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A belgrádi Modern Művészetek Múzeumának kusztoszaként alkalmad nyílik a 
nemzetközi művészeti élet intenzív követésére, kritikai vizsgálatára. Hogyan jelle-
meznéd a művészet mai á/Iását azok után, hogy a hatvanas és hetvenes években 
valóban jelentds változásoknak voltunk tanúi? 

Valóban, a hatvanas évek közepét ől és a hetvenes évek alatt a m űvészetben 
olyan folyamatok játszódtak le, amelyek nagyban megváltoztatták vagy legalábbis 
kiszélesítették a m űvészet fogalmát, mint amilyen a m űtárgy anyagtalanítása, 
a művész megváltozott magatartása, az értelmi tényez ő  eluralkodása, a m űvé-
szet politizálása stb. volt. Ezek —így röviden — a jelzett id őszak művészetének 
alapvető  problémái. 
A művészetben végbement változások szoros kapcsolatban álltak a társadalmi vi-
szonyok, és egyáltalán, az életfelfogás terén megnyilvánuló változásokkal. Ez az 
új művészet és az alternatív kultúra vezetésével végbevihet ő  nagy fordulatba ve-
tett hit kora volt, az az id őszak, amikor — Filiberto Menna szavaival élve — „egy 
esztétikus társadalom jóslatai" kaptak szárnyra. Ma már nyilvánvaló, hogy ez 
utópisztikus gondolatok feltámasztása volt, s ezeknek az éveknek a rajongásából 
nagyon kevés dolognak volt alapja ahhoz, hogy ténylegesen megvalósulhasson. 
A művészet ezért nem felel ős, az ő  feladata, hogy se több, se kevesebb, se más 
ne legyen, csakis m űvészet. Úgy tűnik, a mai m űvészet — a nyolcvanas évek elejé-
nek művészete — megszívlelte ezt a történelmi tanulságot: mindenekel őtt saját 
magával, saját „bensőségességével" foglalkozik, de ezt nem az analitikus 
koncentráció módjára teszi — mint a hetvenes években —, hanem mindannak a 
kaotikus újraidézésével, ami közelebbr ől vagy távolabbról a m űvészeti elmélet 
és gyakorlat örökségét képezi. 

A fent elmondottak alapján mit gondolsz, vajon mit hozhatnak a nyolcvanas 
évek, várható-e valamely szellemi irányzat dominációja a m űvészetben? 

Úgy tűnik, a nyolcvanas évek elején végbemen ő  események között óriási ellent-
mondások vannak. Ugy látszott, hogy egy „minden mozgalom utáni" m űvészet 
köszönt ránk, az individuális elhatározások m űvészete, mégis — ennek ellenére —
napjainkban is meg kell különböztetni bizonyos irányzatokat vagy legalábbis 
orientációkat, mint az olaszországi transzavantgarde, a franciaországi új barokk 
és szabad figuráció, a németországi új expresszionizmus, illetve „er őszakos 
festészet", vagy akár az amerikai Pattern Painting stb. Mint ebb đl a felsoro- 
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Iásból is kitűnik, a fenti irányzatok mindegyike helyi eredet ű , ami miatt gyakorlati-
lag nem válhat uralkodóvá azon a kulturális szférán kívül, amelyben létrejött: 
egészen biztos, hogy a nyolcvanas évek az urálkodó irányzat nélküli évek 
lesznek a nemzetközi m űvészetben. 
A köztük fennálló jelentős különbségek ellenére mindezekben az irányzatokban 
mégis valamiféle rokon szellem uralkodik: ez az „átmenetiség" érzése annak 
a megérzése, hogy ez az az id ő , amikor a m űvészetnek nincs semmilyen irány-
adó tervezete, tehát hajlamos arra, hogy teljesen átengedje magát a „sors" 
esetlegességeinek, hogy az Argan által oly s ű rűn használt kifejezéssel éljek. Sze-
rinte ugyanis a „sorssal" szembeni megadás az az állapot, amelyben a m űvészet 
elveszti történelmi öntudatát és a permanens használat veszélyének teszi ki 
magát. Ez valóban így van, de a mai történelmi pillanatban minden idealizmusnak 
szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy a m űvészetnek nincs más lehetősége a 
fennmaradásra, de még más célja sincs, minthogy mindig újraszülessen, de 
mindig újra el is emésztődjön. 

Vannak-e előnyei is a művészeti rendszeren belül tapasztalható kaotikus, 
anarchisztikus hangulatnak, illetve a rendszerezés lehetetlenségének? 

Szilárdan hiszek a m űvészet történetiségében és a m űvészet értékében, de nem 
abban az értelemben, hogy a m űvészet történetiségének és értékének fogalma 
egyszer s mindenkorra adott, statikus, vagy — ami valóban végzetes volna — vala-
milyen művészeten kívüli erőszakos distancia révén lenne meghatározva. Ezért 
úgy vélem, hogy az, amit „kaotikus hangulatnak" vagy „anarchisztikus légkörnek" 
nevezel, aíapjában véve pozitív tulajdonság: ezen az úton válik lehet ővé a művé-
szet állandó bels ő  körforgása, s így válnak biztosítottá azok a változások is, ame-
lyek a művészetet egységes és kívánatos megmozdulások, végs ő  soron egy 
abszolút dogmamentes vagy minden dogmatizmussal szöges ellentétben álló 
tevékenység színterévé teszik. Igaz, hogy a m űvészet maga is ezekb ő l a forron-
gásokból él, de az is biztos, hogy nem ő  ezeknek a forrongásoknak a létre-
hozója vagy diktálója. Hinni kell abban, hogy a m űvészeti gyakorlat a m űvészet 
egyetlen mobilizációs ereje, és amennyiben ez valóban er ős, akkor a m űvészeti 
rendszer is megő rzi funkcióját. 

Az utóbbi tizenöt-húsz esztendőben végbement művészeti folyamatok radikaliz-
musának, önreflexív tendenciájának és az alternatív k/fejez őeszközők életre-
valóságának tükrében milyen értelemben változott meg az olyan mammutmani-
fesztációk szerepe, jellege és rendeltetése, mint amilyen például a velencei vagy a 
kasseli művészeti szemle, avagy a pár/zsi Ifjúsági Biennálé, tekintettel azokra a 
funkcióikra, amelyeket indíttatásuk idején vállaltak magukra? Szükség van-e 
manapság ezekre a nagy és tekintélyes rendezvényekre, mivel nyilvánvaló, hogy 
többé nem prezentálhatják hitelesen a kor m űvészetének összes lényeges 
mozzanatát? 50 



A hatvanas és a hetvenes években a m űvészek öntudatának növekedése és 
radikális politikai állásfoglalása következtében konfliktusra került sor köztük és az 
olyan nagy nemzetközi kiállítások között, amelyek a mai m űvészeti rendszerben 
valóságos „hatalmi központok" szerepét töltik be. Az alternatív kifejezési formák 
szinte megjelenésükkel és elterjedésükkel egyid őben kritikus helyzetbe hozták 
ezeket a „hatalmi központokat", de ugyanakkor azt a lehet őséget is megadták 
nekik, hogy kitárulkozhassanak valamennyi id őszerű  művészeti jelenség el őtt. 
Miután sok új jelenség beilleszkedett a m űvészeti rendszerbe, rendre elvesztettek 
valamit eredeti ideológiájuk tisztaságából, de ugyanakkor bizonyították m űvészeti 
voltukat, és ezzel valójában nemcsak saját pozíciójukról mozdultak el, hanem 
felújították a m űvészet általános arculatát is a jelenlegi történelmi pillanatban. 
Téves lenne azt állítani, hogy a nagy nemzetközi szemlék, mint amilyen a velencei 
Biennálé, a kasseli Documenta, a párizsi Ifjúsági Biennálé és mások, bezár-
kóztak az utóbbi évtizedek új és értékes m űvészeti megnyilvánulásai el őtt; 
ellenkező leg, az új a m űvészettörténetben még egyszer sem tapasztalható 
módon a lehető  leggyorsabb törvényesítés eszközévé vált. Ez is az egyik oka, 
hogy avantgarde-ról a szó valamikori értelmében ma már nehezen beszélhetünk. 
Igaz ugyan, hogy ilyen nagy rendezvények szervezésekor igencsak megmutatko-
zik a vezető  kultúrkörnyezetek dominációja, jobban mondva azoké a m űvésze-
teké, amelyek a mai m űvészeti piac talaján m űködnek. Miattuk akadályokba 
ütközik, hogy az ezeken a környezeteken és piacokon kívül él ő  alkotók a kortárs 
művészet „elit" köreiben érvényesüljenek. Azonban a m űvészetben nem szabad 
hazug demokratizmusban szenvedni: az alapeszmék minden hiányossága ellené-
re is a nagy nemzetközi rendezvények nem lehetnek kerékköt ői annak, hogy a 
kortárs m űvészet dialógusában felszínre kerüljön és affirmálódjon valamennyi 
releváns hozzájárulás. Megismétlem az el őző  válaszban hangoztatott szempon-
tot: a m űvészeti rendszer valóban hatékony intézmények összessége, ám mé-
gis — mindenekel őtt a saját érdekeib ő l kifolyólag — minden a konkrét m űvészeti 
gyakorlat terén megnyilvánuló jelent ősebb események érdekében cselekszik. 

Véleményed szerint mik voltak a hatvanas és hetvenes évek m űvészetének 
legfontosabb vívmányai, és hogyan tükröződött mindez a helyi, jugoszláv 
körülményekben ? 

A hatvanas és a hetvenes évek m űvészete új tapasztalatokkal gazdagította a 
művészek öntudatát, felébresztette a m űvészek tudatát saját munkájukról és 
azokról a szocio-kulturális körülményekr ő l, amelyekben munkájuk kibontakozik. 
Magával hozta azt a felismerést is, hogy a m űvészet kibontakozásának médium-
beli lehetőségei igen szélesek és nem állapodnak meg a szilárd anyagi tárgyak 
formulációján: a m űvész nemcsak előállíthatja — megalkothatja —, hanem meg is 
élheti a saját m űvészetét. Végül, a m űvészeti gyakorlat és a m űvészetelmélet, 
amely korábban két teljesen elkülönített instancia volt, a továbbiakban együtt 
igyekezett rávilágítani az alkotással kapcsolatos problémákra. Természetesen, 
mindez nem jelenti azt, hogy a hatvanas és a hetvenes években „jobb" m űvésze-
tet csináltak, mint valaha, vagy valamikor is, pusztán csak azt a m űvészetet 
művelték, amely ez ideig a legnagyobb mértékben volt képes arra, hogy ön-
magát kritikai megfigyelés alá vesse, s őt arra is, hogy teljesen megkérd ő -
jelezze önmaga létét. Azt, hogy egy ilyen nem ű  művészet jelentkezett és fejl ődött 
ki a jugoszláv viszonyok között, azért is fontosnak tartom, mert itt, a saját-
ságos történelmi örökség következtében is, igen ritkák voltak az olyan meg-
közelítések, amelyek magukba foglalták volna a m űvészet nagyobb fokú racio-
nalizációját, ezzel együtt pedig önreflexióját is. Jugoszláv viszonylatokban ugyanis 
nemigen történt meg az, hogy a m űvész kevésbé függött volna vele született 
tehetségétő l, mint szakmai tudásától és képzettségét ő l. A művészet mellett való 
elhatározás és kiállás a m űvészet természetének és helyzetének alapos ismerete 
nélkül szinte lehetetlen volt, hiszen mindkett őt ismerni kell ahhoz, hogy m űvé-
szettel egyáltalán foglalkozni lehessen. Azok a szerz ők, akik Jugoszláviában az 
úgynevezett új m űvészeti gyakorlattal foglalkoztak, jelent ős vagy kevésbé jelentős 
művészek voltak, de az esetek legnagyobb hányadában modern, kritikai alap-
állású értelmiségiek voltak, és alkatuknak éppen erre a vonására vezethet ő  
vissza, hogy pályájukat tartósan, de nem ritkán csak ideiglenesen kötötték az új 
művészeti gyakorlat vonulatához. 

Az új művészeti gyakorlat egyik alapelve a m űtárgy anyagta/anítása, a gondolati 
folyamatok serkentése volt. Volt-e ennek valamilyen visszahatása a hagyományos 
táb/aképfestészet viszonylatában, illetve változtatott-e valamit a klasszikus fest ői 
alapállás jellemvonásain, viselkedési és gondolkodási mechanizmusán? 

Nem sokkal az első  lépések után, amelyeket a minden „klasszikus" iránti ellen-
51 	állás vezérelt, nyilvánvalóvá vált, hogy az új m űvészeti gyakorlat létfeltétele 



nem okvetlenül valamilyen technikai eljárás a priori elfogadása vagy elutasítása. 
Tulajdonképpen arról a gondolkodásmódról van szó, amely elvben nem zárja ki az 
anyagi tárgyat, de megköveteli, hogy ezt az objektumot els ődlegesen meghatá-
rozott metanyelvi operációkra alkalmas dologként kezeljék. Ezért nem volt 
meglepő , hogy a hetvenes évek elején megjelent az analitikus festészet. Az ilyen 
fajta festmény nem esztétikai tárgy, nem is az expresszió megnyilvánulása, ha-
nem különösen a festészetre jellémz ő  eszközök és eljárások alapvet ő , elemen-
táris, primáris használatából indul ki. A „festészet mint festészet", legtisztább elő -
fordulási formáiban, „a művészet mint művészet" irányvonalának egyik meg-
jelenési formájaként bontakozott ki, amely valójában a konceptuális m űvészet 
egyik igen fontos jellemvonása, más, kevésbé következetes és kompromisszumos 
megoldásaiban pedig közvetetten a történelmi absztrakció öröksége felé hajlik. 
Mégis, a lehetséges ellentmondások ellenére is, a primáris és az analitikus 
festészet a m űvészet autonómiájának még egy bizonyítékát kínálta fel azon 
szociális és kulturális körülmények között, amelyekben a m űvészet függetlensé-
gének megőrzése etikailag és ideológiailag egyaránt ugyancsak igazolt választás 
volt. 

