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Majdnem negyed évszázados már a ljubljanai jazz-fesztivál. Hogy máig jelent ős fesztivál tudott 
maradni, azt annak köszönheti, hogy állandóan lépést tudott tartani a korral. Mindenkori modern jazz 
nálunk csak Ljubljanában volt hallható. Az idén újból fiatalították a szervez đket, és ez meglátszott 
a fesztivál arculatán is, a m űsorösszeállításnál kizárólag a kortárs jazz-zene legújabb törekvéseib ő l 
válogattak. Mi, az Újvidéki Jazz Napok szervező i, csak álmodhatunk egy ilyen fesztiválról. Nem sza-
bad persze elfelejtenünk, hogy ebben a közegben megvan az érdekl đdés az új iránt, egy kis túlzással 
azt is mondhatnám, hogy szinte magától kitermel ődik egy ilyen komoly fesztivál (és az 
anyagiak is hozzá), míg mi csak az első  lépéseknél tartunk. 

VI. 17., csütörtök 

Délelőtt a szép, napos időben becsavarogtam a várost. A Maximarket alagsora tele van jó plaká- 
tokkal. Az ötletesség és annak mesteri kivitelezése itt szinte a leveg őben is érezhetđ . A jazzhez, 
a fesztivál plakátjához viszont más hozzáállás, másmilyen közelítés kellene. Akárcsak a belgrádi és 
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Estére eleredt az eső , és a nézőtér feletti sátorlap kifeszítése körüli nehézségek miatt egy-
órás késéssel kezd ődött a fesztivál. A szlovén Son čna pot kezdett. Lado Jakša játszott billenty űs-
hangszereken, szaxofonon és klarinéton. Lojzi Krajn čan pozanozott, Marko Juvan dobolt és Ma-
tevz Smerkol bőgőzött. A m űsorvezető  mint az egyetlen szlovén folklórra támaszkodó jazz-együttest 
jelentette be őket. 

Szerintem a Sončna pot sem lépett ezen a téren el đbbre Duško Gojkovi ćnál vagy Boško Petrovi ćnál. 
Ők is csak jazz-témaként, motívumként vagy gazdagabb harmóniák forrásaként használják a folklórt. 
A népzenének a zenei anyag kialakulására, szervezésére tett magasabb szint ű  hatására nálunk még 
várni kell. Ilyen külsődleges hozzáállás után nem csoda, ha a Son čna pot zenéje mesterkélt és hideg 
volt. Az együttes először játszott ebben a felállításban, látszott, hogy nincsenek eléggé be-
gyakorolva. Kellemes meglepetés volt viszont a pozanos Lojzi Krajn čan. Biztos játéktechnikája, csi-
szolt játéka, kerek improvizációi máris a legjobb hazai jazz-pozanossá teszik. 

Billy Harper az utolsó pillanatban mondta le európai körútját, helyére ugrott be a Mal Waldron (1926, 
New York) és Steve Lacy (1934, New York) duó. Waldron lassan legenda már. Billie Holiday kísér ő -
jeként járta ki a „jazz-iskolát", majd éveken keresztül Mingus és Eric Dolphy zongoristája volt. Sok 
nagy modern jazz-muzsikus kezdte pályafutását blues, rhythm blues vagy dixieland együttesekben —
ezek az igazi nagy jazz-akadémiák. Waldron tíz éve Európában, Münchenben él, csak évi három-
hetes szabadságát tölti Amerikában. 

A néger zongoristákról külön kell beszélni. A fekete zongoristák nem birkóznak hangszerükkel, 
abszolút uralják vagy pontosabban mondva tegezik azt, a billenty űzet, húrozat kezük meghosszab-
bítása. A hangszer: ők maguk. 

Waldron mozdulatlanul ült a zongoránál, mint egy fekete szfinx, egyik cigarettáról a másikra gyújtva, 
a keze látszólag nem is mozgott, mégis ha leütött egy hangot, zúgott az egész zongora. Ujjai alatt 
meghajolnak a billentyűk, nála nincs távolság a mechanizmus és megszólaltatója között. 

„Szabadon játszani, olyan szabadon, ahogy csak lehet. Egyéni érzéseinket kell kifejezn űnk, az 
életűnket. Igy aztán úgy érzem, nem tartozom semmiféle irányzathoz, individuális zenész vagyok. 
Szigorú formákkal nincs mit kezdenem. És nem ugatok a kutyákkal. (...) Eric (Dolphy). Hát igen. 
Ő  nagyon nagy ember volt, erős. Mindenkit a szabad játék felé mozgatott. Sokat köszönhetek neki. És 
Mingus. Róla se feledkezzen el senki, akinek jelent valamit a szabadság. Sokszor úgy érzem, Mün-
chenben is, mintha Coltrane most is egy sarokra lakna t őlem, mint akkor." (Szigeti Péter: Világjáró 
muzsikusok Székesfehérváron, Film, színház, muzsika) 

Waldron Thelonious Monk alkatú és formátumú muzsikus. Ljubljanában a Round About Midnighttal 
adózott tisztelettel a nemrég elhunyt nagy mesternek. Kevés hanggal játszik („csak ha mindent 
kipréselek egy hangból, akkor térek a másikra... "), a szabadon kezelt ritmikai hangsúlyok, az agogi-
kus megoldások, ritmus-ostinátóinak látszólagos egy helyben topogása, a balkéz váratlan ellenfuta-
mai Monkra emlékeztetnek. Waldron egyénisége, egyediessége azonban vitathatatlan. 

Steve Lacy — eredeti nevén Steven Lackritz — az ötvenes évek elején Max Kaminskyvel játszott dixie-
landet. A következő  évben már Cecil Taylorral majd Thelonious Monkkal muzsikál. Saját bevallása 
szerint 12 évet töltött Monk zenéjét tanulmányozva. A monki korszak után egy szintén volt dixieland 
pozanossal, később Archie Shepp együttestagjával, Roswell Ruddal alakít kvartettet. 1965-ben ame-
rikai avantgarde muzsikusokkal európai körútra indul (Don Cherryvel is játszik), és véglegesen 
Párizsban telepedik le. A jazz-lexikonok Lacyt következetes, öntudatos zenészként emlegetik, és a 
szoprán szaxofon első  nagy játékosának tekintik. Lacy hangszerének legnehezebb regiszterein is 
tisztán intonál. A Waldron/Lacy duóban a ritmus a legfontosabb szervez ő  erő . Egy motorikusan 
ismétlődő  ritmusképletbő l indulnak, amit metrumeltolással, variációval, késleltetéssel hallatlanul 310 



feszes, poliritmikus szövetté fejlesztenek, amelyben végig ott bujkál a jellegzetesen jazzes lüktetés. 
Waldronék rögtönözve alkotnak, de ritmussejtjeiket annyira szervesen bontják ki és vezetik végig, 
hogy a hangversenyük végén több, csak stílusokban gondolkodó jazz-hallgató mondta, hogy ez bi-
zony nem free-jazz. 

Waldron a nagy harlemi zongoristák utódja. A régi nagy néger zongoristák még ösztönösen, de Monk 
és Waldron már tudatosan is alkalmazták a harmóniailag váratlan hangok, hangszínek er őszintkü-
lönbségével kiváltott ritmusfeszültséget. Népzenékben található ez legtisztábban meg, de pl. 
Bartóknál is nagy szerepe van! Ahogy Waldron és Lacy eljátszik egy-két hanggal, a hajszálnyival 
eltolódó, szabálytalanságban változó, alakuló ritmusok stb. — mind népzenei sajátosságok. De 
nemcsak a népzenéké. Minden olyan zenéé, amely sorszene. Mert ahol a zenei alapformák ilyen 
tisztán jelentkeznek, ott az emberi szabadság, a lét nagy kérdéseivel viaskodnak. Itt, ennél 
a pár ritmussá ismétl ődđ , alakuló hangnál — az ismétlés a zene részleteiben és egészében szintén 
létkérdés — ér össze a világ minden zenéje. Ezért is volt nagy jazz-történeti találkozó Braxton és Sza-
bados nemrégi győri hangversenye. Amikor Szabadost a közös muzsikálás alapjáról kérdeztem, 
szintén ezeket a zenei alapegységeket, alapformákat említette. 
Waldronék zenéje nem klasszikus értelemben volt tonális. A ritmus alapú játék, a blues-hagyomány 
kitágításával együtt nagy harmóniai szabadságot biztosított nekik. Rendkívül magas szint ű  kamara-
muzsikálás a két zenész összjátéka. Šorak, zágrábi újsá iró és jazz-fanatikus barátom a koncert után 
beszélgetett velük (húszéves fesztivállátogatással a háta mögött régi ismer бsökként üdvözölte 
đket), és Lacy mosolyogva mesélte, hogy ő  biz sosem tudja elđ re, mit fog Mal játszani, pedig kb. 
egy évtizede játszanak már együtt. De — mondja — nemhiába játszottam én dixielandet, még ma is 
érezni a dixie-t zenémben. Fontos kijelentés ez, f ő leg ha tudjuk, milyen nehéz az improvizációs 
muzsikában az összjáték, és ha tisztában vagyunk azzal, hogy milyen lényeges tradíció, komoly zene 
a közös játék szempontjából a dixieland. 

Waldronék másnap este ott voltak Jack deJohnette-ék hangversenyén. Koncert után boldog ölelke- 
zés és nagy mesélés folyt Waldron, Lacy, deJohnette-ék és a jelenlev ő  Sun Ra tagok között. 
Waldron kissé fáradt tartással jár, elviselt öltönyben, cigarettával a szájában (lemezborítóin is így 
látni), a közönségrő l tudomást se véve játszik, mintha abban a pillanatban valahol egészen máshol 
tartózkodna. Ahogy megköszönte a tapsot, engem az öreg Menuhinre emlékeztetett, ő  bólogatott 

ilyen megbocsátón, messzirő l a közönségre. 

Amikor délután Leo Smith-szel beszélgettem egy esetleges őszi újvidéki koncertről, mivel csak 
szólóban tudott volna jönni, megkérdeztem, hogy esetleg játszana-e együtt az általa is ismert 
Szabadosékkal. (Braxton mesélte Szabadosnak, hogy Esküv ő  c. lemezét Leo Smith „testvérét ő l" kap-

ta —ezért t űnt humorosnak, amikor felfedeztem, hogy Smith ugyanolyan cip đt visel, mint Braxton 

Zágrábban.) Az erőteljes nemleges válasz meglepett. Smith a chicagói AACM tagjaként rengeteg 
muzsikussal játszott együtt, ezért nem értettem miért zárkózik el ilyen határozottan egy új 
lehetđség elő l. Megmagyarázta, hogy nem akar free-jazz zenészekkel játszani, mert nem tudna közös 
nevezi ►e jutni velük, és mert most más érdekli a zenében. A Leo Smith&New Dalta Ahkri esti hang-
versenye után már minden világos volt el őttem. Smith (1941, Seland, Mississippi) trombitázott, 
szárnykürtön és furulyán játszott, énekelt, meg valamilyen apró keleti hangszert pengetett, Bobby 
Naughton vibrafonozott, Dwight Andrews tenorszaxofonozott, basszusklarinétozott és fuvolázott, 
Wes Brown pedig bđgбzött. Mindegyik muzsikus nagy mestere hangszerének, más együttesekben 
sokszor élveztem đket, mégsem hallottam soha ennyire hideg fekete jazzt, mint ez este. 

„Szeretném olyan zenei tradíciókhoz visszaterelni a zenét, mint amilyen John Coltrane és Albe rt  Ay-
ler voltak, hogy az, aki hangokat állít el ő, a Művészettel foglalkozzon. Vissza akarok térni az 
első  kreatív zenészek tradíciójához, akik fel tudtak lépni, gyógyítani, vezérei és vezet ői voltak 
közösségűknek, akik ő tleteikkel a végtelen magasságokra tudták azok figyelmét terelni."— írja Smith. 

A szándék nemes, de a hozzáállás szerintem téves. A muzsikusok klasszikus notációval lejegyzett, 
harmóniai és ritmikai vonulatokat tartalmazó kottából játszottak. Jellegzetesen mai, eléggé széttör-
delt kortárs zenét hallottunk a New Dalta Ahkritól. A hozzá nem szokott közönségnek túl nehéz volt, 
míg nekem inkább nehézkesnek t űnt. A langyos fogadtatásnak is inkább invenció nélküli, kiszámí-
tott szenvedélytelenségük volt az oka. Technikailag viszont nagyon nehéz feladatokat oldottak meg 
Smith-szék, és részleteiben érdekes megoldásokat hallottunk t ő lük. Ismertem Smith vonzódását a ke-
leti dolgok iránt — ezt együttesük nevével is hangsúlyozzák —, kutatásait tapasztalatait egy nemrég 
megjelent zeneelméleti könyvben írta meg. Tudok a fiatalabb muzsikusok teoretikus beállítottságá-
ról (ami normális jelenség egy nagy improvizációs hagyománnyal rendelkez đ  zene esetében), de 
Smith-széknél most ennek a negatív hatását éreztem. Lényegi ponton, az összjátékban hatott 
bénítóan Smith koncepciója. Nagyobbrészt megkomponáltságról lévén szó nem az a baj, hogy 
pontosan meghatározták a zenészek szerepét, és hogy rögtönzéskor csak sz űk körben mozoghattak 
a játékosok, hanem az, hogy Smith muzsikájában a részmegoldások voltak kihangsúlyozva, így a for-
ma egésze és hát a játék alapja sem volt egészen világos. Bonyolult kontrapunktikus, polifon játékuk 
véletlenszerűnek, esetlegesnek t űnt. Bármelyikük játszhatott volna abban a pillanatban a másik he-
lyett, nem lett volna zavaró. Találónak érzem a New Dalta Ahkrira is Doráti Antalnak Egy élet 
muzsikája c. könyvében elmesélt Kodály anekdotáját: „Ha emberi hangra komponáltunk, szigorúan 

11 	üаvelnünk kellett annak a hangfajnak a természetére, amelyre a szólamot bízzuk. Egyszer nagyon 



bűszke voltam arra, hogy sikerült egy olyan melódiát kitalálnom, amelyr ől azt hittem, minden 
hangfajtára alkalmazható. Kottapapírom aljára azt írtam: „EZ A DARAB EL ŐADHATД  MAGAS ÉS 
MÉLY FEKVÉSŰ  HANGON EGYARÁNT." Mikor Kodály másnap visszaadta a kottát, ezt találtam az én 
jegyzetem alatt: „Ez azt jelenti: egyiken sem!" Az is régi igazság, hogy az elméletnek sosem szabad 
teljesen dominálnia. 

18., péntek 

A Moderna Galerijában az európai szint ű  modern szlovén grafikát (Bernik, Ciuha, Maraž stb.) 
nézegetve csodáltam azok tökéletességét, letisztult látásmódját. De meg is borzongtam, ugyanaz a 
szorongás, légszomj fogott el el őttük, mint előző  nap a városban őgyelegve. Tökéletességük 
mögött olyan légüres tér, vákuum van, amellyel képtelen lennék együtt élni. 

11 órakor a Slon hotel el ő l körmenetre indult Sun Ra együttese. Nagy napja volt ez ennek a precíz 
menetrend ű , szép városkának. Tizenegynéhány, színes ruhába és jelmezbe öltözött néger táncos 
és zenész vonult végig Ljubljanán. 
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NÉZD A NAPOT!. 
NÉZD A NAPOT! 
SPACE IS THE PLACE! 
A VILÁGŰR AZ OTTHONUNK! 
felkiáltásokkal, fúvósok és dobosok kíséretével — napot és galakszist ábrázoló köpenyt tartva maguk 
elé — indult el a tarka menet a Slon ček vendéglő  elől. Mint minden nyáron, most is itt volt toló-
kocsijában az Amerikából hazalátogató szikár kis öreg. Világos cowboykalapban, hegyes orrú 
csizmában, sheriffcsillaggal mellényzsebén ült mozdulatlanul az utcán egész nap. A mellette elhala-
dó zajos menet láttán egyetlen arcizma sem rezdült. A négy táncos minden kisebb téren fergeteges 
táncba kezdett, produkciójuk végén körtáncot jártak a muzsikusokkal és úgy indultak tovább. 
A négerek útközben lereagáltak mindent, a borús eget, az ablakokban kíváncsiskodókat; a 
Križanke előtti parkban a kutyát ábrázoló táblát vették nevetve körül. A kövér — hetven év körüli — Sun 
Ra nem muzsikált, ült a padon és csak bólogatott, integetett, mint egy törzsf őnök, irányította nagy 
családját. Színt, melegséget, valódi napot vitt a város életébe a Sun Ra Arkestra, még mi, a padok 
tetején pipiskedők is táncoltunk. Mire újból a Slon hotel el ő  értünk, már duplájára dagadt az őket 
körülvevő  tömeg, lebénítva a forgalmat a Titova cestán. Ha Sun Ráék egyáltalán észrevették, gondo-
lom, a legszebb fizetségként könyvelték el a tömegben lév ő  öreg, alkoholista csavargó boldog, 
sugárzó arcát. Fél óra múlva már európai öltözetben sétáltak a Sun Ra-tagok, csak hatalmas cip ő ik 
jelezték, hogy itt másfajta léptekkel mérik a világot. 

Délután ismét a próbákon lézengtem. Fekete zenészek címeit gy űjtöttem az újvidéki fesztivál 
érdekében, egy-egy jazz-portrés Sympóval ajándékozva meg őket. Az olasz Cadmo kvintett próbált 
éppen, David Murray nézte őket, én pedig deJohnette együttesének egyetlen fehér tagjával, a b őgős 
Peter Warrennel beszélgettem. 

Észrevéve Warren mellén a Szolidaritás jelvényét, elmosolyodtam, mire ő  komolyan magyarázni 
kezdte, hogy utolsó lemezének is a Szolidaritás címet adta. Nem szeretem a jelvényeket, trikófel-
iratokat, katonazubbonyokat, de aztán eszembe jutott, hogy Warren többször játszott lengyel 
jazz-muzsikusokkal (Stankóval, Szukalskival, stb.), így gesztusa elfogadható. Most amikor a lengyel 
muzsikusok nem utazhatnak külföldre (a hosszú kijárási tilalom ideje .alatt otthon sem játszhattak), 
egy nyugati társuk legalább emlékeztet rájuk. 

Este a belgrádi Petrovi ć  trió, a valamikori Interaction együttes tagjai kezdtek: Miloš Petrovi ć  (1952) 
— zongora; Rade Bulatovi ć  (1958) — bőgő , basszusgitár; Nenad Jeli ć  (1954) — dob. Más alkalommal, a 
hazai jazz helyzete miatt, taktizálásb бl talán védeném az együttest, de egy nemzetközi találkozóról 
való beszámolómban ezt nem tehetem. A Son čna poffal kapcsolatban is rossz utánérzéseim voltak, 
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belgrádiak. A második szám után már inkább a Križanke magas falaira fellopódzó, majd az oszlopo-
kon majomügyességgel leereszked ő  fiatalokat figyeltem. 

Utánuk léptek fel Jack deJohnette-ék. DeJohnette a Berkeley-n zongorázni tanult és csak kés őbb 
kezdett el dobolni. Tagjai volt a chicagói AACM-nek, majd Miles Davis elektromos együtteseiben 
játszott. A milesi korszak után saját combókat alakít, és több kevésbé sikeres társulás után a mostani 
Special Edition telitalálat. Az elmúlt években egy sor kit űnő  fiatal fúvós fordult meg együttesében: 
Arthur Blythe, Chico Freeman stb. A ljubljanai felállítás a következ ő  volt: Jack deJohnette —zongora, 
melodika, dob; David Murray (1955, Berkeley) — tenorszaxofon, basszusklarinét; John Purcell — alt-
szaxofon, klarinét; Peter Warren — b őgő . Murray az ún. padlászene egyik vezéregyéniségeként 
vált ismértté. Ljubljanában is járt a kit űnő , The World Saxophone Quartett tagja. Számomra Braxton 
mellett Murray ma a legérdekesebb szaxofonos. Akárcsak Braxton, ő  is teljesen egyéni módon viszo-
nyul hangszeréhez. Az új technikai megoldásokkal elért hangszínek széles skálája csak eszköz 
nála, hogy annyira közelítse a beszédhez, az énekhez játékát, amennyire az csak lehetséges. Ebb ő l 
a megközelítésb ő l szervesen következik az olyan játékmód, amely az invenciónak, a szabad kifeje-
zésnek nagy teret biztosít. 

Basszusklarinéton (ez a szép hangú hangszer reneszánszát éli ma a jazzben) a hangszer fel-
fedezőjének, első  nagy mesterének Eric Dolphynak emlékére játszott egy kompozíciót. Fúvós-
társa, a számomra ismeretlen John Purcell, remek muzsikus, különösen tetszett klarinétjátéka 
a ráadásul játszott Coltrane-kompozícióban, az Indiában. 

DeJohnette-et rögtön felismerni jellegzetes stílusáról. Játékában állandóan használja az egész 
felszerelést; mind a négy végtagja dolgozik, mint a motolla. Jobb keze alatt sivítanak, sziszegnek 
a cintányérok, jobb lábával bonyolult ritmusokat ver — sokszor kontrában — a nagydobon, míg bal 
kezével és lábával az el őbbiekhez viszonyítva más ritmusú megoldásokkal kísérletezik. Micsoda 
tökéletes mozgása az a testnek, a kézizmoknak, csontoknak, amikor egy néger dobos a cintányérra 
üt. Errő l az egy hangról meg lehet állapítani, hogy fehér vagy fekete muzsikusról van-e szó. Ösztönö-
sen érzik, miként lehet legjobban egy pontba s ű ríteni a testnek ezt a nagy h őfokú energiaáramlását. 
DeJohnette-nél megolvadt a réz, átforrósodtak a b ő rök, a kifordított, pléh-hangzású (ride) cin-
tányérja sistergett csapásaitól, néha akkorát vágott a dobokra, hogy azt hittem, rögtön kiszakadnak. 
Bonyolult ritmusú dobolásában volt valami fújtatószer ű  dohogás, az extázisig fokozta játékát — szinte 
vártam, mikor fog hirtelen felüvölteni és beleharapni cintányérjaiba. Csak ilyen dobos tudja aztán 
halk dobolással igazán szépen simogatni a rezet. 
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Peter Warren feszes, erőteljes bđgőjátéka jól illeszkedett a keményen muzsikáló Special Edition 
játékába. Egyedül deJohnette zongorajátékában voltak oda nem ill ő  romantikus megoldások. 
„Ha szabad zenét játszunk, azt nem csak az ordítás és a csömör váltja ki nálunk, hanem az egy 
a lehetséges kifejezésmódok közül. Ezért nem szabad úgy gondolkozni, hogy „EZ IGAZI, EZ NEM 
IGAZI ZENE". Nekűnk mindig meg kell találnunk az ilyen muzsikálásnak az értelmét." (Jack 
deJohnette) 

A Special Edition összjátéka a Waldronékéhoz hasonlóan magasfokú volt, de talán még attól is na-
gyobb intenzitású. 

Az utóbbi évek hangversenyei egyre jobban meggyőztek arról, hogy létezhet olyan modern jazz, 
amelyik összjátékban, melegségben, spontaneitásban nem marad el a régi mögött. Szorosan össze-
függ ezzel, hogy a legmodernebb néger jazz-muzsikusoknál is ott érzem, szinte egy lépésnyire 
a tradíciót, a gyökereket. És annál a kevés európai jazz-muzsikusnál is ezt érzem, aki merte 
vállalni saját hagyományát, aki tudta valamihez kötni a zenéjét. 

A második est utolsó együttese az olasz Antonello Salis Cadmo quintettje volt. Antonello Salis 
zongorázott és harmonikázott, Sandro Satto altszaxofonozott, Danilo Terenzi pozanozott, Riccardo 
Lai bđgőzött, és Mario Paliano játszott a dobokon és üt őhangszereken. A Special Edition nehéz 
zenéje után jólesett az olaszok könnyed, dallamos játékát hallgatni. Temperamentumuk, színes 
muzsikájuk felszínességüket is megbocsáthatóvá tette. Hard-boposan szervezett kompozíciókat 
adtak elő  sok játékossággal, rögtönzéssel. Az élénk szín ű  ruhákban kivonuló olaszokat jól ellenpon-
tozta fehér strandsapkájában, fehér f űzős fekete indiai ingjében és fehér nadrágjában a zenekarve-
zető  Salis. Az életvidám zenét játszó olaszoknál a zongora tenyérrel való ütését, a clusterok 
halmozását, a fúvósok sivításait, nyögéseit valaki póznak, szenvelgésnek is nevezhetné, de szerin-
tem ez csak a túláradó életkedv megnyilvánulása, betet đzése volt a Cadmo quintettnél. Jóval éjfél 
után a villanyok eloltásával „szedték le" a szervez ők a nem lankadó olaszokat, a nézđk elégedet-
lenkedő  füttykoncertje kíséretében. 

19., szombat 

Egy szlovén lány, Mija, piciny padlásszobájában (a pesti Epreskerthez hasonló környezetben) laktam, 
ahol azelőtt két amerikai képzőművész diák élt. A nép, Prešeren költ ő  után a „szerencsétlen név 
kórnyékének" hívja ezt a vidéket. Ablakunkból arra a templomra látni, ahol a költő  elđször találkozott 
Júliájával. A Študent rádióállomás egész délel őtt Sun Rát sugároz. Interjú Sun Rával. Annyit 
megértek, hogy nem tetszik neki, ahogy a fehérek viszonyulnak a jazzhez. A kultúrának, a 
művészetnek tekintik a zenét, đ  ezzel szemben konkrét dolognak: földnek, szerelemnek, világ ű rnek 
—életnek. A tegnapi menet egyúttal jó reklámnak bizonyult, Ljubljana Sun Ra lázban ég. Minden jegy 
elkelt, még 150 állóhelyes pótjegyet is eladtak a szervez ők. 
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Sun Ra: „Utasítások a Földlakóknak: 
Tudnotok kell, hogy jogotok van szeretni a szépet. Fel kell készűlnötök arra, hogy az életet a maga 
teljességében éljétek. Ehhez természetesen fantázia kell, de hogy ezt elérjétek, nem fontos 
műveltnek lennetek. A fantázia megtaníthat benneteket a valódi élvezetekre. Meg kell tanulnotok 
zenét hallgatni, mert zenehallgatással tanul meg a szellemetek látni. Lássátok, a muzsika képet fest, 
amelyet csak a látó szellem láthat! Nyissátok tehát ki a fűleteket, hogy a szellem szemével lás-
satok!" 

„Zenémmel a végtelent festem, ezért sokan nem értik muzsikámat. Amikor ezt elmondom nekik, nem 
hiszik eL De ha igazán meghallgatnának, be kellene vallaniuk, hogy más zenékkel összevetve az 
enyémben van valami egy másik, másmilyen világból is." 

„Kompozícióimban szabad játékkal a boldogságot és a szépséget szeretném felidézni. Boldogság, 
öröm és szépség addig létezik, amíg mértékkel élvezzük. Az én szándékom kifejezni ezt a mér-
tékletességet dalaimmal, és megértetni az egész világgal. Minden zenémnek érdekel a hatása. A világ 
egészére, az élet alapjaira szeretnék szellemileg hatni." 

„Minden dal, amit írok, verseken alapszik. A vers zene, és a zene egy más formájú költészet. Szerin-
tem minden létező  kreatív zene költészet is egyúttal." 

„... olyan zenei kísérlet, amely ki tudja fejezni az emberiség vágyakozását, reménykedését és álmaik 
megvalósításának szépségét. Én tudom, hogy ez az álom az Elet, az Élet pedig az a hang, amit 
keresek." 

„Kezembe veszem a varázspálcát, és megérintem a világ lényegét. 
Én hangokkal beszélek. 
Mit mondok? 
Hallgasd! 
Ezek azok a dolgok, amelyeket a szívem mond... 
Ezek az én meghitt kincseim, amelyeket azoknak adok, akik élnek és szeretnek, akik él ők és 
elevenek." 31f 



„Mindig igyekszem leírni azokat a hangokat, amelyeket be/űlről és kívülről hallok. A harmónia 
egyszerű  hangjait használom kiindulópontul, de az én szabályom szerint. Az én szabályom az, hogy 
minden leírt vagy lejátszott hangnak élő  hangnak kell lennie. Sorban játszva a hangokat úgy 
használom, mint a szavakat a mondatban. Egymás mellett hangsorokká alakulnak, k ű/őnálló 
gondolatokká. Jelszóm a pontosság. Sosem felejtem el, hogy a hang „HANG'; amely, ugyanolyan 
fontos, mint más nem zenei tárgyú dolog." 

