
környezet- és viselkedésleírások közé ékelt közvet-
len beszédfragmentumok, valós beszédhelyzetekb ő l 
változatlanul beemelt megnyilatkozások az él őbe-
széd valószer űségével hatnak. A valós nyelvi anya-
gok beépítése, a közvetlen beszéltetés a szocioló-
giailag körülhatárolt beszél őcsoport nyelvi/szemléleti 
jellemzését, az objektív hangvételt biztosítja, a realis-
ta közlésmód hatásos eszköze. A bemutatott mun-
kásréteg sivár nyelvi világa, trágár tréfái, bárdolatlan 
megnyilatkozásai, egyáltalán kommunikációs viszo-
nyainak milyensége, egyenes beszéd formájában 
felmutatva dokumentum érvény ű . Az egymásra ra-
kódó idézetek nyelvileg, stilisztikailag rétegzett pró-
zai szöveget alakítanak ki. Ezek a megtapasztalt 
nyelviségtő l el nem távolodó megnyilatkozások nyel-
vi minőségeik tekintetében különösen azért jelent ő -
sek, mert miközben koloritás- és atmoszférateremt ő  
eszközként funkcionálnak, igazán jellemz ő  jegyeik-
ben nyelven kívüli viszonylatokat érzékeltetnek. Tár 
Sándor a már jellemzett többszólamúság módszeré-
vel élve dinamikus narratív rendszert hoz létre az 
élőbeszédszer ű  betétek és leírások gyors váltakoz-
tatásával a viszonylagos nyugalmi állapotot a teljes 
hang- és mozgáskáosz felé mozdítva ki. Az utazási 
körülmények embertelenségének hangsúlyozásán 
túl a novella zárt szituációja rendkívül alkalmas arra, 
hogy sű rítve mutasson fel olyan magatartás- és vi-
selkedésformákat, amelyek egyébként id őben is, tér-
ben is egymástól távol helyezkednek el, s így a fi-
gyelmen kívül hagyható szórványjelenségek benyo-
mását kelthetik. A szociográfiai hitelességigény, a tár-
gyias dokumentáló tendencia azonban lényegében 
mégis a látvány, a küls őségek rögzítését, a leíró 
epikai eljárásmódot helyezi el őtérbe. S mivel ezeket 
a belső  lényeg közvetítőjeként fogja fel, a mélységek 
valóban megközelítését meg sem kísérli. Mindezen 
az sem igen változtat, hogy a beékel ődő  beszédek 
szubjektív momentumokként tételez ődnek, s a téma 
szempontjából olyan fontos belső  relációkat villanta-
nak fel mint pl. a novellazáró kijelentés: ,, ... ha le-
iszom magam a seggig, akkor nem fáj semmi ... " Az 488 
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esztétikailag is relevánsan feltát szimptómáknak 
csak ez az egyetlen, —személyiséggé sem fejl ődött 
beszélő  általi —értelmezése van jelen a novellában. 
Az okként tételeződő  ellentmondások, az összetet-
tebb összefüggésrendszer felmutatása hiányában 
a leírás és az élelmezés egységét nem alakítja ki 
a novella. A tényfeltárás deskriptív szinten marad. 
Mondhatnánk: m űfaji kifejezési szándékában csupán 
a problémafelvetés, nem pedig az értelmezés áll. 
Csakhogy nem megoldó értelmezést kérünk számon, 
hanem éppen problémakifejez őt. A novella azonban 
konfliktusszer űséget nem érzékeltet. A jelenség mi-
lyenségén kívül másra nem kérdez, nem mutat rá. 
Nem tudni, hogy Tar szerint a társadalmi szituáció 
konfliktusrendszerének melyik pontján alakul ki, vált 
feszültséghordozóvá a novellatémává emelt való-
ságszegmentum. 
A kötet Örökké c. darabja is határozottan szociog-
rafikus formakoncepció eredménye. Olyan szociog-
rafikus po гtréforma, amely nyelvi és tartalmi vetü-
letében egyaránt a beszél ő  alany tudati horizontjá-
nak (a helyzetfelismerés fokának) függvénye. A tom-
pa, besz űkült tudat megnyilvánulásai igazolttá teszik 
a köznyelvi formákból szervez ődő , kisebb koncent-
rálókészségre valló, él őbeszédszerű  monológot egy-
szerűsítő  fogalmazást, puritán eszközöket, amelyek 
a szolgasorban lev ő  fogadott gyermek primitív tudati 
világát jellemzik, ám függvény voltukban érthet ő  mó-
don többre nem képesek. 
A kötet további szövegei f ő leg a munkástematikát 
juttatják érvényre. Egy teljességében reális foganta- 
tású, formavilágát, módszereit tekintve nagyobbára 