Az új művészeti gyakorlat szószólóit és aktív képviselőit gyakran érik olyan 
vádak, hogy az általuk propagált művészeti eszmék nem eredetiek, átvett tartal-
makat népszerűsítenek, következésképpen idegenek a mi társadalmi és m űvé-
szeti valóságunk számára. Ezek a hangadók főleg a művészet nemzeti jellegére 
apellálnak, s azt vallják, hogy ha a m űvész mondanivalója nem helyi élményekből 
táplálkozik, akkor eleve kétes értékű. Hogyan látod ezt a problémát? 

Nem az új m űvészeti gyakorlat képvisel ői az egyetlenek, akiknek munkásságát az 
állítólagos „impo rt" vádja éri; ennek a „b űnnek" az eredete tulajdonképpen még a 
szocrealizmus idejéb ő l ered, amikor ideológiai okok miatt gyanús volt minden, ami 
kívülrő l, pontosabban Nyugatról jött. A jugoszláv m űvészet gyorsan leszámolt a 
szocrealizmussal, azonban ennek az ideológiai pozíciójú önkényes megítélésnek 
egyes következményei továbbra is éreztették hatásukat és egy teljesen átalakult 
formában majdhogynem máig kísértenek. Az „impo rt" gyanúja alatt álltak annak 
idején mindazok a kifejezési formák, amelyek a jugoszláv és európai m űvészetek 
kölcsönös viszonyára utaltak (az EXAT-51 csoport korai absztrakciójától kezdve 
az új törekvéseken keresztül egészen a hetvenes évek m űvészeti gyakorlatáig). 
Hogy az önellentmondás még nagyobb legyen, ezeket a vádakat legtöbbször azok 
a m űvészeti és kritikusi körök hangoztatták, amelyek éppen a hazai adottságok-
ban mélyen gyökerező  művészeten n őttek fel, amelyek viszont ugyancsak sokat 
köszönhettek a saját környezetükön kívüli hatásoknak is, konkrétan: a két 
világháború közötti párizsi iskola egyik intimista és mérsékelten expresszionis-
ta irányzatának. A körülményeknek ez afüzére lényegében nem más, mint annak 
a szűkös elméleti megalapozottságnak a következménye, amelyr ő l nálunk szem-
lélik és megítélik a m űvészetet. Emellett pedig még meghatározott szerepet 
játszanak a m űvészet világában uralkodó nemzedéki és más ellentétek is. Vé-
leményem szerint a jugoszláv m űvészetben végbement események csak akkor 
jutnak el a valódi problémafelvetésig, ha majd az európai és természetesen 
a világban történő  események szerves részét képezik, amin az értend ő , hogy 
ezekben az eseményekben mindenki saját hozzájárulásával és ne a már meglév ő  
megoldások átvételével vegyen részt. 

Egyáltalán: létezhet-e nemzeti művészet azokban a modern társadalmakban, 
amelyek a nemzetközi munkamegosztás mellett szállnak síkra, s nem kívánnak 
elzárkózni az egyetemes fejlődés fő  folyamataitól? 

Ma alighanem mindenki el őtt világos, hogy nem létezhet afféle „nemzeti" m ű -
vészet. A m űvészet szorosan kötődik az őt létrehozó egyének sorsához, a m űvész 
lénye pedig az élet és a kulturális tapasztalatok igen bonyolult szövevénye, 
amely a művészet gyakorlatára nézve annál termékenyebb, minél szélesebbek és 
univerzálisabbak ezek a tapasztalatok. A nyolcvanas évek elején felvet ődött 
ugyan egy más jelleg ű  kérdés is, ennek a megválaszolása azonban igen komoly 
fejtegetést igényel. 
A modern m űvészet története során egyes nagy kulturális környezetekben el-
különültek bizonyos sajátságos szellemi és kifejezésbeli alapok, amelyekre a 
későbbi időszakok m űvészetei gyakran hivatkoztak: példa erre többek között a 
német „új vadak" utalása az expresszionizmus örökségére, az olasz transzavant-
garde képvisel ő inek hivatkozása a metafizika örökségére stb. A m űvészetben 
nem szabad tagadni vagy lebecsülni a hagyomány fogalmát: a ma kialakuló 
művészet nem zárhatja ki tudatából az őt megelőző  m űvészetet, a m űvészek 
számára pedig —érthet ő  okokból — a legközelebb áll és a legjobban ismert annak a 
környezetnek a m űvészete, amelyben ők m űvészekként kibontakoztak. 52 



Ha már itt tartunk: lehet-e egy alkotó m űvészete egyszerre nemzeti és egyetemes 
jellegű  is? 

Már említettem, hogy hiszek a m űvészet értékében, és ha ezt az értéket elérte, 
a művész munkája kötelez bennünket, függetlenül attól, honnan meríti forrásait. 
Kisebb kulturális közösségekben, ahol a nemzeti identitás is érezhető , olyan 
profilú m űvészek formálódnak, akikre meghatározott — leggyakrabban politikai 
— erők ebben a környezetben a „nemzeti szellem" hordozójának elsődleges 
szerepét ruházzák, és ebb ő l a szerepbő l kifolyólag keresik helyüket a m űvészeti 
értékek „univerzális" lépcs őfokain. Nyíltan ki kell mondani, hogy közönséges 
misztifikációról van szó, nem létezik ugyanis semmilyen modell, melynek alapján 
a művészi forma eleve kiváltságokat élvezne bármilyen, így „nemzeti" szempont-
ból sem. A m űvészet mélyen individuális jelleg ű , így egy m űvész alkotásának 
egyetemessége — más szóval értéke — valamely, a m űalkotás létrejöttének 
idejével egybeeső  művészeti korszak problematikus kérdéseihez való eredeti 
hozzájárulásában nyilvánul meg. 

A Modern Művészetek Múzeumában jelenleg az Innovációk a hetvenes évek 
szerb m űvészetében című  összegező  kiállítás előkészületein dolgozol többedma-
gaddal. Milyen céllal készül a rendezvény és milyen elvek alapján történik az 
anyag válogatása? 

A kiállítás szervezésének el őzménye a zágrábi Modern M űvészetek Galériája és 
a belgrádi Modern M űvészetek Múzeuma között létrejött szerz ődés olyan jelleg ű  
rendezvények cseréjérő l, amelyek a saját környezetünkben történ ő  jelentős vagy 
aktuális eseményeket dolgozzák fel. A kiállítás célja, hogy az új m űvészeti gyakor-
latban jelentkező  jelenségeket bizonyos distanciáról mérjük fel, habár nem telje-
sen lezárt jelenségekként kezeljük őket, mint ahogyan általában a történelmi 
retrospektívák. A hetvenes évek a szerb m űvészetben is a forrongások évei vol-
tak, az az id őszak, amelyben egész sor új kérdés vet ődött fel a m űvészet 
fogalmával, az alkotó magatartásával stb. kapcsolatban. A kiállításnak mindeze-
ket a forrongásokat kellene tükröznie, de ugyanakkor utalnia kellene arra is, mi volt 
ebben az időszakban m űvészetként a legértékesebb, nem pedig csak mint egy 
másfajta m űvészet alternatívája. Ezért arra törekszünk, hogy minden szerz ő  és 
csoport képviselve legyen nem nagyszámú, ám válogatott m űveivel. Hogy ilyen 
optimális válogatást elvégezhessünk, a m űvészekkel való maximális együttm ű -
ködésre van szükség, ezért készek vagyunk felkínálni, hogy maguk végezzék el 
személyes antológiájuk válogatását. Úgy t űnik, ily módon bebizonyítható, hogy a 
hetvenes évek m űvészeti gyakorlata nem csak — mint ahogy sokszor állítják —
szociális és kulturális jelenség volt, hanem egy olyan fenomén, amely értékes 
művészeti eredményeket adott. 

Tárlatok szervezése és előkészítése mellett tevékenységed egy részét a kritikusi 
hivatás tölti ki. Mit jelent kritikusnak lenni egy olyan helyzetben, melyet enyhén 
szólva áldatlannak lehetne nevezni, hiszen csak kezdjük ott, hogy nincs vizuális 
kultúrával foglalkozó országos folyóiratunk? 

A kritika ma a ténykedés igen széles területeként is felfogható, amely gyakorol-
ható mind kiállítások szervezése, mind írott szöveg révén, esetleg másmilyen fel-
adatokban való részvétellel, ami kihat a m űvészet valorizációjára (pl. döntés vala-
mely m űalkotás megvásárlásáról stb.). Ha úgy nézzük, a kritikának mindig van 
lehetősége a kiteljesedésre, és a mai pillanat sem áldatlanabb, mint bármely 
előző . A szakfolyóiratok hiánya, vagy csak igen ritka és rendszertelen megjele-
nése áldatlan azonban a kritika elméleti és metodológiai színvonalára nézve, ez 
pedig számos konkrét esetben is kedvezőtlen következményekkel jár a m űvé-
szeti gyakorlatban. De a kritika, mint a m űvészet is, elsősorban személyes ügy, 
és azok az emberek, akiknek szenvedélyük a vele való foglalkozás, a mai válsá-
gos pillanatban is megtalálják a módját annak, hogy tovább képezzék magukat és 
hogy nyilvánosan véleményt mondjanak. 

Mit tartasz a kritika legfontosabb feladatának? 

Úgy hiszem, a kritika nem ma ítélheti meg a m űvészetet, nincs eszköze, de joga 
sem ahhoz, hogy „rendet teremtsen" a m űvészetben. Végzetes, ha a kritikától azt 
követelik, hogy a ,,társadalom nevében" — más szóval az uralkodó ideológia 
nevében — döntsön a m űvészet kérdéseiben, hiszen természetéb ő l adódik, hogy a 
művészettel együtt — természetesen a saját eszközei révén —részt vegyen azok-
ban az eseményekben, amelyek egy konkrét kor szellemi arculatát megformálják. 
A kritika akkor felel meg leginkább rendeltetésének, ha képes a m űvészeti 
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dolja, hogy bővítik a m űvészet fogalmát és látókörét, és ha ápolja azokat, 
amelyek elérték és meg is őrzik a m űvészi érték magas fokát. 

Neked nem kenyered a kritika, így megengedheted magadnak, hogy egyéni 
affinitásod szerint foglalkozz bizonyos m űvészeti problémákkal. Hogyan, milyen 
élmények és felismerések alapján fejlódött ki benned az új m űvészeti eszmék 
iránti vonzalom pályád kezdetén? 

Meg vagyok győződve afelő l, hogy a m űvészetet a szabad emberi viselkedés 
függvényeként is lehet értelmezni, egy olyan magatartás példájaként is, amikor az 
ember maga veti fel, fogadja vagy utasítja el tevékenységének formáit és céljait. 
A művészet fogalmával és értelmével kapcsolatos minden újabb kérdés kihívás 
egy ilyen szabad viselkedésre, és ezért nekem mindig úgy t űnt, hogy a művészet-
ben mindenekelőtt azokat a folyamatokat kell serkenteni, amelyek az adott pilla-
natban újat hoznak, tehát ismeretlenek és kodifikálatlanok. Ilyen tulajdonságokkal 
rendelkezett a hatvanas-hetvenes évek m űvészeti gyakorlata is, sőt mi több, ben-
ne — különösen kezdetben — az ismeretlen mennyisége akkora volt, hogy 
számomra a szabad viselkedés kihívásának csúcsát is jelentette. Az új m űvészeti 
gyakorlatot azonban nem tartom valamilyen kiváltságos nyelvnek, és amikor 
valamilyen problematikus bezárkózásra kerül sor — amire ma már javában sor is 
került —, egy pillanatig sem fogok tétovázni, hogy máshol keressem a m űvészettel 
kapcsolatos megrögződött konvencioK eivetesenek útját. Nem akarok egyetlen-
egy irányzat ideológusa sem lenni, legyen az bármennyire is problematikus vagy 
történelmileg jelentős. A művészet nyelvének pluralizmusáról szóló nézet közel áll 
hozzám, de nem úgy, mint belenyugvás a m űvészet jelenlegi állapotába, hanem 
mint egyenjogúsága mindannak, amit a m űvészeti gyakorlat, probléma- és érték-
beli igazolásként kiteljesít. 

A hivatásszerű  feladatvállalás mellett boldogság, öröm-e számodra a m űvészettel 
való foglalkozás? 

Bonito Oliva szokta mondani: „Gyűlőlöm a művészetet, mint ahogy a munkás 
gyűlöli a gépet, amelyen dolgozik." Nem oszthatom ezt a nézetet. Nem a 
művészet iránti valamilyen.idealisztikus vonzódásom miatt, hanem mindenekel őtt 
azért, mert a m űvészetben azon ritka tevékenységek egyikét látom, amelyr ő l azt 
hiszem, hogy azoknak, akik vele foglalkoznak vagy követik, az elégedettség 
érzését hozza. Ma majdnem mindenki a saját b ő rén érzi azt a mély válságot, ame-
lyet mindennapi létezésnek hívunk; az elidegenedés nem olyan fogalom, amelyet 
a filozófusok találtak ki, ez az életnek egy valódi állapota, amelynek ki van 
téve az emberi tevékenység számtalan formája is. Hangsúlyozom: nem kell 
túlzottan idealistának lenni, de tény, hogy a m űvészettel való foglalkozás aszó 
legszorosabb értelmében olyan terület, melyet — a többi emberi gyakorlattal szem-
beni marginalitásától függetlenül — az elidegenedés a legkevésbé érint, s őt mi 
több, ez egy olyan terület, ahol még mindig lehetséges, hogy az ember —konkrét 
esetben az alkotó — maga jelölje ki tevékenységének irányait. Ezért engem is 
valódi megelégedettséggel tölt el, hogy egy ilyen területen lelhettem meg munkám 
indítékait, pedig nem vagyok m űvész, csak arra törekszem, hogy minél közelebb 
kerüljek a m űvészethez. 

náray éva fordítása 
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„Figyeld tehát mezítelen beszédemet, 
mert nem fogunk már rejtvényekben szólani." 
(Euripidész) 

1. 