Sun Ra (eredeti nevén Herman Sonny Blount) valamikor 1910 és 16 között született Birminghamben, 
Alabama államban. A 30-as években különböző  blues együttesekben játszik, kés őbb Coleman 
Hawkinsszal, Fletcher Hendersonnal, Stuff Smith-szel muzsikál együtt. Az ötvenes évek derekán 
megalakítja Arkestráját, amely akkoriban teljesen elütött az ismert együttesek stílusától, így Sun Rát 
csak belső  berkekben ismerték. Több mint húsz év alatt sok muzsikus megfordult az Arkestrában, de 
az alapítók közül még mindig játszanak egypáran. Köztük John Gilmore tenorszaxofonos, akir ő l 
Coltrane többször is mondta, hogy nagy h?tással volt játékára az ötvenes években. Sokáig az 
Arkestrával táncolt Bobby Jones, az egyik . legjobb amerikai modern táncos. Šorak barátom 
segítségével sikerült megtudnom a tagok neveit. A négy táncos közül az egyiptomi falfestményekre 
emlékeztető , gyönyörű  hangú June Tyson énekelt is, a többiek Beverly Parsons, Gregory Pra tt  és 
Carla Washington csak táncoltak. 

A Sun Ra Arkestra felállása: 
Sun Ra — zongora, orgona, szintetizátor 
Marshall Allen — altszaxofon, fuvola 
John Gilmore — tenorszaxofon, üstdob, fuvola 
Danny Thompson — baritonszaxofon, fuvola, konga, altszaxofon 
James Jackson (ő  Jac Jacsonnak írja nevét) — infinity drums (ez egy méternél is magasabb, saját 
készítésű  dob, amelyet bumeránghoz hasonló ütđkkel szólaltatott  meg), fagott, altszaxofon, fuvola, 
konga 
Eb  o Omoe (régi nevén Leroy Taylor) — altszaxofon, basszusklarinét, kontrabasszusklarinét 
Ronnie Brown — trombita 
Longinau Parsons — trombita 
Tyrone Hill — pozan 
Rollo Redford — el. bőgő  
Thomas Hunter — dobok 
Samarai Celestial (akit pár éve még Eric Walkernak hívtak) — dobok 
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Lemezcímekbő l: 
Sun Ra and his Myth-Science-Arkestra: Angyalok és Démonok játékai; 
Sun Ra and his Arkestra: A végtelenség képei; 
Sun Ra Arkestra: Napkelte a differenciált dimenziókban; 
Sun Ra and the Arkestra: Az öröm hangjai; 

Egész nap borult, esős idő  volt, csak estefelé sütött ki a nap, a Napra tekint ő , a Napból élő  Sun Ra 
Arkestra tiszteletére. 

Mit írjak errбl a koncertről? 
— azt, hogy nem is koncert, hanem színház 
— hogy nem is színház, hanem rituálé 
— hogy nem lehet megmondani, micsoda 
— hogy ez volt az az élmény, az a zene, amirő l eddig csak álmodtam 
—arról írjak, hogy szaladgáltak a pódiumon a fúvósok egymást kergetve, hívogatva, hangszereikkel 
beszélgetve 

—arról, hogy Mingus óta nem hallottam ilyen bögöst, aki hátára vette, ölelgette, gitárként pengette 
óriáshangszerét, rámászott, táncolt vele és egy extatikus pillanatában egyensúlyát vesztve bevágó-
dott a zongora mögé. 

— Hogy a földön hidat csináló Gilmore-t társa trombonja hangjaival szögezte vissza a padlóra. 

— Arról írjak, hogy mi a négereknél a hangszer? 
— hogy Sun Ra fúvósai mindent tudnak 
— arról, hogy gyúrta, gyömöszölte Sun Ra a szintetizátorokat 318 



— hogy klasszikus jazzt is játszottak, mert náluk minden zene — fekete zene 
— hogy Ellingtont játszottak, Mingust és Coltrane-t idézték akiknek szelleme állandóan jelen volt 
— hogy Sun Ráék most is lényegében bluest játszanak, mai bluest 
— azt, hogy három órán keresztül intenzíven játszottak le se merem írni, mert gyenge ez a szó, 

hiszen égtek a pódiumon, felgyújtották Ljubljanát. 
— A madárfej ű  vagy torzszülött víziszörnymaszkba öltözött fantasztikus férfitáncosokról írjak? 

— A piros szarvakkal a fején táncoló gyönyör ű  fekete nő rő l, aki most már számomra az abszolút néger 
nő , a Nő , mert ez a tökély már csodálatos, lehetetlen 

— a lepkeszarvú June-ról, aki úgy is mozog, mintha az egyiptomi falfestményekr ő l jött volna le. 

— A fejükön lévő  szikrázó arany sapkáról, Nap-skalpról? 
— arról, hogy nap-fej űek 
— az est végén külön-külön is táncoló zenészekr đ l 
— hogy, mint Lorca mondta: „csak a vér tajtékzik a bőrök alatt" 
— hogy minden hangszer, földi anyag átalakul, megpuhul kezükben 
— hogy félórás extázisuk, teljesen szabad hangszerüvöltözésük után csuromvíz voltam 
— hogy az extázis csúcspontján megjelent a szörnymaszkos táncos, és reszketve, tántorogva 

botorkált a muzsikusok között 
— a négy finoman lebbenve táncoló fuvolásról beszéljek 
— gyönyörű  körtáncaikról 
— ami után Sun Ra a világ ű rbe, a Holdra hívott bennünket 
— „el innen a Földről" 
— „Hold-hajóval utazunk" 
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- „szeresd te is a Napot" 
- „mi világűri úton Járunk" 
- „sosem /övűnk vissza" 
- „földlakó, gyere velünk" 
- „a világűr a mi otthonunk" 
- „Space is the place" 
- „de Blasé sosem..." 
- „0, Blasé" 
- „mi is a Nap gyerekei vagyunk" 

- „a világűr a tér" 
- „napgyerekek" 
- „szeresd a Napot" 

-arról írjak, hogy err ől az estrő l nem lehet írni 
- hogy nem tudom megírni 
- hogy most már tudom: tényleg más, másmilyen világból jött Sun Ra, ahová vissza kell mennie, és 

ahová ez az est után már én is elmennék. 
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VI. 20-a, vasárnap 

Hallgatom a rádióban az „okos" hangú kommentárt: „Nem volt elég szabad zenélés Sun Ráéknál, a 
klasszikus számokat a közönségnek játszották, a táncosok vizuálisan „PÓTOLTÁK" a zenét" stb. 
Igaza van Su Rának, semmit se értenek a fehérek. 

A délutáni hangpróbán ismét ott vagyunk Šorakkal. Irene Schweitzer (zongora) és Carl Rüdiger (te-
norszaxofon) próbál. Bluest, ragtime-ot, swinges kompozíciókat játszanak. Šorak barátom elége-
detten mondja, hogy felő le este játszhatnak akármit, most már tudja „hány kilósak". Irene Schweitzer 
lemezeit ismertem, de kompozíciói sosem tudtak igazán megragadni. 
Ljubljana után már sokkal inkább el tudom őt fogadni. Schweitzerék nagy hangsúlyt fektettek a rit-
musra, a ritmus folytonosságára, amit én nagyon fontosnak tartok. Különösen a szabad muzsiká-
lásnál. A jazzes lüktetés végig megvolt zenéjükben, hol egészen felismerhet ően, hol pedig éppen 
csak jelezve. A Sun Ra hangverseny után barátaimmal beszélgettünk az európai civilizáció egyre 
fogyó, sorvadó emberér ő l is. A Schweitzer/Rüdiger tjuó muzsikája ennek az embernek a kiáltása, 
illetve vinnyogása ;  szűkölése. Jól kiegészítik egymást a férfias, energikus Schweitzer és a szinte 
nő ies lírájú Rüdiger, akinek fémcsövében halkan bujkálnak a futamok, kiáltásai pasztellszín űek, 
szinte sóhajszer űek. Schweitzer felkiáltásokkal, csörg őkkel, zongorán való dobolással, a mechaniz-
mus belsejében való operálással ellensúlyozza Rüdiger finom játékát. Sokan kifogásolják a zongorá-
ban matatást, én ilyen esetekben helyénvalónak érzem, bár Irene Schweitzer sem tudta mindig át-
éléssel csinálni, és ilyenkor szétesett a ritmus, egyfajta színezéssé váltak effektusai. Szépen 
végigvezetett összjáték volt Schweitzerék m űsora, nagyon ismerik egymást! 
Ez a duó elбtt lépett fel Tone Janša kvartettje. Tone Janša tenor- és szopránszaxofonon játszott, 
és fuvolázott, Dejan Pečenko zongorázott, Adelhard Reudinger b đgбzött, valamint Ratko Divjak do-
bolt. Bár a három hazai együttes közül Janšáé volt a legjobb, pár szám után monotonnak, egy-
síkúnak tűnt játékuk. Janša modorossága és a dobos Divjak „vékonysága" a legzavaróbb. Janšánál 
az intonálás tisztaságával is baj van. A fiatal maribori zongorista, Dejan Pe čenko hazai viszonylatban 
tehetséges zongorista, majd meglátjuk mi lesz bel đ le. Mint mindig, Janšának most is a bőgőse 
a legjobb. Reudinger a hangpróbán frekvenciamér ővel állította be a bőgő  hangerősségét, és centivel 
a húrokat. Zenéje is épp ilyen precíz, tiszta, tudatosan felépített. 

Nem hittem, hogy Sun Ra után igazán nagy élményben lehet még részem Ljubljanában. De Lester 
Bowie-ék még csak eztán jöttek. Bowie cirkuszban kezdett trombitálni, kés бbb rhythm & blues együt-
tesekben játszott, a hatvanas évek derekán alakítja meg társaival az Art Ensemble of Chicagót. 
A ljubljanai oktettjében felesége, Fontanella Bass, anyósa, Martha Bass, és annak fia, a hatalmas 
testű  David Peaston énekelt, Fred Williams b őgőzött, a valamikor Art Ensemble-tag, Phillip Wilson 
dobolt, Ari Brown tenor- és szopránszaxofonozott, A rt  Matthews pedig zongorázott. 

„Amikor játszok, megpróbálok mindent eljátszani, amit hallottam vagy éreztem. (...) Én egész idd 
alatt bluest játszottam, ezért nem szabad mindent félretolni, hogy o.k., ezentúl ért csak avantgarde 
leszek. Szeretném mindezt egy átgondolt világnézetbe foglalni" — vallja Bowie. 
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Mint Sun Ráéknál, Bowie-éknál sincsenek stílusbeli megkötöttségek. Amit ők játszanak, az tisztán 
néger zene, a feketék népzenéjének egész történelme benne él. Bluest, ragtime-ot, boogie-woogie-t, 
reggae-t, gospelt, swinget, bebopot is játszottak a nyitottabb formájú modern darabok mellett. 
A tradicionális számok el őtt Bowie elmondta, hogy szeretné a bluest, a tradíciót kiemelni, ki-
egyeniíteni a modern zenével, mert mindez együttesen a fekete zene. 

A három énekes közül David Peaston volt a legoriginálisabb. A kövér Peaston égre meresztett szem-
mel énekelt magas hangfekvésben —csodálatosan. Neki köszönhetem életem legautentikusabb 
bluesélményét. A gospeleket és spirituálékat énekl ő  idős Ma rtha Basst úgy vezették ki a pódiumra, 
de ahogy énekelni kezdett, t űzbe jött, majdhogynem táncolni kezdett, ég felé nyújtott kézzel üvöltött 
az — ősi mélységeket idézve fel egy lassan már elt űnő , archaikus világból. Bowie az A rt  Ensemble-ben 
használt orvosi köpenyében jelent meg, ezúttal a szokásos orvosi m űszerek nélkül. Állandóan moz-
gott, táncolt, majd szétvetette a ritmus, így „dirigálta", ösztökélte társait. Amikor trombitázik, úgy 
tűnik, mintha énekelne. Nemcsak az emberi hang utánzása miatt, van valami a hozzáállásában (és 
Persze a hangszerében is), ami ilyenné teszi játékát. Trombitája hangjában benne van New Orleans, 
Armstrong, Dizzy, Miles (egy pillanatra a Li ft  a vesztőhelyre egy frázisát is idézte) Eldridge — hangsze-
re egész jazz-története. De mindez annyira szervesen, olyan mélyen, hogy egy pillanatra sem teszi 
kérdésessé Bowie eredetiségét. Nem hiszem, hogy a jelen pillanatban volna t ő le jobb trombitás. 

Mindegyik muzsikus nagy belső  átfűtöttséggel játszott, arcukon széles mosollyal, majdnem táncolva 
élvezték saját zenéjüket. 

A dobos, Phillip Willson 10 ütővel farzsebében jött ki. Leült a dobok mögé és lassan elkezdett 
„feszengeni", hajladozni, de közben nem ért a dobokhoz. Ahogy fokozódott benne a feszültség, úgy 
kezdte lassan megérinteni ütő ivel a bőrt, a rezet. Sokszor megállt a keze a leveg őben, kivárt vagy 
máshová ütött. Állandóan visszatartotta, visszafogta ütéseit. Miel őtt Willsont láttam volna, a rit-
musról elmélkedvén pont így képzeltem el a jó dobost: keveset üt — szinte csak minden 
„másodikat", a feszültséget a végsőkig növeli, csak amikor már elviselhetetlenné s ű rűsödik körülötte 
a levegő , akkor csap le, nagy erőt tömörítve minden hangba. 

Foiytathatnám így tovább, de akár Sun Ránál, Bowie-éknál is nehéz a zenéjükr ő l beszélni. Értekezni kel-
lene a hangról, a feketékrő l, arról, hogy az is szabad rögtönzés, ha egy számon belül váltják 
a stílusokat, kifejezésmódokat, hogyan fordítanak pillanatok alatt a játékmódon — de nem a lényegen. 
Mert mindez fekete zene. Great Black Music. Nagy Fekete Zene. Igazán nagy zenei élményekr đ l nem le-
het beszélni, csak mint Szabados mondja: dadogni. 

Ahogy hallottam, a kerekasztal-beszélgetéseken (amire egyik valamirevaló jazzt szeret đ  ember sem 
megy el) sokan támadták a fesztivál modern zenei beállítottságát. Ilyenkor elhangzanak olyan 
hülyeségek, hogy ez jazz, ez nem jazz, ki érti ezt, elriasztjuk a közönséget stb. Pedig kell egy ilyen 
mára figyelő , kimondottan modern arcél ű  fesztivál, és ezt máshol, mint Ljubljanában, nem lehet megtar-
tani. A fennmaradó másik három fesztiválon (Zágrábban, Belgrádban és Újvidéken) van még 
bőven hely másmilyen, tradicionálisabb együttesek számára is. 32 
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véget 
lászló 

szöveg, 
rendezés, 
kritikai 
világkép 
A 27. Sterija Játékok tünetérték ű  
tendenciái 

williem wegman  

A 27. Sterija Játékok a körülötte folyó szervezési 
vitákról, az át nem gondolt szelektori koncepcióról, 
pár jobb előadásról és színészi teljesítményr ő l, vala-
mint néhány tünetérték ű  tendenciáról marad emlé-
kezetes. A szemle egészében, szellemében viszont 
középszerű  volt, mert nem tudott anticipáló színház-
esztétikai gondolatokat jelezni vagy megfogalmazni. 
Ez persze nem jelenti azt is, hogy nem láttunk pár 
kiváló teljesítményt. Marin Drži ć  Dundi Marijéja 
Ivica Kunčević  rendezésében egyféle színházi esz-
mény csúcsát jelenti, de ugyanakkor m űsorra került 
Dragan Tomić  Válaszútja is. Ez utóbbi olyan 
mélypont, mely egy vidéki szemlén sem igazolható. 
Ennek ismeretében viszont színházi okokkal nem 
magyarázható és nyilvánvaló igazságtalanság Du-
šan Jovanovi ć  Karamazivikjának (Ljubiša Risti ć  
rendezése) elmaradása. Ám ez az igazságtalanság 
újabbat szült: az el őadás egyoldalú védelme elterelte 
a figyelmet azokról a vitális tendenciákról, amelyek 
ugyancsak nem juthattak kifejezésre a Játékokon. A 
színházesztétikai kritériumrendszer görcsös állapo-
tát jelképezte az idei Sterija Játékok: az etablizált 
színházi koncepcióknak még mindig az a legf őbb 
gondja, hogyan szorítsa háttérbe a Ljubiša Risti ć  féle 
színházi elképzeléseket, mid őn már a ristić i esztéti-
kát meghaladó színháznak is terrénumot kellene biz-
tosítani. Színházi konzervativizmusunk kett ős front-
jával magyarázható az új drámaírói és rendez ő i 
egyéniségek bonyolult kibontakozási lehetősége. Ez 
az állapot természetesen nem a Játékok színház-
politikájának mechanikus következménye, viszont 
összefüggésben áll vele: ez az intézmény ugyanis a 
legtöbbször fenntartás nélkül hitelesíti a konzervatív 
tendenciákat. Ugyanakkor néhány határozottan új 
szemléletű  és dramaturgiai igényeket megvalósító 
drámaíró, erőteljes alkotói ambíciókkal jelentkez ő  
rendező  munkássága már lehetővé teszi azoknak a 
lehetőségeknek a megfogalmazását, amelyek túlmu-
tatnak az intézményrendszerek sz űk pátriáján. A 
Sterija Játékok történetének legszebb lapjai közé 
tartoznak azok az alkalmak, amelyek egyben az in-
tézményesített színházeszmény kritikáját is nyúj-
tották. A begyöpesedett állapotok felülmúlása azt is 
lehetővé teszi, hogy színm űvészetünket abban a 
kontextusban vizsgáljuk, ahol helye van az európai 
színházi tendenciák rajzásában. Ennek a fényében 
viszont a 27. Sterija Játékok repertoárja sajnálatos 
módon a provincializmus stigmáit tartalmazza. A 
színm űvészet kreatív szárnya sem kerülhet ki bün-
tetlenül a lokalisztikus tendenciák, a területi apo-
lógiák, a partikuláris elvárások hálójából — akkor 
sem, ha időnként éles vitában áll velük. Korróziós je-
gyek maradnak, és ezek fellelhetők a mai drámaírók 
munkásságában, a drámavilágok jellegében, a for-
maproblémák jelentkezésében, a rendező i beszéd-
módok kialakításában, a rendező i „politika" meg-
fogalmazásában, a színészi jelteremtés archeoló-
giájában. 

a 
történelem 
reprezentatív 
eszméje 

A 27. Sterija Játékok domináns tematikai vonulatát a 
történelmi orientáció képezte. A történelmi identitás 
keresése, ennek az identitásnak a bels ő  felmérése, 
ironikus átvilágítása, filozofikus értelmezése a látott 
drámák nagy részének vezérmotívumát képviseli. A 



19. század hirtelen az érdekl ődés homlokterébe ke-
rült. Drago Jan čar Arnož disszidens és övéi,Goran 
Sztefanovszki Helyben repülés, Borislav Peki ć—Boris-
lav Mihajlović  Korrespodencia, čorović—Marinović  Az 
anya kedvence cím ű  drámái, dramatizációi ennek az 
irányulásnak a különböző  változatait képviselik: A 
történelmi ember és a drámaforma találkozása 
nemcsak ismert tény, hanem bizonyos körülmények 
között szükségszer ű  is. Vannak korok, amikor az 
előttünk tornyosuló bizonytalanságot, a köröttünk 
lebegő  kétértelm űséget sokkal nehezebb meghatá-
rozni, mint megsejteni a hátunk mögött tátongó mély-
séget. Szeretnénk a sejtetésre helyezni a hangsúlyt, 
mert ami a történész számára megszerkesztett bi-
zonyosság, a drámaíró részére tátongó mélység. Az 
említett drámákból azonban ez hiányzik legjobban, 
a šejtetés bizonytalansága, a .mélységbe való bele-
szédülés: a történelem bennük fait accompli, mely-
ben csak az egyes lélek keresi a helyét, szerepét, 
indítékait. A drámai h ős fájdalmas öntudattal, szen-
vedéssel vagy ironikus reflexióval vizsgálja a meg-
történt történelem értelmét, nem a történő  történe-
lem ágense. Erre a különbségtételre hívta fel szem-
léletesen a figyelmünket Toynbee, a kétféle sze-
mélyiségtípus, a kétféle szemléletmód strukturális 
következményeirő l szólván: „Ha egy társadalom 
hátrafelé, a múlt felé fordul, a mimézis, a szokás 
fog uralkodni és a társadalom statikus marad. Más-
részt a civilizáció folyamatában jelen .levő  társadal-
mak esetében a mimézis a teremtő  személyiségek 
felé fordul, akik úttörők az emberi törekvések közös 
céljai felé vivő  tájon, s ezáltal serkentenek követésre. 
Ha egy társadalom előre, a jövő  felé fordul, a mimé-
zis, a szokás kalácsa megtörik és dinamikus moz-
gásba lendül a változás, a növekedés pályáján. " A 
kissé merev felosztás ellenére a dramatikus lét két 
alapvető  formája világlik ki ezekbő l a gondolatokból: 
a statikus, a mimetikus, a szokásokba betört és a 
szokások hatalmát megtör ő , dinamikus, antimime-
tikus forma. A felsorolt négy dráma szembet ű nő  
vonása a mimetikus szerkesztésmód, a szokások 
hatalmának érvényesülése és a velük való szembe-
fordulás játékszabályainak betartása. E kereteken 
belül viszont minden egyes dráma külön színezet ű : 
az áldozat, az önfeláldozás, az abszurd helytállás 
bemutatása (Helyben repűlés), a töгténelmi metafizi-
ka igazolása (Arnož disszidens és övéi), a törté-
nelem ironikus-familiáris elfogadása (Korrespoden-
cia) vagy a történelmi helyzet bensőséges lelki kér-
déssé való redukálása (Az anya kedvence). Mind-
egyik drámára jellemző  a statikus, aránk nem vo-
natkoztatható, nem a mi alternatívánkból kiinduló 
szemlélet. 

Ennek a szemléletnek a genézisét Lukács György 
vázolta fel nagyhatású m űvében, A történelmi re-
gényben. A történelmi dráma és a történelmi regény 
párhuzamos vizsgálatakor arra a következtetésre ju-
tott, hogy a múltszemlélet alapvet ő  próbaköve a je-
len kritikai megítélése és a kettő  közötti kölcsön-
hatásban dönt ő  fontosságú, hogy miként viszonyul 
az író a korabeli társadalmi problémákhoz. De míg 
a regény történelmi státusának megalapozásában 
elsőrangú fontossággal bír a konkrét történelmi 
faktúra, a tényanyag, a drámában a történelmi konf-
liktus kerül el őtérbe. Egyikben a valósághoz való 
hűség, a másikban az erkölcsi mozzanatokhoz, a 
moralitáshoz való nagyobb h űség a döntő . Viszont 
a moralitás rekonstruálása elképzelhetetlen a mi 
moralitášunk, morális érzékenységünk kiteljesedése 

nélkül. A dráma ugyanis sokkal jobban érvényesíti 
a rostra causa agitur elvét, és éppen ezért, míg 
a történelmi regény keletkezését a társadalmi regény 
puszta megjelenése is lehetővé teszi, a történelmi 
dráma kibontakozásához sokkal több szükséges: 
ebben a drámafajtában már eleve ott lapul a társa-
dalomkritikai dráma formája és világképe is. S az 
általunk vizsgált drámák egyik alapvető  forma- és 
jelentésproblémája, minden más esztétikai erényük 
ellenére, e kettős jelentés hiánya. Ez legfeljebb az 
archetipikus szituációkra való utalás formájában jön 
létre, de — történelmi relevancia nélkül. 
Mindez magyarázható, igazolható drámatörténeti 
okokkal is: a jelen konfliktusait kritikusan megfogal-
mazó drámák hiányával, illetve ritka jelentkezésével. 
Hosszú időn keresztül ezt a hiányt pótolta az allego-
rikus forma, a szimbolikus-mitologikus drámavilág. 
Ezt a beszédmódot, az „örökkévalóság békéjét" sza-
kította meg (az eddigi individuális kísérletek után 
szervezett formában) a 26. Sterija Játékok több el ő -
adása. Ez azonnal igen éles megvilágításba helye-
ződött, mert eddig hallgatólagosan, félig meddig cin-
kosan az elfogadott hiányt kérd őjelezték meg. 
(Hangsúlyozzuk: ez a hiány látszólagos volt, mert a 
26. Sterija Játékok több mint másfél évtizedre visz-
szatekintő  drámaírói és színpadi törekvést revelált!) 
Mielőtt azonban ez a kritikusan egzisztáló dráma-
világ szélesebb hatást gyakorolt volna más dráma-
fajtákra —így a történelmi drámákra is —, a háttérbe 
szorult, újra csak búvópatakként jelentkezik. Az idei 
Sterija Játékok intézményesen is eliminálta, jelezve 
ezzel, hogy a színházi establishment keresi azokat a 
módozatokat, hogyan „ugorja át" a megteremtett 
drámatörténeti hiányt. 

A történelmi dráma tehát nem fogalmazza meg a je-
len konfliktusait, mint második jelentést, csak mint 
homályos analógiát, s ezzel visszatér az allegorikus 
formákhoz. Ez a tény önmagában is felveti a múlt 
birtokbavételének aktualitását. Walter Benjamin a 
történelem fogalmáról elmélkedve megállapította, 
hogy „csak a megváltozott emberiség kapja örökbe 
egész múltját", vagyis „csak a megváltozott emberi-
ség számára adatik meg, hogy múltjának bármely 
pillanatát felcitálja". Ebbő l következik, hogy, ha nem 
is felel meg egyaránt minden korszak a történelmi 
dráma m űfajának, a legkevésbé megfelelő  korban is 
szükséges a megváltozott emberiségr ől való tudat 
vagy annak tudati illúziója. Ezzel mindenekel őtt arra 
gondolunk, hogy minden történelmi dráma — hic et 
nunc! — tartalmazza a szocializmus, a forradalom 
drámai fordulatainak problémavilágát, akkor is, ha ez 
bizonyos esetekben valóban tragikus színezet ű . A 
forradalomról szóló jelendrámák tehát bizonyos for-
mában előkészítették a történelmi drámák humu-
szát, mert megfogalmazták azt a totalitást, történelmi 
kilátót, amelyrő l az emberiség múltjába vissza lehet 
nézni. 

Újabb történelmi drámáinkból viszont éppen ez a di-
namikus mozgatóerő  hiányzik, az újabb kritikai ta-
pasztalatok, és ezért a drámavilágok végs ő  fokon 
rezignáltan elfogadják a kilátó nélküli visszatekintést. 
Ezért nevezhetjük a 27. Sterija Játékokon bemutatott 
drámákat csonka történelmi drámáknak. A történe-
lem mint folyamat nincs bennük végiggondolva, vé-
gigvezetve. Az Arnož disszidens és övéiben például 
az utópia antitetikus rajza — mai ismeretünk fényé-
ben — anakronisztikus drámavilágot fémjelez. Drago 
Jančar dramaturgiai premisszái eszmeiek, viszont 32f 



dramaturgfai módszere pszichológiai. Ez az eklekti-
ka szükségszerű , mert eszmei premisszái nem dina-
mikusak, az utópia nem nyer drámai sorsutat, a hát-
tér különválik az el őtérben megfogalmazódó eszmei 
apóriáktól. Holott az utópiák drámája kívülr ő l is bír 
akkora evidenciával, mint belülrő l. Az Arnož disszi-
dens és övéi végül is pszichológiával körülvattázott, 
tézisszerűen kifejtett, filozófiai konstrukcióba oltott 
utópia-kritika marad — s közben némi konzervatív 
aurától sem mentes. 

A Korrespodencia, a Pekić-regényfolyamból, az 
Arany gyapjúból kiemelve, Borislav Mihajlovi ć  bravú-
ros dramaturgiai koncepciójában a regény nagy tör-
ténelmi folyamának egy szegmentumát szigetelte el, 
és ezzel az egész „bonyodalmat" az egyéni viszony-
latrendszerek szférájába csúsztatta át. A kiemelés 
tehát erősíti Borislav Mihajlovi ć  értelmező i-szerző i 
státusát, de egyben paradoxális helyzetbe is hozta 
azt. Azt a történelmi faktúrát, melyet Lukács nyomán 
a történelmi regény meghatározó jegyeként emleget-
tünk, s amelyet Peki ć  nagy erudícióval, szisztemati-
kusan hozott létre, Mihiz egyszer űen a forma diktá-
tumai miatt nem menthette át. Az episztoláris for-
mába oltott iróniával próbálta az autonómiát vissza-
hódítani. De az irónia ezúttal túl szelídnek bizonyult. 
Nem lobogott Tamerlánként, hanem — sokszor na-
gyon szellemesen —m űvészileg belesimult a meg-
történt történelembe. A Korrespodencia a familiáris 
irónia, a megért ő  fölény által köt békét a múlttal, 
és a maga módján megnyugtatja annak lelkét. Ki-
vételt csak a forradalom fogalmának m űvészi meg-
rajzolásában tesz. A kispolgári ellenforradalom fa-
sisztoid zsargonját, nyelvi szintagmáját a polgári for-
radalom nyelvébe oltja — ezzel egy konzervatív 
nyugvópontot talál, sebbő l már nem is mehet a mai 
rosták felé, inkább eltávolodik t ő lük. 