hagyományos szemlélet ű , fikciós elemeket is elve-
gyítő  próza ez. Tar Sándor mostoha körülmények 
között él ő  hősei nagyratörő  álmokról mit sem tudó, 
szerény érzelmeiket szorongva/félve ő rző  emberek. 
Novellái többségének fókuszába illúzióromboló tör-
ténések, a kiábrándulás, az érzelmek megcsúfolásá-
nak pillanata, a vágy és valóság egymásnak feszülé-
se, az áhított elérhetetlenségének bebizonyosodása, 
reményvesztettség, távlattalanság, az önérzet meg-
tépázása, egy-egy keser űség szülte indulati kitörés 
stb. került. Az életvitelek sikertelensége, illúziótlan-
sága, a lélektani alaphelyzet valamiképpen mindig 
az erőteljesen megragadott érzelemöl ő , környezeti, 
léthelyzeti tényezők következménye. Ezen a ponton 
mutatkoznak meg a kötet témavilágának társadalmi 
vonatkozásai. A novellák általános jelentésrendsze-
rében azonban kevés az alapvet ően új és fontos 
mozzanat. A helyenkénti modorosságokat leszámít-
va nyelvileg jól megmunkált s elbeszéléstechnikailag 
is erőteljes novellákat gyengíti a helyenként már-már 
banalitásba hajló cselekménystruktúra (Téli törté-
net) amely a kibontásra szánt jelentésdimenziókat 
a könnyen kitapintható kifejezési igény sematikus 
megvalósulásának szintjére szorítva igyekszik köz-
vetíteni. 
Mózes Lajos kötetének (A legjobb helyek fortélyai. 
Magvető , Budapest, 1981.) darabjai elbeszél őm űvé-
szeti elemeikben, formakoncepciójukban nem külön-
böznek egymástól oly mértékben, mint Tar Sándor 
novellái. Az egyes témák is szinte csak a cselek-
ményvezetés szintjén differenciálódnak. Mindegyik 
novella a gyermekkori alapszituáció által meghatá- 
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rozott témavilág szerves része. Az összefügg ő , egy-
mást értelmező  egységekbő l kialakuló, füzérszer ű  
szövegfelület egy aránylag hosszú tudatfejl ődési ívet 
zár be. A tudatra ébredés folyamatának megragadá-
sa, a nosztalgiás hatású élményfelmondás, a ka-
maszbarátságok krónikába foglalása, a múltbeli ar-
cok, gesztusok, apró jelenetek felidézése mellett, de 
éppen a kimondottan szubjektív élményiség révén, 
nagyon halványan, a hangsúlyosabb környezeti ha-
tások, társadalmi tényez ők is fel-feltűnnek a szemé-
lyes életanyag meghatározóiként. Az önéletrajziság 
ténye szociografikus indíttatású momentumokat épít 
a prózába. Ez a fajta szociografikus szemlélet azon-
ban erősen különbözik az el őbbi kötet egyes darab-
jainak jellegétő l. Itt prózatechnikailag is érzékeltetett 
fikcionált eljárásról van ugyanis szó. Szubjektivitáson 
átszű rt, az idők folyamán különböz ő  hatások követ-
keztében átértelmez ődött élményanyag az elbeszé-
lés anyaga. A befogott valóságanyagot emlékez ő  
attitűd hatja át, hangsúlyozva a m ű  személyes élmé-
nyiségét, s egyben megfosztva a szociográfiai érte-
lemben vett aktuális jellegt ő l. A szociografikus szem-
lélet is m űködtető  epikai termés jelent ős részében 
a nagyszámú valóságelem felhasználása ellenére 
is egyedül az irodalmi dimenzió hangsúlyozott. Mó-
zes Lajos prózájának is domináns elemei a valóság-
elemek, de ezek az élményfragmentumok természe-
tes tartozékaként kerültek a próza szövetébe, más 
narratív elemekkel együtt az emlékláncolatok prózai 
rögzítésének eszközei. Aszociális és pszichikai 
faktumok szociografikus színezetet kölcsönöznek a 
szövegeknek, amelyek kifejezési célja nem a szociog-
rafikus feltárás. Nem a feltérképezés, s még kevés-
bé a leleplezés szándékával íródtak. Mózes Lajos 
szellemi elhelyezkedésének bizonytalanságait idézi 
fel a helyzettudati, önismereti jelentések alapján. 