(Még 1522-ben, alig egy évvel Nándorfehérvár eleste után járt itt el őször doktor Paracelzus, finom szikéivel —errő l semmilyen adat nem maradt a Vatikán pincéiben; számba vette a szajhákat, elkülönítette a bélpoklo-
sokat, és okos javaslatokat tett a járványok terjedésének meggátolására, mint egy még e% nem került rezig- nált levelébő l tudjuk.) 
A polisz déd- és likatyjai az onomasztikai szempontból is érdekes Aranypecek nev ű  bordélyban nyertek fel-oldozást hajdan, a mai Dózsa és Csáki (korábban Rankovi ć) utcák szegelletén: és a karók sorban meredez-
tek, amazok meg ütemben emelték lábukat, s ahogy a dal szólt, kurjantva szökelltek nádas pa rt  kőzelében.. . A Wurmzer vendégl ő  is híres tanyája lehetett a szerelemnek: egy-egy választási hadjárat után korteskoto-
noktól fuldokoltak a környékbeli kácsák —cincogó cirokbandák izgító hangjai mellett az istenadta nép 
kefélt és zabált ma már kevésbé ismert lebujokban is rendületlenül. 
„É/jen Vác és Požarevac!" — visította az erotomániás képvisel ő . „Mi az, hogy Guadalajara, mi az, hogy Hues-
ca, no passaran. egy besetz bel/a mellett mi az, hogy mi az, hogy M/AZ?" 
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Ir(racionális) re(disztribúciónk) kés đkora-korakése-kelet-középeurópai városrendészeti le(fel)csapódásaként 
kisvárosunkban is kivágatták minden fát az érdemes aktorok, meghagyván a borsepr őt, jégvirágot, kókuszt 
és banánt. Egy sor platán, egy sor nyír, egy sor nyár... Egy sor tél. Uniformizált szabadtéri börtönök: natura 
naturata. „Ez a haladás. " 
Bekerítették a libalegel őt, a vásárteret és a communitas szivattyútelepeit is azóta szintúgy. Kiépültek az utak: 
két flgye/б  kém ült azután messzebb a seregtál, leste mikor jön a nyáj vagy a csámpás csorda közelbe. 
Majd általános kóborkutya- és -macskairtás vette dics đ  kezdetét a város mez đőreinek hathatós támoga-
tásától kfsérve, felszivattyúzták a községháza folyosójáról a szart ötödször is, felszámolták az autonóm 
szakszervezetekbe tömörülni igyekv ő  koldusok sejtjeit az aggok otthonainak becézett tartományi lepratele-
peken, meghalt szilák pista, pu má гi, apád és anyád, megannyi јбbolond. 
Az öngyilkosok száma egyenes arányban növekedett a reménytelenséggel. 
Volt, aki fű részgép alá hajtotta fejét, mások padláson, birs-vagy cseresznyefákon értek zamatos halálgyü-
mölccsé: natura naturans. 
Időközben betört a coca cola, a televízió és a munkanélküliség, hatvankett őben vadsztrájkot tartottak a 
ruhagyárban — ez is munkásmozgalom — ki írja meg? A fogyasztói társadalom szamárfészkeit egyre szíve-
sebben tévesztették össze a kívánt jövővel. 

 
Szeptember 4-én, Szent Rozália napján még mindig tartanak búcsút. A templomudavarban üti le sátorfáját 
sok serteperti csecsebecsés. A város megrögzött buddhológusa egykor szertelen ifjonci lelkesedésének, 
nemkülönben néminem ű  pálinka- s boritalok elfogyasztásának hatására itt került „fegyveres" összet űzésbe 
a népi hatóság józanságtól sápadt képvisel őivel, annak utána, hogy a lövölde derék tulajdonosától két slavija 
légpuskát kobozott el, és felpofozta a vándorcirkusz egész társulatát is kétszer oda-vissza. 
Köztük járt a viszály meg a zaj, meg a rettenetes vész, elragadott egyként sértetlent és sebes űltet. 
Mondhatom, sosem volt túlságosan bőbeszédü, ha megkérdezték netán, mondd, Guszti, az Oregiskola ren-
dérséggé vedlett épületében aztán mi volt. 

 
Május elsején önmagát a Nagybara partján ünnepli a nép. Újabban nem döglenek a halak, vagy lehet, hogy 
éppen döglenek. A környező  nádasokban, ha megjön a várva várt vadászidény, pufogni is lehet: 
a városka krémje (néhány funkci, jobb szem ű  orvos, pár újgazdag parlagi) 
osztályhatalmának demokratikusságát és lövészi képességeit demonstrálandó, 
híven a dunavölgyi dzsentri hagyományokhoz, ma is vadászni jár ide: 
tüzes irháját rejti a róka, vaddisznó csörtet néhanap hivatali kocsik kereke alá. 
Utazó, míg erre jársz, 
légy óvatos, különben gyorsan megjön a baj, ha mozgó célpontra l ősz! 
Erre vonatkozóan számtalan adomát őriz a helyi szájhagyomány a büszke városatyáról, kinek pár éve 
immár, hogy ellötték fél tökét egy körvadászaton, 
s beleeresztettek vagy háromnegyed kiló sörétet a hátába is ügyetlenül. 
„Inkább jáccott vóna tekét, hogysé ellűjjék a tökét" —így mondja a nóta. 
Íme, a lét fausti víziójából ez maradt: érik a kukorica, érik a gané, 
éretten potyognak halottaink. Beszántandók a gabona alá. 
1982 
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eliade 

a 
szent 
idő  
és 
a 
mítoszok 

világi 
idő  
és 
szent 
idő  

A vallásos ember számára, akárcsak a tér, az id ő  
nem homogén, folytonos jelleg ű . A szent Időnek 
időszakai vannak, az ünnepek ideje (főként a perio-
dikus ünnepeké); másrészt létezik világi Id ő , a szo-
kásos időtartam, a nem vallásos jelleg ű  események 
ideje. E két fajta Id ő  között törés van, de a szertartá-
sok közvetítésével a vallásos ember minden különö-
sebb nehézség nélkül „átlép" a köznapi Id őbő l a 
szent Időbe. 

Meglepő  a különbség az Idő  e két formája között: a 
szent Idő természeténél fogva visszafordítható olyan 
értelemben, hogy az ősi, mitikus Idő  jelenné válik. 
Bármely vallási ünnep, bármely szertartás ideje 
szent esemény felidézése, amely valamikor a legen-
dás múltban, a „kezdetben" történt. Az ünnepen 
való vallásos részvétel magába foglalja a világi id ő-
bő l való „kilépést" és az ünnep által felelevenített 
mitikus időbe való beilleszkedést. A szent Id ő  tehát 
örökké felidézhető , megismételhető . Bizonyos szem-
pontból elmondható róla, hogy nem „telik", hogy 
nem megfordíthatatlan id őtartam. Teljességében on-
tologikus idő , parmenidészi: mindig önmagával 
egyenlő , sohasem változik, kimeríthetetlen. Az em-
ber valamennyi periodikus ünnepben megtalálja a 
szent Időt, ugyanazt, amely az elmúlt évben is, 
egy évszázaddal előbb is megnyilvánult ebben az 
ünnepben. Ezt az Időt az istenek alkották és avatták 
szentté már els ő  cselekedeteikként (gestáikként), 
amelyeket az ünnepek idéznek fel. Más szóval, az 
ember az ünnepben újra megtalálja a szent Id ő  
születését, ahogyan az megnyilvánult ab origine 
(kezdetben), in illo tempore (abban az id őben). Az 
ünnepek kibontakozásának szent Ideje ugyanis nem 
létezett az isteni tettek (gesták) el őtt, amelyek ezt 
emlékezetessé teszik. A mai Világot alkotó különféle 
dolgokat teremtve az istenek megalapozták a szent 
Idő  létét is, ezáltal a teremtés Ideje kötelez ően 
szentté válik az isteni jelenlét és tevékenység által. 

A vallásos ember tehát kétféle Id őben él, amelyek 
közül fontosabb a szent Id ő , az örökkévaló, mitikus 
jelen, amely meghatározott id őközökben a szertar-
tások által megismétl ődik. Ez az Időhöz való viszo-
nyulás megkülönbözteti a vallásos embert a nem 
vallásostól: az első  elutasítja a modern termino-
lógiával „történelmi jelennek" nevezett id őben való 
élést, s csak ebben az id őben való létezést; a val-
lásos ember a szent Id őt keresi, amely bizonyos 
értelemben az „Örökkévalóság" bizonyítéka. 

Nehezebb feladat annak kifejtése néhány szóban, 
mit jelent az Idő  a modern társadalom nem vallásos 
érzelm ű  embere számára. Nem célunk itt az Id ő  mo-
dern filozófiai taglalása, sem a kortárs tudományok 
kutatásaiban használatos fogalom boncolgatása. 
Nem a filozófiai rendszereket hasonlítjuk össze, ha-
nem a lényeges magatartásokat. Megállapítható, 
hogy a nem vallásos ember is ismeri az Id ő  foly-
tonosságának egyfajta hiányát, heterogén jellegét. 
Számára is létezik a leginkább egyhangú munkaid őn 
kívül a szórakozás ideje, az el őadásoké, az „ünnepi 



idő ". Különböző  idđritmusokban él és változatos in-
tenzitású idбket ismer: amikor kedvenc zenéjét hall-
gatja, vagy szerelmesével készül találkozni, termé-
szetesen más idő ritmust észlel, mint munka közben, 
illetve amikor unatkozik. 

A vallásos emberrel szemben alapvet ő  különbség áll 
fenn: ez utóbbi olyan „szent" időszakokat ismer, 
amelyek nem részei az ezeket megel őző  és az utá-
nuk következő  időszakoknak, más szerkezetük, más 
„eredetük" van, mert ez az id ő  istenek által szentté 
avatott ősi Idő , és alkalmas arra, hogy az ünnepek 
folyamán újra és újra jelenné váljon. A nem vallásos 
ember számára elfogadhatatlan a szertartások Idejé-
nek ember fölötti jellege. A vallástalan ember az Id ő -
ben leve szakadást nem fogadja el, számára az Id ő  
nem „misztérium", hanem a legmélyebb alapvet ő  
dimenziót jelenti, a léthez kötöttet, tehát kezdete 
és vége van, amely vég a halál, a lét megsemmisü-
lése. Bármennyire is sokféle az általa átélt id ő -
ritmus és intenzitás, a vallástalan ember tudatában 
van annak, hogy emberi tapasztalatról van szó, 
amelybe nem illeszthető  be isteni jelenlét. 
A vallásos ember számára, ellenkez ő leg, a világi idő  
alkalmas arra, hogy időközönként ;,megállítsa" a 
szertartás segítségével, a szent Id ő , a nem tör-
ténelmi idő  beilleszkedésének alkalmával. (A nem 
történelmi id ő  nem tartozik a történelmi jelenhez.) 
Amiként egy templom egy modern város profán teré-
nek magasságszintjében szakadást jelent, a vallási 
szertartás, amely saját terében bontakozik ki, sza-
kadást jelent a világi id ő  folyamatosságában: nincs 
már jelen a jelenkori töпénelmi Idd, az utcán vagy 
a szomszéd házakban létez ő  idő , hanem Jézus 
Krisztus történelmi létezésének ideje, a tanításai 
által a keresztre feszítés, a halál és a feltámadás 
által szentté vált Idđ  létezik. Meg kell jegyeznünk, 
hogy e példa nem világítja meg tökéletesen a világi 
Idđ  és a szent Idő  közötti különbséget; a többi vallás-
hoz viszonyítva a kereszténység valójában felújította 
a szertartási Id ő  gyakorlatát és fogalmát, történelmi 
valóságát krisztus személyéhez kötve. A hiv ő  ember 
számára a szertartás az Isten Fiának megtestesü-
lése által szentté avatott Időben bontakozik ki. A ke-
reszténységet megel őző  vallásokban felidézett pe-
riodikus szent Idđ  (elsбsoгban az isi vallásokban) 
mitikus Idő , ősi Idd, töпénelmi múlttal nem azonosít-
ható kezdeti Idő  olyan értelemben, hogy „egyszer-
csak" megjelent, nem elбzte meg semmilyen más 
Idd, mivel más Idd nem létezhetett a mítosz való-
sбgának megjelenése elбtt. 

A mitikus Idő  eme ősi felfogása érdekel bennünket 
elsđsorban. A késбbbiekben látni fogjuk a zsidó val-
lástól és a kereszténységtál eltér ő  vonásait. 

templum-tempus 

Kezdjük néhány ténnyel, amelyek feltárják a val-
lásos ember Idбvel kapcsolatos magatartását. Első-
ként kiemelünk egy jelentős dolgot. Több, Észak-
Amerikában honos nép nyelvén a „Világ" (Kozmosz) 
kifejezés az „évre" is vonatkozik. Jokutsz nyelven 
„elmúlt egy év" ugyanazt jelenti, mint az „elmúlt a 
világ". A yuki indián számára az „év" szó „Földet" 
és „Világot" is jelent. A jokutszok nyelvéhez hason-
lóan így fejezik ki: „a Föld elmúlt' amikor egy év 
eltelt. A szókincs felfedi a kozmikus Világra és Id őre 
kiterjedő  vallási egyetemlegességet. A kozmoszt él ő  

egységként élelmezik, amely születik, fejlődik és 
elmúlik az év utolsó napjával együtt, hogy az Új Év 
újjászülethessen. Látni fogjuk, hogy ez az újjászüle-
tés tulajdonképpen megszületés, a Kozmosz minden 
esztendőben újjászületik, mert minden Új Évben az 
Idő  ab initio (elő lrő l) újrakezdődik. 

A kozmikus idő-egyetemlegesség vallási természe-
tű : a Kozmosz megfelel a Kozmikus Időnek (az 
„Évnek"), mivel mindkettő  szent valóság, isteni m ű . 
Egyes éšzak-amerikai népeknél e kozmikus id ő-
egyetemlegesség éppen a szent épületekben nyilvá-
nul meg. A Templom a Világ képének ábrázolója, 
idő  szimbólummal is rendelkezik. Megfigyelhet ő  ez 
az algokin és a sziú indiánoknál. Szent sátruk —
amint errő l személyesen is meggyđződhettem — a 
Világmindenséget jelképezi, ugyanakkor azonban az 
Évet is. Az Evet a négy égtájon való áthaladásként 
fogják fel, a szent sátornak négy ablaka és négy ajta-
ja van. A dakota indiánok szerint „az Év a Világot 
körülvevб  kör' azaz szent sátruk körül van az 
imago mundi (a világ képe). 