A Helyben repülés nem tű ri az iróniát, annál inkább 
ragaszkodik a pátoszhoz. Goran Sztefanovszki érett, 
kialakult drámaíró, tudatosan építkezik, magabiztos 
a drámakompozíció technikájában. Nagyszer ű  ér-
zékkel eleveníti meg a mozaikos, szegmentumokra 
tagolt, filmszerűen felépített drámai modellt. Ez a 
modern diszkontinuitív folyamatokat, zaklatott, pont-
szerű  eseményeket megidéző, expresszionista forma 
azonban nincs összhangban a nemzeti öneszmélés, 
a nemzeti küzdelem egységes folyamatként való 
láttatási vágyával. A Helyben repülés formája komp-
lexebb, mint a jelentése. A nemzeti létért, a nemzeti 
öntudatén folytatott történelmi küzdelem súlyossága 
sokszor megköti a szerz ő  kezét, ez a forma nem en-
gedi kibontakozni a történelmi folyamatot. Az irodal-
mi beszéd ezekben az esetekben a kategorikus igen 
és a kategorikus nem közötti kizárólagos térségben 
fogalmazódik meg, Sztefanovszki ezért harsány re-
torikus fordulatokkal, a szituációk és a személyek 
multiplikálásával próbálja helyettesíteni a motívu-
mok sokrétűségét. „Szűkségszerűen vagyok ember, 
és csak véletlenül francia", olvashatjuk Montesquieu 
hátrahagyott feljegyzéseiben. Nem hanyagul oc eve-
tett megjegyzés ez, hanem a nemzet és az indi\ iu-
um viszonyának immár egy modernebb megvilla 
sa. Híd a jelenbe, a jövőbe. A Helyben repülés. 
ez hiányzik a legjobban, „a véletlenül francia" drámai 
distanciája. Pedig ez az a rés, melyen a jelen be- 
furakszik a múltba, átértékelve is egyben azt. 
Az anya kedvence a legkülönösebb helyet foglalja el 
ezen a tablón. Education Sentimenta/e —üvegbura 
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Marinovk dramatizációjában a orovi ć-regény kí-
sérleti lombikká minősült át, amelyben a kísérleti 
tárgy a tiszta érzelem, a lélek finom rezdüléseinek 
sora. A történelem traumái kultikus gesztusokká vál-
toznak, hogy Marcuse gondolatmenetét aktualizál-
juk: a kultúra szépsége els ősorban belső  szépségre 
redukálódik, és még a külső  is csak belülrő l jöhet. 
Az affirmatív kultúrában mindennek az igazi birodal-
ma a lélek birodalma. Az anya kedvence a konf-
liktusokból a rezervátumi „szép forma" megékél ő  
elégiáját hozza létre. 

A jelen problémáival való kritikus szembesülés és a 
mai konfliktusok megfogalmazásának hiánya, vagy 
egészen elenyésző  jelenléte nemcsak a történelmi 
drámák csonka világképét eredményezte, hanem 
éreztette hatását azokon a drámákon is, amelyek 
szándékuk szerint kortársi problémákról szóltak. Evi-
dens tehát, hogy a jelent megfogalmazó drámai for-
ma csak nemzedékek hosszú munkájának során, 
formateremtő  praxisában lesz evidencia-értékű , mint 
például a görög dráma, az ibseni vagy a csehovi mo-
dell, vagy az abszurd színház. Jordan Plevnes fel-
fedezésszámba men ő  drámája, az Erigon, jelzi ezt 
a formáért való nehéz küzdelmet. Ebben a m űben 
még jelen van a kettősség: egyrészt az aktuális, 
korszerű  szerkezet és a reprezentáns történelmi 
szimbólumok Prokrusztész ágya. A múlt, a szenve-
dő  lélek bolyongási térképe kollízióba kerül a gro-
teszk, szürrealisztikus, artaud-i inspirációjú kifeje-
zésformákkal, amelyek iránt Plevnesnek nagy ér-
zéke van. Az Erigon új dimenziókat hódított meg, 
éppen a történelmi identitástudat, a nemzeti lét meg-
fogalmazásában. Beigazolódott, hogy e témák is 
vonzzák a modern drámai struktúrákat, csakhogy e 
találkozás nem következhet be mechanikusan, a 
szemléletnek is változnia kell. 



Az új szövegek közül a publicisztikus igényekkel 
megírt Válaszutat nem számítva Rudi Šeligo Eskü-
vője az egyetlen, amely egyértelm űen mai kérdé-
seket vet fel, a mai élet stílusába mar és modern for-
manyelvet alakít ki. Az Esküvő  az erőszak mitoló-
giáját éri tetten a mindennapi élet szociográfikus fak-
túrájában. Nagy kár viszont, hogy ez a mitológia nem 
nyerte ei az ideológiai dimenziókat is, ezáltal csak 
gazdagabb lett volna a dráma világa. Ennek ellenére 
az Esküvő  éles és pontos expozíciója, átgondolt 
szerkezete a korszerű  élet egyik magas szintű  művé-
szi kifejezését jelenti. Az Esküvő  csak vesztett azzal, 
hogy a Játékok m űsorán mellette nem rajzolódtak ki 
eltérő , de hasonló irányba vezet ő  utak is. 

E kérdéskör keretén belül figyelmet érdemel Marin 
Carin Krleža-adaptációja. Néhány egyszer ű , de a 
mű  jelentését gazdagító eljárással, f ő leg azzal, hogy 
Pavle a dráma végén újra szembetalálja magát az 
elárult radikalizmussal, Cariri a Kálváriának újabb 
dialogikus szerkezetet, a mai munkásmozgalmi hul-
lámzásokra érzékeny jelentéshálót biztosított. Ugyan-
csak figyelemre méltó Pavle szövegeinek reduká-
lása: a konformizmus sokkal kevésbé barokkos nyel-
vet szül ma, mint tegnap. Ezzel Carin mintegy jelez-
te: a mai id őknek is vannak módosult és mélyen 
tiszta konfliktusai (árulás—kitartás, reformer—for-
radalmár stb.) csakhogy ennek kifejezése problema-
tikus. 

a 
rendezés 
dilemmái: 
világnézet 
és 
stílus 

Az Antibarbarus megjelenésének idején Carin tehát 
új impulzusokat nyújtott a Kálvária értelmezésének —
pontosan az Antibarbarus szellemében. Tette ezt 
dramaturgi státusban, de rendez ő ileg már nem vonta 
le a messzemenő  következtetéseket. A mitologikus-
szimbolikus korreográfia, a balettbetétek a stilizálás 
olyan fokán jelentkeztek, amelyben az egyén közđm-
bösségbe vész. Homogenizálódik a közösség, elmo-
sódik az a dramaturgiai konfliktusos tér, amit Carin 
teremtett meg. A Kálvária spliti előadása egy jól 
felismert kettősségre épül: a nagy klasszikushoz 
való h űségre, és a Krleža szellemében történ ő  hatá-
rozottabb átértelmezésre — e kett ő  között morzsoló-
dik fel az előadás. Carin ezzel paradoxálisan h ű  is 
volt, hűtlen is egyidőben — a két tendencia fésület-
lenül érvényesült. Az expresszionista nyelvet átcsi-
szolta, szimbolikusabbá tette, ahelyett, hogy vala-
milyen dokumentarista dimenziót biztosított volna 
neki. 

Úgy véljük, Carin e próteuszi rendezése elő revetí-
tette a Játékok nagy rendez ő i dilemmáját, azt, amely 
már évek óta vita tárgya a színházi közvélemény 
körében. A világnézet mindig magával hoz bizonyos 
formákat — a kérdés, a rendez őnek mennyire van jo-
ga erre. A Játékokon látott el őadások egy része el-
tért attól az általánosan elfogadott középutas tézis-
tő l, mely szerint a rendez ő  a drámaszöveg esztétikai 
transzponálásával foglalkozik, miközben kitér az eti-
kai radikalizmus kihívásai el ől. Ez azért is nehéz, 
mert minden jelentősebb drámai szöveg kérdéseket  

tesz fel a rendezőnek, és neki azokra komplex mó-
don kell válaszolnia. A szinpadi forma etikai aspektu-
sa a kreatív víziókkal rendelkező  rendezők munkás-
ságában inkább rejtett, rejtjeles módon bukkan fel, a 
jelenlegi színházi szituációban nehezen fogalma-
zódhat meg egyértelm űen. Ennek ellenére konsta-
tálnunk kell, hogy jelen van az a rendez ő i törekvés, 
mely az esztétikai és a morális átmin ősülést szerves 
egységben, egymáshoz tartozó formaproblémaként 
látja. 

Szlobodan Unkovszki például valóban nem követte a 
Helyben repülés szerkezeti diktátumát, tehát az ere-
detileg olasz színpadra kívánkozó m űvet, szinte 
művi úton, a közönség soraiba nyúló improvizált szín-
padra helyezte, a színpadképet pedig teljesen stili-
zálta. Ezzel mintegy elmosta a dráma konkrét utalá-
sait, de szélesítette, korszer űsítette a dráma jel-
rendszerét, s a kopárabb színpadkép által csökken-
tette a dráma patetikus hangsúlyait. Szlobodan Un-
kovszki tehát m űvészileg, világképileg valóban konf-
rontálódott a drámaszöveggel, ebben is, de az éles, 
agresszív beállításokkal, a nyers rendez ői beszéd-
formával is. Nyomra követte, miként válnak a tettek 
sorsszimbólumokká, és arepülés-jelenetben kemé-
nyen megragadta ezt, szinte az egész dráma fölé 
emelte. Kegyetlen önvallomásnak t űnt ez a kép min-
denki előtt, aki gondolkodni akart. Az el őadás má-
sodik részében Unkovszki erőteljesebben függetle-
nítette magát, szuverénebb világképet fejtett ki, a 
drámaszöveg megilletődött hangsúlyait plebejusi 
tobzódássá növelte. Az előadás é гtékszintje a máso-
dik részben sokkal magasabb, mint az els őben. A 
história élményét az élmény históriájává változtatta, 
s itt sikerült igazában megszabadulnia a szöveg-
pátosztól. 

Ljubiša Georgijevszki hasonló problémákkal találta 
szemben magát az Erigon rendezése közben. Egy 
széthúzóan ellentétes szövegszerkezetben jó érzék-
kel találta meg a lényegeset, az újszer űt. A szimbo-
likus-történelmi jelentésekkel azáltal küzdött meg, 
hogy a háttér problémájává tette azokat, és e részek 
az előadásban freskószer ű , statikus jelentéssel bír-
tak. Ezzel ellentétben olyan dinamikus, groteszk 
hangsúlyokat fogalmazott meg az aktuálisra utaló 
szövegrészekben, amelyek már a polemizáló antihis-
toricista színpadot is el őrejelezték. Ő  az aktuális 
szövegbe ültette át a történelmi dráma minden 
problematikus vonását. A szövegben előforduló mí-
toszok mellett megteremtette a mítosz destrukcióját, 
történelmi farce-ját is. Az Erigon Ljubiša Georgi-
jevszki rendezésében éppen ezért paradigmatikus 
a történelem és a jelen feldolgozásának vonatko-
zásában is. 

A rendező i ars poetica egészen más változatát kép-
viseli Zvone Šedlbauer, Arsenije Jovanovi ć  és Miloš 
Lazin. Šedlbauer a pszichológiai dráma színpadát 
próbálta „rekonstruálni", gondosan, aprólékosan ke-
reste az .összefüggések szintjét. Ez a megközelítés 
azonban a szituációt teljes mértékben alárendelte a 
személyiségnek. A színpadi játék koncentrikus körök 
formájában alakult ki, e kör középpontja a f őszerep-
lő , Arnož professzor. Ezt az autoritatív pszichológiai 
beállítást Radko Poli ć  nagy tehetséggel, de nem kis 
túlzással elevenítette meg. Ezért viszont háttérbe 
szorult Ignacij Petala jelent ősége, a modern luciferi 
küldetés hordozója. Mindez Šedlbauer pszichológiai 
látásmódjának egyoldalúságából következik, csak 
ezeket a relációkat vizsgálta, az eszmeieket nem. 
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Hasonló problémákat találunk Miloš Lazin rendezé-
sében, Az anya kedvencében. Ez az előadás kulti-
vált, a lélek apró rezdüléseire érzékeny, ezeket a 
rezzenéseket gondosan megrajzoló rendez ő re vall. 
A vonalvezetés légies könnyedsége Stefan George 
verseit idézi. A fény, a mozgás, a hang, a csend tisz-
ta összhangját tudja kialakítani Miloš Lazin. Elgon-
dolkodtató azonban, hogy ez a tökély az előadás 
idején lassan monotóniává válik és kiderül, hogy 
a rendező i nyelv spektruma mégis sz űk, a dramatur-
giai csomópontok megformálásában csak a pillana-
tot látja, nem a mélységet. Az esztetizált rendezői 
beszéd nivellálódik. Az anya kedvencében minden 
egyforma: áttetsz ő  és fluid. Ugy gondoljuk, Miloš La-
zin, akit értékel ő  hangsúllyal a színpad költ őjének is 
nevezhetünk, kivívta magának az elszántabb kísérle-
tekre való jogot, a keményebb, szocializáltabb ren-
dező i világképért való harc sikeres befejezéssel 
kecsegtető  lehetőségét. 

Arsenije Jovanovi ć , a Korrespodencia rendezője, 
Lazinnal ellentétben feladta a rendez ői stílust, a par-
nasszien hidegségét, az etikai formaértelmezést, a 
rebellis rendezői világképet. Tulajdonképpen min-
dent feladott, csak a nevettetést nem. Ebben van 
minden erénye, de a rendez ői félreértés gyökere is. 
Az episztoláris forma ugyanis sok lehet őséget nyújt 
olyan színpadi hősök megformálására, akik Pascal 
gondolkodó nádszálaként mélységesen egyedül 
vannak saját gondolataikkal. Ez az egyedüllét fáj-
dalom, melyet a komédia rejteget. Arsenije Jovano-
vić  ezt a lehetőséget mulasztotta el és harsány, 
a poénokat gondosan kihasználó komédiát vitt a 
színpadra. Ezt a lendületet csak er ősítették a színé-
szek. Elgondolkodtató, hogy abban a színházban, 
hol egykoron komoly elszántsággal faragták az újat, 
most a m űhely sejtjeit képező  színészi munkában 
visszafordultak a tradicionálishoz. Az Atelje 212 bal-
szerencséje, hogy nagy magabiztossággal éli át ezt 
a kínos helyzetet. Ennél még a krízis is jobb. De a 
színészek mentségére szolgál, hogy ezt a visszaté-
rést lelkesen és tehetséggel valósítják meg. AKorres-
podencia együttesét csak a szó kötötte össze az el-
nagyolt, „lereagáló" gesztusok, nem pedig a közö-
sen kimunkált sorsélmény, forma. 

Mile Korun viszont az Esküvőben megvalósította a 
modern színészi szenzibilitás összjátéki harmóniá-
ját. Ez fölöttébb összetett dolog volt ebben az el ő -
adásban, mert Korun azon rendez ők közé tartozik, 
kik belátták: a modern stílus súlypontját az emberen 
kívül kereshetik. Rendező i képe elszánt, szikár, mér-
tani képzelettel el őhívott: antihumanizmus. Ezt újra 
magas szinten valósította meg az Esküvőben. Nem 
az ember, hanem a mechanizmus a modern színpad 
tárgyi valósága, hirdeti a koruni színház. Színészileg 
azért nehéz ezt az elvet megvalósítani, mert a szí-
nésznek valahol önmagán kívül kell megtalálnia a 
biztos pontot, a helyi irányt ű t. A maribori együttes ezt 
a feladatot olyan csodálatos „összhangzattani ér-
zékkel" valósította meg, amire ritkán akad példa. 

A fenti párhuzamok napvilágra hozzák a jugoszláv 
rendezői új hullám másik nagy dilemmáját: a kor-
szerű  színészi stílus problematikus megjelenését. 
Nagy m űvészeink közül alig akad néhány, ki életét 
egyetlenegy kalandra, a modern színészi nyelv ku-
tatására tette volna fel. Ezért a rendez ők nagy része 
az előadás kimunkálása során sokszor kénytelen fél- 
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gadni a modern rendező i stílus és a még mindig 
hagyományos elemekb ő l építkező  színészi beszéd 
ellentmondását. A 27. Sterija Játékok újra csak 
demonstrálta ezt a tényt. Nagy színészek nagy 
alakításait láttuk, de alig volt pár, amelyik radikálisan 
más. 

A második: a szövegprobléma. Az elmúlt néhány év-
ben a Sterija Játékokon is bebizonyosult, hogy —
néhány kivételtő l eltekintve — a rendez ők korszerűbb 
szenzibilitásúak és kritikusabb világképet alakítottak 
ki, mint a drámaírók. Ez viszont csak a fejl ődés bizo-
nyos stádiumáig elviselhető . Az idei Játékok már a 
rendezők részérő l sem demonstrált radikális el ő re-
lépést, nem történt nagyobb változás egy-egy opu-
son belül. Nyilvánvaló, hogy elérkezett a rendez ő  
és a drámaíró újabb találkozásának pillanata. 
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(beszéljünk az oroszlánról) 

 
Az ebédre már csak a konyha leveg őjében bomló szagok emlékeztetnek, és az a tömérdek vakító, 
tányérfehér fény, amely a konyhából a szobába zúdul, hogy darabokra törje a bútorók barna melegét, hogy 
cserepeket szórjon eléd... Nem állhatsz fel csendben: mozdulataidat kemény csörömpölés jelzi, s minden 
lépés után mintha porcelándarabkák röpködnének a bokád körül, mint a jégre csapó fejsze körül 
a szilánkok. Becsukod a konyhaajtó г. Leülsz. 

„Beleolvadok a háttérbe. Finom ecsetvonásokkal felrakott szín vagyok, a csendélet alig látható része. Ha va-
laki megállna előttem és nézne... éles tekintetével igyekezne lefejteni rólam a bútorok kontúrját, ezt az 
elmosódó ölelést, de így, tisztán nem tudna mit kezdeni velem, nem merne hozzám érni... Hátrálna egy 
lépést és megállapítaná, hogy a mellettem álló kis asztallal együtt lényegtelen rész vagyok ugyan, de 
elősegítem a kompozíció határozott mondanivalóját. Beleolvadok a háttérbe. " 

Az ablak felé fordulsz. Szoknyád kissé feljebb csúszik és ez meghatározza a következ ő  mozdulatod: szoro-
san összezárod a térded. Élvezed ezt a lebegésszer ű , mégis nagyon valós állapotot (a lábad ferdén lefelé 
mutató, erős, párhuzamos vonala). Arcod foltjában a szemed, szemedben megremeg az ablak fénye. 
LÁNY BARNÁBAN, ASZTALLAL ÉS VÁZÁVAL. A középpont. A mondanivaló. Csak téged nézni... 
Nevetséges! 

 
Nelli a szőnyegen ül. Most őt kell nézned, úgy, hogy a szemed sarkában azért ott derengjen az a kevés 
fény, amit a s ű rű  mintájú függöny a szobába enged, úgy, mintha várnál valamit, mintha remélnéd, hogy az 
ablak mögött ingó fák (mindig is zöld fáklyákra emlékeztettek) hirtelen felizzanak, lobogva betörik az üveget, 
és a huzatba d ő lve hozzád hajolnak... Nelli a szőnyegen ül és úgy tesz, mintha ott sem lennél. Lelógó 
haja majdnem eléri a térdére terített könyv lapjait. „Tökéletes kis tojás" — gondolod, és elidőzöl a kislány 
keményen ívelő  hátán (az ívet a fej folytatja, s a hajszálak hajlítják újra a föld felé) —, „csak a korához képest 
túl sovány. " 
— Bocim, húzd ki magad, hát nem veszed észre, milyen csúnyán ülsz...?! 
Most sem néz fel. Persze, azért hallgat rád: a tojás ellipszise megnyúlik, s a hajszálak már biztosan nem érik 
el és nem ingerlik tüsszentésre a könyvben trónoló pókhasú, diderg ő  királyt. Ekkor meglepődsz: nem olvas. 
Nem olvas, csak mímeli az olvasást: szeme mozdulatlanul csillantja feléd a fényt. 
— Akarod, hogy felolvassak neked? — a könyvért nyúlsz, de ő  csak a fejét rázza. Már fordulnál is vissza 
az ablakhoz, amikor hirtelen megkérdezi: 
— Nem nyitsz ajtót? Valaki csenget... —Alulról és olyan közelr ő l néz, hogy minden hajszálának külön nevet 
adhatsz, becézheted őket, míg puhán, szőkén össze nem folyik el őtted a kép. Újra a könyv fölé hajol és té-
tován visszalapoz a pókhasú, diderg ő  király meséjéhez. Elölrő l kezdi. 334 



 
Nelli vizet kér. 6, ez már később történik. Kijön a szobájából és vizet kér: kócosan, álmos szemekkel, 
hálóingét gyürkélve, lábfejét befelé fordítva, sután, kecsesen, ártatlanul. „Angyalkám, pici ördögöm, jól van, 
velem alhatsz." 

 
— Beszélgessünk az oroszlánról. 
—Miért? 
— Beszélgessünk az oroszlánról... 
— Tegnap is az oroszlánról beszélgettünk. 
— De most is akarom ... ! 

 
— Nem, azt nem mondják neki. Azt... 
— De igen, mondják! 
— Nem, azt a macskáknak mondják. 
— Az oroszlán egy nagy macska. 
—Jól van, de akkor sem mondják neki, hogy „sicc!". Attól még nem ijed meg 
— Nem is akarom, hogy megijedjen. Csak mondani akarom neki, hogy SICC! 
— Mondjad. 
—SICC! 
—Nos...?  
—Még itt van. 
— Mit csinál? 
— Néz. 
— Persze, hogy néz. Még sohasem szóltak így hozzá. Nevet rajtunk, hogy milyen buták vagyunk. 
—Buták vagyunk? 
— Nem, nem vagyunk buták. Aludjunk, jó? 
—Még mindig néz .. . 
— Csukd be a szemed, és majd elmegy. 

—Tessék ... ? 
— Nem ment el. Közelebb jött. 
—Talán csaknem félsz! 
— Nem... Azt mondja, itt akar aludni. 
—Szorítunk neki helyet...? 
—Szorítunk. 
— ÍgY jó...? 
— Jó. 
— Aludjunk. 
— Јо . 

 
Íme, ő , aki nincs itt. Az ágyadra heveredett, becsukta a szemét, hogy ne zavarjon a tekintete. Söré-
nyébe túrsz, mintha elhinnéd, hogy alszik, s mintha el akarnád hitetni vele, hogy nem látod, farkával milyen 
idegesen csapkodja az ágy végét. Ó, a vadállat. 0, az oroszlán... Nem, nincs semmi baj. Nelli tüdeje mintha 
egyenletesen sz ű rné a levegőt... Alomba ringat a halk nesz, nincs már id őd semmire, nem tehetsz semmit. 
Aludj. Ne félj, majd én beszélek az oroszlánról. 

 
Beszéljünk az oroszlánról. Azt már rég letisztáztuk, hogy nem félünk a farkastól, de kérdem én, mi van az 
oroszlánnal? Mi van a sárga szem ű , dühöngő , vérengző  döggel, hoppá, és mi van a hiénával meg a varacs-
kos disznóval ... ? 
Jól van. Beszélek az oroszlánról. 6 természetesen a barátom. Egyszer meg is mondta, hogy szeret. Hulla-
részeg volt, átölelt és azt mondta: 
— István! Nem is tudod, hogy szeretlek...! — és megmondta. Hát szép az ilyen. Máskor meg, éjjel, hideg, 
harmatos fűben feküdtünk, én arccal a Holdnak, ő  háttal a Holdnak. Fejünk egymás vállán nyugodott. 
A derekunk, vesénk, aranyerünk nem számított, csak a fej, a fej: nem jó, ha fáj. A derékfájás, megh ű lt vese, 
aranyér nemes betegség: egyik kiegyenesíti, a másik meggörbíti az embert, de a fejfájás... Uff, 
olyankor gyű lölöm a fejemet. 
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... De erről, azt hiszem, neked sokkal több mondanivalód lenne. Értesz a dologhoz, s ha az ember veled van, 
az a kellemetlen érzése támad, hogy a dolgok mélyére látsz. Hát hogyne támadna... A múltkor is, amikor 
elém álltál és „nem láttad az oroszlánt? — kérdezted, nagyon szívesen elfutottam volna onnét, igen, 
futottam volna fújva, kaffogva, felborzolt sz őrrel, mert tekinteted vadállattá szelídített (vagy hogy is van ez), 
hát igen, a szelíden tördelt fény a szemedben, attól kell félni, nem az oroszlántól. Mert ugye, az oroszlán 
a barátom, és mégsem, „nem, ma még nem láttam' válaszoltam és csak bámultalak, hogy az istenért, 
kérdezz már valami könny űt, amiről el tudok csevegni, add meg a lehet őséget, hogy egy rebben ő  
nevetéssel válhassak el t őled, de te csak néztél, egy félmosollyal az ajkadon, mintha nekem kötelességem 
lenne látni az oroszlánt és beszámolni róla. „Tehát még nem jött haza" — mondtad. 

 
Köztünk marad, ugye...? Valami azt súgja, hogy nem sok van már neki hátra... Hm...  El  fogja ütni a villa-
mos. Mint az oroszlánol -аt általában. 

 
A teafőző  nikkelezett nyugalommal ül a polcon. Arcod rátapad, homorít. Valahol az arcod mögött, 
a szobában egy kabát repül a szék karjára, meg hasonló színpadias dolgok történnek. Nem, a gyufa 
sercenése egy filmb ő l való. Hallod: nagyot szív a cigarettából, s azonnal el is nyomja. Kijön hozzád, zokni-
ban. Hideg a kő , biztosan felfázik. Hideg a kő , mondod. Nem szól. Átfogja a vállad, rád nehezedik. 
—Jézusom! Minden részeg férfi ilyen nehéz? Ki hozott haza? 
— A villamos. 
— A villamos...? 
—Az.  
— Akkor... akkor te nem vagy itt. 
—Én? Miért...? Haragszol? 
— Dehogy! Csak mondom, hogy nem vagy itt. Kint vagy az utcán. 
—Kint...? 
— Kint. Fekszel a síneken, kettészelve. Elütött a villamos. 
— Valóban? 
— Valóban. Fekszel a síneken, mint egy leterített, csipásszem ű  oroszlán. Vicsorítasz. 
—Aha... Főzzél teát... Főzöl? 
— Főzök. 
— Mit akartál ezzel mondani? 
— Azzal, hogy „főzök"? 
— Nem. A villamossal. 
— Cukorral vagy mézzel kéred ... ? 