Történetközpontú szerkesztéssel, átlagesemények-
bő l szerveződnek novellái, amelyek a kompozíciós 
hatások kiaknázására nem törekszenek, s amelyek-
nek cselekménykíbontása nem szuggesztív. Múlthoz 
való viszonyulásáról, helyszínekhez, arcokhoz való 
kötődésérő l átfogó képet ad. Mózes Lajos az önesz-
mélési folyamat, a tudatra ébredési id őszak számára 
fontosabb, jelent ősebb pillanatainak adekvát meg-
ragadására alkalmas közlésmód kidolgozását nem 
tekinti céljának. A vallomásos íz, az érzelmi-lírai 
szálak eluralkodásával a jelentésbeli kitágítás lehe-
tőségei egyre csökkennek. Az életfolyamat történé-
seit egy összegező  szemlélet fogja egybe, ám az 
egyes emlékek valahogy súlytalanok, „a történelem 
kimaradt az életünkből, és a nagy dolgok is" —írja 
Mózes Lajos, s mindez önmagában még nem is vol-
na baj, de prózája valóban nem mutat szorosabb tör-
téneti kötődést, tehát nem vallató megidézése s nem 
is régen várt újraértelmezése a múltnak. Egyszóval: 
nem a korrekció, de nem is a szükséges megerősíté-
sek prózája ez. Ilyen irányban kellene tehát kitágítani 
a személyes élménytöredékeket, a nem túl jelleg-
zetes, bár hangulatos történéseket. Éppen a szub-
jektum társadalmilag meghatározott központi kon-
fliktusélményére is fényt derítve volna lehetséges 
lényeges közlésekké, az árnyaltabb gondolkodás 
dokumentumává emelni, az általánosabb érvény ű -
ségre joggal számot tartó prózává formálni eze-
ket a legvalóságosabb tény-élményekben gyökerez ő  
emlékképeket. 

Sarusi Mihály szociografikus vonásokban szintén 
gazdao prózát tartalmazó kötetében (A csabai S7ai- 