Indiában még világosabb példa áll rendelkezésünk-
re. Egy oltár megépítése a világ keletkezésének 
megismétlésével egyenérték ű . A szent szövegek 
hozzáteszik még, hogy a „tűz oltára az Év ' és 
ebben az értelemben időszimbólum: az építmény 
360 téglája az év 360 éjszakájának félel meg, a 360 
yajusmak tégla pedig az év 360 napjának. Más sza-
vakkal: a tűz oltárának minden megépítésénél nem 
csak a Világ keletkezik újra, hanem az „Év épül fel"; 
megújhodik az Idő . Másrészt az Év maga az át-
hasonult Pradzsápati, a világ ura; tehát minden új 
•oltárban Pradzsápati éled újra, megszilárdul a világ 
szentsége. Nem a világi Id ő rđ l van szó, az egyszer ű  
időmúlásról, hanem a kozmikus idő  szentté avatá-
sáról. Mindaz, ami egy t űzoltár építését követi, 
szentté avatja a világot, tehát beépül a szent id őbe. 

Hasonló időszimbólumot találunk a jeruzsálemi temp-
lom kozmológiai jelképiségében. Flavius Josephus 
szerint az asztalon levő  tizenkét kenyér az Év tizen-
ként hónapját,jelképezi, a hetven karú gyertyatartó a 
dékánokat (az egyházi vezet őket), azaz hét bolygó 
tíz részre való állatövi felosztását. A templom imago 
mundi: a „Világ Közepén" áll, Jeruzsálemben, és 
nem csak a Világmindenséget avatja szentté, hanem 
a kozmikus „életet", azaz az Időt. 

Hermann Usener érdeme a templum és tempus szó 
rokonságának felfedezése szóelemzés útján, e két 
kifejezés metszetével. Kés đbbi kutatások pontosab-
ban is bizonyították a felfedezés helyességét: „A 
templum a térnek a képét jelenti, a tempus a horizont 
térben és időben történő  mozgásának időképét" —
írja Werner  Miller.  Mindennek a mélyebb jelentése 
valószín ű leg a következ đ : az ősi kultúrák vallásos 
embere számára a „Világ évente megújul"; más sza-
vakkal, minden Új Évben felveszi eredeti „szentsé-
gét", amellyel az Alkotó általi teremtése pillanatában 
rendelkezett. E jelképiség tisztán megmutatkozik a 
szentélyek épületi szerkezetében, mert a Templom 
ugyanakkor szenthely és a világ képe, szentté avat-
ja a Világmindenséget, annak minden ajándékát és a 
kozmikus „életet". Az Év zárt kör: kezdete és vége 
van, de az Új Év formájában való újjászületés külön-
leges adományával is rendelkezik. Minden Új Évvel 
„új", „tiszta", „szent" és érintetlen Id ő  született. 58 



Az Idő  azonban azért született újjá, kezd ődött elő lrő l, 
mert minden Úi Évben a Világot újrateremtették. Az 
előző  részben megállapítottuk a világkeletkezési mF-
tosz jelentős szerepének modell-szerepét mindenfaj-
ta alkotás és építés esetében. A világkeletkezési 
elmélet azonban Id ő-alkotást is feltételez. De ennél 
is több: amint a világegyetem keletkezésének elmé-
lete minden „teremtés" ősmintája, a kozmikus Idő , 
amely a világkeletkezési elmélet folytán születik, 
mindenfajta idő  modellje, tehát a különféle létezési 
kategóriák sajátos Idejének példája. További magya-
rázat: az ősi kultúrák vallásos embere számára min-
den alkotás, minden létezés az Id őben kezdődik, egy 
dolog létezése el őtt annak ideje sem létezhetett. 
A Világmindenség születése el őtt nem létezett koz-
mikus idő . Egy bizonyos növényfajta megteremtése 
előtt az idő , amelyben az növekszik, terem és el-
pusztul, nem létezett. Ezért minden teremtés az 
Idő  kezdetekor történt, in princípio (kezdetben). 
Az idő  az újabb létezési kategória els ő  megjele-
nésével keletkezik. Íme, miért van olyan fontos sze-
repe a mítosznak: amint a továbbiakban bebizonyít-
juk, a mítosz felfedi a valóság születését. 

a 
világ 
keletkezésének 
évenkénti 
megismétlődése 

A világ keletkezésérő l szóló mítosz a Világminden-
ség születésérő l szól. Babilonban az óév végén és 
az Úi Ey első  napjainak ünnepén vallási szertartá-
sokon szavalták a Teremtés költeményét, az Enuma 
elísht. A szertartásokon el őadott szavalat Marduk és 
Tiámat, a tengeri szörny harcát idézi fel, amelynek 
időpontja ab origin volt, és az isten végső  győzelme 
megszüntette a Káoszt. Martluk a Világmindenséget 
Tiámat feldarabolt testébő l alkotta, és Kingu dé-
monnak, Tiámat fő  szövetségesének vérébő l terem-
tette az embert. A szertartásokból, a ceremóniákon 
elmondott szövegekbő l kitűnik, hogy ez a Teremtés-
re való emlékezés a világ keletkezésének feleleve-
nítése. 

az égetés nem egyszer ű  „tisztulás", hanem az 
egyén és a közösség vétkeinek, hibáinak megsem- 
misítP- 	Naurőz — a perzsa Úi Év — feleleveníti 
a Vi, 	.ѕ  az ember teremtésének pillanatát. Naurőz 
napján a „Teremtés megújhodik", írja az arab tör-
ténész, Albiruni. A király kihirdeti: ,,lme, egy új 
esztendő  új hónapjának új napja: amit az idő  e/kop-
tatott fel kell újítani." Az Idő  gyöngíti az emberi 
lényt, a társadalmat, a Világmindenséget, és ez a 
romboló Idő  a világi Idő  volt, a valódi Id ő . Ezt kell el-
törölni, helyébe a Világ teremtésének mitikus pillana-
ta lép, a „tiszta", „hatalmas" és szánt Id ő . Az elmúlt 
világi Idő  eltörlésének szertartása a „világ végét" jel-
képezte. A tüzek eloltása, a halottak lelkének vissza-
térése, szaturnáliákhoz hasonló társadalmi z ű rzavar 
az elszabadult érzékiség, az orgiák stb. a Világ-
mindenség Káosszá való válását jelképezték. Az év 
utolsó napján a Világmindenség feloldódott az ősi 
Vizekben. Tiámat, a tengeri szörny, a sötétség, a 
szervezetlenség, az ismeretlen szimbóluma feltá-
madt és újra fenyegetővé vált. Az egy évig létez ő  
Világ a valóságban megsz űnt. Tiámat újra jelen 
volt, a Világmindenség megsemmisült, és Marduk 
köteles újrateremteni, miután újra legy őzte Tiámatot. 

A világ kaotikusan történ ő  periodikus hanyatlásának 
jelentése a következ ő : az év minden „b űne", mind-
az, amit az idő  beszennyezett, elhasznált, a szó fizi-
kai értelmében megsemmisült. Az ember, miközben 
szimbolikusan részt vesz a Világ megsemmisítésé-
ben és újjáteremtésében, maga is újjászületik, léte 
megújul. Minden Úi Évvel az ember szabadabbnak 
és tisztábbnak érezte magát, mert megszabadult 
vétkeinek, b űneinek terhétő l. Felidézte a Teremtés 
legendás idejét, a szent és „hatalmas" Id őt — szentté 
az istenek jelenléte teszi, de hatalmas Id ő  is, mert 
kizárólag a minden id ők leghatalmasabb alkotásá-
nak, a Világmindenség teremtésének a saját Ideje. 
Az embér szimbolikusan a világmindenség kialaku-
lásának korában élhet, részt vehet a Világ teremté-
sében. Az antik Közel-Keleten aktívan részt vett a 
teremtésbén (a két ellenséges csoport, az isten és a 
tengeri szörny szerepében). 

Könnyen megérthető , miért csábította az embert e 
csodálatos Idő  emlékének időszakonkénti átélése: in 
il/o tempore az istenek erejük teljében voltak. A világ-
teremtés fenséges, isteni megnyilatkozás, példamu-
tató erőbizonyítás, a teljesség és az alkotó képesség 
mintaképe. A vallásos ember valóság utáni sóvár-
gása ez: minden eszközt felhasznál arra, hogy az ősi 
valóság forrásához juthasson, amikor a világ in statu 
nascendi (születőben) volt. 

megújhodás 
a 
kezdeti 
időbe 
való 
visszatéréssel 

A kezdet ideje valójában a Világ keletkezésének Ide-
je, amikor a legátfogóbb valóság született. Ezért, 
amint azt már láthattuk az eddigiekben, a világkelet-
kezési elmélet alapmodellje lehet bármely „alkotás 
nak", bármely „cselekedetnek". Ugyanezért a világ 
keletkezésének Ideje valamennyi szent Id ő  modelljé-
ül szolgálhat, mert ha a szent Id őben az istenek nyi- 

Valóban, a Tiámat és Marduk közötti harcot a néma 
szereplők két csoportjának harca mutatta be. E szer-
tartásrend a hettitáknál is megtalálható, ugyancsak 
az Úi Év ünnepén előadott drámai megjelenítésben 
az egyiptomiaknál és Rász es-Samrában. Ekét sze-
replő-csoport közötti harc a Káosznak a Világmin-
denséggé való átalakulását ismételte meg, aktuali-
zálta a világ keletkezésének idejét. A mítoszi ese-
mény jelenné vált. „Mindig győzze le Tiámatot, 
rövidítse meg napjait!" — kiáltotta a pap. A harc, a 
győzelem és a Teremtés ugyanabban a pillanatban 
történt, hic  it  nunc (itt és most). 

Az Úi Év a Világ keletkezésének felidézése, magába 
foglalja az Idő  újrakezdését, azaz az Ősi Idő  fel-
újítását, a „tiszta" Id őét, amely a Teremtés pilla-
natában létezett. Ezért az Úi Év „megtisztulással", a 
bűnöktő l, a démonoktól, vagy egyszerűen egy bűn-
baktól való megszabadulással jár. Nem csupán egy 
időszak tényleges megsz űnésérő l és egy újabb kez-
detérő l van szó — amint ez a modern ember képzele-
tében él —, hanem az elmúlt év, az eltelt id ő  eltöl- 

5g 	tésérő l. Ez az értelme a tisztulási szertartásoknak: 



latkoztak meg és teremtettek, természetes, hogy a 
legtökéletesebb isteni megnyilvánulás a Világ Te-
remtése. 

A hivő  ember tehát nemcsak akkor eleveníti fel a 
világ keletkezését, amikor „alkot" („a maga Világát” 
— lakott területet —, egy várost, házat stb.), hanem 
amikor egy új uralkodónak kívánna örömteljes ural-
kodást biztosítani, amikor a veszélyeztetett termést 
mentené, háborújából győztesen szeretne kikerülni, 
vagy tengeri utazásra indul stb. Elsősorban azonban 
a világ teremtésének története a gyógyításban jut 
nagy szerephez, amelytő l az emberi megújhodást 

'várják. Fidzsin az uralkodó beiktatásának szertartá-
sát „Világteremtésnek" nevezik, és ugyanezt a szer-
tartást ismétlik meg a veszélyben lev ő  termés meg-
mentése érdekében. Polinéziában találkozhatunk tá-
lán a világkeletkezési elmélet legszélesebb kör ű  al-
kalmazásával. lo világteremt ő  szavai vallási igévé 
váltak. Az emberek számtalan alkalommal idézik: 
meddőség ellen, gyógyítás esetében (testi és lelki 
betegségek esetében egyaránt), háborúra való ké-
szülődéskor, a halál pillanatában, vagy a költ ő i ihle-
tettség serkentésére. 

A teremtés mítosza így a polinéziaiak számára min-
den alkotásuk ősmodellje, bármilyen tevékenység-
rő l is legyen szó: biológiai, lélektani és szellemi. 
Mivel azonban a teremtés mítoszának el őadása köz-
ben felelevenedik az ősi esemény, hallgatója a „Vi-
lág kezdetének" időpontjában érzi magát, csodálatos 
módon kortársa lesz a Teremtésnek. A kezdeti 
Időbe tér vissza, és ennek gyógyítási célja a lét 
újrakezdése, a (szimbolikus) újjászületés. E gyó-
gyítási mód alapelve a következő  lehet: Az Élet nem 
javítható, csak újjáteremthet ő  a világkeletkezési el-
mélet jelképes ismétlésével, mert minden alkotás 
alapja a kozmogónia. 