 
Ám egyszer valóban megvirrad, egyszer valóban reggel lesz és a gyárakban elindulnak a nagy, zúgó 
masinák. Fel kelt kelned, teát kell f őznöd, s aztán visszamehetsz a szobába, az ágy szélére ülhetsz és két 
korty között kinézhetsz az ablakon: a fák (mindig is zöld fáklyákra emlékeztettek) mozdulatlanul állnak az 
egyre csak kékül ő  délelőttben. Nem ízlik a tea. Meztelen talpad a sz őnyegbe süpped, s Nelli nincs sehol. Nel-
li csupán rosszkedv, hányinger és szédülés, egy kis vér és kés őbb már tiszta marad a vatta; nem, ezen 
a szőnyegen nem ül Nelli, nem olvassa a pókhasú királyt, s azok a fák sem olyanok, kedvesem, mint 
Afrikában, amelyek alatt lustán elnyújtóznak a nagy, busa oroszlánok. Nem tehetsz mást: elvégzed az ideill ő  
mozdulatok sorozatát, felcsillan a szemed... 
—Mesélj nekem az oroszlánról . . ! — mondod és beleolvadsz a háttérbe. 
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kovács 
lukács 

nyomok 

A havas vidék s ű rű  ködbe és esti félhomályba burkolózott. A hó felületének dermedt fodra, a be nem lepett 
kórók, fűcsomók zúzmarája káprázatnak t űnik. Csend vesz körül. Olykor mintha zúzmaralombok zizegését 
hallanám, ilyenkor azt gondolom, megérkeztem, de csak a hó felülete zizeg a hidegt ől és a ködtő l, 
csak a hó roppan és csikorog a talpam alatt. Ezt a hangot figyelem, önmagam mozgását hallom, ez jut el 
érzékszerveimhez. Fülemhez, ahogy lépteimet váltogatom s a nadrágom összefenem. Számhoz és b ő-
römhöz, ahogy leheletem röpköd; ahogy a ruha hideg dörzsölését ő l fázok vagy bőrpirulástól égek. 
A talpamhoz, mely fájni kezd a hó alatt k ővé dermedt göröngyökt ő l. Orromhoz, melyben a vasíz ű  hideg elle-
nére is érzem vérem vasát, a forró nedv nehéz illatát. Izekt ő l meztelen nyelvemhez, mely fogam hideg 
és síkos zománcát kóstolgatja. Szememhez, amikor megfordulok, s nyomaim pár lépésig felderengenek 
a hóban. A hó fagyos kérgébe tört nyomok összekötnek a mögöttem hagyott világgól láthatatlanul; 
bolyongásom bármely pillanatban visszafordítható lenne, visszakövethetném őket, a nyomok a leg-
bőszebb szélviharral is dacolnának. A visszakövethet ő  nyomok üressége, sivársága azonban riaszt és 
tovább űz... Bár fogalmam sincs, hogy célon innen vagyok-e, vagy már célon túl, bizakodva haladok el ő re. 
Csodában bízom, a véletlenben, mely a ködb ő l hirtelen rámmosolyog. Valamikor kutyafa és bodza-
bokor nőtt a d ű lőutakon. Téli ködben ezek az ismerős jelek igazítottak el. Egyszer titokváltás alkalmával 
mégis eltévedtem a saját nyomomat követve. A szél észrevétlenül telehordta őket. A nyom helyén fehérebb 
a hó, a fölszaggatott hórögöknél hócsíkok képz ődnek. E szeszélyesen képz ődő  hócsíkok vezettek félre, 
de akkor még lakott volt ez a vidék, és ismertem a környék kutyáinak a hangját, a vas- és facsigák 
csikorgását, klokogó zokogását... Emlékezetes telek: házunkat mindig embermagasságú hófúvás vette 
körül, valóságos fal; a hó a kútkávát betemette, a kert cserjéivel, bokraival elt űnt. És mintha örökre el-
tűnt volna, olyan ez a köd, ez a csönd, az út is olyan üres. A zúzmarával a fák ágai is lehullottak, a hóval 
teleszitált, széljárta padlás méhébe fogadta az elszürkült eget, a hó belepte a kemencét, s hóemberként elol-
vadt egy tavaszon. 

A hó megkoppan a talpam alatt, szemem nem káprázik, keményre fagyott emberi nyomokra bukkantam. 
Első  jele, hogy nem kihalt — emberlakta vidéken járok. A nyom utammal egyirányú, van mihez tartanom 
magam, bár fogalmam sincs, hová vezetnek. Igyekszem pontosan a nyomba lépni, mint hajdan a friss 
szántáson apám nyomába. Nehéz volt rokkant apám biceg ő  járását követnem, meg is kérdeztem, 
mért jársz ilyen görbén, mire apám megsért ődött és én évek múlva mindig elrestelltem magam, ha 
eszembe jutott. Ezek a nyomok is furcsák: a cip ő  vagy csizma talpa cip őmnél nagyobb, mégis nehéz ponto-
san belelépnem, mert aprók a lépések, és id őnként kissé széjjelvetettek, a lábbeli orra pedig a 
kelleténél jobban kifordul. Már jó ideje bennük járok, kezdeném megszokni a járást, amikor észreveszem, 
hogy roggyantak, hogy rogyadoznak ezek a lépések. És amint tovább megyek rajtuk, már sejtem testem 
mozgásából, hogy ismerem ezt a járást, ezt a döcögést. Egy ideig homályos ez az érzés, de a lassú baktatás 
hirtelen megképződik, látvánnyá alakul. Dóci jelenik meg el őttem, távoli szomszédunk. Hetente járt hozzánk 
az öreg, gyerekkoromban s kés őbb is, apámmal szüntelenül háborús élményeiket mesélték, amib ől ma 
már jóformán csak helynevekre emlékszem: Kassa, Tokaj, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Olaszliszka, 
Ungvár, Munkáes... $ a sok eseménybő l arra, amikor egész napi menetelés után pajtában szálltak meg 
éjszakára. A pajtát t űz alá vették, de mindenki nyugodtan pihent szürkületig a gépfegyverek kerepelésében, 
á golyók jégesőkopogásában. Hajnal el őtt, amikor tovább kellett osonni, csak minden második-harmadik 
legény mozdult a helyérő l, a többit hiába költögették... Gyula bácsi talán százszor is elmesélte fogságba-
esését s a fogságban töltött éveket. Sok id ő  elteltével mindössze annyi változás történt, hogy tapló, acél és 
kovakő  helyett öngyújtót kezdett használni, s az elfogyasztott szilvapálinkáért maga kötötte ciroksöpr űvel fi-
zetett. Csakhogy — döbbenek rá, amint a nyomát követem — Dóci Gyula halott. A minap vettem a hírt, hogy 
a múlt héten temették. Hogy kerülnek elém a nyomai? Újra és újra kipróbálom őket, és — félelmetes magány 
— megannyiszor érzem ugyanazokat a test egyensúlyát gondosan őrző  mozdulatokat, és látom őt báránybő r 
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lehetetlen, hogy már a sír utáni... Hisz látogatásainak oly szigorú rendje volt, mint a hetek múlásának: 
mint annak, hogy a hét folyamán eljön a csütörtök. Ezeken a napokon, alkony után verte le az öreg csizmá-
járól a havat a gangunkon. Vajon elvezetnek-e nyomai házunk küszöbéig, vagy üresen haladnak a ködülte, 
kósza éjszakában? 

Megállok és figyelek el ő re, figyelek oldalt lélegzetvisszafojtva. Amikor szememet behunyva, mozdulatlanná 
merevedve sikerül elfojtanom testem legapróbb neszét is, úgy érzem, túl vagyok már a ködös éj csöndjének 
küszöbén, ez már az a birodalom, ahol a múlandóság határára szorult otthonomat biztosan megtalálom. 

kényelem 
A pincérnő  sört tett az asztalomra kávé helyett. Meginnom lehetetlen. Ha ránézek a sör párás üvegére, tüsz-
szentenem kell (rendes körülmények közt napsütésben szoktam). A tüsszögést most a megfázás okozza; ha 
megfázom, a hideg látványa s őt gondolata is kiváltja bennem a kellemes ingert. Most annyi id őm sincs, hogy 
a zsebkendőt előkapjam, a hamu szétröppen a hamutartóból csikkest ő l, az előttem heverő  nyitott könyv lap-
jai peregni kezdenek. 

Újra rendelek kávét egy doboz gyufával. Figyelem, mi történik. A pincérn ő  a megrakott tálcával végigjárja az 
asztalokat, a kávénak gazdája akad, egy sörnek nem, az is idekerül a másik mellé, az asztalomra. 
Lehetséges, hogy mindkét esetben kávét, illetve sört rendeltem kávé helyett? Tapasztalatom szerint 
a pincérek memóriája igen megbízható. Tizenöt rendelés a legkevesebb, amit meg tudnak jegyezni úgy, 
hogy közben oda se figyelnek. A baj talán ott lesz, hogy nem tudom magam megértetni az emberekkel. 
A pincérekkel, vagyis ezzel a pincérn ővel. Jobb, ha több kávét már nem rendelek. 

Mindez azonban szót sem érdemel. Az embereken voltaképp el lehet igazodni, noha ez olykor bizony igen 
nehéz, de ha jól meggondoljuk, mindenféle félreértés tisztázható, a figyelmetlenség, a szórakozottság 
kiküszöbölhető , a fájdalmat, a szenvedést csillapítani lehet, a könnyek elállíthatók vagy maguktól kiapadnak, 
a butaság, a rosszindulat bosszantó vagy mulattató, s bár kiapadhatatlan, nincs az a butaság, amelyet át ne 
szű rne olykor az értelem fénye; á rosszakarat árthat ugyan, de kicselezhet ő  avagy kellő  óvatossággal ki-
kerülhető , mint bármely elemi csapás... 
Egészen más a helyzet a személytelen történelemmel, vagy ne menjünk tovább, itt van az utca forgataga, 
vagy maga az utca. Véleményem szerint már azt sem lehet mire magyarázni, hogy minden saroknál pirosra 
vált a szemafor, mire odaérek. Ha elindulok otthonról, s átmegyek az utca másik oldalára cigarettáén, 
piros lámpafény fogad, mire jönnék visszafelé, újra pirosra vált, a munkahelyemre érek, ott is piros lámpa ég. 
És igen, előfordult már,. hogy zöld fényr ől léptem a járda széléhez, de már annyira megszoktam a pirosat, 
hogy ilyenkor is gépiesen megállok, megvárom, míg pirosra vált, s csak ekkor eszmélek rá, hogy az imént 
még zölt volt, de már késő ... 

Ma korán keltem, hétkor már a buszállomáson voltam, mert kilencre kellett volna ideérnem a munkákkal. 
Volt még húsz percem, ám jó ez a gond- és id őkényelem: az ember megveszi az újságot, átnézi a spo rt-
híreket, miközben a büfést ől kávét kér és kap. Az állomásra busz érkezik, épp hét óra húsz. Felszállok, 
na, most Újvidékig lehet szenderegni; ha nem ül mellettem lány vagy fiatalasszony, azon nyomban elbóbisko-
lok. De mi ez, alig bóbiskoltam, máris mindenki kászálódik és leszáll. Látom, ugyanott állunk, ahonnan elin-
dultunk. Leszállok a körjáratról, persze, az újvidéki busz már elment. A következ ő  másfél óra múlva 
érkezik: már itt is van, kényelmesen helyet foglalok, de ahogy az irattartót magam mellé teszem, az le-
csúszik, be a lépcsőmélyedésbe. A kiborult papírok összemajzolódnak a sáros latyaktól, használhatatlanok-
ká válnak. És egyáltalán nem tudom, most miért vagyok itt, mire várok. Talán Maradék Aladárra, aki 
észrevesz, s az asztalomhoz ül. 
—Két sört — int a pincérnek. 

A pincér az asztalra teszi a söröket. Az üveg párás, rajta a pincér ujjnyoma. A zsebkend őhöz kapok, 
de már késő . A következő  pillanatban pereg a nyitott könyv lapja, röppen a csikk és a hamu. 
— Tudod, az történt — kezdem mesélni Aladárnak megfázásom történetét. 334 



szügyi 
zoltán 

versbonctani   
gyakorlatok 
Dr. Jelinnek Harry kórbonctani 
gyakorlatai után szabadon 

(A versboncolás különböz ő  — s általában kivétel 
nélkül helyesnek vélt — technikáinak ismertetését ő l 
eltekintünk. 
A lényeg a szükséges tények megállapítása, azok 
leírása, a versboncolási technika csak eszközül 

jól szolgál. Ezért a vers boncolását nyomon követ ő  
jegyzetben a versbonctani gyakorlatok jegyzetének 
megírásához kívánunk útmutatást adni.) 

A versbonctani tapasztalatokat a kimerít ő , pontos és 
hiteles leírás érdekében mindig boncolás közben je-
gyezzük. 

Az emlékezetbő l írt versbonctani jegyzet értéktelen. 

A vers boncolásának célja: 
esetenként 
más és más. 

Általános tudnivalók: 
A vers boncolását mindig (s őt kizárólag) világos, 
szellőztethető  és fű thető  helyiségben végezzük. 
A bonchelyiség berendezése: 
boncasztal 
íróasztal 
m űszerszekrény 
mosdó 
szék 
Kiegészítő  felszerelés: 
a vers alátámasztásához szükséges koncok 
valamint különböz ő  méretű  tálcák 

(Mindez könnyen tisztán tartható, jól lemosható le-
gyen, s minden egyes vers boncolása után ajánlatos 
az egész helyiséget fertőtleníteni.) 
A vers boncolásához szükséges eszközök: 
—bonckés (sohasem nyomjuk, hanem húzzuk) 
— porckés 
— szervkés (fontos a minél gyorsabb kezelése) 
— szikék (írótoll módjára tartjuk) 
—ollók (leginkább a gombos szárát IV. ujjunkkal fog-

juk alul, másik szárát hüvelykujjunkkal felül tartjuk, 
mutatóujjunkat pedig a szárra, a tengely fölé he-
lyezzük) 

— csipeszek 
— fúrók 
— fű részek 
— vésők 
— kalapács 

335 stb. 

(Miután felvettük az erre acélra külön használatos 
munkaköpenyt, annak ujjait felgy ű rtük — olykor 
könyökünkig is beszennyeződhetünk —, és ha nem 
kesztyűs kézzel látunk munkához, kezünket vazelin-
nal bevontuk): 

Először is kívülrő l vesszük jól szemügyre a verset. 

Megállapítjuk felszíni sérüléseit (melyekb ő l már bel-
ső  elváltozásokra is következtethetünk). 
A részletes külleírás mellett az összes összefügg ő , a 
verssel kapcsolatos adatot is lejegyezzük (mindig 
azonos módon). 

A belső  vizsgálat előtt átállunk a vers jobb oldalára. 

Az elváltozások leírásakor semmi se kerülje el figyel- 
mi П kPtl 



Megadjuk a vers súlyát. Méreteit. (Kg-ban, g-ban, 
m-ben, mm-ben, ölben, vagy ismert képletekhez 
hasonlítva: asszonyfejnyi stb.) 

Leírjuk: sima, fényl ő , fénye vesztett stb. 

Megtekintjük, megtapintjuk, áttapintjuk. (Kemény, 
szétfolyó, szívós, törékeny stb. de adott esetekben 
speciális kifejezéseket is alkalmazhatunk: nyúlsz ő r, 
pávatoll párna-puhaságú.) 

Szín. (Kezd ő  számára nagy nehézséget okozhat: 
a vers színeirő l gyakran megoszlik a vélemény, nem 
mindenkinek van ugyanis megfelel ő  színérzéke. De 
a leíráshoz használatos színek sem mindig tiszta 
színek. A rózsaszín pl. leggyakrabban halványvörös, 
a lila szederjésvörös. A mindennapi életben haszná-
latos fehér, fekete, piros pedig csak a legritkább 
esetben fordul el ő  a versbonctani leírásokban.) 

Különleges szerkezet —lényegében itt ismertetjük 
a vers szerkezetével kapcsolatos észrevételeinket. 

Egyéb (Minden megjegyzés, ami a fentiekb ő l ki-
maradt, de nagyon fontosnak találtatik). 

Miután veszélyes szerszámokkal végezzük a bonco-
lást (vegyünk csak néhány m űveletet például: a 15 
mm széles vésőt a nyílás belső  szélének közepéhez 
illesztjük, fémkalapáccsal 1-2 ütést mérünk rá, mire 

a nyílás megnagyobbodik; 45 fokos szögben tartva a 
kést metszést ejtünk, e metszéslapra mer ő legesen, 
annak két végpontját összeköt ő  újabb metszést ej-
tünk, majd az új metszési síkra mer őlegéšen ismét rá- 
metszünk; a bonckéssel úgy vágunk — nem nyomjuk, 
húzzuk! —, hogy a nyílást bal kezünk II., III. ujjával 
széttárjuk, mely fogással elérhetjük, hogy végigmet-
széskor is sértetlen maradhat), nagyon ügyeljünk, 
hogy magunk meg ne sérüljünk! 

Legkisebb önsérülés esetén is a vers boncolását 
azonnal abbahagyjuk! 

A vers boncolása után (a helyiség már említett fer-
tőtlenítése mellett) a leggondosabban mossunk ke-
zet. 

Ha kesztyűben boncoltunk is (az a vers boncolása 
után azonnal elégetend ő), a kesztyű  lehúzását ala-
pos kézmosás kövesse! 

Kefét ne használjunk, felsérthet! 

Kezünket egy-két percig fert őtlenítő  oldatban áz-
tassuk, s csak akkor töröljük szárazra! 

A verset egyébként a boncolás után gondosan mos-
suk le, ha nem akar összeállni, tömjük ki, kötözzük 
át, egyáltalán, úgy rendezzük el, hogy a boncolás 
nyoma minél kevésbé lássék. 

marthe wéry 
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mihal ramač  versei 
epizódisták 
a 
finálé 
után 

A taps túl szerény többet vártak 
A rendező  dühös az igazgató sápadt a közönség csalódott 
A televíziósok el sem jöttek 

Az élszínésznő  parókáját ruháját tépi 
A sminkmester az ügyeletes tűzoltót öleli 
Valaki már vetkőzteti a debütáló színésznőcskét 

Mi pedig szedjük a sminket 
Puszilkodunk továbbra is 
Tapasztalatokat cserélünk a meghívottakról a fociról 
Italt osztunk meg szendvicseket 
Apatikus álarcainkat jó mélyre rejtjük 
Tekintély nélkül rendetlenül harmadrangúan 
Biztonságban álmainktól és a holnapi újságcikkektől 
a bukástól a gúnykacajtól 

Mi epizódisták mindig egyformák esélyeink 
Távol a dicsőségtől és soha a fekete listán 

éjfélkor 

Íme még egyet átvészeltünk 
A májusi zápor éjféli kiadása pörög 
A város álmosan motyog új árak fizetéstöbblet 

Csak néhány sietős léptű  járókelő  vagy robogó autó 
Az utca némán térbe torkollik 

Éjfélt üt a toronyóra 
Tehetetlenül villognak a reklámok 
A szemaforok veszélyt jeleznek eső  és sötétség 

Autóbusz sehol 
Az eső  meg csak esik esik 
Mit csinálhatnak most a város locsolói 

Micsoda kísérteties város és mi várjuk az utolsó autóbuszt 
Átfagyva átázva és ismeretlenül 
Szomorúak most a szépségek Árnyékuk kíséri őket haza 

Várakozunk hallgatunk Reszket a tér galambok és emberek nélkül 
Milyen üres a város Micsoda észbontó éjfél 

A nyári idényt hirdető  modellek vakon bámulnak az esőbe 
Micsoda alkalom a költőknek 
Egyre több van belőlük 
Még mindig éjfél Csak egy autóbuszért esdeklem a peremvárosba 
Hervadtan állunk Mindketten hallgatunk 
A lámpa árnyékot rabol tőlűnk 
Remegek Az éj felén Irigylem a pilótákat 
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az 
élá 
klasszikus 
abszolút 
komponensei 

Tisztelt Šalamun elvtárs, 
levelem oka az Ön költészete, költészete egészében 
is, de különösképpen az a része, amelyet a „Prostor 
irt čas"-nak küldött. Jó ideje foglalkozom már a jelen-
kori szlovén költészetben uralkodó viszonyokat tag-
laló projektummal, azzal acéllal, hogy autentikus 
anyagot gyűjtsek egybe különböz ő  költő-író nemze-
dékekről és korunk irányzatairól. A szerz őknek a 
közrem űködés két formáját ajánlom. El őször: 3-5 
levélváltást valamelyik kötetükről vagy valamelyik 
válogatásról, másodszor: írást egy kiválasztott vers-
rő l, amely elvben megvilágítja az alkotói módot/fel-
fogást. Arra kérem, amennyiben módjában áll, vála-
szoljon, hozzájárul-e ehhez a projektumhoz? Leköte-
lezne vele. Azt hiszem, Poker cím ű  kötete érdekes 
lenne bizonyos komponensek elemzése szem-
pontjából. De ha Ön szerint az lthaka közvetlenebb 
megnyilvánulás, vegye azt alapul, nincs ellene sem-
mi kifogásom. Ha pedig, gyakorlati okokból, köny-
nyebb lenne Onnek egy versrő l írni, válasszon 
egyet, és általa tárja fel költ ő i konceptusát. 
Véleményem szerint, az Ön költészetérő l ilyenfor-
mán is írni kell, csak az a kérdés, vajon az  On  
viszonya az irodalmi publicisztikához megengedi-e 
az ilyen formát? Szeretném, ha miel őbb válaszolna. 
Üdvözlettel 

France Pibernik  

iowa city, 1973. I. 20. 

Tisztelt Pibernik úr, 
Valóban azt írtam levelemben, hogy küldje ei a 
kérdéseit, válaszolni szándékoztam rájuk, fel-
használhatta volna őket talán készülб  könyvé-
ben, de mielőtt elvittem a levelet a postára, 
meggondoltam magam. Megértettem kérdését. 
Tomaž Šalamun, milyen a te alkotói konceptu-
sod, miért vagy te klasszikus? Braco Rotar bol-
dogtalan és szerelmes és szomorú volt, én is bol-
dogtalan és szerelmes és szomorú voltam. Mind-
ketten boldogtalanok és szerelmesek és szomo-
rúak voltunk és ezért, nem pedig valamiféle al-
kotói meggondolás miatt lettem klasszikus. Dane 
Zajc Ljubljana-szerte viselte fekete szvetterét, 
az anyám állandóan azt mesélte, hogy botozta 
meg a pápa Michelangelót. Braco Rotar meg én 
annyira szomorúak, szerelmesek és boldogtala-
nok voltunk, hogy Braco Rotarból doktor lett, 
belő lem mag klasszikus. Braco olyan szomorú 
volt, hogy azt mondta: elmegyek Kanadába, és 
szintén nagyon szomorú voltam és azt mondtam: 
elmegyek Kanadába. Mindketten annyira szomo-
rúak voltunk, hogy azt mondtuk, elmegyünk Ka-
nadába. Edvard Kocbek néha meglátogatta apá-
mat, de többet beszélt a cseresznyér ől, a cse-
resznyeátvevés kizsákmányoló módjáról és szo-
morú volt, az én apám nem volt szomorú, ragyo-
gott a boldogságtál. A klasszikus abszolút ösz-
szetevő ihez tartozik még a pucérság és én ezért 
éjjelente igen gyakran beosontam a könyvtárba 
és elnézegettem A horvát festészet fél évszáza-
dát, amelyben a 47. oldalon egy pucér hölgy he-
vert. Pucérság, bánat, cseresznye, Braco Rotar, 
szvetter, pápa, és apám áradó jókedve képezik a 
klasszikus abszolút összetevőit, és nem pedig 
holmiféle alkotói konceptusok —azért írok így, 
csak azért, mert nincs semmiféle alkotói koncep-
tusom. De ha már nekem nincs semmiféle alkotói 
konceptusom, akkor ez is a klasszikus abszolút 
komponensei közé sorolható, Ön is láthatja, bár-
hogy is hányjuk-vetjük a dolgot, végül mindig 
egy félelmetes klasszikusba ütközünk: Tomaž 
Šalamunba. A közölt ismeretek alapfontos-
ságúak, tűnjön bár Önnek nevetségesnek és va-
lótlannak, de ha Önnek nevetségesnek és valót-
lannak tűnik, akkor a klasszikus abszolút kompo-
nensei úgyszintén nevetségesek és valótlanok. 
Én itt gyűjtögettem 'a klasszikus abszolút össze-
tevő it, mert erre kért Ön, mint ahogy gyermekko-
romban a bélyegeim rendezgettem. A nagyapám 
valamikor régen megmutatta a San Marinó-i bé-
lyegsorozatot, melyen angyalok voltak rajzolva, 
és megcsókolta ezt a sorozatot és az angyalokat, 
és ebből arra követkertetek, hogy a klasszikus 
összetevő i úgy terjednek, mint a szappanbubo-
rék. 

De hát akkor miért nem vagyunk mi emberek 
testvérek, mindnyájan klasszikusok? Ha így gon-
dolkodom, mindjárt depresszióba esek és utána 
hangosan kacarászni kezdek, mert ha kevés a 
klasszikus, akkor az vajon jó- e és ösztönző-e? 
Így hát a klasszikus abszolút összetev đi a 
depresszió, a kacarászás, a bánat, az öröm és az, 
hogy kevés van belбlük. Gertrude Stein azt kér-
dezte Lipsictб l: rajtam és Shakespeare-en kívül 
kit lát még Ön az angol irodalomban? Gertrude 
Steinnek, amint látjuk, volt társasága. Tehát az, 338 



hogy az ember magányos, vagy hogy van egy kis 
társasága, a klasszikus abszolút összetev đje le-
het, és nem pedig valamiféle alkotói konceptus. 
Mondjuk, emigrációban vagyok. Miért gondolják, 
hogy emigrációban vagyok, he? Azért, mert 
klasszikus vagyok és Marko Švabić  is velem jö-
hetne, mert đ  is klasszikus. Micsoda propagan-
dát csinálok neki itt, Amerikában, hogy már 
régen itt lenne, ha Maruska nem volna annyira 
féltékeny, mert ő  nem szeret két klasszikust 
egymás mellett, mert a klasszikusok múzsákkal 
élnek, és ezért neki is Marko Švabi ćtyal kellene 
élnie, és ettđ l jobban fél, mint akármitől, és igaza 
is van, mert Marko Švabić  szép, fiatal és délceg 
klasszikus. Ezek a furcsa dolgok mind egy klasz-
szikus abszolút összetev ő i és nem holmiféle al-
kotói konceptusok. Amikor még Marko Švabić  
zöldfülű  volt és megírta a Bikca Markcát, megál-
iapítottam mindjárt, hogy klasszikus, és megkér-
deztem Iztok Geistert: hol él ez a klasszikus, 
és mindjárt taxiba ültünk és elmentünk érte. 
Hogy már akkor is nagy klasszikus voltam, bi-
zonyítja az a tény, hogy Marko Švabić  azt gondol-
ta, taxival jöttem Koperbő l, habár tudvalevő , 
hogy a klasszikusok nagyon szegények és egyi-
kük sem tudná megfizetni Kopert ő l Ljubljanáig 
a taxit. Marko Švabić  akkor tehát beleesett va-
lamiféle fiatalos ellentmondásba. De vajon đn a 
kezdetekkor đszintén hitte, hogy én klasszikus 
vagyok? Nem đn-e az, aki Kranjban Rudi Šeligó-
nak azt mondta, hogy én nem vagyok semmilyen 
klasszikus? Tehát, ha az emberek azt mondják, 
hogy valaki nem klasszikus, habár klasszikus, 
akkor ez is a klasszikus abszolút összetev ő ihez 
tartozik, és nem pedig alkotói felfogás. 

na, de megyek már OUT TO LUNCH, hogy felléle-
gezzek. 