ПáП . Magvető , Budapest, 1981.) a tematikus nyitott-
ságuknál fogva füzérszer űen egymásba kapcsolódó 
novellák az él őbeszéd autentikusságával jellemzik 
a különböző , de egyazon talajból kinöv ő  létformákat, 
beható életmódismeretrő l tanúskodva. Ezek a szö-
vegek mint a szociológiai és szociálpszichológiai él-
ményvilág meggyőző  termékei azonos arányban ve-
gyítik el a tapasztalati anyagot, azaz a szociográfia 
elemeit és a fiktív mozzanatokat. Úgynevezett etni-
kai próza ez, amely aránylag sz űk nemzetiségi kö-
zösség problémavilágát, nemzeti tudatát, nyelvhez, 
élettérhez, múlthoz és jelenhez való viszonyát, küz-
delmes mindennapjait ragadja meg. Ismétl ődő  alap-
szituációiban (mint az ilyen jelleg ű  próza sokszor) 
a vágyak és lehet őségek közötti távolságot érzékel-
teti a körülmények visszahúzó erejét, sz űkösségét 
hangsúlyozva. Az elbeszél ő  ironikus-szatirikus való-
ságszemléletét, társadalmi alapállását, szociális ér-
zékét adekvát megjelenít ő  módszer juttatja kifeje-
zésre. Kompozíciói inkább véletlenszer űeknek, mint-
sem anekdotikusoknak t űnnek, a hangnem az, amely 
anekdotikus jelleg űvé, következésképpen oldottab-
bá, lazábbá teszi a szerkezeteket. Küls ő  és belső  
nézőpontúság váltakoztatásával, azaz a közlési sí-
kok egybemosásával helyet kapnak mind a humoros, 
mind pedig a gunyoros közbeszólások, ironikus ref-
lexióbetétek s a szabad függ ő  beszéd formájában 
bekerült nyelviség szemléleti jellemzései is. A szokás-
tények bemutatásában tulajdonképpen szociografikus 
indíttatásra valló informatív célzat nyilvánul meg. A 
megélt megtapasztalt, megjelenített létviszonyok ér-
tékelése a megfelelő  létalap megteremtéséért küzd ők 
tudatszintjének megfelel ő  formában, az adekvát nyel-
viség keretein belül, tehát az alakok nyelvi viselke-
désének jellemző it felhasználva valósul meg. Az iro-
nikus és együttérz ően szarkasztikus láttatási mód 
Sarusi novelláinak fő  erőssége, az a szál, amelynek 
hatására ezek a darabok a szociografikus dimenzión 
túllépő , összetettebb jelentéstartalmak közvetítésére 
is alkalmassá válnak. E jelentésrétegeknek a beve-
zetésével, azaz a fikciós mechanizmus új dimenzió-
kat nyitó m űködtetésével Sarusi Mihály faktualizmu-
son túlmutató prózafelfogása teljesedik ki. 

E kötetek mindegyike más-más értelmezését teszi 
lehetővé a szociografikus jelleg ű  prózai dimenziónak. 

A nyers tények közvetlen formaelemként való fel-
használását, a tény-élmények fikcionált jelentés-
hálózatba való szervezését, valamint a kétféle prózai 
eljárás vegyítését szorgalmazó novellát is olvashat-
tunk. S ha azt mondjuk, hogy intellektuális vetületei-
ben szegényes, s az általános érvényszer űségre 
számottartó megjelenítés megvalósítására nagyob-
bára alkalmatlan prózavilágok ezek, nem az értelmi-
ségi réteg konfliktusainak ábrázolását kérjük számon, 
nem a konvencionális novellaírást eredményez ő  al-
kotói módszereket, és-nem is a szociográfiai szem-
pontú törekvéseket kérd őjelezzük meg. A minden-
napi tényanyag problémáihoz való gondolat űző  ta-
padást, az egyes prózai jelentéssíkok, a metaforikus 
folyamatok, az általánosító er őt hordozó szimbolikus 
tartalmiság indokolatlan mell őzését is csupán azért 
kifogásoljuk, mert a novellaforma teherbírását pró-
bára nem tevő , ilyennem ű  szemlélet eluralkodásával 
a tényeknek a gondolati síkra kivetített vonatkozásai 
teljesen háttérbe szorulnak, s ezzel tulajdonképpen 
a többdimenziós láttatást szavatoló eljárás lehet ősé-
gei maradnak kihasználatlanul. 490 
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radics 
viktória 

egérfogó 
helyett: 
egérút 
hornyik györgy: a gyárkapun kívül, forum, 
újvidék, 1981. 