A kezdeti Időbe való visszatérés megújító szerepét 
jobban megvilágítja a Kína délnyugati részén él ő  
tibetobirmán nyelvcsoporthoz tartozó nakhi nép pél-
dája (Yunnan tartomány). A gyógyítási szertartás a 
Világ Teremtésének ünnepélyes előadása, ezt követi 
a fájdalmak eredetének mítosza (ezt a Kígyók dühé-
nek tulajdonítják), és az els ő  sámán varázsló meg-
jelenése, aki a gyógyszereket hozza el az embernek.. 
Csaknem valamennyi szertartás a kezdetet idézi fel, 
a mitikus Időt, amikor még nem létezett a Világ: 
„Kezdetben, amikor az egek, a nap, a hold, az 
égitestek, a csillagok és a föld sem létezett, amikor 
semmi sem volt... " stb. Ezután következik a világ 
keletkezésének története és a kígyók megjelenése: 
„Amikor megjelent az ég, a nap, a hold, a csillagok, 
megjelentek a bolygók és a föld; a hegyek, völgyek, 
fák és sziklák, ekkor jelent meg a nága (kígyó) a 
sárkányokkal... " stb. Ekkor került sor a varázslók 
születésére és a gyógyszerek megjelenésére. Hoz-
záteszik még: „El kell mesélni a gyógyszerek ere-
detét, különben hogyan beszélnénk róluk. " 

E mágikus varázsénekekkel kapcsolatban fontos 
megjegyeznünk, hogy az orvossságok eredetének 
mítosza valamennyi esetben a világkeletkezési el-
mélet része. A primitív és hagyományos gyógykeze-
lések folyamán egy gyógyszer csak abban az eset-
ben hatásos, ha eredetét megemlítik a betege el őtt. 
Nagyszámú közel-keleti és európai varázsige tartal-
mazza a betegség, vagy az azt el ő idéző  démon tör-
ténetét, felelevenítve azt a mitikus pillanatot, amely- 

ben az istenség vagy egy szent legyőzte a rosszat. 
A varázsige gyógyító hatása abban rejlik, hogy a 
szertartás folyamán feleleveníti a „kezdet" mitikus 
Idejét, a Világ kezdetét és a betegség, illetve a 
gyógykezelés eredetét. 

az 
„ünnepi" 
idđ  
Is  
az 
ünnepek 
szerkezete 

(, ..) Az ünnep mindig a kezdeti Id őben bontakozik ki. 
Eppen ez a kezdeti és a szent Idő  különbözteti meg a 
vallásos ember viselkedését az ünnep előtti és utáni 
időtő l. Sok esetben az ünnepek idején is ugyanúgy 
cselekszik az ember, mint az ünnepek közötti id ő-
szakban, de a vallásos ember hiszi, hogy akkor más 
időben él, hogy sikerül újra megtalálnia a mitikus 
illus tempust. 

Az ausztráliai arandák intichiuma elnevezés ű , éven-
te megismétlődő  totemisztikus ünnepi szertartáso-
kon bejárják a törzs mitikus Őse által az aldjeringa 
(álom) korszakban megtett utat. Megállnak azokon a 
helyeken, ahol Ősük is megállt, és cselekedeteit 
megismétlik. A szertartás egész ideje alatt böjtölnek, 
nem viselnek fegyvert, és kerülnek minden kapcsola-
tot a nőkkel és idegen törzsbeliekkel. Teljesen az 
„álom Idejébe" merülnek. 

Tikopia polinéziai szigeten évente újrateremtik az 
„istenek m űvét", a mai formájában levő  világot. A 
szertartások időszakában ünnepi Időben élnek, 
amelyet vallási tilalmak jellemeznek (tabu): a zajon-
gás, a tánc, a játék tilos. A világi Id őbő l a szent Időbe 
való átmenetet egy fadarab kettéhasítása jelzi. A 
számtalan szertartási szokás, amely a periodikus ün-
nepeket jellemzi, és amely az istenek tetteinek jel-
képe, látszólag nem különbözik a szokásos tevé-
kenységtő l: csónak javításának rituáléja, az ehet ő  
növényekkel kapcsolatos szertartások, a szentély 
restaurálása. E tevékenységek azonban a hétköz-
napi munkáktól különböznek, csupán néhány tárgyra 
irányulnak, amelyek a társadalmi osztály ősmintáját 
jelképezik valamilyen módon, ugyanakkor a szertar-
tásokat a szentség hatja át. Valóban, az őslakosság 
abban a hitben él, hogy a legparányibb részletekig 
megismétlik az istenek tetteit, amint ezt azok vég-
hezvitték in iio tempore. (...) 

A vallásos ember érzi annak szükségességét, hogy 
időnként e szent és örök Időben élhessen. Számára 
a szent idő  teszi lehetővé a köznapi idő  létezését, 
a világi időt, amelyben minden emberi tevékenység 
történik. Csupán a mitikus események örök jelene 
teszi lehetővé a történelmi események világi idejét. 

Az istenek házassága, amely in illo tempore történt, 
lehetővé tette az emberi nemi kapcsolatokat. Az 
isten és istennő  kapcsolata időn kívüli és örökké je-
len idej ű ; a férfi és nő  egyesülése világi id őben tör-
ténik. Ily módon a szent, mitikus id ő  megalapozza a 
történelmi Id őt, a létezés idejét; ennek ősmintája. 
Röviden: minden az isteneknek és a félisteneknek 
köszönhető . (...) 60 



Bizonyos szempontból a történelmi Id őbő l való „ki-
lépés" és ennek a vallásos emberre vonatkozó kö 
vetkezményei a cselekvési szabadság elutasítása. 
Szüntelen visszatérésrő l van szó, in illo tempore, a 
mitikus, a nem történelmi múltba. Levonható a kö-
vetkeztetés, hogy az alapul szolgáló ab origine tettek 
állandó ismétlése fékez minden fajta emberi fejl ő -
dést, megbénítja a spontán alkotóképességet. Rész-
ben igaz e következtetés, azonban csak részben. A 
vallásos ember, még a „legprimitívebb" is, elvben 
nem utasítja el a „fejl ődést": elfogadja, de isteni 
eredetűnek és dimenziójúnak tartja. A kérdésnek ezt 
az oldalát most nem részletezzük. Lényeges, hogy 
megértsük az isteni tettek szüntelen ismétlésének 
vallási jelentőségét. Nyilvánvaló, hogy a vallásos 
ember azért érzi szükségét e tettek szüntelen felidé-
zésének, mert arra vágyik és törekszik, hogy minél 
közelebb éljen isteneihez. 

istenek 
kortársává 
válni 
meghatározott 
időszakonként 

A városokat, templomokat és házakat a világmin-
denség jelképeként vizsgálva egy el őbbi fejezetünk-
ben megállapítottuk, hogy ezek a „Világ Központjá 
nak" szimbólumai. A Központ jelképiségébe foglalt 
vallási gyakorlat a következ ő  lehet: az ember az ég 
felé, az istenek világa felé „nyitott" térben vágyik 
élni. Közel élni a „Világ Központjához" annyit jelent, 
mint a lehető  legközelebb lenni az istenekhez: 

viselkedési mód állandó ismétléséhez vezet. VE 
soron azt mondhatjuk, hogy f ő leg a primitív társat. 
rak vallásos embere örök visszatérések által  re'.  
bénított ember. A modern lélektan e viselkedésber. 
az  újban rejlő  veszély miatti szorongást vélné felfe-
dezni, a tö гténelmi és valós létezés felel ősségének 
elutasítását, a „paradicsomi" állapotok utáni vágyat, 
éppen azért, mert e nosztalgia kezdetleges, a termé-
szet által kevésbé kifejlesztett. 

A kérdés sokkal bonyolultabb annál, hogy itt tisztáz-
hatnánk. Tanulmányunk témáját is meghaladja, mert 
magába foglalja a modern és a nem modern ember 
közötti ellentétet. Mégis meg kell jegyeznünk, hogy 
hiba lenne azt feltételezni a primitív, ősi társadalmak 
emberérő l, hogy nem hajlandó a valós élet felel őssé-
gét vállalni. Ellenkez ő leg, óriási felelősség terhe 
nyomja: például részvétel a Világmindenség megte-
remtésében, saját világának megteremtése, a nö-
vények és az állatok számára az élet biztosítása stb. 
Egészen más fajta felel ősségrő l van szó, mint ami 
számunkra jelent valós és érvényes felel ősséget. E 
felelősség kozmikus, szemben a modern civilizáció 
által ismert csupán erkölcsi, társadalmi vagy törté-
nelmi felelősséggel. A világi létezés perspektívájában 
az ember csupán önmagával és a társadalommal 
szemben vállalt felel ősséget ismeri. Számára a Vi-
lágmindenség nem a Kozmoszt jelenti, az él ő  és ta-
golt egységet, csak egyszer űen az anyag- és ener-
gia-tartalékok összességét, az égitestek fizikai ener-
giáját, és a modern ember legnagyobb gondja nem 
elpazarolni hasztalanul a földgolyó gazdasági er ő -
forrásait. A „primitív" ember viszont a Világminden-
ség részeként él. Tapasztalatából nem hiányzik a hi-
telesség, sem a mélység, kifejezésmódja azonban a 
modern ember szemében gyerekesnek, megbízha-
tatlannak t ű nik. 

De térjünk vissza az eredeti témánkhoz: nincs alapja 
annak a magyarázatnak, amely szerint a kezdeti, 
szent Időben való rendszeres visszatérés a valóság 
elutasítása lenne, mesébe való menekülés. Ellen-
kező leg, a primitív, ősi társadalmak emberének eme 
lényeges jellemzőjét is áthatja az ontologikus gyöt-
rődés. A kezdeti időbe való visszatérés óhaja ugyan-
is az „istenek jelenlétének" visszavágyása, a hatal-
mas, új és tiszta Világ utáni vágy. Ugyanakkor a 
szentség utáni vágyakozás és a teremtés nosztalgiája 
is. Egzisztenciális síkon ez a gyakorlat úgy is értel-
mezhető , mint maximális lehetőségekkel történő  új-
rakezdés. Nemcsak optimista szemlélete a létezés-
nek, hanem tökéletes feloldódás a Teremtésben. 
Mindazonáltal a vallásos ember kijelenti, hogy ő  csu 
pán a Teremtésben hisz, benne való részvétele az 
ősi kinyilatkoztatással biztosított, és ezt ő  meg is ő rzi. 
Mítoszait az ősi kinyilatkoztatások összessége ké-
pezi. 

a 
mítoszok 
időszerűsítése 

Nem érdektelen, hogy a vallásos ember emberfölöt 
ti, transzcendens modellen alapuló humanitást vál-
lal magára. Csupán olyan mértékben ismeri el ön-
magát embernek, amilyen mértékben utánozza az 
isteneket, a civilizáló H ősöket, vagy a mitikus Ösö-
ket. Röviden, a vallásos ember más akar lenni, mint 

A vallási ünnepek jelent őségét elemezve ugyancsak 
az istenekhez való közelség vágyát fedezhetjük fel. 
Felidézve a kezdeti, szent Időt, az ember „az istenek 
kortársává válhat", az ő  — gyakran titokzatos — jele-
nükben élhet, hiszen sok esetben láthatatlanok. A 
szent Tér és Idő  gyakorlatából kivilágló szándék fel-
fedi az ősi állapot felelevenítésének vágyát: amikor 
az istenek és a mitikus Ősök jelen voltak, megterem-
tették a világot, azaz megszervezték, bemutatták az 
embernek a civilizáció alapjait. Ez az „ ősi állapot" 
nem történelmi jelleg ű , időpontja kiszámíthatatlan; 
mitikus, ősi korszakról van szó, a „kezdet" Idejér ő l, 
arról, ami kezdetben történt, in principio. 
(...) E kezdetben végezték teremtő  munkájukat az 
istenek és félistenek a földön. A „kezdet" nosztal-
giája vallási nosztalgia. Az ember az istenek aktív 
jelenlétére vágyik, új, tiszta és „hatalmas" Világban 
szeretne élni, amilyen volt az a Teremtés idején. A 
kezdet tökéletessége utáni vágyakozás ez, és ko-
moly érvként magyarázza a periodikus visszatérést 
in illo tempore. Keresztény kifejezéssel élve a „para-
dicsom utáni vágyról" van szó, ámbár a primitív 
kultúrák szintjén a vallásos és ideológiai tartalom 
egészen más, mint a zsidó kereszténységnél. A miti-
kus Időt azonban, amelyet az ember periodikusan 
felidéz, az istenek jelenléte avatta szentté, és mond-
hatjuk, hogy az istenek jelenlétében, tökéletes világ-
ban (közvetlenül a teremtés után) való élet utáni 
vágy megfelel a paradicsom szimbólumának. 

A vallásos embernek ez a vágya, mint már említettük 
is (...), a modern ember szemében elfogadhatatlan- 
nak, megalázónak t űnhet. Az ilyen nosztalgia kike- 
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ami a mindennapi életben. A vallásos ember nem 
eleve adott: Ó önmagát formálja, isteni példák után 
igazodva. E modellek, amint azt már említettem, a 
mítoszokban élnek, az isteni tettek (gesták) történel-
mében. Következik tehát, hogy a vallásos ember 
történelem alkotta embernek tartja magát, akárcsak 
a világi ember, de az egyetlen történelem, amelyet 
elismer, az isteneké, a szent történelem, amelyet 
a mítoszok őriznek; a nem vallásos ember ezzel 
szemben az emberiség Történelme által alkotott em-
bernek tartja magát. Tehát éppen azon események 
összessége által alkotott embernek, amelyek a val-
lásos ember számára nem jelentenek semmit, mert 
nem tartalmaznak isteni modellt. Ki kell emelnünk: 
már a kezdet kezdetén a vallásos ember a követend ő  
modellt ember feletti síkba, a mítoszok világába he-
lyezi. Csak úgy válhatsz igazi emberré, ha aláveted 
magad a maioszok tanításainak, utánozod az istene-
ket. Tegyük még hozzá, hogy egy ilyen imitatio dei 
(isten-utánzás) a primitív ember számára komoly 
felelősséget jelent. Láttuk, hogy némely véres áldo-
zatok az ősí isten-cselekedetek által igazoltak: in illo 
tempore az. isten megölte a tengeri szörnyet, testét 
feldarabolta, hogy abból alkossa meg a Világmin-
denséget. Az ember megismétlí ezt a véres áldo-
zatot, néha még emberáldozat formájában is, amikor 
falut, templomot vagy csak házat épít. Hogy ilyen 
következményekkel jár ez az imitatio dei, ez világo-
san kitűnik számtalan primitív nép mitológiájából és 
szertartásaiból. Példaként egyetlen esetet említünk: 
az ősi földm űvelő  társadalmak mítoszaiban az ember 
ősi gyilkosság folytán vált halandóvá, kétnem űvé, 
munkára ítéltté: a mitikus kor el őtt az isteni Lény, 
leggyakrabban asszony vagy lány, néha azonban 
gyermek vagy férfi, feláldozta magát, hogy testéb ő l 
gumós növények, termékeny fák nőhessenek. Ez az 
ősi gyilkosság gyökeresen megváltoztatta az emberi 
létezés módját. Az isteni Lény elpusztítása okozta 
a táplálkozás szükségességét, a halál sorszer űsé-
gét és következésképpen a nemiséget, mint az élet 
folytatásának egyetlen biztosítékát. A meghalt isten-
ség teste élelemmé változott, a lelke föld alá szállt, 
ahol megalkotta a Halottak Országát. Jensen jelen-
tős tanulmányban foglalkozik az említett istenséggel, 
amelyet demának nevezett el. E szót az új-guineai 
őslakosságtól kölcsönözte. Bebizonyította, hogy az 
ember táplálkozása és halála által válik a dema is-
tenség létezésének részesévé. 