1973.  1.21.  
Itt már a másik reggel. Hogy aludt? Kenyeret 
a művészeknek! Írt-e Onnek Dane Zajc arról a fe-
kete szvetterrő l és arról, hogy egy szvetter miatt 
hogyan változik a történelem? Vajon írt-e Kocbek 
azokról a piros cseresznyékr ől, a piros cseresz-
nyék áráról és arról, hogy én akkor elmentem a 
Gorička brdába, és borzalmas dolgokat akartam 
írni, és a szakadék szélére juttattam a Perspektí-
vákat ifjonti meggyőződésemmel? Megismétlem 
a Gorička brda-i tényeket. A cseresznye valóban 
olyan olcsó volt, hogy a parasztoknak még le-
szedni sem fizetődött ki, éppen ezért Braco és én 
tisztességesen belakmároztunk bel đ le. Ott  volt 
még dr. Nace gumi. Nem ćsak ő  ivott bort, hanem 
mindénki. Ma rt ina, Braco is, aki csak kés őbb lett 
absztinens. Tehát ott volt még Živa Škodlar, én is 
ott voltam, fiancée-mmel, aki kés őbb lelépett 
dr. Jean Contennel, gyermekkori puszipajtásom-
mal, amikor Szarajevóban katonáskodtam, a do-
log jó mellbevágott, pedig akkor ott hidegen 
hagytak a szép m űvészettörténész kollégan đk, 
akiknek már elfeledtem a nevüket, hisz én akkor, 
mint ahogy már említettem, halálian szerelmes 
voltam fiancée-mbe. Taras Kermanuer sokat ír 
arról, hogy reista vagyok, de semmit sem mond 
arról, mit ettem, mit ittam, ki volt a fiancée-m, 
milyen szvettereket viseltem, meg hogy boroz-
tunk, és mégis fűnek-fának meséli ezt, pedig 
csak á rt  magának, hisz ezzel nem keres semmi-
lyen pénzt, sőt ezáltal történetünk duálissá válik. 
Eletemnek ezek voltak a legjelent ősebb évei, ak-
kor formálódtam és minden morzsának nagyon 
fontos szerepe volt, amit akkor befaltam. A leg-
fontosabb falatom akkoriban Braco Rotar volt, és 
nem pedig fiancée-m. Apám, akinek homo-
szexuális hajlamai is voltak, mint a legtöbb 
mai apának, akkor azt mondta, hogy nem szereti 
Bracót, mert gyakran fitymálva ítélkezik. Apám 
még ma is minden tavasszal, mikor fejest ugrik 
jachtjáról a tengerbe, azt képzeli, hogy fejest 
ugrik valakibe, aki tő lem sokkal, sokkal szebb. 
Egyszóval meg van győződve, hogy degenerált 
vagyok. Ez nagyon bántja, és hogy mennyire iz-
gatja ez az ügyetlenség, ami klasszikussá for-
málódásom legjelentősebb éveihez kötődik, ezért 
is írom ezt meg đnnek. đ  azt hiszi, azért vagyok 
most Amerikában, mert degenerált vagyok, mel-
lékesen meg van győződve arról, hogy az ameri-
kaiak szeretnek mindent, ami degenerált. Szerin-
te asszisztensei a kórházból azért szöknek Ame-
rikába, mert degeneráltak. Minden rólam szóló 
könyvet lelkiismeretesen elolvas és aláhúzza 
bennük a lényeges gondolatokat, és aztán pos-
tázza nekem. Az aláhúzottakból szokás szerint 
arra lehet következtetni, hogy igyekezzek kevés-
bé degenerált lenni. Így hát itt Amerikában ál-
talában olyan cikkeket olvasok, amelyek arról 
szólnak, kevésbé legyek degenerált, és jó lenne, 
ha đn valóban megírná, már amennyiben való-
ban degenerált vagyok, mert rossz lenne, ha 
tényleg olyan degenerált volnék. Gogol felesége, 
mondjuk, hólyag volt. Olvassa el Landolfi könyvét 
arról, hogy Gogol mennyire felfújta azt az asz-
szonyt, pattanásig fújta, és ez a tény oly szörny ű , 
hogy az olvasó is degenerált lesz tő le. Átkozott 

Kedves Braco! Tudod jól, hogy nagyon kurta 
levélíró vagyok, és most kihasználom a teret, 
amit Pibernik felajánlott könyvében, és ezért 
üdvözöllek. Hogy vagy? Mit csinál Ma rt ina? Ked- 
ves Ma rt ina! Hogy vagy? Mit csinál Braco? Amint 
látja, van, aki egy ilyen jelent đs és komoly könyv 
közepette, mint az đné, teljesen személyes dol- 
gokra pocsékolja a teret, és ez is egy klasszikus 
abszolút összetevői közé tartozik, és ezt sem ne- 
vezem alkotói felfogásnak. Kedves Braco! Ne- 
kem itt Amerikában már abszolút unalmas. Vajon 
Martinának ott nem abszolút unalmas? Amint 
látja, az unalomtól való félelem is a klasszikus 
abszolút összetevđje és nem alkotói felfogás. De 
az ember rettent ően belefárad, ha e--gg y ilyen 
könyvben kell részt vennie, mint az Oné, é ј~ppp 
ezért elmegyek egy nyugodt lunchre. Tomaž Sa- 
lamun, a klasszikus, OUT TO LUNCH. Ez az a dep- 
resszió, amelyrđ l már beszéltem đnnek. Lehet- 
séges, hogy majd a nyugodt lunchölés közepette 
elfog a röhögés és a Midwest beafsteakek kies- 
nek a számból, abban a szörny ű  Midwest Joe ne- 
vezetű  restaurant-ban. Miért klasszikus a klasz- 
szikus és miért lehetséges ezt el őre megjósolni, 
mert ahogy az elefánt elefánt, egészen biztosan 
előre látható, hogy elefánt marad. Még egy oka 
a depressziónak. El őadást tartottam Adrian Le- 
verkühn és az ördög párbeszédér ől. Te jó isten, 
milyen ostoba hólyagok. A német tökfejek os- 
toba patetikus hólyagjai. Látja, id ő rő l időre meg- 
jelenik közöttünk valami ostoba klasszikus, és 
rontja a leveg őt, mint ahogy maga is puskát ra- 
gadna, ha légitámadás érné Kranjt és mélyen 
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degenerált olvasók, majmok! Így gondoskodtok 
ti a legnagyobb szlovén klasszikusról! Nem lát-
játok, milyen mély gödröket fúrtak az utakra, mi-
óta eljöttem? Talán szakadékokat akartok az 
utakra? Azt akarjátok, hogy elfeledjem a szlovén 
nyelvet és aztán ugassak? Nem szégyenlitek ma-
gatokat, ti átkozott, ostoba olvasók, nem hagy-
tátok, hogy nyugodtan éljek otthon, hanem mun-
kahelyekkel árasztottatok el, kínáltátok, hogy 
legyek harmadik prokurátor, a m űvészettörténeti 
tanszék fđnöke, vagy színházigazgató? Mennyit 
írt Županč ić , amikor színházigazgató volt? Sza-
rás. Hát nem értitek, hogy itt folyik a pénz, akár 
írok, akár nem, és ez az egyetlen módja annak, 
hogyan élhet és lélegezhet egy klasszikus? Ked-
ves szlovének! Err ől ténylegesen el kell beszél-
getni, mert egész életetekre eredend ő  klasszikus 
fasz nélkül maradtok. Azt gondoljátok talán, 
hogy Ana nem beszél hozzám szlovénül? Tornai 
— mondja —, mintha Genfben azt mondanák, dom-
mage — i want yen downtown. Hát nem zűrös és 
nem tragikus? Azt hiszitek, hogy olyan degene-
rált szívem van, hogy nem vérzik? Tényleg. Haza-
jövök, ha adtok kenyeret, annyit, amennyit egy 
klasszikus megérdemel. Mert csak úgy tudnék 
élni, ha nem, hát nem jövök, mert nem bírok jön-
ni. Azt hiszitek, hogy nyakon vágott a világ-
siker? Lófaszt! Kérlek benneteket, hogy a nyár 
folyamán intézzétek el ezeket a dolgokat, mert 
még egy évet itt kell végigkuksolnom ebben az 
ostoba office-omban, és 317 hibát kell kijavíta-
nom oldalanként és holmiféle buta el őadásokat 
írogatni about comparative literature. Ez a tudo-
mány, esküszöm, a legzagyvább tudomány, amit 
valaha is láttam. Ezt meg is mondtam nekik, de az 
amcsik azt válaszolták, hogy ők már ezt régen 

tudják, és azt is mondták, hogy éppen ezért hasz-
nálnak ilyen profilú munkatársat erre a szakra, 
hogy ezzel is regenerálják a szakmát. Egy frászt 
regenerálja a szakmát. A hallgatóim végigásí-
tozzák az órákat, és állandóan arról kérdeznek, 
hogy mit szólok a verseikhez, éppúgy, mint Ljub-
ljanában az Akadémián, a m űvészettörténeti el ő-
adásokon, csak ásítoztak és arról kérdezgettek 
a diákjaim, hogy mit szólok a képeikhez. De err ő l 
nem szólhatok semmit sem, hisz nyakig vagyok 
ezekben a különleges szakmákban, amelyeknek 
ehhez a témához nincs semmi közük. Ezért va-
gyok mindig olyan ideges és dualisztikus, mami-
kám. Lássa, ha tényleg elintézné ezt a munka-
helyet otthon, ezt a kerget őzést a szlovénekkel, 
akkor talán még magának is találhatnánk valami 
tisztességes helyet a klasszikusok között. Mind 
a hetven könyvébe ajánlást írok. Javoršek úr, el 
tudná  On  ezt intézni? Láttam azt a Delót a nyá-
ron, amikor otthon voltam Ljubljanában, épp јб-
kor írta a cikkét, majdnem az orrom el đtt. Egyéb-
ként mindennel egyezem, csak nem igaz, hogy 
megnyugodtam, sajnos, még mindig dualisztikus 
és ideges vagyok. Vagy te, Taras, te is intézhet-
nél valamit, a te brosúrádat is figyelmesen elol-
vastam, mert végtelenül tisztességtudó vagyok 
és mindent elolvasok, amit rólam írnak. Nehogy 
azt higgyétek, hogy visszavonom ajánlatomat, és 
hogy ki akarok veletek cseszni többszörösen. 
Legjobb lenne, ha tanácskoznátok és megalapí-
tanátok valami bizottságot. Minden okos hang 
fontos. Na, de csak vidáman, munkára fel! 

Tomaž Ёаlатип  

fenyvesi Ottó fordítása 
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340 



341 

balassa 
péter 

egy 
egény 

mint 
gobelin 

jürgen brodwolf  

Esterházy Péter 1982 -ben egyetlen fehér papírlapra 
lemásolta Ottlik Géza Iskola a határon című  regé-
nyét (megjelent: Mozgó Világ, 1982/5.). Nem annyira 
eseményrő l, mint inkább egy megfejtendő  mozdulat-
ról van szó. 

A másolás mozdulata a középkori szerzetesek 
műveleteire emlékeztet, függetlenül attól, hogy a 
másoló akart -e emlékezni, vagy sem . A szerzetesek 
kézzel írtak : Esterházy kézírása tehát az írás 
műveletének kézzelfogható visszahelyezése az ar-
chaikumba , egyetlen papírlap terében. Mi lehet e 
szándék értelme, jelentése? 

Ottlik m űve a másolás révén kódexként jelenik 
meg. Alapm űvé , sőt Urteхtté vált. Lemásolt állapotá-
ban más valaki — maga is író —által azonban nem 
szövegvariáns jött létre, hanem egy kódex egy-
idejűvé tett látványa . Nem is fordítás tehát, nem is 
parafrázis stb. Látvány, új mű  egy régi műről, mely-
nek azonban formaeszméjér ő l ez a látvány sokat 
mond. 

Vajon mondható-e ;  hogy az így létrejött nagyalakú 
papírlapon látható s ű rű  ábratömeg nem más, mint 
egyetlen iniciálé a regényhez? Nem egészen. Se 
nem alázat, se nem dölyf szülötte (blöffé még 
kevésbé ), hanem konstatálásé : a másolás az utol-
érhetetlenség megállapítása , az adott szöveg szent 
hagyománnyá nyilvánítása . Tehát nem a kezdet jel-
zése, hanem a megszakadásé. Ezt az aurát Ottlik 
könyve tehát most Esterházy kézírása által kapja 
meg; a kézírás ilyen értelemben szakrális gesztus 
és egyben ironikus kifordítása, egy ilyen gesztus 
lehetségességének megkérd őjelezése a szekulari-
zált és tökéletesen immanens világban — 1982-ben. 

A kódexszé változtatás gesztusában az eredet- és 
eredeti-keresés munkál. Minden eredeti szöveg mint 
eredet bizonyos értelemben utolérhetetlen, nemcsak 
az ismételhetetlenség értelmében — melyet Ester-
házy másolata éppenséggel kétértelm űvé tesz —, ha-
nem a megföllebbezhetetlenség értelmében. Erede-
tünk, nyilván önmegerősítésünknek van rá szüksé-
ge, mindig utolérhetetlen is. Az utolérhetetlenség 
egyben iskolajáték, annak az elismerése, hogy egy 
könyv szóról szóra történ ő  lemásolásából annyit le-
het tanulni, mintha évekig íróiskolába vagy regény-
elemző  tanfolyarnra járt volna a másoló . A gesztus-
nak mégsem a haszna a fontos , hanem a jelentése, 
a mondandója : látvánnyá válik, sőt m űtárggyá, de 
nem monologikus - múzeumi darabbá , hanem eleve 
párbeszédes, dinamikus természet ű  kulturális tény-
nyé. Valaki , egy író , egy másik író szövegét lát-
vánnyá másolja. 

A másolás gesztusának értelme, jelentése továb-
bá az, hogy valaki az Iskola a határon cím ű  re-
gényt napi imaként , aktív felmondással ( másolással) 
vezeklés, penitencia tárgyává teszi. Az áhitatot ma-
terializálja. Függetlenül e fogalmak és gyakorla-
tok konkrét vallási funkciójától. A regény lemáso-
lása: gyakorlatozás , a legsúlyosabb és legmateriá-
lisabb értelemben: tevékenykedés. Így a napi imád-
ság és az elégtétel -szolgáltatás szerepét betöltve 
fölveszi jelentéskörébe a hálaadás és a hódolat 
fogalmait is. Végül a követés, az imitatio aktu-
sához jut el. A követés, szóról szóra, amir ő l tudjuk: 
képtelenség, lehetetlenség (mind felszíni, mind mély 
jelentésárnyalatában ) — primitív , naturális eljárás- 



ként jelenik meg, s így azonnal rá is mutat ironikusan 
az imitatio csődjére: a követhetetlenségre. Holott 
első  látásra ennél dogmatikusabb citatológia már el 
sem képzelhet ő ; egyszersmind az is igaz, hogy egy 
szent szöveg fennmaradásának valódi biztosítéka 
nem az újraolvasása, hanem a lemásolása. Így két 
lehetőség adódik: vagy a bet űje, vagy a szelleme. A 
gobelinszövő  mintha a betűt választotta volna, óva-
kodván az értelmezéstő l. Ámde éppen azáltal, hogy 
olvashatatlan látványt hoz létre, oly betűhalmaz, 
mely betű  mivoltában alig fölismerhet ő , s mint ilyen 
megsemmisíti a regény olvashatóságát, mégiscsak 
a mű  szelleméhez jut el, egyfajta értelmezést nyújt: 
egy lineáris m ű  belső  ritmikáját, epikai hullámzását, 
tempóit egyidej ű , függönyszer ű  képben fedi és idézi 
fel. Ironikus elem itt is van: a legdogmatikusabb 
citatológia nem újraalkotáshoz, hanem olvashatat-
lansághoz vezet. Igy válik csak igazán abszurddá 
a követés ethosza: a vezekl ő  imitációs gyakorlat 
révén, szóról szóra követve a m űvet — fekete gu-
banc, pontosabban egy szürkésfekete, talányos 
szőttes születik: a regény megismételhetetlen. Vi-
gasz nincs, hacsak az nem, hogy a gubanc sem 
követhető . Megfejthetetlen, kibet űzhetetlen corpus 
hermeticumot látunk, amirő l közben tudható, hogy 
virtuálisan egy csaknem ötszáz oldalas értelmes ma-
gyar szöveget rejt magában, mely egyben a lehet ő  
legnaturálisabban azonos önmagával, mert valóban 
tartalmazza a könyv szövegét. Valóságosan azon-
ban, a titkos iratokkal ellentétben, a látható, de titkos 
jeleknek semmífélet feloldását nem tartalmazza, és 
nem is ígér ilyet. Minthogy a titkos jelszer űség csu-
pán a gesztusban van, a papírlapon „olvasható" ele-
mek semmiféle jelrendszernek sem részei. Titkos-
irat-természetét, mely „fohász"-sorozat által szüle-
tett, az hitelesíti, hogy a könyv els ő  mondata jól 
kiolvasható a függönyszer ű  látvány tetején (mert 
hiszen a regény kiírt címe önmagában még nem ele-
gendő  ahhoz, hogy higgyünk neki), valamint az utol-
só két szó a papír kétharmada körül, ahol a másolás 
feltehetően véget ért: „takarékosan végigszívtuk". 
A hitelesítés gesztusa itt, a középkorral ellentétben, 
természetesen parodikus értelmet nyer. Nincs és 
nem volt soha hiteles — vagyis egyetlen, változtat-
hatatlan — ősszöveg, csupán szöveghasználat volt 
és van. Esterházy használja Ottlik nyelvét, méghoz-
zá a nyelvi konverzió ( irodalomból képz őművészet-
be) aktusán keresztül. 

3. Új tárgy jön létre, az eredetit ő l gyökeresen külön-
böző . Egész tárgyi mivoltában radikálisan nem ha-
sonlít, miközben titkosan és ellen ő rizhetetlenül (hi-
szen a kontroll lehetősége, a két említett esett ő l elte-
kintve, eleve el van fedve) szóról szóra követi, és 
egyetlen papírra s ű ríti a regényt. Esterházy az imita-
tio eretnek formáját választotta (mi mást is tehetne 
bárki): az értelmes mondatok fekete-szürke anyag-
gá sodortatnak-göngyöltetnek, más lesz belő lük. 
Ugyanaz, és tökéletesen különböz ő . Tárgyi mivoltá-
ban különbözik, tartalmában nem; ámde ez a tarta-
lom csak egy másik tárgyból, az eredetib ő l olvasha-
tó ki. Aszövő-másoló szerzetes a sz őttes egyidej ű -
ségébe merevíti ki a szukcesszív, szóbeli alkotást; 
látvánnyá emeli, alakítja, egyúttal olvashatatlanná 
torzítja. Sőt, ezáltal új értelmet is ad neki, mely nyil-
ván nem egészen idegen az Ottlik-m ű  formaeszmé-
jétő l, lévén fogható, simítható, nézhet ő ; egyetlen 
tárgypillanattá, látomássá formálja át a folyamatos, 
verbális látomást. 

A rajzolat mint látvány: világos és szépséges, amit 
magában rejt, az viszont itt — olvashatatlan. Értelme: 
hogy amit és ahogyan az utód lemásol, az olvasha-
tatlanná válik a keze alatt, a keze által. Tehát a mű  
mélyérte/m űm utánozhatatlannak ítéltetik, utánzá-
sa, leképezése révén. A gesztusban nyomatékkal 
esik latba, hogy utódról van szó, követő rő l, hű  s 
(betű)hív olvasóról; az olvasás maga követés, ha 
lazább is a másolásnál. Ennyiben a másolás gesztu-
sa szintúgy konstatálás: a távolságé. Azé a távol-
ságé, melyben e regény m űtárgyként jelenik meg, s 
melyben jelenés egyáltalán sikerülhet. Vagyis: ha 
tetszik, ha nem, valamiképpen már tradíció, tehát 
kővü/et is. Ennyiben jogos a nagyon szerényen 
gunyoros és konstatáló-tanító alcím: —bevezetés 
a szépirodalomba —. Ez nemcsak a gobelinszöv ő  
másik, hosszabb ideje készül ő  alkotására utal, ha-
nem mellékes, csöndes végítélet is 23 év iro-
dalomkritikája és értékrendje (Ottlik regénye 1959-
ben jelent meg) fölött. Semmiképpen sem szentesí-
tése azonban e tradíciónak (szent szöveg ide vagy 
oda), csupán hagyomány mivoltának nyomatékos le-
szögezése, konstatálása. Viszony a tradícióhoz és 
ítélet önmagunk felett ez a sz őttes, 1982-ben, a 
közben és az előtt évtizedében. A másoló háttal 
áll elő re, kissé emlékeztetve — ha nem is emlékezve 
— ama történelem-angyalra, aki ezúttal 1959-et nézi 
(a megjelenés évét), mely az után éveinek egyike, 
és 1943-at nézi (a regény írásának kezdetét), az 
előtt és a közben évei közül valót. (És másol —
elő re.) 

Nyitott m űtárgyról van szó, mely egészében véve 
idézet, betét, részlet, töredék egy hosszú bevezetés-
bő l, tanulási folyamatból, de mindez csak aszóról 
szóra követés (lásd a gyermekkori szótagoló-ma-
goló-pad fölé hajoló olvasást), és végeredménye: az 
olvashatatlanság által válik — tanulsággá. Ennyiben 
a gyakorlatozás, a szövő  eljárás ítélet önmagunk, 
késő iek fölött. Létrejött egy képz őművészeti m ű -
tárgy, melynek egy regényszöveg olvashatatlanná 
másolása — a témája. Témája az a m űvelet, melynek 
eredménye egy olvashatatlan, szép látvány. Nem 
hiányzik ebből a gúnyos identifikáció mozzanata 
sem: Iám, Iám, mondja öntelten e papírlap, én is 
vagyok olyan, mint „te", én is képes vagyok a tel-
jesítményre; igen ám, mondja tovább az öntelt, mind-
járt öngúnyba fordítva át a rekordot: de nem arra 
a teljesítményre, amelynek a végén nyugalommal 
telten leírható: „takarékosan végigszívtuk". Csupán 
a bravúr követésére van mód. A kés ő i utód csak arra 
a rekordra képes (mert látható, Esterházy rekord-
szerű  eljárásában van valami verseng ő  emlékezte-
tés Ottlikra, a versenyz ő re, egyáltalán, mindkettejük 
sportos alkatára), mely még titkosabbá teszi ezt a 
rejtélyes szöveganyagot. Mert igaz ugyan, hogy ezt 
a teljességet, ezt a szabadságot, ezt a ragyogást, 
ezt az értelmes tagoltságot (Iskola a határon) nem 
tudja a késő i utód, viszont tudja a hasonlíthatatlan 
ritmikai szépséget, az átfordítást, a paródiát, az 
intarziát, a nyelv új tehet őségeit. Bizony: a verseny 
akcentusa egyáltalán nem hiányzik err ő l a gobelin-
rő l, mely elsősorban nem másolat, bár másolás szül-
te, hanem más. 

Látványra adatott m ű  ez, melyben nem fogalma-
zódnak szavak, hanem szöveg el őtti árnyalatok. 
Mert az első  látásra egyhangúnak látszó, hatalmas, 
szürkésfekete, négyszöglet ű  pacni: árnyalatok soka-
ságából áll, azok strukturálják, egy bizonyos nem 342 



figurális ritmust érzékeltetve. Egyáltalán nem tago-
latlan, nem kompozíció nélküli, még akkor sem, ha a 
megszerkesztettség hatása önkéntelen, nyilván nem 
tervezett. Kompozíciója a talált tárgy spontán szer-
vezettségében van. Szürke, fehéres, fekete átmene-
tek szériaszerű  láncai hullámzanak végig a papírla-
pon. Hullámokban, lágymeleg esőfüggönyökben ha-
lad lefelé, fölfelé és keresztbe ez a „regény-gobelin". 
Ezekbő l áll össze a függöny anyaga. S ez a függöny-
szerű  látvány újféle aurát adományoz Ottlik regé-
nyének. Már első  látásra is a függönyt, az elfed ő  és a 
leleplező , mélyen jelképes anyagot pillantjuk meg. A 
tradíció felfedése és felfedezése (a függöny elhúzá-
sa) egyben elfedése és elfüggönyözése is (a leplek 
összerántása). Egyetlen függöny-pillanatba (lát-
ványba) s ű rítés mint nyomatékos rámutatás, mely-
nek azonban a szöveg effektív olvashatatlansága 
az ára (elfedés). A tradíció mindig beszédes, evi-
dens és hallgatag, rejtélyes egyszerre. 

A képet átmenetek és hullámok jellemzik, amelyek 
az erősen vagy gyengéden megnyomott rostirón 
kezelésének ritmusát, hangulatváltásokat idéznek. 
Ilyen értelemben a szín- és árnyalatváltások sza-
bálytalan ritmushullámai mégis a rendkívül össze-
függő , szabályosan összeszövött látvány benyomá-
sát keltik: a színváltások és átmenetek árnyalatai 
egyfajta írói eljárásmódra rímelnek, arra, amely 
Ottlik fő  jellegzetességei közül való: hogy szövetet 
hoz létre szövegeiben, hallatlanul összevarrt anya-
got, mely azonban fekvés-, stílus- és hangváltások 
nyomát őrzi, a mindenkori elbeszél ő  lelki-indulati 
stb. lenyomatát. Nem lehet egyenletesen írni; igaz 
író talán nem is akarhatja. Így válaszol a gobelin 
a regényre. Sőt, úgy is mondható, hogy e gobelin: 
műkritika, elemzés az Ottlik-regény ritmusváltásai-
ról, időkezelésérő l. Látványt ad milyenségérő l, rönt-
genképet az Iskola a határon szervezetérő l, melyet 
megkísérel az egyidej űségben átvilágítani. Igen, itt a 
sötét négyszög tulajdonképpen átvilágítás, ami nem 
azt jelenti, hogy tárgyilag újat, többet tudunk meg 
a m ű rő l, hanem —éppen komoly és felületileg töké-
letesen értelmetlen hallgatásával — mást: látványt, 
látomást egy regény formavílágáról. Egyetlen konk-
rét példával élve: az Ottlik-m ű  közismert keretes-
ségére egyenes képi rím az Esterházy-gobelin négy-
szögletessége, illetve a fehér keret, mely befogja 
a szürkésfekete „szöveget". Ez a fehér keret nem 
üres (miként az egész gesztus sem az), hanem aura-
tikus: mindaz, amit az Iskola a határon formá-
járól és világáról mond Esterházy Péter eljárása, 
az a négy margón van, ott található — hallgatagon, 
befelé mutatva. 

Ha így nézzük, akkor az eddigi legpontosabb analí-
zis (valóban, aszóról szóra másolásnál pontosabb 
elemzés nem lehetséges, még ha ez maga elemzési 
lehetetlenség is), továbbá a leglátványosabb, a leg-
némábban beszédes értelmezés a m ű rő l. Az Ottlik-
regény elemzői és olvasói nyilván nem egyszer érez-
tek ellenállhatatlan vágyat, hogy róla beszélve és 
írva az egészet odamásolják a papírjukra, afüzetük-
be, vagy pedig kigöngyölítsék, mint egy titokzatos 
papirusztekercset a beszélget ő  társaság Iába elé, 
kör és körök közepére. Érezték továbbá azt, hogy 
ezen kívül legfeljebb vele hallgatni lehet, mélyen, 
nyugodtan, derűs szabadsággal. Es elcsöndesedni. 
Két ellentétes reagálás ez: vagy az egészet lemásol- 
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hallgatni róla. A két szélsőség az igazán jelent ős 
művek befogadására jellemz ő  magatartás: mert ami-
ben minden megvan, arról mit lehet még mondani. 
Beszéljen ő ... 

A látvánnyá tétel gesztusa: a kinyitás, a „nép-
szerűsítés", az ajánlás, a közérthet ővé és a látható-
vá tétel vágya, még akkor is, ha ezt a sötét gobelint 
nézve megállapításunk agyrémnek t űnik is. Hiszen 
mi volna érthető  belő le? Azzal sem áltathatjuk ma-
gunkat, hogy a néző , a látvány ritmusa által ráhango-
lódhat a könyvre. Mégis, a gesztusban, mint a re-
gény értelmezésében, minden leírt szöveg ősi 
vágya, kívánsága transzponálódik: önnön börtöné-
bő l való szabadulás. Ezt a kívánságot most a gobelin 
vállalta át. Nem idegen t ő le a kommerszebb, a mo-
dernebb jelentés sem: képregénnyé vált, s őt lepo-
rellóvá a keze alatt a szöveg (lásd és vesd össze: a 
papirusztekercs kigöngyölítése). 

Esterházy gobelinje gátlástalan gesztus is, mely-
ben azonban a szabadon kezelés, a modell utáni 
szabadkézi rajzolás szabadsága szunnyad. Gátlás-
talansága abban áll, hogy megengedi magának: azt 
csináljon vele, amit akar (miközben persze h űséggel 
követi), élete és keze munkája részének tekintse, 
mely beilleszthető , belefoglalható egy utód, egy „ür-
ge" tevékenységei közé. A mélységes rend, s őt asz-
kézis gesztusa is tehát, hiszen gátlástalansága any-
nyit tesz, hogy szabadon lemásolhatja, szóról szóra, 
szabadon elhatározhatja, hogy szóról szóra követi. A 
rendre utal a már említett „takarékosan végigszív-
tuk" kiírása a lap szélére, valahol a papír kéthar-
madánál, ezzel is bizonyítva, hogy ott ér véget a má-
solás, vagyis valóban lemásolta. Nem a lap aljára 
írta ki, hiszen így mindent elrontott volna és gyanút 
keltett volna. Jelentése továbbá: hogy takarékosan 
végigmásolta. Elvégezte. Amit lehetett, megtett. 
Szabadsága: gátlástalansága tehát egy egészen 
keskeny sávra korlátozódik, ami persze kiszélesedik, 
midőn egymásra ír „tízezer" mondatot, körülbelül 
annyit, ahány lelke van Medve Gábornak. 

A gobelin annak az evidenciának a kinyilvánítása, 
hogy ez a regény, az Ottlik Gézáé, méltó arra, hogy 
másolása útján az írás legmélyebb titkaiig hatoljunk, 
és annak, hogy ez a gobelin, az Esterházy Péteré, 
méltó arra, hogy látvánnyá szövődjenek a szavak, a 
mondatok. Amennyire ima, mint minden igazi talált 
tárgy, annyira oda-adás. Egyetlen lapon. 