A kisregény fölötti elégedetlenségünk okai után nyo-
mozva az (irodalmi) szociográfia — szociografikus 
regény kérdésnél állapodtunk meg. Nem rangsoro-
lás a szándékunk, amikor leszögezzük: más-más jel-
leg ű , az eltérő  elvárások folytán különböző  mércék-
kel méhető  műfajokról van szó. A szociográfia tudo-
mány, az irodalmi szociográfia: publicisztika vagy 
non-fiction irodalom. A szociográfia a tudomány kö-
vetelményei szerint regisztrálja, interpretálja a ténye-
ket, аї  irodalmi szociográfia célja bizonyos tény-
anyag e/rendezése által, esetleg a tényekre reflektál-
va belémarkolni a társadalmi, szociális problémák-
ba. Az esztétikum szépirodalmi „beütések" (Zsilka 
Tibor) formájában jelen van, de — mindössze a tény-
anyag hatását igyekezvén kiélezni, irányítani — alá-
rendelt szerepet játszik. A szociografikus regény 
mind módszereiben, technikájában, mind törekvése-
iben különbözik az irodalmi szociográfiától. A tény-
anyaggal (bizonyos határokon belül maradva) mani-
pulál, arte legis, a m űvészet szabályai szerint (át)for-
málja. Célja a szociográfiai anyag mögé ásni az em-
píriák mögötti, lényegibb valóság kifejezése érde-
kében. 

Hornyik György regényének anyaga — post festa már 
így fogalmazhatunk — az irodalmi szociográfia m űfaji 
keretei között mutatkozhatott volna meg igazán, 
ugyanis annyira konkrét, tisztán empirikus és partiku-
láris, hogy ilyetén sz űkösségében a szerző  korláto-
zott, pusztán erkölcsi-szociális problémaérzékeny-
ségével párosulva túlságosan lapos bázisnak bizo-
nyult ahhoz hogy belőle egyfajta komplexitásra tö-
rekvő  modell alakulhatott volna ki. Ezzel nem a re-
gényben felvetett probléma fontosságát kérdőjelez-
zük meg — a szerz ő  által érzékelt arculatában vált 
olyanná a jellege, hogy egymagában nem felel meg 
a regénym űfaj kívánalmainak, viszont az irodalmi 
szociográfia m űfaji keretei között, regénnyé transz-
ponálás nélkül, a maga szociális dimenziójában mél-
tóképpen bontakozhatott volna ki. Más kérdés, hogy 
vidékünkön objektíve mennyire lehetséges ez a ken-
dőzetlen, direkt m űfaj, hogy a mai elkötelezett író-
ember valóban kénytelen-e keszty űs kézzel bánni a 
dolgokkal, vagy kultúránk kompromisszumokra haj-
lása következtében veszett-e ki folyóiratainkból az 
irodalmi szociográfia, tévénkbő l a lényeges kérdések 
velejébe vágó dokumentumfilm. 

Hornyik György tehát „ügyészi vádirat" helyett ham-
leti Egérfogó felállítására vállalkozott, csakhogy en-
nek Egérfogó helyett Egérút lehetne a címe. Re-
génybe transzponált egy empirikus tényhalmazt, 
könny ű  regénytechnikai módszert, a naplóformát 
választva megnyilatkozási módjául, méghozzá egy 
kétkezi munkás naplóját, amivel az elmélyültebb ref-
lexiót eleve kiküszöbölte. Maradt a puszta tény-
anyag, ezt viszont a rosszul értelmezett regényesítés 
teljesen ártalmatlanná tette. A regénym űfaj aktuális 
lehetőségei (reflexió, több nézőpontból való elbe-
szélés, költő i érzékenység, a nyelvi energia káma-
toztatása stb.) kihasználatlanul maradtak, a nyers-
anyag potenciálját pedig elfojtotta egy naiv regény 
szemléletbő l eredő  alkotói gesztus, mely a m űvészi 
totalitást úgy képzeli el, hogy a regényíró erkölcsi 
kötelessége a (regény)világ lekerekítése, egy csu-
pán akart, de utópisztikus, az „így-kellene-lennie" 
megoldás megtörténtté nyilvánítása által bizonyos, 
esztétikai élményt kelt ő  (ál)harmónia, a befogadót 
„felemelő " etikai egyensúly megteremtése. Ezt egy 
igencsak gyermekded, (magyar) nemzeti hagyomá-
nyokon alapuló, századunkban végképp anakronisz- 
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tikussá vált költői szerep-koncepció táplálja, misze-
rint — Fehér Klára írón ő  frappáns vallomásával élve 
(Magyar Képes Újság, 1981. decemberi.) —: „Az író 
hivatása a jónási prédikálás, ez az én ars poeticám." 