Valamennyi ősi földművelő  nép számára a legfonto-
sabb dolog az ősi esemény periodikus felelevenítése, 
mert ez alapozta meg az emberi létezés feltételeit. 
Vallási életük teljes egészében megemlékezés, fel-
idézés. A szertartás által felidézett esemény (az đsi 
gyilkosság megismétlése) dönt ő  jelentőségű : soha-
sem kell elfeledni, mi történt in illo tempore. Az igazi 
bűnt a felejtés jelenti: egy fiatal lány, aki érettségének 
első  pillanatától kezdve három napon át sötét föld-
kunyhóba zártan él, senkihez sem szólva — azért kell 
így cselekednie, mert a mítoszban szerepl ő  meggyil-
kolt lány Holddá változva három napig elrejt őzve élt. 
Ha a fiatal lány megszegi a hallgatás tabuját, b űnt 
követ el, mert đsi eseményről feledkezik meg ezáltal. 
Az egyéni emlékezetnek nincs jelent ősége, az 
egyetlen, érdekl ődésre érdemes dolog a mitikus ese-
mény felidézése, csak ez lehet álkotó, teremt ő  jel-
leg ű . Csupán az ősi mítosz ő rzi meg az igazi törté-
netet, az emberi létezés történetét, csupán ebben 
kereshető  és lelhető  fel az alapvető  magatartási forma. 

E kulturális fejl ődési szakaszban találkozunk a szer-
tartási kannibalizmussal. A kannibál ember legna-
gyobb gondja metafizikus jelleg ű : nem szabad elfe-
lednie, ami in illo tempore történt. Volhardt és Jensen 
világosan kimutatták: az ünnepek alkalmával feláldo-
zott és elfogyasztott koca, a gumós növények új ter-
mésének elfogyasztása az isten testéből való része-
sülést jelenti, akár a kannibál étkezéseknél. A kocák 
feláldozása, a fejvadászat, a kannibalizmus ugyan-
olyan szimbólum, mint a gumós növények vagy a kó-
kuszdió begy űjtése. Volhardt érdeme annak a fel-
ismerése is, hogy a vallási jelleg ű  emberevés útján 
a kannibál felszabadultnak érzi magát, ugyanakkor 
nagyfokú felelősséget is vállal magára. Az ehet ő  nö-
vények nem a természet adományai: gyilkosság ered-
ményeként keletkeztek az id ők kezdetén. A fejvadá-
szat, az emberi áldozat, a kannibalizmus az ember 
által elfogadott tett a növényi életek biztosítása ér-
dekében. Volhardt bebizonyította: a kannibál a fele-
lősség terhét viseli, az emberevés nem „természetes" 
magatartása a „primitív" embernek (különben sem 
a legősibb kultúrák színvonalának a jellemz ője). A 
növényvilág továbbélésének feltétele az, hogy az 
ember öljön és őt is megöljék. A szexualitást is a leg-
szélsőbb határokig kell vállalnia, az orgiákig. Az egyik 
vallási énekben ez áll: „Aki még nem született meg, 
szülessen, aki még nem ölt, öljön!" Ez egyfajta kife-
jezése annak, hogy a két nem arra ítéltetett, hogy 
a sors terhét magán hordozza. 
Nem szabad elfelednünk, miel őtt a kannibalizmust 
elítélnénk, hogy a mítosz szerint ezt a természet fö-
lötti lények alapozták meg. Így az ember magán vi-
selheti a Kozmosz iránt vállalt felel ősséget, őrködhet 
a növényvilág életének folytonossága fölött. Tehát 
vallási jelleg ű  felelősségérzetrő l van szó. Az Uitoto 
kannibálok szerint: „A hagyományok állandóan élnek 
közöttünk, akkor is, amikor nem táncolunk, de mi 
azért dolgozunk, hogy táncolhassunk." A táncok va-
lamennyi mitikus eseménynél jelen voltak, tehát az 
első  gyilkosságra való emlékezésnél is, amelyet em-
beráldozat követett. 

Mindezzel azt igyekszünk bemutatni, hogy a primitív 
társadalomban, az ősi keleti civilizációkhoz hason-
lóan az imitatio dei nem idillikus formában történik, 
és hatalmas emberi felel ősségérzetet foglal magába. 
Egy „primitív", „vad" társadalomról alkotott ítéletünk-
ben nem szabad szem el ő l téveszteni, .hogy a leg-
barbárabb, legtévesebb cselekedeteknek is ember 
feletti, isteni modelljük van. Más kérdés — és ezt itt 
nem tárgyalhatjuk —, hogy milyen módon és milyen 
értékcsökkenés és értetlPnség folyamán válnak egyes 
vallási magatartásformák tévessé. Nagy jelent ősé-
gű  az a tény, hogy a vallásos ember akarja és hiszi, 
hogy utánozza az isteneket, amikor az őrültséggel, 
aljassággal, gyilkossággal határos tettek által hagyja 
magát elragadtatni. 

szent 
történelem, 
történelem, 
történelmi 
szemlélet 

(...) A primitív, ősi vallások hivő  embere az ősi tettek 
állandó ismétlésével és a mitikus, istenek által szent-
té avatott Id ő  felelevenítésével nem pesszimista vi-
lágszemléletre tesz szert, ellenkez őleg, a gyakori 62 



visszatérés a szent forrás valóságához a megsem-
misüléstő l, a haláltól való menekülést jelenti számá-
ra. Megváltozik a helyzet, amikor a kozmikus vallá 
sosság értelme zavarossá válik. Ez a jelenség a fej-
lettebb társadalmakban figyelhet ő  meg, ahol az ér-
telmiség lassanként eltávolodik a hagyományos val-
lástól. A kozmikus Id ő  periodikus szentté avatása 
jelentőségét veszíti, fölöslegessé válik. Az istenek 
elfogadhatatlanokká válnak. Az ősi tettek megismét-
lése jelentéktelenné korcsosul. A vallási tartalmát 
veszített felidézés a létezés pesszimista szemléle-
téhez vezet. Az ősi állapot felelevenítésének és az 
istenek titokzatos jelenléte keresésének nincs ter-
jesztője, e hitvilágnak részese. A mitikus Id ő  többé 
nem szent, minden elrettent ővé válik: önmaga közép-
pontja körül, a végtelenségig ismétl ődően forgó kör-
ként elevenedik fel. 

Ez történt Indiában, ahol a kozmikus ciklusok elméle-
tét, a fugát, tudományosan vizsgálták. Egy teljes cik-
lus, egy mághajuga 12000 év. Ez a pralaja nev ű  „fel-
bomlásban" fejeződik be, amely ezer ciklus végén is-
métlődik (mághapralaja, „nagy Feltámadás"). Az 
alapszerkezet a következ ő : „teremtés — pusztulás —
teremtés stb." — és ez a végtelenségig ismétl ődik. 
A mághajuga 12000 éve „isteni éveknek" számít, 
valamennyi 360 évig ta rt , amely összesen 4 millió 
320 ezer év — egy kozmikus ciklus ideje. Ezer mág-
hajuga kal$t (forma) alkot, tizennégy kalpa man-
vantarát. A manvantara Manu istent ő l, a mítoszbeli 
királyi őstő l kapta a nevét, a mítosz szerint minden 
manvantara Manunak köszönhet ő . Egy kalpa Brahma 
életének egy napja, egy újabb kalpa az ezt követ ő  
éjszaka. Száz Brahma év, azaz 311000 milliárd em-
beri év az isten élete. Brahmának eme élettartamát 
az Idő  túlszárnyalja, az istenek nem örökkévalók, 
a teremtés és a pusztulás ad infinitum (végtelenül) 
ismétlődik. 

(...) Ez tehát a „Kozmosz Év" primitív elmélete, 
megfosztva vallásos tartalmától. Meg kell jegyez-
nünk, hogy a juga doktrínát az elit értelmiség dolgoz-
ta fel, és hogy, bár pán-indiai elméletté vált, e ször-
nyű  arculatát nem fedte fel India összes népei el őtt. 
Elsősorban a váltási és filozófiai elit érzi a végtelen-
ségig ismétl ődő , ciklikus Idő  miatti kétségbeesést. 
Az indiai gondolkodásban ez az örök visszatérés 
magába foglalja a létezés örök visszatérését, az 
egyetemes okság törvényét, amely a karmának kö-
szönhető . Másrészt az Időt a kozmikus illúzió igazol-
ta és a lét örök visszatérése szenvedés és arabság 
végtelen meghosszabbítását jelenti. E vallási és fi-
lozófiai elit számára az egyetlen reménység a léte-
zésbe való soha vissza nem térés, a karma eltör-
lése, azaz a teljes felszabadulás, amely magába fog-
lalja a Kozmosz transzcendenciáját. 

Görögország is ismerte az örök visszatérés mítoszát, 
és a későbbi korok filozófusai a végletekig fejteget- 
ték a körbenforgó id ő  elméletét. Idézzük H. Oh. Puech 
ezzel kapcsolatos vélekedését: „A közismert pla- 
tóni meghatározás értelmében az idő, amely meg- 
határozza és méri az égitestek keringését, mozgó 
képe a mozdulatlan örökkévalóságnak, ezt utánozva 
körré formálódik. Következik tehát, hogy a kozmikus 
fejlődés általában és világunk születés-pusztulás cik- 
lusai körmozgásként képzelhetők el, végtelen ciklus- 
változásokként, amelyek során ugyanazon va/óság 
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és lehetőségek szerint. Nem csupán az tény, hogy 
a létezések összesége fennáll újabb teremtés nélkül, 
hanem a késői ókor egyes gondolkodói — a pütha-
goreusok, a sztoikusok, a platonisták — azt is kimond-
ták, hogy e ciklusokban a megelőző  ciklusok körül-
ményei, helyzetei ismétlődnek a végtelenségig. 
Egyetlen esemény sem egyedülálló, nem egyetlen 
alkalommal történik (például Szókratész halálra íté-
lése), hanem már megtörtént és újra meg újra meg 
fog történni; ugyanazon egyének már voltak, léteznek 
és újra létezni fognak a jövőben minden egyes kör-
forgás alkalmával. A kozmikus idő  ismétlődés és ana-
kukleszisz, örök visszatérés. " 

Az ősi vallásokhoz és az Örök Visszatérés mitikus-
filozófiai elméletéhez viszonyítva (amint azokat In-
diában és Görögországban vallották) a zsidó vallás 
újítást jelentett. E vallás szerint az id őnek kezdete és 
vége van. Túlhaladottá vált a ciklikus id ő  elmélete. 
Jehova nem a kozmikus Időben él (mint a többi val-
lások istenei), hanem a történelmi Időben, amely 
megfordíthatatlan. Jehova egyetlen tette sem vezet-
hető  vissza a történelem folyamán egy el őző  csele 
kedetére. Jeruzsálem bukása Jehova népe elleni ha-
ragjának következménye, de nem ugyanaz a harag, 
amely miatt Szamariát pusztította el. Tettei egyéni 
cselekedetek a Történelemben és ezeknek mélyebb 
értelmét csupán választott népe el őtt tárja fel. A tör-
ténelmi esemény újabb dimenziót nyer: teofániává 
válik. (A teofánia istennek látható alakban való meg-
jelenése.) 

A kereszténység továbblép a történelmi Id őt illetően. 
Az isten testet öltött, történelmileg meghatározott 
emberi létet vállalt, a Történelem alkalmassá válik 
a megszentelésre. Az Evangéliumok illud tempusa 
történelmi Id ő , történelmileg tisztázott — amikor Júdea 
helytartója Pontius Pilatus volt —, ez az id ő  azonban 
Krisztus által szentté avatott Id ő . A jelenkori keresz-
tény, aki szertartási Id ő  részvevője, megtalálja az il-
lud tempust, amikor Jézus élt, szenvedett és feltáma 
dott, de nincs többé szó mitikus Id ő rő l, hanem Pon-
tius Pilatus júdeai uralkodásának Idejér ő l. A keresz-
tény ember számára a naptár a végtelenségig fel-
idézi a Krisztussal történt azonos eseményeket, de 
ezek a Történelemben játszódtak le. Nem az Id ők 
kezdetekor történt eseményekr ő l van szó (megje-
gyezzük itt, hogy a keresztény ember számára az Id ő  
újrakezdődött Krisztus születésével, mivel a megtes-
tesülés az ember új helyzetét teremti meg a Világ-
mindenségben). Röviden, a Történelem úgy nyilat-
kozik meg, mint az isten világában való jelenlétének 
új dimenziója. A történelem itt is szent Történelem-
mé minősül,. azzal a különbséggel, hogy a primitív 
ősi vallásokban mitikus jellege volt. 

A kereszténység fejl ődése a Történelem teológiája 
felé hajlik és nem a filozófia irányába. Az isten tör-
ténelembe való beavatkozásának, Jézus Krisztus-
ban — konkrét történelmi személyben — való megtes-
tesülésének ember feletti jellege van: az ember meg-
váltása. 

Hegel a zsidó—keresztény ideológiát az egyetemes 
Történelemre alkalmazza: az Egyetemes Szellem fo-
lyamatosan jelen van a történelmi eseményekben és 
csupán általuk nyilvánul meg. A történelem teljessé 
gében teofániává alakul: egyetlen történelmi ese-
mény sem történhetett volna másként, mert az Egye- 



times Szellem így akarta. Szabad utat nyit a tör-
téneti filozófiák XX. századbeli különböz ő  formáinak. 
Vizsgálódásunk itt véget ér, mert az Id ő  és a Tör-
ténelem új értékelése a filozófia történetének tárgy-
körébe tartozik. Hozzá kell tennünk azonban, hogy a 
historizmus a kereszténység felbomlásának egyik 
terméke. Ez döntő  jelentőségűvé teszi a történelmi 
eseményt (amely zsidó-keresztény eredet ű  fogalom), 
csupán történelmi események, tagadva annak min-
den ember-feletti, megváltástani vonását. 