1982. május június 



p. nagy 
istván 

görögdinnye 
édes 
levében 

Olvastam Richard Brautigan Görögdinnye édes le-
vében c. m űvét. Önmegszólító próza, gondolom... 
Aztán sokáig nem gondolkodom miném űségérő l, 
teszem azt, amit éppen tennem kell, ráakadok az 
egyik irodalmi folyóiratban Esterházy új kisregényé-
re, Orkény hátramaradt írásait, Bólya Péter regény-
szemelvényeit olvasom. A próza áramlása szakadat-
lan, a „próza iszkol" (Esterházy), valamely kényszer 
erejének engedve a parton túlra siklik, beszéd és 
hallgatás törésvonalára, közöttes létbe, ahonnan 
vétetett, ahol tényleg nem lehet az embert ni g 
kimintázni. A fogantatás gesztusa ismétl ődik: a tojás 
mítosza. A Nagy Fehér Tojás (még minden organi-
kus, nincs kettéhasadottság; ez maga a fennkölt 
totalitás) berobban a létbe. (Valahonnét belépünk 
ebbe a világba.) A Nagy Fehér Tojáson a lét ábrája. 
(Kezdetleges verssorok. Rárímelnek az örökkévaló-
ságra.) Az idők zajlása formálta meteor-töménnyé 
a héját, amely mögött az élet még satnya, mintegy 
parodizálja a jóval későbbi unikumot. 

Így ma a próza is. Részletrealizmusával, felsza-
badultságával a már elveszített, de még birtokba 
nem vett világ határpontján leledzik, iszkolna egy-
szerre több irányba is, de sohasem egyazon nyo-
mon, nem a szabályteremtés (a pálya még nem 
kiszabott) hajtóereje sodorja, de állandó nyomozásra 
kárhoztatott, szétágazó szálakat próbál összefogni, 
egybeszőni, de „a szövet mindig felfeslik valahol". 
Valami véglegesen eltörölte az id ő  cezúráit, az id ő -
síkok felcserél ődtek, az elbeszél ő i szellem kiiktató-
dik, s átpalántálódik más, néha idióták tudatába (A 
hang és a téboly), egy kávéscsészébő l az emlé-
kezés Nyugtalansága kél ki, orron fricskáz, és —
vége van. Nincs világmagyarázat. Nincs leírás. Van 

kezdet, közép és vég. Nem az ábrázolás teljessége. 
Két fedőlap között végzetesen megpecsétel ődöt:, 
kinyomtatott szöveg. Mert — nagykép űen fogalmazva 
— próza az, amit kinyomtatnak. Ha ez szabálytalan 
— mondja a bölcs írnok —, hát akkor én fütyülök 
a szabályra. Elvégre a regény nem önt őforma. 

A „komplex elemzések" a partikularitások meglehe-
tősen széles skáláján mozognak. A kritikászok néha 
vérfertőző  szérumot fecskendeznek a M ű  testébe, 
cián-körítéssel, enyhén párolva tálalják a mindenkori 
irodalom asztalán. Es módfelett „szapulják a böl-
cseket".Elvetélt nők magzatvizét spriccelik szerte-
szét. Túlságosan is prostituálódtak ahhoz, hogy újra-
szüljék a M űvet, de ahhoz is aluszékonyak, hogy a 
régire egy újat álmodjanak rá. Túl nehéz kolonc a 
tájon, mondják. Majd elfedi vastagon a rom. 

Újraolvastam az ifjabb amerikai prózaírók nemze-
dékéhez tartozó Brautigan játékos, olykor iróniába, 
groteszkbe hajló kisregényét. Itt görögdinnye édes 
levében múlik az élet. Itt mesepókok merülnek csak. 
Görögdinnyeföldek nyújtóznak az arany napfényben, 
a vasszürke éjszakákat cukrozott pisztrángolajú 
lámpások sugárívei pásztázzák. Ez KIThALAIom. 

Min is fintorog Brautigan már-már halálosan komo-
lyan? Mi máson, ha nem a fogyasztói társadalmon, 
a nagyfokú anyagiasodáson, elveszített identitás-
tudatunkon, amit a gazdaság nagyfokú serkentésé-
vel szeretnénk úgy-ahogy visszanyerni, a perma-
nens háborúskodásokon? Fintorog rajta — állapí-
tom meg tudálékosan —, de nem támadja. A szerz ő  
azt akarja mondani... Abbahagyom. Sziklafalba 
vájt bélcsatorna öblében érzem magam, bársonyos 
homályban. Jöhet a mélyfúró, magzatvíz, mondha-
tom a szentenciát. 

[Mondhatnám én is, hogy az esszé „a hazudozás 
műfaja" (Sebők Z.), nem megmerevedett igazságo-
kat tárol, hanem állítólagos tárgyától messze elru-
gaszkodik, annak ürügyén beszél másról, szinte 
megfeledkezik róla. Az esszé: a világ, alulnézetb ő l. 
Ez most esszé. Tárgya: Görögdinnye édes levében. 
Elmondok egy történetet... 

Vagy leült, vagy fölállt — de föl, ténylegesen is 
fölállt a nádfonatú székre —, egy-egy összecsapás 
szünetében a légiharc esetleges kimeneteléről 
beszélt, az íratlan harcszabályzat érvénybetartásá-
ról. Az egyikük nem tudott felszállni. Mintha őt nem 
is érdekelné az egész balhé, behúzta szárnyait, 
megroggyanva lapított az egyik átlósan lejtő  gerenda 
tövében. ,Repülésre alkalmatlan' — jegyezte meg 
szakszerűen Subi —, ,műszaki hibája van. Majd 
előkaparom.' — Ezzel az egyik végén kihegyezett 
bottal irritálni kezdte a ,disszidáltat': csőrét ütögette, 
tollát borzolta. A padlón veszteglő  madár pár centi-
métert topogott előre, de ott újra lelapította a farkát, 
mintha súlyzókkal egyensúlyozna. Ekkor Subi egy 
váratlan mozdulattal a hátára ford[totta, a bot hegyét 
keményen a madár bögyének szegezve. Jól bevált 
módszer ez: a madár (alaktalan tollcsomó) egy ideig 
fetreng, vergődik, miközben fokozatosan elveszti 
helyismeretét, s megszabadulva — már madár-ösz-
tönére hagyatkozva — egy hirtelen rebbenéssel a vi-
lágosság felé röppen, nekiütközik az üvegnek..." 
Ennyi a történet, tónusadó kocka.] 

Egyesek szerint Spiró György, magyarországi író, 
egy klasszikus regényt írt. De így van-e? 344 
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a beolvadás hamis dilemmaköre, tehát a jugoszláv 
és a magyar kultúrában való participáció alapkér-
dései. Autonóm-e vagy sem a vajdasági kultúra? 
Továbbá: hogyan létrehozni egy autonóm vajdasági 
kultúrát? A vidékies kultúrklíma elmaradhatatlan ve-
lejárói: „a tulajdon kultúrhagyomány révületébe 
vesző  regionalizmus", „a sekélyes és dilettáns folk-
lórkultusz", „a talajszintű  gondolati realizmus mint az 
intellektualizmus vidékies tagadása", „begubózás 
az anyanyelvű  műveltségbe, a kitekintés formális, 
felszínes recenziós igényével". 1945 után mindez 
párosult az akkori id ők szocrealista, traktorkölté-
szetes szellemével, a kötelez ő  ideológiai szintag-
mák parancsuralmával, a dogmatizmus diktatórikus 
világnézetével, valamint a politikai konformizmus 
vajdasági alakváltozataival. Amikor, a hatvanas évek 
elején, a symposionisták színre léptek, már elhang-
zott B. Szabó nevezetesen dramatikus, az egész 
kultúránk tartópilléreit megrenget ő  apellációja (Le-
maradunk), és úgyszintén megtörtént már a szocrea-
lizmus, a dogmatikus irodalom és kultúrhagyomány 
elmarasztalása is..., így a symposionisták ezeket a 
szellemi mozgásokat „csupán" továbbvihették. 
Csakhogy: mindez azzal a nagyon is lényeges meg-
szorítással érvényes, hogy a symposionisták voltak 
azok, akik a legmélyebben végiggondolták az anti-
sztálinizmus és az antiprovincializmus szükségessé-
gét, nehézségeit és lehetőségeit. Bosnyák István 
ezen könyveibő l világosan kit űnik, hogy a legna-
gyobb meg nem értés és tévedés lenne a symposi-
onisták irányulását és világlátását az antiprovincia-
lizmus platformjára egyszer űsíteni, itt sokkal inkább 
a már létező  folyamatok átpolitizálásáról kell be-
szélnönk. Másrészt az antisztálinizmus nem maradt 
csak deklaratív szinten, a sztálini állam és $rt-
rendszer represszióinak emlékezetes leírásai és el 
méleti taglalásai mellett még a neosztálinizmus je-
lenségeinek feltárása is napirendre került. A sympo-
sionista gondolkodás mindenkori nóvuma annak tu-
datosítása, hogy a kisebbségi szellemet sugárzó, 
„lemaradó" vajdasági kultúra sarkalatos támpont-
jainak módszeres és következetes és nem utolsó-
sorban hatékony bírálata csak egy baloldali radikális 
közgondolkodás értékrendjének kidolgozásával lehet-
séges. A feljebb idézett levélb ő l kiviláglik, hogy e 
baloldali radikalizmus perdönt ő  jegye a tevékeny 
másság, a folytonos transzcendencia gyakorlása 
„valamennyi honi írásműfajunkban egyaránt". 
„ A vajdasági ég alatt egy sajátságos etikai köz-
gondolkodás is körvonalazódott ily módon az elmúlt 
két évtizedben, s nemcsak egy megújult szellemi-
ségű  irodalom. S noha nincs annyi tapintható, külön-
álló bizonysága, mint az újszellemiség ű  esztétikum-
nak, megújhodott etikánk is létezik,  van."  Gondoljuk 
csak meg: a vajdasági kultúratmoszféra egy „saját-
ságos" terméke, az egzisztenciális dilemmák és a 
pragmatikus érdekhajhászások környezetében, a 
ma is igencsak m űködő  teóriaellenesség, amely a 
prakticista laposságok szellemének megfelel ően ered-
ményesen gátolta egy nemzetiségi szituáció kritikai 
átgondolását. A symposionisták radikális orientáció-
ja a pragmatikus ideológia dominanciájával szegült 
szembe, s ez egyet jelentett azon meggy őződés 
megfogalmazásával, hogy az új etikai közgondolko-
dás kidolgozása csak a baloldali elméletek közve-
títésével lehetséges. Egy tüzetes elemzés, amely-
nek persze híján vagyunk, kimutathatná a folyó-
iratban található baloldaliság teoretikus „nyomait", 
emlékeztetek arra, hogy például az els ő  szám már 
Lukács György Taktika és etika című  írását közölte, 

Bosnyák István könyve, a Szóakció  II.  a jugoszláviai 
magyar baloldal eszmetörténetének azon periódusát 
világítja meg, melyet az Úi Symposion tevékenysé- 
ge fémjelzett. Igy ez.a könyv mindenképpen szerves 
folytatása a Szóakció /. -nek; a cél a vajdasági 
baloldali hagyomány útjának rekonstrukciója, amely 
a szerző  tézisei szerint az Uj Symposion baloldali 
radikalizmusában csúcsosodott ki. Az el őző  kötettel 
ellentétben, ahol a „tevékeny másság" hagyomány- 
történetét és el őzményeit taglalja, Bosnyák István 
ezúttal „nemzedékére" vonatkozó gondc" 'tait gy ű jti 
össze és rendszerezi; itt olyan írásokrói .3n szó, 
melyeket nem a visszapillantás, hanem az aktív 
részvétel hozott létre, egyszóval ezek az írások 
a szerző  immáron húsz éven keresztül gyakorolt 
symposionista önreflexióinak dokumentumai. Szer- 
zőnk azon kevesek egyike, akik a Symposion tevé- 
kenységét a diszkontinuitás és kontinuitás dialektiká- 
jának fényében vizsgálják, hiszen a hatvanas évek 
kritikai radikalizmusának erupciójában nemcsak az 
egyébként valóban létez ő  hagyománytagadást, de a 
„tevékeny másság", a szóakciós orientáció tradí- 
ciójának továbbvitelét is látja. Hadd idézzek most 
abból az 1980-ban í ródott leveléb ő l, amely volta- 
képpen reprezentálja világlátását: „Húsz éve múlott 
immár, hogy szakadatlanul — transzcendá/unk. Azaz: 
át-átnézünk az adott határvonalain. A lehetséges 
még-nem adott irányában. Kőzírásban, versben, re- 
gényben, társadalom-tudományi publicisztikában, 
antipozitivista műbírálatban, valamennyi jelentősebb 
honi lrásműfajunkban egyaránt. Nem annyira elmé- 
leti síkon, mint inkább gyakorlatilag: kevésbé progra- 
matikusan, inkább praktikusan." Melyek is e transz- 
cendencia gyökerei és megvalósulási módozatai? A 
vajdasági kultúra ős-problémái köztudomásúlag a 
kisebbségi ideológiához hozzárendel ődő  provinciális 
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s effajta írások találhatóak a folyóirat többi szá-
mában is. Ezenkívül figyelembe kell venni azt a 
hatást  is,  amelyet Lukács György és Sinkó Ervin 
egész opusa gyakorolt a symposionistákra — gon-
doljunk csak az irodalmi partizánság stratégiájának 
érvényesítésére, vagy a sinkói disszidens öntudat és 
etikai életvitel recepciójára. A symposionistákat a 
marxizmus reneszánszának szelleme ihlette, az ere-
deti marxizmushoz való visszatérés koncepciója, a 
gyakorlati filozófia, a „cselekv ő  ember" rehabilitá-
ciója. Mindebbő l talán kiviláglik, hogy ez a szenzi-
bilitás osztozott a hatvanas évek baloldali orientáció-
inak reményeiben, sorsában. 

A symposionisták a honi kultúra megújhodását 
nemcsak a felújított irodalmi programok vezérelvei-
tő l, hanem éppenséggel egy baloldali közgondolko-
dás kialakulásától várták, melynek lényeges elemei 
tehát elméleti jelleg űek. Ezzel még egy jelentős 
lépés történt: az impresszionista reflexivitás, a rész-
letek, hangulatok, az illanékony dolgok formába ön-
tésének stratégiája helyébe a társadalmi totalitás, 
az egészet megragadás programja került. A sympo-
sionisták a totális életgyakorlat kritikai ethoszát 
csempészték a pannón tájba, a mindennapi élet össz 
pórusaira kiterjed ő  radikalizmust. Vidékünkön els ő  
ízben játszódott le a jugoszláv kultúra aktív recep-
ciója. A symposionista törekvések egyébként pár-
huzamosak azokkal a folyamatokkal, amelyek a bal-
ratolódás eredményeként alakultak ki a jugoszláv 
kultúrában (és Európában). Ennek az „ékverésnek" 
ismérve kezdett ő l fogva a hatékony jelenlét a korai 
önigazgatás dinamikájában, totális participáció a 
jugoszláv társadalomban. Ha azt mondom, hogy a 
symposionisták, kilépve a .,,kitekintés formális, fel-
színes, recenziós igényének" bűvkörébő l, először 
teremtették meg a jugoszláviai magyarság szuverén 
szenzibilitású kultúráját, akkor arra is gondolok, 
hogy vannak olyan kérdések, melyeket éppen a 
symposionisták tettek fel eredeti módon a jugoszláv 
és a magyar kultúrának: például a baloldali gyakorlat 
lehetőségei és módozatai a nemzetiségi lét keretei 
között, a forradalmiság mindig aktuális veszélye, a 
konszolidáció feltárása, a magyar kultúrában akko-
riban még agyonhallgatott avantgarde jogosultsága 
stb. stb. 

Ismétlem, Bosnyák István önreflexív írásai végigkí-
sérik a symposionista kísérletet, melynek csupán 
fontosabb mozzanatait villantottam fel. Így ezek 
az írások felidézik azokat a specifikus intézményi 
és kultúrpolitikai körülményeket, melyek jelen voltak 
a Symposion kialakulásakor, felidézik a hatvanas 
évek parázs összet űzéseit, mondjuk a Joáb-vitát, a 
szerző  nyílt párbeszédét Gál Lászlóval, vagy a het-
venes évek retrospektív gondolatait..., tehát a tevé-
keny másság intenzitását teszik közelivé. 

A Szóakció minden írása telít ődik Bosnyák István 
személyes hangú etikai pátoszával. Szubjektivitása 
akkor prezentálódik igazán, amikor a ,nemzedéki 
szellemiség" gondolatkörét az egyéni alkotások priz-
máján keresztül vizsgálja, s versben, regényben, 
értekező  prózában egyaránt a számára leginkább 
releváns kérdések jelenléte után kutat. Az a második 
rész legérdekesebb pillanata, amikor tárgyilagosan 
fejtégetí az „inkább a mű  technikai alapsejtjeire, 
atomjaira irányuló szenvedély" elemzési előnyeit, de 
ugyanakkor bevallja, hogy az ő  eszménye egy „em-
ber és életközpontúbb irodalomvizsgálat", amely 
megköveteli a kritikai alany individuális mivoltának 

teljes bevetését, azt a bizonyos kritikai ítéletet, 
mely a m űben az alkotó „életkőzegéhez való sajá-
tos, megismételhetetlen viszonyulását" keresi. Szer-
zőnk erkölcsi maximája a Krleža h ős, a „kifelé is 
ható" Niels Nielsen típusú értelmiségi, kinek modern 
kellékei a tanult remény szuverén szenzibilitása, a 
közösségi gyakorlat áhitata... , aki a fiatal Lukács 
egyik mondatában ismeri fel a nemzedéki mottót: 
„Mert kell, hogy egy helyen egészen tisztán lobogjon 
a láng." Ezeket az írásokat azonban nemcsak a 
szubjektív etika teszi életh űvé, hanem a hit és a 
kétely annyira sajátos együttes affirmációja, amely 
1917 elő legező  reményei mellé a tevékeny szkep-
szist helyezi. A szerző  egybefogott írásaival „nemze-
déki krónikát" kívánt létrehozni —szubjektív köz-
vetítéssel. Nos, ezen a ponton van vitám Bosnyák 
Istvánnal. A Szóakcióban lépten-nyomon találkoz-
hatunk a „nemzedéki kreációba" vetett hit megnyil-
vánulásaival, ami végs ő  soron azt eredményezi, 
hogy a szerző  alárendeli magát a szóakciós szel-
lemiséА  úgymond nemzedéki formáinak. Másutt 
(lásd: Uj Symposion, 200. szám) megfogalmaztam 
abbéli kételyemet, hogy a symposionisták nemzedé-
ket képeztek — erre tehát nem térek ki. A „nemzedéki 
krónika" megírásának lehet őségei ennélfogva, vé-
leményem szerint, igencsak megkérd őjelezhetők. A 
Symposion tevékenységének átgondolása felmele-
gíti annak a radikális baloldaliságnak és tevékeny 
másságnak világlátását, melyet ma túlságosan is 
kevés symposionista vall magáénak. Annyit tudunk, 
hogy az a radikalizmus, melyet a symposionisták 
reprezentáltak, nem folytatható — legalábbis nem 
azonos módon; mármóst a döntő  kérdés az, hogy 
mégis hogyan viszonyulunk a tevékeny másság 
ezen hagyományához, a megszüntetve-meg őrzés 
vagy a fölényes kézlegyintés szándékával. A sym-
posionistákra leselked ő  legnagyobb veszély kezdet-
tő l fogva — s ez már-már közhelyszámba megy —
a konszolidáció, vagyis a tevékeny másság kényel-
metlen gyakorlatának felcserélése az intézmények 
diktálta ideológia jóval kényelmesebb kompromisz-
szumaival. Bosnyák István többször is említett 
frappáns levelében a „régi" gondolatok túlhaladá-
sának eredményeként a radikalizmus kritériumainak 
újrafogalmazására törekszik. Jómagam is ennek az 
orientációnak vagyok híve; miszerint egy új radi-
kalizmus kidolgozása csupán a symposionista tevé-
keny másság kritikai recepciója révén lehetséges. 
Mondom ezt azokkal szemben, akik tagadják ezt a 
problémát, irrelevánsnak min ősítve azt, s ellent-
mondva mindazoknak, akik reflektálatlanul, a tétlen 
kívülállás fölényeskedő  pozíciójából, a valamikori 
Symposionra hivatkozva helytelenítik a jelenlegi 
törekvéseket. Következésképp: a Szóakció 11.-t nem 
nemzedéki krónikaként, hanem egy szubjektivitás 
életközegéhez való viszonyulásának termékeként 
fogom fel. A „Mert kell, hogy egy helyen egészen 
tisztán lobogjon a láng" kristálytiszta hite sokszor 
csak vágy maradt. Bosnyák István azonban szinte 
mindig a kollektivitást hangsúlyozza, s ennek tudom 
be azt a tényt, hogy rendkívül fontos glosszái — ame-
lyek ugyan nem mintaszer űek, ha a Symposion 
egész tevékenységét vesszük figyelembe, de ha azt 
a bizonyos szubjektivitást, akkor igen — kimaradtak 
a kötetből. Pedig ezek az írások a symposionista 
gondolkodás legradikálisabb vonulatát képviselhet-
ték volna: gondolok itt olyanokra, melyek a munka-
nélküliség, a nemzetiségi egzisztencia (pl. magyar 
nyelv használata) kérdéseivel, vagy a kultúra és 
árutermelés viszonylataival foqlalkoznak. 346 



A Szóakció II. tehát egy szubjektivitás radikaliz-
musának és illúzióinak története. Fontossága abban 
keresend ő , hogy újra kiemelte a Symposion bal-
oldaliságba való beágyazottságát, és egy új etikai 
közgondolkodásra való orientációját; tudniillik, az 
értelmezők nagy része a politikai elemeket kiiktatva 
elsiklik ezek felett. Nem tudom maradéktalanul he-
lyeselni a szerz ő  azon véleményét sem, melynek 
alapja azon gondolat, „hogy a dolgoknak megvan 

az az optimális távlatuk, amely egy radikális elem-
zéshez elengedhetetlenül és mindenkor szükséges. " 
Először is: a távolságtudat amennyire „optimális" 
lehet, ugyanannyira gátolhat is. Másodszor: a Sym-
posion tevékenységének ma is szokásos értelmezé-
se ellentmond ennek a gondolatnak. A Symposion 
Ugyanis bekerült az intézményes ideológiák áru-
forgalmába, veszélyelhárító mechanizmusaiba. Err ő l 
viszont nem hiszem, hogy serkenti az autentikus 
symposionista gondolkodás láttatását. 
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a 
„részjelenségek" 
költészete 

Nehezen szántam rá magamat, hogy verses kiad-
ványról írjak bírálatot, ui. nagyon hálátlan dolognak 
tartom kortárs költő  kötetét bírálgatni, lévén magam 
is költő . Ilyenkor szerinte elkerülhetetlen, hogy az 
ember ne a saját m űvészi céljait, költői programját 
kérje számon az övéével esetleg homlokegyenest 
ellenkező  költészettő l is. Hogy erre mégis vállalkoz-
tam, annak egyetlen magyarázata: tetszenek a szó-
ban forgó kötet versei! (Ennek ellenére az alábbiak-' 
ban igyekezni fogok kirekeszteni magamból „min-
den" szubjektivitást — noha Rémy de Gourmont sze-
rint a kritika talán a legszubjektívebb m űfaj — és 
lehető leg tárgyilagosan szólni Szügyi Zoltán Két part  
között két folyó' című  kiadványáról.) 

Még mielőtt a tárgyra térnék, meg kell állapí-
tanom, hogy Szügyit el őző  két kötete alapján befelé 
forduló költő i alkatnak ismertem meg, akit legkevés-
bé izgatott a társadalomban elfoglalt helyének kijelö-
lése: sajátos lelki tájakon „élte meg" m űvészi ka-
landját, benső  vívódásai képezték poézise tárgyát. 
Olyan lírai alkatnak tehát, aki — mint egyik kritikusa 
megállapította — „ még képes rácsodálkozni a költé-
szet olyan hagyományos motívumaira, mint virág, 
madár, folyó... ". Alkata, úgymond, érzelmi „felépíté-
sű", innen eredeztethető  verseinek emocionális töl-
tése is. Nem rejti nosztalgiáját a múlt, a szül őföld, a 
gyermekkor tovat űnő  világa után. Sorozatban buk-
kannak föl az emlékszeletkék, a kedves vagy ellen-
szenves tárgyak, a nagy csavargások mozaiktöredé-
kei stb. A szorongás és a kiszolgáltatottság érzetei-
nek „létfontosságú" hely jutott költ ői szemléletében. 
Ezek megjelenítését azonban nem mindig sikerült hi-
telesen realizálnia. Baj volt sokszor a költ ő i szava-
hihetőséggel, versbeszéde id őnként elbizonytalano-
dott, a szövegeken a terjeng ősség lett úrrá, a hiteles 
érzelmeket pedig egyfajta anakronisztikus érzelg ős-
ség érvénytelenítette. 

A Két part között két folyó egyetlen ciklus 28 darabját 
tartalmazza és már küls ő  megjelenési formájában is 
egyfajta váltást jelez korábbi szemléletéhez képest. 
A Szombathy Bálint által tervezett, térképszer űen 
öšszeriajtogatott, újszer űen ható kiadvány megtöri a 
hagyományos könyvforma-szemléletet, fölfrissítve 
ezáltal könyvkiadásunk „vérkeringését" is. Szügyi 
ezúttal elkerülte korábbi köteteinek csapdáit és —
mint már jeleztem — nemcsak eddigi verstermésének 
jutott csúcspontjára, de vajdasági magyar költésze-
tünkértékei között is stabil helyet szorított magának. 

Annak az olvasónak, aki még a puszta természeti 
látvány megjelenítéséből is társadalmi vonatkozású 
összefüggéseket próbál meg kikövetkeztetni, Szügyi 
— mondhatni — panteisztikus világa idegenül hat. Mint 
fentebb már megjegyeztem, a Két_ part... költője 
előszeretettel fordult már korábbi köteteiben is a ter-
mészet tárgyai, jelenségei felé. Jelen kötetének ver-
sei szinte teljes egészében ilyen irányba orientálnak. 
A költő , holmiféle Robinsonként, „elvonul" a maga 
lakatlan szigetére, az Erd őbe, és itt gy űjtött/gyűjten-
dő  tapasztalatait transzponálja verssé. Virginia 
Woolf írja Robinson Crusoe-ról szólván: „a Termé-
szetről elmélkedik, a földekről, amelyeket » virág és fú 
ékesít, s tele vannak pompás erdőkkel''. " Szügyi is 
megteremti a maga robinzonádját, szimbolikus jelen-
téssel ruházza föl erdejét, hogy általa és azon belül 
fejthesse ki, juttathassa poétikailag érvényre világról 
kialakított/alkotott szemléletét. 

„s egyre inkább felismerem 
magunkban 
az elrontott vadállományt, 
magunkban, 
kiknek még 
a leghumánusabbnak mondott 
berlini hattyúnyak 
sem lehet eléggé 
irgalmas." 
(Szügyi Zoltán) 
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lucio fontana 

marthe wéry 

Szűgyitő l távol áll a cselekvés szándéka, ő  csupán 
szemlélődik, megfigyel, majd levonja önmaga és 
költészete számára a következtetéseket. Az erd őt 
az általános értelemben vett természettel egyenlíti 
ki. Panteizmusa nyilvánvaló, bár a természetet még-
sem glorifikálja túlságosan, nem emeli azt mindenek 
fölé. Sőt a civilizált világgal sem „szakítja" meg 
kapcsolatát, hiszen zarándokhelyére annak szellemi 
hordalékát is magával hurcolja. 

Költőnk jelen versciklusában „megtanult gondolkod-
ni". Nem hagyatkozik immár kizárólag versírói ösztö-
neire, hanem versét, versciklusát tudatosan építi, 
megszerkeszti azt. (Persze, ő  sem hagyhatja figyel-
men kívül F. Kermode megjegyzését, hogy még a 
legtudatosabban alkotó m űvészek is „mindig tudták, 
hogy a jó m űalkotásban közrejátszik a szerencsés 
véletlen is [a »kegyelem«, ha tetszik], és hogy nem-
igen tudják, mit is jelent, amit mondanak, amíg el 
nem mondták".) Nyelve letisztult, s őt a vadászati 
terminológia sikeres alkalmazásával specifikus ízt 
is kapott. Idézeteket, utalásokat épít be versszöve-
gébe. Központi helyet kapnak az antik kultúrára való 
utalások. Az emberiség m űvelődéstörténetének eme 
lényegi momentumát, a szellemi értékek csúcs-
pontjaként, mint végletet állítja szembe a másik 
véglettel: a tiszta természettel. A teljes ciklusra 
jellemző ekét pólus gyümölcsöző  konfrontálódása. 
Ez a szándékos ütköztetés-eggyéolvasztás már a 
sorozat els ő  versében szembet űnik. Itt az Erdőt a 
materialista kiindulópontú milétoszi iskola „arkhé"-
ival azonosítja. Az „arkhé" a milétoszi filozófusok-
nál azt a dologi princípiumot jelenti, mely a különbö-
ző  módon keletkező  és pusztuló dolgok alapja. Ezek 
a „víz", a „leveg ő ", a „tűz", a „föld". Sz űgyi ezen 
ősanyagokkal azonosítja az Erd őt, egyszersmind 
magát a Természetet, de ugyanakkor önmagát is. Az 
erdei. pacsirta „Tarkójáig nyúló szemsávja,/mint a 
szerelmes ölelések/nyomaként megmaradt szepl ő/ 
/Prax/te/ész knidoszi Aphroditéjének/egyik combján. " 

— szól, az egész ciklusra jellemz ően, egyik legszebb 
hasonlata. 