Emögött meg ott lappang az alkotás mítosza, a sza-
vak diktatúrájába (Losoncz AÍpár)vetett hit. De néz-
zük csak, hogyan is mutatkozik ez meg a regényben 
— ennek érdekében engedtessék meg a parafrazá-
lás. 

A stílus: tényszer ű  szűkszavúság. A történet: Pistát 
„kizárták a munkaszervezetb ő l" — kirúgták, mert so-
kat járt a szája, a kirúgás tényét persze ilyen-olyan 
cikkelyekkel álcázva, simítva. Pista immár „a gyár-
kapun kívül", trógerként teng-leng, munkatársai lassan 
elfelejtik, lenyelik a nyilvánvaló igazságtalanságot, 
mert hát „fagylalt vagy galamb", nyalsz vagy repülsz. 

A becsületes, tiszta lelkű  Pista azonban nem hagyja 
ennyiben, bemegy a gyárba, volt munkahelyére, a 
„fejesek" szemébe vágja az Igazságot, piszkosko-
dásaik tényét, bátorságától kollégái is vérszemet kap-
nak, a szakszervezet megindítja a tisztogatást, az 
igazgatót leváltják stb. Deus ex machina alkotmányos 
köntösben. A zárás már-már mesébe ill ő : az ártat-
lanul bűnhődő  ember megmutatja, hogy mit tud, hogy 
mennyit ér a lelki szepl őtlenség („munkásököl vas 
ököl"), a b űnösök bűnhődnek, a „boldogan éltek míg 
meg nem haltak"-ból csak annyi hibádzik, hogy a sze 
gényemben nem kapott hetedhét országra szóló bi-
rodalmat — bezzeg övé az erkölcsi diadal, a prófé-
táskodó írók fellegvára. Munkás-melodráma, traktor-
költészet negatívban. 

Hornyik György a regényírók ama gyakori buktatójá-
ba esett, amit Hankiss Elemér is elemzett A halál 
és a happy ending cím ű  tanulmányában: ".... az ér-
tékelő , a dolgokat mindenáron lekerekít ő , harmoni-
zálni igyekvő  törekvés a regényekben is különösen 
a zárójelenetben er ősödik föl, mintha az írók az utol-
só pillanatban megpróbálnák valamiféle keretbe, 
»védőkeretbe« foglalni az elmondottakat, mintha az 
utolsó pillanatban föladnák a valóság hiteles ábrázo-
lásának igényét, és szelídebbé, emberileg elviselhe-
tőbbé, pozitívabbá igyekeznének átlényegíteni a re-
gény egészét és végső  kicsengését." 

A naiv regényszemléletr ő l szólva erre kell tapoga-
tódznunk: ezek az írók nemcsak a gondolkodó em-
ber pozíciójából következ ő  értékelést, hanem a köz-
vetlen, konkrét igazságtételt is poétai-erkölcsi kö-
telességüknek érzik, s ha ehhez a Megváltót kell le-
dobolniuk az égből, azt is kifondorkodják, visszaél-
ve a regényvilág fölötti uralmukkal. Kötelességtudó 
módszeres hazugságunknak nevezi ezt Csorba 
Béla. 

Összegezve: Hornyik György regényének sikerte-
lenségét — poétikai szinten —együttesen okozták: 
a műfajtévesztés (irodalmi szociográfiába kívánko-
zó írói téma regénnyé maszatolása), bevált regény-
technikai fogások szimplifikált alkalmazása (mun-
kásnapló-forma, kontraszt) és a naiv regényszem-
léletből eredő  „retusáló” regényépítés. 
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