Az Időre vonatkozó szemléletek tekintetében, ame-
lyeket a történeti és egzisztencialista filozófusok ta-
nulmányoztak, érdekes megjegyeznünk a következ őt: 
habár az Idő  többé nem „körként" elképzelt fogalom, 
elrettentő  képe e modern filozófiákban is ugyanúgy 
kifejezésre jút, mint az Örök Visszatérésen alapuló 
indiai és görög filozófiákban. Véglegesen megfoszt-
va szentségétől az Idő  bizonytalan ködbe vesz ő  di-
menzió, amely menthetetlenül a halál felé vezet. 

nagy margit fordítása 



sziveri 
János 

ballada 
a 
(fel)építményrő l 

micsoda alázattal lazítunk, 
felér egy falazással 
(: falatozással) (: felezéssel) 
(: lefölözéssel) 
a csukló könnyedén ... ; és a könyök? 

a könyök könyököl 
nehéz a „várat" fölépíteni, s különben is 
ha éjjel rendre romba d ő l — — — 
nehéz fegyelmet tartani 
(s önfegyelmet!) 

behódolunk mi bomló 
kényelem-démonok és fokról-fokra 
hágunk föl a fokra 
cél: a molekulák tündökl ő  szobra 
ajtóink előtt a kegyelemes ő  ha ránktalál 

telelünk, tálalunk, tétlenkedünk: 
építő  jelleg 
S építjük összeálló molekuláink szobrát. 
Az éjjel és éjjel az is csak összeomlik 
Hordjuk hát össze él ő  asszonyaink csontjait 

„bolondok, királyok" 
és a népet is mint végs ő  ragasztóanyagot 
bélbő l szalagot, szíjat szélb ő l 
hisz érthető : 
minden kimondott szó megérthet ő  

szélszíj, s bél szalad vagy megy 
halad már az építkezés, ürül a kalap alatt —
a tett a tét — — 
s minő  alázattal lazítunk majd ismét 
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egyszerű  
ballada 
a 
szervezetrő l 

Végül is minden mindent csak kiegészít. 
Sokáig lakom már — s szinte megszokom — e lakást. 
Hordom sarokból sarokba az agyongyű rött rongyokat. 
(Hangyákat görgetnek a morzsák.) 
A kályha reszket, a cipők a szék alatt telelnek. 
Finom a levegő  mint a méreg, s a padlón 
a por —egészen más világ. 
Érzem, legbelül részeim nyüzsögnek — — — 
És a bőr... A sző rök, vagy ama rettegett pihék... 
A körmök... És a test egyéb vakékei. 
(Íme, a rendhagyó szervezet (elal)él ő  jelzései!) --
De a tétek, de a fogalmak! S a férgek, vagy maga 
a nyál! 
Végül is minden mindent csak kiegészít. 
(E szerkezet számos tényez ője a rendet, s rendetlent 
egyként képezi.) 

A homlok, a száj, a mell, az ülep, a tenyér, a talp. 
S még mindig csak kívül vagyunk, de belül kerülni 
lehet-e igazán? S belülrő l kifelé hatni? 
S bent tiszták-e az ügyletek, a szervek vajon 
mernek-e a „rendben" rendre bomolni, s a tér a terhet 
elbírja-e? És ama sejtelmes sejt-egyedek? 

A korom, mint lepkeraj, táncát még hajunkon lejti, 
de a mélybő l a mésztej itt-ott már fölszínre szivárog. 
Nagy ez a nyomás. 
A lég molekulái bekerítnek — s leterítnek. 
Végül is minden mindent csak kiegészít. --
Huzatos a ház, ahol lakom. Nadrágom az asztalon. 
(Emészti a tömeget a váz.) A szekrényen gyertya 
merevedik. 
Egy pillanatra: a súlypont fölszippantja a szobát. 
Meg- 
figyelek:`semmibő l fölbukó, homogén isteni attributumok. 
Szelel a szervezet is. 
Szikrázik a fű , és pengét lenget az alkonyat. 
Mennyi zavaró körülmény: 
elnyomni képtelen e benn(kül)s ő  mozgást a tárgyak 

sodrása. 
Bontunk és oldunk — — — — 
Mindenkor minden csak kiegészül. 
S mint teve a tű  fokán, a történelem 
kőkemény barmai húzzák csóváikat századok 
légüregén át. 

Vajda Gábor: A szerencsétlen 
tudat vergődése és fogódzói —
Lukács György levelezése 
1902-1917 in: Létünk, 1982. 6. 
szám. 

húsevők 

szétszóródás el őtt még minden együtt van 
és mindenki egész 
szétszóródás el őtt még száraz aki száraz 
s elszárad aki szárad ha szárad 

szétszóródás el őtt még mindenki együtt van 
és minden egész 
és elszáradnak akik szóródnak ha száradnak 
és aki alattomos az végérvényesen alattomos 

még minden együtt van: szétszóródás el őtt 
s nyilvánvalóak a rendületlenségek és rendületlenek 
a nyilvánvalóságok 
és aki alattomos az a legalattomosabb — végérvényesen 

a 
kimozdulás 
lehetásége 

Mint az isten, ha teremteni készül: 
Még nem tudni mit, csak akar, 
De a tudás kényszere mindent eltakar. 
Anyagtalan emez akarat, 

És mása még semminek nincsen. 
S mert nincs sehogy, csak így, s így sem: 
Hiányból épít közénk falat. 
S reánk e nem-lét a csöndet ruházza. 66 



fehér 
István 

játszom 
vasárnap, 
játszom 
hétfőn 
Látod mi vagyok így, ruha nélkül? Egy henger csupán, melyre lyuggatott fémlemezt hajlítanak a napok; úgy 
csusszanok álmaimba, mint egy valódi henger a gépzongorába, hogy kemény csápok, nyelvek tapogassa-
nak végig s felzendüljön az éjszaka, hogy ablakomon kiússzon a dallam, a vasárnapok, hétf ők belémvésett 
dallama. Látsz így, meztelenül ... ? Tapogass meg! Hunyd le a szemed és szólalj meg. Forgok, mind sebe-
sebben. Tudod követni a dallamot? Hangosabban! Erősebben! Izzadtabban! Egymásba sülve! 

Holnap hétfő . A hajnal hétfő  hajnala. Szépen rozsdásodhatunk majd a szitáló harmatban. 

Mi ez a délelőtt? Ez vasárnap délel őtt. Ki rendezi ilyenkor a kertet? Vasárnap délel őtt a szorgalmas emberek 
rendezik a kertet. A Tanító Néni milyen ember? A Tanító Néni szorgalmas ember. Mit cs?nál? Vasárnap 
délelőtt sétál a Tanító Néni. Vajon gondol-e rátok vasárnap délel őtt? Nem, nem gondol ránk és a kertet sem 
rendezi. A fogalmazásra sem gondol? Á, arra sem. Azért megírod, ugye, megírod? Igen, holnapra meg kell 
írni. Szép, napsütéses id őt írsz majd? Igen, azt, meg madarakat, kedves, pici énekesmadarakat, ciu-ciu, 
csip-csirip! Délután hozzáfogsz? Igen, és estig be is fejezem. Jól van, kisfiam, így kell. Most kimehetsz 
játszani. Jól csukd be magad után az ajtót, nehogy bejöjjön egy légy is! A legyek piszkosak, csúnyák. Menj! 

Fuss, egyetlen kicsi magzatom, fuss..! 

Valahol ajtó csattan. Tompán s mégis messzehangzón: vasárnapiasan. Ablakom alatt egy kisfiú trappol az 
utca végén hömpölyg ő  folyó irányában. Osszerezzenek. Rám nézel. Alulról felfelé. Közel vagy. Négyszem ű . 
Még közelebb... most egyszem ű . Küklopsz. Félelmetesen közel. Szemed kitáqul, mosolyogsz. Látom 
magam. A mosolyodban. De... 

... Ki kell mennem, mondom. KI? HOVÁ? A konyhába. Vagy le, a folyóhoz. Jó, mondod és lustán elnyújtózol: 
aludni fogsz. Kiemelem magam az arcodból, karom megremeg, gyenge vagyok. Azért csak emelem magam. 

Újra kétszem ű  vagy. Jövök, mire felébredsz, jövök. 

Nyitva felejtett konyhaszekrény. A polcon só, cukor, kávé, kakaó, paprika, bors, tea (kamilla, hárs és indiai). 
A konyhából is kimegyek. Fény. Napfény. Langyos szell ő . Piros, karikás lehet a szemem, az arcom meg pu-
ha, könnyen gyű rődő . Megtapogatom, megyek tovább. Lassan n ő l a szakállam. Ma még nem szúr, talán .. . 
Ha igen, akkor ki kell majd mennem a fürd őszobába... Nem, nem szúrhat még olyan nagyon... Vasárnap 
van. Holnap hétfő . Holnap borotválkozom. Megyek tovább, lefelé. Már látom a partot. A parton f űzfák, bokrok, 
tüzek, kormos bográcsok, húsg őzben fürdő  arcok, az árnyékban boogie-t recseg egy táskarádió. Már látom 
a folyót. A mederben, gondolom, víz, hal, rák, csiga, kagyló meg mindenféle moszat, alga, kukac. Mi ez? 
— kérdezem. Ez az! — gondolom. A nagy folyó. Ma is kaviccsal tömött uszályok kóvályognak errefelé... 
A kavics láttán összekoccan a fogam. Nem tudom, miért koccan össze a fogam a kavics láttán. Ó, uszályok, 
hiába jöttetek kaviccsal tömve, itt szól a rádió; nem vagyok kiköt ő , kezemben vér, fejemben vér, a boogie 
sem kikötő , a bogrács sem az, mindez csak ünnep, vasárnap délel őtt. Tovahömpölyög veletek a nagy folyó. 

67 Hát ezek meg? —kérdezi valaki. — Hisz ilyenkor még a f ű  sem nő l! 



Röhög. Pecások hajolnak a víz fölé. Tükörképük ringásba szédül: az uszályok nyomán hullámok futnak a 
partnak. Hiányzol. Vissza kell mennem, vissza kell rohannom. Szinte beesem az ajtón. Romlik a tüd őm, gon-
dolkodom. Kifulladtam. 

A Tanító Néninek köszönni kell. Mindig kell neki köszönni, még vasárnap délel őtt is, még akkor is, ha nem 
gondol sem ránk, sem a fogalmazásra; a Tanító Néninek akkor is köszönni kell, ha nem vesz észre, mert 
sose tudhatja az ember, mondta egyszer apám; és akkor is köszönni kell, ha vakító, fehér ruhában, lehajtott 
fejjel hallgat valakit, aki fogja a kezét, pedig ha ilyenkor köszönök, akkor az az ember rám villantja ideges 
tekintetét és biztosan belém akar rúgni, és a Tanító Néni felszisszen, Béla, összeroppantod a kezem ;  mondja 
és végre rámpillant Béla (...bácsi?) válla fölött, de nem szól, mert nem Iát, idegen vagyok neki, nem gondol 
arra, hogy délután fogalmazást körmölök. Legszívesebben elsüllyednék szégyenemben ezen a szép, madár-
füttyös, napsütéses délel őttön, mert nem köszön vissza. A Béla (...bácsi?) hátán egy zöld légy napozik... 

Hazafutok és megmondom, hogy nem vették észre a csúnya, zöld legyet. Már futok is. 
Ablakom alatt kisfiú cip ője csattog; gondolnom kellett volna arra, hogy felriadhatsz... Be kellett volna csuk-
nom az ablakot, óssze kellett volna húznom a függönyöket, mert vasárnap dél körül még a fénynek is hangja 
van. Ki kellett volna zárnom mindent. Már kés ő . Tekinteted kitisztul, felismered az arcot, amely rád mosolyog, 
felismered a helyet is. Kezd ődik az átváltozás. Tested kinyúlik, megfeszül, melled domborodik. Belém ka-
paszkodsz, közelebb húzol. Magadra. Arcom már fölötted imbolyog, s ugyanolyan hatalmas, nyíló arc ez, 
mint a tiéd. Nem tudom, mennyi idő  múlik el, mire szemhéjamon rést süt a vastag, vörös napfény. Már 
alkonyodik? — kérdezem, kérdezném, de csendet intesz: valaki megállt az ablak alatt. Ketten. Közelebb csú-
szunk, susog a lepedő  úgy tűnik, túl hangosan. Nyakunkat behúzva pisszegünk egymásra. Óvatosan kile 
sünk. Olcsó mozik izgalma remeg a szoba félhomályában. 

Hangokat sz űr a függöny. Tompán lüktető  torokhangokat, az utcáról. Nem écesz, nem értesz.. ! — bukik be 
a nő  hangja. Enyhe szél támad, megbillenti a férfi szavait, suhog a függöny: Igazad van. Nem értelek. Most 
mennél el, amikor végre... (Mit mond?) Hát mi bajod, az úristenit, ki bánt!? 
Csend. Összenézünk. A tanítónő , suttogom. És a másik? Nem tudom. Csend. Néma mozdulatok. Egy izmos 
kar úszik, repül, egy vállba markol, magához rántja. Elcsukló n ő i hang: Senki... senki sem. Férgek...(A n ő  
haja csupa lobogás.) 
Erősödik a szél, a függöny vízszintesen a szobába lebeg, le kell bújnunk. A férfi: Tudod, hogy nem mehetek 
veled. A nő : Igen. Csend. Menjünk, búg fel a n ő  hangja. Mi ez? Ő  szólt? Ez a nedves nőstényhang is az övé? 
Menjünk hozzám, Béla. Egymáshoz simulnak, elindulnak. Utánuk lesek: válluk fölött látom, hogy a szom 
szédék mosolyra-köszönésre igazítják az arcukat. THE END, mondom. Becsukom az ablakot, összehúzom 
a függönyöket és a sötétben megpróbálom egy biztos mozdulattal átkarolni a vállad. Kezem a falat súrolja. 
Hol vagy..? Hátulról támadsz rám, lerántasz. 