A természet szépségeinek és a kultúra „eredmé-
nyeinek" folytonos összehasonlításával azok szét-
választhatatlanságát akarja prezentálni, mintegy bi-
zonyítva, hogy az egyik vagy a másik „részjelensé-
geinek" szépségeit, értelmét, esetleg értelmetlenségét 
csak mindkettő  ismeretében fedezhetjük föl. Mikro-
realizmusa — amikor a legapróbb részletekig megfi-
gyel és rögzít valamit —külön fejezetet érdemelne. 
Különös érzékenységgel tükrözteti az erd ő , a termé-
szet pusztulásának képeit is. Bármekkora is a gyö-
nyör a természet virulásakor, az újjászületéshez a 
romlás is hozzátartozik, lehetetlen attól elválasztani, 
miként az életrő l sem választható le a halál képzete, 
így együtt alkotják az Egészet, így adott a teljesség. 

Ha összegezni akarnám írásom végén véleménye-
met, talán csak a mottóul választott kifogástalan és 
mély sorait kellene ismét idéznem, hogy újfent meg-
győződhessünk Sz űgyinek ebben a kötetben érvény-
re juttatott költő i értékeirő l. 
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Tóth Ferenc: Topolya és környéke nép-
balladái, Forum, Újvidék, 1981 

Tóth Ferenc lírikusi megnyilvánulásainak számos 
pregnáns darabját a népköltészeti m űfajok öntör-
vényű  kifejezésmódjai inspirálták. Balladaszeretete 
gyönyörű  műballadákat hozott létre, melyekb ől a 
Csontomiglan-csontodiglan cím ű  utolsó versesköte-
te tartalmazza a legteljesebb gy űjteményt. E nép-
költészeti m űfaj ihlető  hatása, á meg őrzés fontos-
sága és a folklórkutatás tudományos igénye hívta 
életre a Topolya és környéke népballadái cím ű  
kötetét. 

A szerző  váratlan halála folytán egy egészében le 
nem zárt kézirat került kiadásra, melyet szakmai 
szempontból Jung Károly gondozott. „A sajtó alá 
rendező  nem tudhatja, hogy iparkodása mennyiben 
találkozik a már meg nem kérdezhető  szerző  szán-
dékaival" —írja a kötet végén J.K. 

A torzóban maradt munkát mindenekel őtt egy foly-
tatást követelő  kezdeményezésnek kell tekintenünk. 
Borús Rózsa, Tomik Erika, Vass Éva és a kötet szer-
zője egy új „balladaterület" feltárására vállalkozott; 
gondos gyűjtőmunkájukkal a Topolya környéki em-
berek ajkán élő  kincseket jegyezték le. Az adattár 
közlésének nem titkolt szándéka, hogy Tóth Ferenc 
folklorista emlékének adózzon. Az elmúlás szomorú 
ténye így két irányból is hat ránk: megkerülhetetlen 
tény, hogy a szerző  halálával nagy veszteség érte 
a jugoszláviai magyar irodalmat és folklórkutatást; 
másfelő l a balladagyűjtéshez egyre nehezebb lesz 
adatközlőket találni, „fogy a nép, mint a  hold."  
(A fiatalok csak ritka kivétellel tanulnak balla-
dákat. Néhány általános iskolai rendezvényen még 
feltűnik olykor tehetséges balladaénekés néhány 
pedagógusunk jóvoltából, akiknek még szívügye 
e nemes hagyomány. De vajon mi lesz a sorsa 
annak a kisszámú fiatalnak, diáknak, akik fáradt-
ságot és időt vesznek, energiát nem kímélve megta-
nulnak néhány „gyöngyszemet"? Ugy t űnik, nincs 
fórum, amely állandó jelleggel támogatná az ilyen 

jelleg ű  pódiumtevékenységet. Napjainkban a balla-
datanulás igen ritka jelenség. A megcsalt férj cím ű  
ballada adatközlőjével folytatott beszélgetés is felveti 
ezt a problémát a könyvben: „— Megtanulta már 
valaki magától?/— Neeem. NEM SZERETIKA MOS-
TANIAK AZ ILYESMIT!" [102. old; a kiemelés ere-
deti]) 

A balladatanulás folyamatossága századunk elején 
megszakadt, megsz űntek azok a közösségi munka-
alkalmak, amelyek a hagyományozódásra módot ad-
tak. A Bevezetés szerint a gy űjtemény az első  
olyan vállalkozás, amely az észak-bácskai balla- 
datermés következetes gy űjtését és rendszerezését 
tűzte ki célul; a munka azonban a szerz ő/kutató 
halála miatt nem fejez ődött be. Pillanatnyilag igen 
kevés jel mutat arra, hogy mások vállalnák e környék 
kismonográfiájának elkészítését. 
A Bevezetés csak nagy vonásokban tartalmazza a 
további kutatásokra vonatkozó instrukciókat, a balla-
da megőrzésének társadalomtörténeti mozzanatait 
veszi számba. Rövid helytörténeti összefoglalót ad, 
majd néhány számadatot közöl a típusokra vonat-
kozólag: „A 27 típusba sorolható 87 ballada a Hun-
garológiai Intézet tervmunkálatainak keretében szer-
vezett gyűjtés eredményeként került felszínre 1975/ 
76-ban." Az új típusú balladákból lényegesen na-
gyobb számú példaanyagot találunk, mint a klasszi-
kus balladákból. 

A könyv további része nem megy túl a gy űjtés 
anyagának egyszer ű  publikálásán. Az általánosan 
elfogadott Vargyas-féle rendszer szerint történtek 
a besorolások. Rendszerbe foglalja a csonka válto-
zatokat is, igyekszik minden fellelhet ő  variánst szám-
ba venni. Elmaradt sajnos a kísér ő  tanulmány, a 
rendszerező  ismertető  és a balladák szövegét elem-
ző  jegyzet. A kiadványnak a meg ő rzés az els ődleges 
célja; azt bizonyítja, hogy viszonylag kis területen 
gazdag balladakincs él még. 

A felmerült akadály miatt a munka befejezése egy 
esetleges társszerz őre is hárulhatott volna, akinek 
a kutatás hálátlanabb, szakmai szempontból kevés-
bé népszerű  részét kellett volna elvégeznie, az 
ellenő rzést és utángy űjtést is. Való igaz, hogy „Egy 
egészében le nem zárt kézirat sajtó alá rendezése a 
leghálátlanabb feladatok egyike", de ugyanakkor 
a folytathatóság lehet őségeirő l, a kutatás további 
menetérő l, az eddigi gyűjtés eredményességér ő l és 
alaposságáról azért többet is elmondhatott volna egy 
terjedelmesebb utószó. 

Kónya Sándor készítette a dallamokkal foglal кozó 
értékes jegyzeteket, a dallamok lejegyzésén túl a 
népzenei apparátust is leírta. 

Kissé irodalmiasítva került lejegyzésre a balladák 
némelyike, nagyolt fonetikával, „a balladagyűjtők 
egy része a szövegek lejegyzésekor nem volt tekin-
tette/ a népköltési (folklór) alkotások kiadására 
vonatkozó szabályzatra." (J.K.) A balladaanyag jól 
tükrözi azt a szemléletet, hogy a népköltészetben a 
közösségen keresztül fogalmazza meg gondolatait 
az egyén, emiatt elválaszthatatlan is egyúttal attól 
az embercsoporttól, melynek közegében él. Az epi-
kus szál a mindenkori népköltés magaslatából nézi 
és ábrázolja a problémákat, ,a jelképes beszéd 
segítségével tartja a távolságot a nyers valóság és 
a költői szféra között." (Katona Imre) 350 



Szokatlanok a balladák után szerepl ő  rövid, válto-
zatos tartalmú beszélgetések az adatközl őkkel. Így, 
ebben a formában els ősorban illusztratív és/vagy tá-
jékoztató funkciójuk lehet. A gy űjtők által feltett 
kérdések a legkülönfélébbek: „— Kitől tanulta ezt 
a dalt?", „Miről is van szó ebben?' „Miért tetszik 
magának ez a nóta?", „Merre betyárkodott ez a 
Bogár Imre?", „Régi nóta lehet ez?", „Hol keletke-
zett ez a nóta?". Egy átgondoltan megszerkesz-
tett, azonos kérdéseket tartalmazó kérd ő ív meg-
könnyítette volna a gy ű jtők (és a tanulmány meg-
írójának) munkáját, mert a kérdésekre adott vá-
laszokból később értékes következtetéseket lehetett 
volna levonni a hagyományozódás folyamatáról, a 

gyűjtés körülményeiről, a balladák lokalizálhatósá-
gáról és még sok egyébrő l. Támpontot jelentett volna 
a szövegelemzéseknél is. A rögtönzött interjúk eset-
leges információkat tartalmaznak; néha értékes ada-
tokat, máskor inkább hangulati aláfestésül szol-
gálnak. 

Örvendetesen gyarapodnak azok a kiadványok, 
amelyek a nép ajkán él ő  hagyományokat, prózai 
vagy énekesformában hagyományozódó szövege-
ket óvják meg a feledést ő l. Tóth Ferenc könyve mel-
lett a meg őrzésnek újabb bizonyítékai láttak nap-
világot 1982-ben: Kovács Endre: Doroszló hiedelem-
világa és Lábadi Károly: Hold letette, nap felkapta. 
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A kötet első  három rövid verse még megáll a maga 
lábán szerény üzeneteivel. A Kör cím ű  költemény-
ben azután elkezd mutálni a költ ő  hangja. Az első  
két sor monologikus beszéde után kiszól a versb ő l 
az élethez: „Ha faggatsz élet, gőz az én beszé-
dem. " Majd újra visszatér a bels ő  beszédhez a g őz 
szó ünnepélyes megismétlésével kapva fel a fonalat, 
ami ártani nem árthat, hisz a költészetbe, tudva-
levő leg, az ismétlés ritmust „visz". Ilyképp letege-
ződve az élettel, a költő  most már bensőséges, 
egyetértő  hangulatban folytathatja tovább önnön — a 
modern képzetek tanúsága szerint mindenképpen —
elidegenült, tragikus létezésének „faggatását": „Gőz, 
majd csengő  permet./Tapogatva látok,/araszolva 
távolodom./Es akaratlan is magamra/zárom a kört./ 
Lassan, akár az éter, az illó,/szökik halmazállapo-
tom./Beolvaszt a föld,/a nyiroktüz ű  kohó. " Csakhogy 
az önnön körébe szorult, meghasonlott tudatnak 
nem illene hátravetett értelmezőkben („akár az éter, 
az illó"), narcisztikus jelzőkben („nyiroktüz ű  kohó') 
kéjelegni. Dehát hogy is lehetne lemondani róluk, mi-
kor olyan lenyűgözően irodalmiasak! A Tű nődés 
című  vers újabb meglepetésekkel szolgál. Agyafúrt 
metaforikus képpel kezdődik: „A kenyérbél lyuka-
csos felhő,/átáramlik rajtunk./Se eső, se villám. ” A 
gyerekversbe illő  humoros ötlet hirtelen talányos for-
dulatot vesz: „Dudvát hajtunk." S mire az olvasó 
beletörődne a változtathatatlanba, máris újból zavar-
ba ejtik: „Barázdába ereszkedünk,/jön a zápor.” A 
költő  meggondolta volna magát, és mégis záport fa-
csart a verseleji kenyérfelh őbő l? Vagy a dudvától 
kezdve új világ kezdődött, s két sor után igazán el-
felejthettük volna a régit? Avagy csupán a játék-
ösztönünk görcsölt be? De lépjünk tovább, hátha ki-
derül az igazság, hisz a költészet sokszor el ő re- és 
hátrautalások bonyolult hálózatát alakítja ki önma-
gában ... „Éremnyi petty, ha beolvadunk. Nem zsír." 
Az olvasó belátja, hogy az összefüggéshálózat fel-
fejtésének gyönyörére e kontextusban hiába vadá-
szik, annál is inkább, mert újabb kínok kezdik 
gyötörni: miért „nem zsír"? A vers azonban oda se 
néz, dallikázáshoz jött kedve: „Szalmából bekecs, 
tökből cipő./Kérő  tenyerem — serpenyő./Ha tüzem 
lenne. .. /Ó telihold-tepertő!" Mert mi mást is lehetne 
csinálni a gyermekkorral, mint visszasírni? A sze-
génységgel, mint megdicső íteni? S már nyakig is va-
gyunk a puszta tényektő l is csupa lírává váló morali-
zálásban: „Kutya hever az ugaron;/jön-e gyógyító 
fű,/mint a hűség ára,/ma naptámadatkor?'%(Hogy mi-
ért éppen „naptámadatkor" kellene a segítség, nem 
tudni.) „Hűségre, veszettségre/sörét az irgalom." 
Nincs igazság a földön, mormogná az olvasó, ha az 
utolsó két sor újbóli ijedt er őgyűjtésre nem kénysze-
rítené: „Oldalgó helykeresőkre/sohasincs tilalom." 
Hát kóbor kutyáról volt szó? Akkor miféle h űségrő l 
meditálunk? A végkövetkeztetés mindenesetre egy-
becseng: a vers záróakkordja és az olvasó vélemé-
nye szerint is keserű . 

Illyképp lassan megedződve már kevésbé hökke-
nünk meg az elkövetkező  verseken belüli stilisztikai, 
logikai, érzelmi pálfordulásokon, a p ő rén kivilágló 
laposságokon és sutaságokon, amelyeket nem lehet 
semmiféle áhitattal a sodró költői Iáz számlájára írni. 
A furcsállást kiváltó felemásságok alapja egy ellent-
mondás: a „modern" vágások mögött egy romanti-
kus rekvizitumoktól minduntalan ellágyuló lírai h ős 
bújik meg. Bizonyítják ezt az olyan csinosító kifeje-
zések, mint: „szavaim gyapja", „sok ajkú bánáti bo-
rok", „bősz cimborák", „haldokló hajdani otthon", 35~ 

Deák Ferenc: Kudarc, Forum, Újvidék, 
1982 

Deák Ferenc Kudarc cím ű  verskötete a gyanútlan-
ság hamvas pírjával ejti meg az olvasót. A gondos 
értelemmel megfelel ő  ciklusba terelgetett versek 
felhőtlen bizalommal kínálják magukat a világnak, 
és öntudatos serénykedésük közepette fel sem de-
reng bennük a gyanú, ami az olvasóban gyors felis-
meréssé válik: a könyvcím kerek perec kihirdeti a 
bennfoglaltak lényegét! 

Deák Ferenc nem haladt el csukott szemmel és be-
dugott füllel korunk költő i törekvései mellett. Téma-
választásai a létversek felé kacsingatnak, képalko-
tásában szófogadóan ássa a logikai láncszemek 
közé az árkokat, itt-ott aranysujtásos metaforákat 
hint el, szóredukciós m űveleteket végez, és bunkók-
ként meredező  szimplaságok mellett párolt intellek-
tuális képzetek vegyesboltját nyitja meg. E hetykén 
tomboló „költő i szabadság" a virtuóz teljesség kis 
planétáit szeretné létrehozni, de csak a teljes tanács-
talanságában ide-oda üt ődő  lírai én meghökkentő  
színváltásait tükrözi. Mert igaz ugyan, hogy a köl-
tőnek elvitathatatlan joga van a játékra, az illogikus 
bukfencekre, a szeszélyes különösségre, mindez 
azonban csak akkor ér el a m űvészet tartományaiba, 
ha egy összpontosító fegyelem és szigorú bels ő  
következetesség a látszólagos rendetlenséget a 
megszokottnál is magasabb rend ű  logikai szabályos-
ság szintjére emeli. 



„zöld lángú, asszonytitkú moha ”, „lányokkal csintalan 
táncot" stb. Az anakronizmusok fonala mentén 
egészen az olvasóval komázó, elvetélt, Pet őfi-kora-
beli versek bárgyú adomastílusáig kell hátrálnunk: 
„0, gyöngyökben, fodrokban/hívságon túli, csendes 
kárhozat,/maradj velem, míg borlelked/ostort bonto-
gat!/Sugár a végén jó rímem/hadd legyen,/s ha nem 
csattan is,/de fájjon égtelen!" 
A se füle, se farka bonyolítások, a szimplaságukban 
visszás moralizálások, bombasztikus etikai távlatok, 
a cifra folklorizálás, „szürrealista" beütések, bölcsel-
kedő  túlírások, képzavarok, banális közhelyek, er ő l-
tetett poentírozás, elképeszt ő  mellébeszélés tűzijá-
tékának egyedülálló élményét nyújtja ez a kis könyv. 
E világban tájékozódni képtelen elme ízlésficamait 
hallatlan távolságok befutása jellemzi. A Számadás 
vég nélkül cím ű  vers például bájos múlt század eleji 
képpel kezdődik: „Elült,/vagy ázott fészkén tűnődik 

az este./Ékeket rak ki/bonyolult égtájait szólongat-
va,/s hogy a temérdek felségjellel ne takarékoskod-
jék:/feltűzi önnön vállára a Tejutat,/gyalogvándorok 
Kis és Nagy Göncölét. " A leigázott olvasó azon már 
nem is fog meglepődni, hogy az elringató tejútról a 
vers végén a modern kiégettség karsztvidékeire poty-
tyan: „Címzetlen boríték/a sorsomon." A felmelegí-
tett romantikus megszemélyesítések mellé ugyanis 
a költő  fékcsikorgás nélkül gördíti be költészetébe 
Böndör Páltól ered ő  utánérzéseit: „Éleslövészet, 
gondolom./Mint koszorúból a sok fonnyadt szirom,/ 
kihull gondolataimból amihaszna/ékezet..... Vö.: 
„Eső  veri a sziklákat, mállik/a betűkről az ékezet. " 
(Böndör Pál) 

S ki tudja, a deáki versreceptnek hányféle csavaros 
nyitjára jönne rá a szomjaslelk ű  címzett, ha e s ű rű  
koktéltól megmámorosodott feje id őnap előtt az asz-
tal alá nem húzná... 
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Dubravka Ugrešić : Štefica Cvek u raljama 
života (Patchwork Story), Grafi čki zavod 
Hrvatske, Zagreb, 1981 

Milan Oklopdži ć  „fölvételezte" a regényét, Dubravka 
Ugreši ć  pedig, Iám, varrja. Eredetieskedés vagy új, 
friss prózai eljárások jelzése? A Ca. Blues kamera-
manja sajnos figyelmen kívül hagyta, hogy a filmhez 
vágó, rendező  is kell, s így az „írógéppel fölvétele-
zés" csak deklamált, valójában nem tárgyiasult 
gesztusa pusztán a kritikai hozzáállás és az önkriti-
ka, a (narrációba sz őtt vagy a mögött álló) reflexió hi-
ányát volt hivatva „indokolni". (Mert hát ugye a kame-
ra nem gondolkozik, nem magyaráz, csak rögzít min-
dent, ami elébe kerül ...) Dubravka Ugreši ćnál azon-
ban a regény „varrása" nem ilyenképpen „funkcio-
nális". Az írónő  nem feledkezett meg a szabásmintá-
ról, a fércelésr ő l, az endlizésrő l... A regényírás 
mint varrás a horgolás, kötés, szövés — borsófejtés, 
fecsegés szinonimasorába illeszkedik, mint az üres 
életidő  lebírásának egy módozata. Egyrészt mint 
kétirányú — a tárgyra, a regényben megjelenített vi-
lágra, valamint az alanyra, a Szerz ő re vonatkoztatott 
— gyöngéd (ön)irónia funkcionál, másrészt, mivel 
szabásminta-jelek formájában folyamatosan jelen 
van a szövegben, a regény szerkesztettségét tuda-
tosítja az olvasóval. A „csináltság" hangsúlyozott 
nyomai arra utalnak, hogy nem egy külön világ akar 
itt „életre kelni" a bet űk szövetét szinte elfeledtetve 
az olvasóval, ellenkez ő leg, a technika sű rű  felemle-
getése épp a regény „világának" kialakulását, az ol-
vasónak a fikcióba való belefeledkezését akadályoz-
za meg lépten-nyomon, végletéig feszítve a schilleri 
formulát, miszerint: „Az alkotó sajátos művészi titka 
abban áll, hogy az anyagot a forma segítségével el-
pusztítja. " A Szerző  (=az elbeszél ő) az ábrázolt vilá-
got ki akarja fordítani önmagából, méghozzá oly 
módon, hogy nem vállalja (nem vállalhatja) sem a 
felsőbbrend ű  parodizáló szerepét, sem a flaubert-i 
fenomenológiát, az önmegtagadó regényt (Balassa 
Péter), a rejtőzködő  elbeszélő  szerepét, az impassi-
bilité technikáját. A Szerző  („autor", egyes szám har-
madik személyben a regény egyik f őszereplője) fo-
lyamatosan jelen van a szövegben, hol manifeszt, 
hol látens módon, amikor is a már említett, varrási 
utasításokat jelentő  grafikai jelek figyelmeztetnek 

jelenlétére. Eleinte játszik, a regény vége felé már-
már birkózik anyagával. A regényháttér alapkonflik-
tusa, hogy sikerül-e a Szerzőnek anyagát elpusztí-
tania.) 

Lépjünk közelebb a regényhez. Milyen is ez az 
anyag? ,,Reszll, s amellett cicc! Štefica —szerény 
cicc!" Női magazinok tanácsadó rovatából választ 
ki egy segélykérő  levelet — sorsot — a Szerz ő , s azt a 
szerelmes ponyvaregények, az П . herz-romanok 
szüzséinek modellje szerint dolgozza fel, patchwork-
technikával (patchwork = tarka rongydarabokból 
összetoldozott ruha vagy terítő). A Ljubavni vikend 
roman-modellt egyrészt divatlapokból ollózott háztar-
tási, kozmetikai és egyébb „n ő i” tanácsokkal, más-
részt — mint ezt már kieméltük — metatextuális utalá-
sokkal „applikálja". A főszereplő  Štefica Cvek, a 25 
éves gépírón ő  (illetve még csak gépírókisasszony), 
aki állandóan „depresszióba esik' mert minden 
barátnőjének van férje vagy legalább fiúja, csak neki 
nincs. Míg számos csalódás, világfájdalom, s őt egy 
öngyilkossági kísérlet után be nem toppan életébe 
Mister Vinko Frndi ć , a nagy Ő . 

Štefica Cvek a besz űkült tudatú, közhelyszerű  élet-
formájában vegetáló kisember típusa. Nem is indivi-
duum, csak partikuláris egyed, akinek mozgáskép-
telen "tudatában a világ csak köžheiyekben tükröz ő -
dik. Nem tud egyénien viszonyulni semmihez, szinte 
öntudatlanul veszi tudomásul a küls ő  benyomásokat, 
feldolgozásuk mindössze közhely-skatulyákba való 
besorolásból áll. (NB!: „a közhely alapvetően nem 
nyelvi jelenség, bár megnyilvánulása a nyelvhez k őti 
legfeltűnőbben, hanem gondolati-érzelmi, végs ő  so-
ron társada/mi tünet". —Hernádi Miklós: A közhely 
természetrajza, Budapest, 1973) Tudata mindennapi 
tudat, a köznapi tárgyi-gyakorlati tevékenység és a 
tömegkommunikációs-propagandisztikus „es ő" által 
uralt. Gondolkodásmódjának jellemz ő i többek között 
a pragmatikusság, a tárgyszer űség (az elvontabb 
gondolkodás hiánya), az önközpontúság (az egyén 
mindig önmagából indul ki és mindent önmagára 
vonatkoztat), a közhelyekkel telet űzdelt beszéd. A 
mindennapi tudat zárkájába szorult kisember életel-
ve a normálás. Minden új helyzetet saját kitaposott 
közhelyszerű  képzeteihez igazít: leegyszerűsít, sar-
kít, redukál. 

Persze az ilyen kisemberben is él az örök emberi 
igény, a transzcendencia igénye. Saját bels ő  üres-
ségét, érzelmi sivárságát — akár unalom formájában 
— maga is érzi, de konformizmusa, önállótlansága 
folytán csak készen kapott eszmény-csomagok, illet-
ve pótszerek felé tekint. S ebben tömegkommuniká-
ciós eszközök sietnek segítségére, olyan kész hip-
notikus formulákat árasztva, melyek felmentik az 
egyént az önálló gondolkodás és útkeresés terhe 
alól, s a médium tekintélyének pecsétjével garantált 
eszmény-csomagokat szállítanak házhoz. Igy „mes-
terséges kapcsolat jőn létre a főld és az ég között, 
amely megszüntetni hivatott a földi élet sivárságá-
nak átérzését, és ugyancsak kikényszeríteni hivatott 
a megelégedettség — legyen az politikai vagy akár 
kultúrpolitikai —rögzítését". (Losoncz Alpár) Kialakul 
a kívülről vezérelt személyiségtípus. 

Štefica Cvek el őtt a női magazinokból és a szerel- 
mes ponyvaregényekbő l, valamint a varázslatos ŐK, 
barátnő i életformájából elvont eszmény lebeg. Só- 354 



várgásának tárgya a nagyvonalú, királyi FÉRFI, s ön-
maga mint vonzó, szerelmes n ő . 
Talán tapintható most már az anyag, amelyet a Szer-
ző , ismerősei unszolására („Napiši, rekli su, žensku, 
baš pravu žensku priču!') ollója alá vett, hogy 
„univerzális, egyszerű, demokratikus, elasztikus” 
patchwork-ruhát varrjon bel ő le. 

A kritikusok ellentmondóan értelmezték a regényt. 
Egyesek elsősorban a szerelmes ponyvaregények 
paródiáját látták benne (M. Panti ć ), volt, aki ellen-
kező leg, a triviális irodalom vitalitásának bizonyítá-
sát, lappangó értékeinek legitimálását vélte a re-
gényben fölfedezni (V. Viskovi ć). Pedig a regény 
tárgya nem a triviális irodalom, hanem a triviális 
ember, aki egy társadalomban, nagyrészt a tömeg-
kommunikációs eszközök hatására válik ilyenné. Dub-
ravka Ugreši ć  jól tudja, hogy „a giccs nem ,rossz' 
művészet, hiszen a probléma nem az esztétikai tár-
gyak létének fenomenológiája, hanem a befogadót 
ideologizáló, annak ürességét kialakító zárt rend-
szer". (Losoncz Alpár) 

A kritikák egymást kizáró voltának az adhatott tápot, 
hogy a regényírás (varrás) folyamán a Szerz ő  állás-
pontja a tárgyat illetően módosul. A varrásnak intel-
lektuális fölénnyel fog neki, játéknak veszi: „Šivam 
priču, kofa treba biti ženská. Šivam proznu haljinu, u 

duljinu i širinu, poprijeko i uzduž, ja sam pisac-puž 
što traži ruž, ja sam tkalja što traži kralja, autor što 
štepa bez glave i repa, ja sam ptica čipkarica, ah, 
nevješt mi je prvi vez, tu će biti rez! rez! rez-etak! 
počni već  početak!" Ez a könnyed fölény a regény 
végére elbizonytalanodik, a játékos-parodikus hoz-
záállásból, mely a tárgy és az alany távolságát, az 
alany felsőbbrend űségét föltételezi, kesernyés, már-
már groteszk látásmód, a tehetetlen, rezignált alany 
látásmódja bomlik ki. A fordulat abban a fejezetben 
tárgyiasul, amelyben a Szerz ő  . a szomszédasszo-
nyokat kérdezgeti, ők hogy fejeznék be a regényt. 
Az öt asszony erre a filmekbő l és a Ljubavni vikend 
romanokból ellesett megoldásokkal áll el ő  mint saját-
jával, s közben nem is sejtik, hogy voltaképpen 
nem a maguk gondolatait közlik. Kiderült, hogy 
a giccs megfelel a köztudatban él ő  világképnek, s az 
emberi beszéd uralom által irányított (Habermas). 
Ám ez alól a Szerző  sem kivétel; a zárásban veszíti 
a perspektívát, mely játékos-parodikus rálátást biz-
tosított neki, egy kör bezárult. Štefica Cvek a herz-
romanok lapjairól az utcára lépett, tudatunkba fész-
kelté magát. S ha föltesszük, hogy „a véletlen tran-
zisztor egy véletlen járókelő  vállán" nem is olyan 
véletlen, hanem szándékos demagógia... A Patch-
work Storynak, a játéknak itt vége. Az anyag 
kicsúszott a Szerző  ujjai közül, ennek a formának 
nem sikerült elpusztítania. A játék nem folytatható. 

355 lón 9unnar arnason 



bicskei 
zoltán 

,, ... mint 
tar 
koponyám 
lyukán 
a 
hártya . »" 

Domonkos István: Kuplé 

Megpillantván pesti barátom „önarcképét" rögtön 
tudtam, hogy ez lesz az én szénnel rajzolt (néger) 
koponyámnak (a 176. Symposion borítóján) a párja 
— a fehér ember arcképe. 

Lehet-e ma portrét festeni, rajzolni? Úgy is feltehet-
ném a kérdést (Nagy László szavaival élve), hogy 
emberarcú-e még ez a világ? Micsoda birkózás, 
mondhatnám, élve boncolás folyik századunk portré-
festészetében. Bacont tartom itt kulcsfontosságú-
nak. Hozzá viszonyítva Van Gogh és Picasso arcai 
még teljes, egész arcok. Baconnál az érzékeiben/ 
személyiségében megfogyatkozó, ember (Giacometti 
szobrok — Mangelsdorff szóló pozanja!) egyre el-
mosódottabb arca néz ránk, amelyet ez az ember 
immár képtelen pontosan megragadni. Bacon defor-
mált portréban a homályos részeket egy-egy abszo-
lút pontos, naturális részlettel ellenpontozza. Jó-
magam a portrérajzaimban a torzító erőt, a szét-
esettséget próbálom pontosan megragadni. Persze, 
a meghatározások könnyen merevedéshez, lebénu-
láshoz vezethetnek, ezért inkább a pontosságra 
törekvés szándékát emelném ki, amivel a káosz 
ellen védekezek. 

Becsülöm és szeretem az absztrakt festészetet, 
mégis igazán lényegesnek a figuratív festészetet 
tartom. Ennek tükrében látom az elvont festészetet 
fontosnak. Legteljesebben akkor szólhatunk az em-
berrő l, ha egészében ábrázoljuk őt — a minket 
körülvevő  látvány ereje meghatározó, ezt nem sza-
bad lebecsülnünk. 

Képünkre visszatérve: közvetlen gesztusok miatt 
szeretem az ilyen „technikailag ügyetlen" képeket, 
amelyeknek aszuper-min őségű , agyonoperált fotók 
korában fontos szerepük van. A Brötzmann lemezek 
borítóin láthatók (a szerző  által készített) hasonló, 
kimaratott, megsértett, túlexponált — naplószer űen 
dokumentáló — fekete-fehér fényképek. Brötzman-
nék tudatosan készítik így ezeket a fotókat (hozzá-
állásban pontosan rímelve zenéjükre) — látleletként 
az alkotó ember erőfeszítéseirő l. 

Szemüveges, sörtés koponya szobabels ővel — anti-
családfotó? Szerintem őszinte, szem nélküli tekintet 
fekete szemüveggel; vagy a fekete szemüveg őszin-
te tekintete. 356 



centripetális 
farok 

avagy: 
a 
lakótér 
szerepe 
az 
osztályhatalomban 

(...)Az 1971-es népszámlálás és a 
lakások összeírása alapján a munkások 
az esetek 57,5%-ában tulajdonosai a la-
kásnak, amelyben élnek, míg ugyanez a 
hivatalnokok esetében 38,2%, a szak-
embereknél 34,3% s a vezetőknél 
31,4%. A társadalmi tulajdonban levő  
lakások felett a munkások 29,1, a hiva-
talnokok 52,3, a szakemberek 55,2, a 
vezető  beosztásúak 62,8%-a gyakorolja 
lakójogait. Ez azt jelenti, hogy a mun-
kások, akiket mind mennyiségi, mind 
minőségi szempontból a leginkább érint 
a lakásínség, s akiknek a jövedelme 
sem éri el a középosztálybeliekét, jóval 
több esetben háztulajdonosok. F őkép-
pen engedély nélküli építkezésekr ő l, a 
közművesítés és a lakáskultúra ala-
csony fokán á11ó településekrő l van szó. 
Ezenkívül a munkások hosszabb idő re 
megterheltek a házépítésb ő l fakadó tar 
tozásaik törlesztésével. Ezzel szemben, 
mint ismeretes , a lakásjoggal rendelke 
zők csupán alacsony, gazdaságtalan 
lakbéreket fizetnek. 1972-ben a lakásra 
fordított költségek a lakójoggal rendel-
kezők esetében kb. 1%-ot, a lakástulaj 
donosok esetében 4--7%-ot, az albérl ők 
esetében 7%-ot tettek ki. 

(011ózva Momčilo Dorgović: Kadrovski 
inventar u superkomforu c. cikkébő l. -
Danas, 1982., 23. szám) 

a lakosság szociális megoszlása és 
lakáskörülményei újvidék két kutató-
pontul szolgáló településén 

Megyjegyzés: Táblázatunkat a Danas 
már említett cikkének alapján közöljük. 
Az adatok 1970/71-re vonatkoznak, 
tehát bizonyos szempontból már elavul-
tak. A tendencia azonban -mármint a 
lakótér mennyiségében, min őségében 
és elhelyezkedésében kimutatható szeg-
regáció -, tapasztalataink alapján mond-
juk: aligha vált túlhaladottá. Ha éppen 
a társadalmi egyenl őtlenségek nem vál-
tak még kifejezettebbekké... 

FOGLALKOZAs 	Limán 1. 	Heréske іІ  2. 

2,2 48,5 
93,2 36,0 

4,5 15,5 
(százalékban kifejezve) 

SZAKKЕ f ZETTSEG 
szakképzetlen és 
betanított munkás 
szakképzett és magas-
szakképzettségú munk. 
hivatalnok (alsó fokú) 
hivatalnok (középfokú) 
hivatalnok  (f  і lѕб  tokú) 

(százalékban kifejezve) 

A HÁZTARTASOK EGY FORE ESO 
JOVEDELME 
(1970-71) 

A LAKAs NAGYSÁGA 	Limán 1. 	Heréskert 2. 
a családtagonkénti 
átlagos lakóterület 	19,2 din. 	16 din. 
a családtagonkénti 
lakóterület kisebb 
12 mz-nél 	 9,1 din. 	27,4 din ,  
a családtagonkénti 
lakóterület nagyobb 
20 m2-nél 	 31,8 din. 	19,6 din. 

A MUNKAHELYIG (ÉS 
VISSZA) SZÜKSÉGES IDO 
20 percnél nem több 	72,8 	26,9 
60 percnél több 	 - 	 14,8 

(százalékban kifejezve) 

munkás 
hivatalnok 
egyéb 

0,0 9,4 

2,2 39,1 
1,1 7,8 

23,9 18,6 
68,2 9,4 

2934,37 din. 1816,92 din. 

357 



megkezdett 
naplójegyzet 
B.  A. -ról 

Olvasom Balázs Att ila írását a Sympo 
jubiláris számában (Rövid buzdító tör-
ténet; Új Symposion, 200. szám). Per-
sze, olvastam anyúl-regényét is; hasz-
náljuk most csak már az „irodalmi köz-
tudatban" (Minden Lehetetlen Kataló-
gusa) meghonosodott elnevezést, noha 
a Cuniculus olyannyira nem nyúl-re-
gény, mint amennyire azt a közép- és 
újkori állatregényektő l megszoktuk. Sőt, 
ha anti-enciklopédikus emlékezetem ez 
esetben nem csal, épp ebben a folyó-
iratban ugattam valamit e regényr ő l. 
(Csöpögő  nyálú nyelvek fityegése a re-
megő  combú kopók szájából. Tébolyo-
dottnak tű nő , de mégis matematikai 
koordinátarendszer — Desca rtes! — ele-
mei mentén villódzó hajtóvadászat Joy-
ce és Faulkner után.) 

Naplójegyzeteim nem pontosak, mint pl. 
Krležáé, aki évtizedek múltán is szó 
szerint idézi párbeszédeit (memória-
hipertrófia), órára tudja, mikor, kivel, mit. 
Lehet, hogy én későn ébredtem rá a vi-
lágra való reagálásnak eme nagyszer ű  
és egyetlen módjára, lehetőségére, ha-
bár, ahogy elnézem, másoknak is csak 
idős korukban jutott eszükbe ifjúkori 
önarcképüket megrajzolni. Nekem való-
jában minden későn jut eszembe. Tizen-
két-tizenhárom évesen a kor legavant-
gardabb költő it olvastam, de klassziku-
sainkhoz jóval későbben jutottam el. S 
ami a legfájóbb, tizenhét éves lehettem, 
amikor sikerült helyre raknom a rokokót, 
a barokkot, a szecessziót. Fájdalmasan 
kísért lemaradás-fóbiám; különösen 
most, fratriális magányomban. Korán-
keléssel, későnfekvéssel sanyargatom 
magam, hátha sikerül pótolnom mind-
azt, amirő l tudok, de nem tudom. (S itt 
nemcsak az alanyi és tárgyas ragozás 
alaki különbségérő l van szó.) Egyedül 
talán még a közösülés percei képesek 
tisztán tartani agyam a láz-robogó ka-
landvágytól. Szóval olvasom a Rövid 
buzdító történetet, és örömmel kons-
tatálom, hogy végre Balázs) A(ttila) me-
glelte Orpheusz elejtett — elejtetett —
lantját. Orpheusz lassacskán emblémá-
vá érlelődik; mindig is az volt — hogy 
miért, ezt írja le B. A. S ez az Orphe-
usz köti össze bennem a mítoszok két 
nagy tudó teremtőjét, Szentkuthy Mik-
lóst és J. L. Borgest; a körkörös romok 
között bolyongó intellektust és a vakok 
megmagyarázhatatlanul célirányos, 
szapora léptű  haladását. És természete-
sen Orpheusz köti most össze B. A.-t és 
Tolnai Ottót. 

B. A.-val sokat beszélgettünk; s mintha 
csak egy titkos, de ki sem mondott meg-
egyezés alapján történne, soha egy szót 
sem ejtettünk az ő  prózájáról, sem azén 
kritika-kísérleteimrő l; irodalomról, m űvé-
szetrő l is alig, csak érintő legesen és 
futólag. (Mirő l is tudtunk hát beszél-
getni?) Sokat gondolkodtam beszélge-
téseink közben, utána (zenét hallgat-
tunk; Yma Sumac! iszogattunk; többnyi-
re hideg pálinkát; meleg sört, s ilyenkor 
mindig felötlött bennünk afférunk K. 
Uznyecovval) azon, hogyan is dolgozhat 
legifjabb regényírónk a falnak fordított 
íróasztalánál. A tudat kerékbetörése, a 
gondolat gúzsbakötése, ilyenek oldják 
meg Gordius csomóját, az én szerény 
méretű  írófelületem mindig az ablak 
előtt állt, mégis ő  volt az, akinek sikerült 
többet meglesnie a világból. Lehet, hogy 
a (ki)látás kiiktatásával más érzékszer-
veit edzette — hallás, monumentális 
nyúlfülek; zakatoló nyúl(m ű )fogak, capp! 
capp! világ, én ma bekaplak! -ezért is 
tudta oly precízen, hogy mi történik a 
padláson, — macska keveredett a dió 
közé —, vagy a kert végében. Mindez tör-
tént Nyúlvidéken (folyóiratunk: Nyúl és 
Környéke), ahol Buksi, a cowboykend ős 
palotapincsi nyulakat kerget álmában. 
Orpheusz az élet intenzív megélése, s 
ez hozott most össze Tolnaival ismét. 
(Először F. Ferenchez kellett volna men-
nünk egy irodalmi kávézásra, T. elment, 
én inkább K. Uznyecovval tartottam.) 

Tolnai? 
Különös módon, vagy ránk oly jellemző  
módon őt is csupán papírlapokról isme-
rem. Az utcán azonban, ha kétévenként 
találkozunk, köszönünk egymásnak. Pe-
dig Orpheusznak is igen sietős volt a 
dolga, mégis! mégsem? A magányos 
farkasok ilyenek (közhely! de jó köz-
hely!), sosem tudható róluk; vakmer ően 
bátrak-e, vagy csupán gyávák a lehetet-
lenségig; s éppen mitikus magányuk az, 
amivel lepleznek, de egyben fel is tárnak 
mindent. Ily módon kell hozzálátnom ter-
vezett életművem, a Nagyképűségeim 
és Mindenlehetetlenségeink Betűrendes 
Jegyzéké-nek megírásához is. Dialek-
tikus rendszere legyen ez Tomi római 
kori magányának, az Ossziáni hegyek 
ködének, Bosch képzelte minden kín-
gyönyöröknek, Van Gogh-i öncsonkítá-
soknak, biedermeier állótükröknek, a 
Bauhaus minden elvetélt ötletének, Dé гy 
бriáscsecsemőjének, a Gargantua által 
saláta gyanánt elfogyasztott három frá-
ter minden gondolatának. Meg hát min-
den, mindennapi orpheiádánknak. 

AJÁNLÁS: 
(életem a parafrázis) 

talpunk alatt roppan a kavics 
nekünk más világunk nincs 
én fekete]. józsef vagyok 
és kitakarítom a szobám 

fekete j. józsef 
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kultúránk 
betörése 
a jugoszláv 
piacra 
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đrömmel tudatjuk a nyájas olvasóval, 
hogy végre minden okunk megvan elé 
gedetten csóválni (centripetális) farkun-
kat: a jugoszláviai puncy (ejtsd: punci)-
kultúra betört a(z egységes) jugoszláv 
piacra. Hosszú évek fáradságos (sztrip)-
tízméteres akadályversenyein egyszer-
egyszer már történtek mellbedobásos 
futamnyerési kísérletek a mi romhányó 
és csónakos szakmabelijeink részérő l, 
sőt KGST-alkalmazásban vendégmun-
kásként is igyekeztek mellőzetlenek ma-
radni, de a csodálatos célba érkezésre 
csak most került sor. A jugoszláviai ma-
gyar puncy végre élvezhetővé vált min-
den jugoszláv (kultúr)fogyasztó számá 
ra. đгб k hála a művésznek, kinek a mű -
vészet iránti alázattól áthatott lelkét egy 
(szabadfogású) birkózó halandó földi 
porhüvelye rejti (2. helyezés az orszá 
gos bajnokságon!), örök hála a szabad-. 
fogású m űvésznek szabadfogású mű-
vészetszemléletéért, hogy mindenki 
számára hozzáférhet ővé (szabadfogá-
súvá) tette hírünket és nevünket, mind-
azt, amit itt e félszigeten produkáltunk; 
hála a lehetđségért, hogy megmutathat-
tuk mindazt, amink van. 
Mađar!ca névre keresztelt kocsmák, 
virágozzatok! 

FÜGGELÉK: 

MEGKÉSETT MOTTбK 

VENGERKA or Magyarországról Kelet-
Európába v. a Közel-Keletre került 
félvilági nő  (Bakos: Idegen szavak 
és kifejezések szótára. Bp., 1973.) 

FÉLVILÁGI mn irod/---nő: a nagyvilági 
életmбdot utánzó, feslett erkölcs ű  
nő . / Ilyen nőre jellemző .---erkölcsök. 
[--fr] (Magyar értelmező  kéziszótár. 
Bp., 1972.) 

KURVA fn durva 1. Prostituált, kéjnő . / 
túlzó Feslett v. laza erkölcsű  nő . 
2. (јelzőként) <Szitkozódásban:> 
felháborodást, bosszúságot okozó. 
---hideg van! [szláv] (UI.) 

Páter Gгegoгfánusz 



hozzászólás 
a 
szlV 
költészetéhez 

Csak futólag olvastam el Radics Viktóri-
ának az Új Symposion 201/202. számá-
ban megjelent Poé(krl)tikus „szíves ka-
lauz" cím ű , különben rövid írását, mely-
ben a kritikusn ő  kritikusnőnk, Virág 
Ágnes magas h őfokú beleélési-azono-
sulási-alkotói hozzáállását dicséri, idéz-
ve a felejthetetlen ,;harmattól csillogó 
televényeket is' Igen, én is hivatottnak 
ériem magam pár lelkes szót szól гt 
Virág Ágnessel kapcsolatban, aki lelke 
finom rezdüléseivel hallatlanul bele tudja 
magát élni a tolmácsolt m űbe; ihletettsé-
gében a komor hegyormokról kiáltva, 
vagy épp a komor hegy napos oldalán 
egy nyíló virág andalító bibéjébe ka-
paszkodva, bódító szirmán döngicsél-
ve megszívlelendő  tanácsokat tud osz-
togatni — hogy Iám, miként és miket is 
kellene írni. Virág Ágnes virág-közpon-
tú, hallatlanul illatos, halálpontos 
kritikai nyelvezetével maga a szívhez 
szóló kritikánk fényes jöv ője! Csupán 
jót tudnék mondani arról a tendenciáról, 
amelyiknek csodálatos ítészünk is re-
prezentatív képviselője „állandóan be-
szűkülni igyekvő  világunkban". Úttörője, 
mert irodalmunk jól kitaposott ösvényeit 
minduntalan járhatatlanná igyekeznek 
tenni holmi beteges hajlamú, ködös és 
züllött alakok, akiket — ha más nem —
karhatalmilag kellene a hófehér, jobb 
sorsra érdemes papírlapok margóiról is 
lepöccinteni, ujjaikra lépni, ha érthetet-
len igyekezetükben még egy pillanatra 
is, de görcsösen megkapaszkodnának 
noteszeik szélében. Mindennapi boldog-
ságunk veszélyben! — csupán ezért 
kongatom a vészharangokat, s ezért 
szólok ilyen durván, ami egyébként nem 
illik kifinomult lelki alkatomhoz. Lévén 
magam is igazi költő i lélek, igazi kris-
tálytiszta harmatkönnyeket tudok hullaj- 
tani egy-egy groteszk verssor láttán, 
siratom az elrontott verset, s nincs távol 
az a nap, amikor majd én is tollat raga-
dok, hogy mégmutassam, miként kell, 
miként lehet valódi szép verset írni —
mert lelkünk mélyén romantikus költők 
vagyunk mindannyian, aszó liliomlehe-
letű  értelmében. Szorongással tölt el a 
költészet sorsa, s ha valakit a semmi 
peremén Iátok egyensúlyozni, a semmi 
tarajáról, kételyek hullámvölgyéb ő l fur-
csa, lázító, rekedt hangokat hallatni, 
olyan hangokat, amelyek felboríthatnák 
jól kibalanszírozott egyensúlyomat, én 
legszívesebben megadnám neki a ke-
gyelemdöfést. Mindannyiunk érdeké-
ben. Az egyetlen igaz, szép és harmoni-
kus költészet érdekében. Az elharapó-
zó érthetetlen csúfságok ellen emelem 
szavam, mert hallgatóimat egy lágyan 
ringó tó mesés lótusz-szirmáról igaz da-
lokra szeretném tanítani, melyeknek es-
ténként szomorkás — mert néha egy kis 
megtisztító szomorúságra is szükség le-
het (beton)kockás világunkban, de nem 
túl mélyre! — akkordjaihoz a tóparti fák 
vízbe hajló ágaiból faragnék picurka 
sípot, hogy kristálytiszta fegyelmezett 
hangjával megvigasztaljam a világot. 
Zengne ez a (ki)oktató-nevel ő-helyes 
útra térítő  nóta mindenrő l, ami gyönyö- 

гiszép: akácfákon énekl ő  pacsirtákról 
(?), pihegő  poszátákról, törékeny kis 
katicabogárkákról, arany libikókákról, 
horgokat kicselező  ezüstpikkelyes ha-
lacskákról... Komor hegyormokról: az 
egész természettő l az asszír dombor-
művekig — mindenrő l, amivel — ezek sze-
rint—lényegi kapcsolatom nincs is. Mivel 
ez a helyzet, így szabadon szárnyalha-
tok az ég brokátfelh ő i közt, szabadab-
ban akárkinél (még ha ennek esetFeg az 
ellenkezőjét hiszem is). Vigasztalhatok 
bárkit, s állíthatom, hogy annál nagyobb 
obszcenitás nincs is, mint amikor valaki 
beugrik a vonat alá, hogy elkeseredésé-
ben a lehető  legérthetőbben próbálja a 
végén megmagyarázni, megértetni kifi-
nomult, megrökönyödő  embertársaival, 
hogy talán valami még sincs egészen 
rendjén... (Nem csak vele.) Nyugodtan 
ítélkezhetek, mert egyszer űen nem va-
gyok tudatában annak, hogy éhékileg 
nem tudok különbséget tenni a dolgok 
közt. 
Nem Krisztus halt meg hiába, hanem 
példának okáért J.A. 

Nem is az a probléma, hogy értelmetle-
nül halt meg, mert a halál többnyire 
iszonyú és érthetetlen, hanem csupán 
az a fájó felismerés okozhat itt némi 
fennakadást, hogy hiába írt annyi más-
képpen gyönyör ű  költeményt — Virág 
Ágnes mintha nem venne tudomást róla. 
Az utóbbiakat persze nem én mondom, 
mert én védeni igyekszem mesteremet, 
Virág Ágnest, hanem azok, akik teljesen 
botfül űen járnak-kelnek ebben a világ-
ban, ott keresnek hibát, ahol az nincs, 
kukacóskodnak, hiányérzeteiket igye-
keznek kielemezni, úgy vélik, igazság-
talanságokat is látnak, többet érzik ma-
gukat kutyául, mint nem, érthetetlen 
szenvedéseik vannak, a torzzal is ba-
rátkoznak, groteszkkel is cimborálnak —
általában nem hiszik el, hogy épp ott a 
helyük, ahová azt mások számukra ki-
jelölték, s isten a tanúm, hogy önmaguk-
kal sincsenek egészen tisztában. Ami 
megbocsáthatatlan: néha önmaguk sem 
tudják, mi a frászért ragadnak tollat. 
Ezek azok, akiket irodalmunkból ki kelle-
ne ebrudalni, mert bensőjük esetenként 
veszélyesen komplikált, hagymázosan 
hebegnek valamit magasabb célokról, 
értelmileg megerő ltető  dolgokat m űvel-
nek, kockázatokat vállalnak, néha 
szemérmetlenül gúnyolódnak, módfelett 
homályosak, hogy ne mondjak ezeknél 
súlyosabb vádakat. Azt hiszem, ennyi is 
elég. Sokszor még humorérzékük is 
van, mindenek ellenére! Nem fordulnak 
mindig fegyelmezett sorokban tányér-
jaikkal a nap felé, mint minden rendes 
napraforgó, s azt sem tudják, hogy az 
igazi vers ereje olyan valami, amiben 
nem illendő  kételkedni. Különben sem 
szeretem sorközi utalásaikat, a közvet-
lenül állítottak közvetett tagadását, meg 
a hasonló kétértelm űségeket. A szöveg 
legyen egyértelm ű , igaz szépségekrő l 
szóló, saját hitemben meger ősítő  — ezt 
el tudom fogadni, mi több: ráismer ő  
örömkönnyeimmel tudom meghálálni. 
Ebből a szempontból gyanítom, hogy 
Radics Viktória is az irónia tisztes-
ségtelen eszközével élt, s én valójában 
félreértettem, de sebaj! 

Mit akarok mondani, itt van például ez a 
Hidegpróba. Mit keres ifjú költőnk — itt 
ismét maradéktalanul egyet kell értenem 
Virág Ágnessel! —kötetének fed ő lapján 
— kalászba szökkenő  búzatáblák köze 
pérő l integető  pipacsok, szelíd lankák, 
ugrándozó cinegék, sejtelmesen zúgó 
lombkoronák helyett — a csúf orrszarvú, 
a természet eme megbocsáthatatlan té- 

vedése, ijesztő  rémálma, buta barma —
minden jobb lelkületű  embert ijedt sik 
kantásra késztet ő  otromba tréfája. Mit 
kereshet egy verskötet fed ő lapján, még-
hozzá kettészelve, szétszerelve, meg-
sokszorozva stb. ennyi orrszarvú? Végig 
az egész könyvben, könyvön, hogy még 
ott legyen búcsúzóul is a hátlapon? Ez 
már oly elviselhetetlen, hogy ez engem 
rögtön írásra kényszerít, elkeseredett til-
takozásra az emberi ízlés, az egy és 
oszthatatlan igaz m űvészet érdekében. 
Ez az egyszarvú, korlátolt, rút, páncélos, 
liliomtipró úthenger. Ehhez persze el 
kellett olvasnom a verseket is, s mondha-
tom, felbőszítettek, mert nagyon nehe-
zen tudtam megtalálni a SZIVÚKET. 
Mondom, majdnem kifinomult, féltve őr-
zött hallásomba került, olyan mélyre kel-
lett merülnöm a mélytenger feneketlen 
és kiszámíthatatlan, ezer veszélyt tar-
togató sötét tektonikus repedéseibe. 
đNKERESÉS? — gondolataim együtt 
lélegeznek, mellem egyazon ritmusban 
emelkedik, dagad Virág Ágnesével. A 
szilárd kiindulópont: Sziveri János 
tehát keresi helyét a létben. Megvan. 
Eltévelyedett költőnk azt hiszi, hogy 
„ÖN/SMERET nélkül nincs LÉT/SME-
RET"? Ez hallatlan! Bolond ez az em-
ber, hogy csökönyösen önnön talánya 
fölött töpreng? Nyilván segíteni kellene 
rajta. Én hajlandó is lennék, ha nem 
bosszantana ennyire azzal is, hogy a 
szent poézist gyalázva a költészet értel-
mét keresi - a versírás örök folyamatá-
ban épp Sziveri János helyét és szere-
pét? Azt akarja mondani, hogy nem le-
hetünk rendíthetetlenül tisztában a dol-
gokkal, ha valamelyest is nem ismerjük 
önmagunkat? — ezek képtelen badarsá-
gok. Itt valamit tenni kell. A minden-
napi külvilággal szimultán befelé-hallga-
tózás manapság, amikor mindenki tudja, 
mit kell csinálni: egyszer űen kiülni a 
város peremén túli zöld, lágyan cirógató 
fűszálak puha párnájára elemózsiás ko-
sarunkkal, lágyan csobogó csermely 
mellé, s a többi jön magától... (Esetleg 
ki sem kell menni, ugye?) Tökéletes 
egyetértésemben, szívemben jóles ő  ér-
zéssel csupán szaporán bólogathatok, 
amikor Virág Ágnes megtévedt költ őnk 
szemgolyóiról kinyilatkozásszer űen le-
fejti a vakság hályogát, hogy helyes útra 
téríthesse: „Am nem volna jó az elkö-
vetkező  időkben ezt az elvonatkoztatott 
költészetet emberközelbe, SZlVкt ZEL-
BE kormányozni? Esetleg nem a jeges 
gomolyfelhőket, hanem a meleg, barna 
földet, lágyan paskoló vizeket, erdők 
zöld üstökét venni irányba?" 

Borzalom. Gondolom, szörny ű  dolog, 
hogy Sziveri János nem látja, milyen 
elavult, szívtelen költészetet m űvel. 
Hálával tartozunk Virág Ágnesnek, hogy 
volt ereje minden neszre összerezzenve 
végiglopakodnia ezen a dzsungelen, 
hogy végül megállapíthassa: „Mondjam, 
hogy mégis érdemes e ,semmi ágán' 
ülő  lélekkel ,elvegyülni'? Bizonyítom 
ezzel az írással. " Zseniális leszögezés: 
BIZONYÍTOM EZZEL AZ ÍRÁSSAL. 
Minden komoly, objektív kritikában az 
ilyen és hasonló érvek és végkövetkez 
tetések a legsúlyosabbak, legvel őtrá-
zóbbak... . 

Végezetül jómagam még annyit tennék 
hozzá az egészhez, hogy kezdetnek 
változtassa meg a nevét egy kicsit 
költő  barátunk, hisz az szinte kínálja 
magát: nem szebb-e a parlagi Sziveri 
helyett a SZÍVeri? A felesleges ballaszt-
tól megszabadulva, tisztán: SZIV JÁ-
NOS. Ez már önmagában is mond vala-
mit, a többit majd meglátjuk. 
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