Nem szeretem félrefújni a füstöt. Ha valaki el őttem áll, akkor félre kell fújni, vagy le, vagy fel, függ ő legesen, 
a homlokom felé. Nem szeretem. Inkább nem gyújtok rá. Félek, hogy nem lennék tapintatos. Megérintesz. 
Hol jársz? —kérdezed. Gondolkodom, mondom. Arról, hogy mi a becsületesebb: félrefújni a füstöt vagy 
egyáltalán rá sem gyújtani .. ? Nem tudom. Talán nem is kellene erre gondolni, hanem rá kellene gyújtani, 
egyszerre tízre, vagy amennyi a pofámba fér és szívni eszméletvesztésig, érpattanásig, rákrobbanásig. Ak-
kor az előttem álló is engem sajnálna. Egy dögöt mindig feloldoznak a b űnei alól... Vasárnap este nincsenek 
bűnösök, mondod. Magadra csavarod a pokrócot: fázol. Hozzád bújok. Holnap hétf ő . A hajnal hétfő  hajnala. 
Mondasz valamit. Meg kell ő rülni: nem értem, mit mondasz. 

Látod, mi vagyok így? Ostoba, süket húshenger: Csiga. Biga. Gyere ki. Hívsz. Együtt. Veled. Nélküled. Még 
mindig vasárnap van. 

Nem tudom, szabad-e álmodni a Tanító Néni vakító, fehér ruhájával. Meg zöld legyekkel. Amelyek piszko-
sak. Csúnyák. Nem tudom, hogy az ilyen álmok után kell-e kezet mosni. Azután, hogy á hatalmas légy ég ő -
zöld tekintete végigperzselt a testemen. Vagy csak aludni kell. Tovább. Más szörnyekkel álmodni, ahogy az 
egy kisgyerekhez illik; sikolyba fojtani az álmot, felülni a sötétben és átszólni a szomszéd szobába, egy vil-
lanykörte csupasz, sápatad fényéért. Hogy ne legyenek osonó-pattogó árnyak, torkukat köszörül ő , ugrásra 
készülő  zugok. Egy kézfogásért. Egy simításért a homlokomra. Nem tudom. Nem érdekel... Anyu! Anyu 
zöld, virágos mezőn. Madarak: ciu-ciu, csip-csirip. Én: könny űn, visz a szél. Én: hangok között. Fuss, egyet-
len kicsi magzatom, fuss..! Féhér ruhák intenek... Futok, anyám, futok már, pici fekete pont leszek az ég 
peremén... Már nem is látsz... Futok! 

Éjfél. Szellemóra, láthatatlan óra. Nem létezik. Megfoghatalan. Nem az ilyenkor érkez ő  szörnyek, szelle-
mek, kísértetek, hanem maga az óra. A pillanat. Te láttad? Senki sem. Éjjél. Valamit jelent. Gyertyát kellett 
volna gyújtani és az óra elé állni, figyelni, mit jelent a mutató moccanása. Vasárnapból hétf őbe..? Mibő l mi-
be..? Vége vagy kezd ődik? 
Ablakom alatt lépések csattognak. Ki futkos fel-alá még ilyenkor is? Elhalnak. Újra. Er ősödnek, beleremeg-
nek a falak. Valaki megáll. Óriás-gyerek arca tapad az üvegre. Látod? Hasonlít valakire. Milyen nagy, milyen 
sápadt... Beszél. Igen, biztosan, hisz mozog a szája, változik az arca, sz űkül-tágul a szeme és könny is pe-
reg. A szeméb ől. Beengedjem..? Ide, hozzánk..? Félsz..? Nem félsz, alszol. Beengedem. Aludj csak 
szépen, aludj csak csendben, kedvesem. Éjfél. Láthatalan óra. Nyílik az ablak. Hé, gyere be... Ne..! Hová 
futsz..?! 68 



Te... Mondd, mit jelent az, ha az ember önmagát látja mint kisfiút s mint óriást..? Mint óriás-gyereket? Az, 
hogy néz befelé s aztán elfut? Két óra. Hétf ő , hajnali kettő . Nem jelent semmit. Gondolod..? Tudom. Mé-
gis..!Semmit. De... elfutott... Akkor sem. Nem..? Nem. 
Szeretlek. 

A Tanító Néni nem jár templomba. Mindig elmegy a templom mellett. Átvág a templomtéren, ami nem is tem-
plomtér, hanem Iskola-tér. Mindkett ő  ott van, az iskola is meg a templom is. A templom nagyobb. H űvösebb, 
sötétebb. Én sem járok templomba. Iskolába járok, különböz ő  fogalmazásokkal a füzeteimben. A Tanító Néni 
is különböző  dolgokat hoz a táskájában, amelyeket még sohasem láttam. Egyszer megnézem, titokban per-
sze. Megkeresem az ő  fogalmazását. Legalább öt oldalas lesz, az biztos. Zöld legyekr ő l, fehér ruhákról meg 
arról, hogy miért nem köszön vasárnap. Széttépem, ha megtalálom. Most alszom. És tudom, mit akarok. 
Széttépni, az egészet. Darabokra. 

Hétfő . Nem vagyok itt.  OK?  Te sem vagy itt. O.K. Kisebbek vagyunk, mint a hangyák. Zsugorodunk. El-
tűnünk. Szobástól, ágyastól, mindenest ő l. Talán halál, talán nem. Mindegy. Rozsdásodunk szépen, csend-
ben, a szitáló harmat alatt. Kiutaztunk a vasárnapból. Itt áll egy ház. A nyirkos falakat elcsúfítja a felkel ő  nap 
fénye. A háznak három ablaka van. Az egyik mögött félrelebben a függöny. Valaki félrehúzza a függönyt. 
Nincs egyedül, mert beszél, hátradob egy-két szót, a szoba belsejébe. Valószín ű leg megjegyzi, hogy íme, 
már hétfő  van. Meg azt, hogy kint újra folyik az élet. Így szokták ezt mondani, nem? Igy, hogy folyik az élet. 
Hétfőn reggel. Újra. 

Becsületes dolog-e szeretni? De lehet, hogy nem is szerelem. Talán nem is halál. Egy zsák. A mi életünk. 
Kuporgunk, a legmélyén. Sötétben szeretkezünk. Es valaki viszi a zsákot... Mit beszélsz? —kérdezed. 
Azt, hogy valaki viszi a zsákot. Hát tegye le! — mondod. Nem teheti le, mert az nem becsületes dolog. Viszi 
tovább. Kuporgunk és visznek tovább. Mit akarsz csinálni? Nem tudom. Mit akarsz a becsülettel? —
kérdezed. Nem tudom. Mit akarunk mi egymással? Nem válaszolsz. Nem, nincs semmi baj, csak gondolko-
dom. Hülye vagy! — mondod. —Miközben kint folyik az élet... Jó! mondtam? — kérdezed. Jól, jól mondtad. 
Folyik az élet. 
A következő  tíz perc a menekülés ideje. A szökésé. Mindegy. Csak annyit mondok, hogy kimegyek. Például a 
konyhába. Jó, mondod, menj csak ki. Látom, már megint aludni fogsz. Ki kell mennem. Mindig ki kell mennem 
egy kicsit... Egész életem, úgy t űnik, egy soha véget nem érő  mozdulat, lépés a kifelé nyíló ajtókon át... 
A folyópart most hideg, nedves. Nem, harmatot nem hozok neked, nem jövök vissza lucskosan. A temet őbe 
megyek, temető illatért, hétfőn, reggel. 

Menekülés az id őtő l, amely ott ketyeg a fejem alatt, a párnám alatt és mélyen benned, ott, ahová már 
nem tudok bejutni, nem azért, mert fáradt vagyok, hanem mert lehetetlen mélyebbre hatolni. Nem én szülte-
lek, anyád szült. Lehetetlen. Kiutaztunk a magunk idejébe, mondtam nemrég. A különbség .. ? Ez is, az is ke-
tyeg. Miért nincs már egyszer csend? Menekülés, futás a temet őbe! Futás..? Ismerős ez aszó. Ismerős az 
érintése. Ahogy kimondom. Félhangosan. Ahogy visszahull, az arcomba, mintha szél fújná vissza... Ahogy 
rám tapad... A hang, saját visszatér ő  hangom. Ismerős a hangulat, amely aszó érintése nyomán tudatom 
alá szivárog. „Futás..." Egész éjjel lépteket hallottam az ablakom alatt. Eddig megtett lépéseim hangját... 
Futás a temet őbe..! Nem csapok zajt, nesztelenül suhanok..,. Nem baj, egyszer úgyis visszahallom a lép-
teimet. A hétfő  reggelieket. Egy másik napon, másik éjjel. Veled vagy mással. Visszahallom a dobogást meg 
a lélegzetemet, a leveg ő  sípolását, szívem dobbanását. Akkor majd újra ki kell mennem. Hogy ne legyenek 
üres hangok. Hogy mozdulataim kitöltsék a hangokat. Hogy kísérjem a hangokat, mozdulataimmal. For-
dítva kellene, nem? Hogy a hangok kísérjék a mozdulatokat. De ha mozdulok, csak süket csend a válasz. 
Csak később. Valami eltolódás ez. Valami hasadás, kétfelé, vagy nem tudom. Ha a tükör elé állnék, nem len-
ne tükörképem. Csak napokkal később jelenne meg egy elmosódott alak a tök űrben... Akkor újra oda 
kellene állnom. Mert képtelenség, hogy legyen tükörkép, amikor nem áll ott senki... Képtelenség. Ez 
a kényszer. Magam után kullogni. Nincs megállás: jönnek az arcok, arcaim, hogy maguk után vonszoljanak. 
Futás a temetőbe, a csigák közé! 

Vannak barátaim. A barátaim sem járnak templomba. Ők is csak átvágnak a templomtéren, a k őszentek mel-
lett. A kőszentek kivétel nélkül fájdalmas arcot vágnak. Miért? Mert szenvednek, mondta egyszer valaki. Ami-
kor ezt mondta valaki, akkor is nyár volt és akkor sem értettem, hogy miért szenvednek a k őszentek. 
Szóval a barátaim is, háttal a templomnak, táskákkal, fogalmazásokkal, bekullognak az iskolakapun. A 
Tanító Néni egy másik, kisebb ajtón megy be. Táskával, ő  is. Nem, nem fehér ruhában. Nincs is fehér ruhája. 
Azt csak úgy mondtam. Van egy nagyon világos ruhája, és ez is csak vasárnap délel őtt van neki. Vakít, ha 
rátűz a Nap. Hunyorogni kell, ha ránéz az ember. A Tanító Néninek nincsenek barátai. Mindig egyedül megy 
be és egyedül jön ki azon a kis ajtón. Amikor bemegy, a haja kemény és sima. Majdnem szép ilyenkor. Ami-
kor bemegy, reggel van. Kés ő  délután jön ki, és akkor egyáltalán nem szép a haja. Lóg. Az arcába, a 
szemébe és eltakarja. Lehajtja a fejét, és elmegy a k őszentek előtt. Nem néz fel rájuk, biztosan észre sem 
veszi őket. Vasárnap pedig senkit sem vesz észre. Vasárnap barátja van, a Béla (...bácsi?). Ilyenkor 
érdekes. Máskor nem. Például akkor sem, amikor kés ő  délután megy haza, egyedül. Mit csinálhat otthon? 
Én a barátaimmal játszom, meg fogalmazásokat írok... Talán fogalmazásokat olvas és írja az ő  nagy 
fogalmazását, ami legalább öt oldal lesz, egy nagy füzetben persze, legalább öt, vagy még több. 

Sírhalmok, keresztek. Kő , márvány, beton, fa. Sok kereszt, sok halott. Temet ő . Ösvények a sírok között. 
Széttaposott csigák az ösvényeken. Rózsabokrok, feny ők árnyéka. Árnyékból felrebben ő  madarak: verebek. 
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rebbek, tisztábbak. Lehajolok, nyújtom a kezem. Ujjak, gondolom. Az én ujjaim. Látom az ujjaim, egy csiga 
fölött. A csigák itt gyorsabbak, mint az átlag-csiga. Íme, ez is gyorsabb, mint vártam. Kifut a kezem alól. Vagy 
én lassultam le, a temet őben..? Nem tudom, száguld a csiga, körülöttem. Nem menekül. Ezüstcsíkot húz 
a lábam köré, ezüsthurkot. Át tudom lépni, de valahogy mégis furcsa... Érzem, tudom: a következ ő  másod-
percekben egy roppanás, reccsenés hasít majd a leveg őbe, egy roppanás, reccsenés riasztja föl a 
verebeket... 

Széttaposott csigák az ösvényeken ... Egy távoli rózsabokorból riadt madárszemek pislognak felém. Csend, 
rend, nyugalom, behúzott szarvak. Felemel ő  érzés, hogy az ember csendet, rendet és nyugalmat teremthet 
még ezen a helyen is, olyan állapotokat teremthet, amelyeknek — legalábbis itt — maguktól kellene lenniük. 
Honolniuk kellene. Felemel ő  érzés, hogy mindig roppantani kell... Taposni valamit, ami gyorsabb, mint 
várnánk és vonalakat hurkol körénk, beezüstöz... amit át lehet lépni, csak... furcsa, hogy lépni kell, 
mielőtt még szorulni, a testemre keményedni érezném az ezüstöt... És furcsák a csiganyomokkal mázolt 
sírhalmok, keresztek is, meg a halottak, fényl ő  nyyálkacsíkokkal a testükön... Nem lépnek, nem roppanta-
nak... Tű rik... Ezek a régiek, süppedtek... Ok már, azt hiszem, így maradnak csak, ezüsthálóban. 

Nevük csigavonalban kúszik a tudatomba: csavarodva, keskenyedve, a végén már szinte t űhegyesen... 
Éles fájdalom a szememben: ANNA GRÁFIN OLDOFREDI. Anna Grófin Oldofredi, Anna grófn ő , ezer-
nyolcszázvalahányból, azt hiszem, alszol ott lenn, szoruló ezüstben... 

Amikor visszafordultam az ajtóból, hogy rögzítsem a tekintetet, amellyel kikísérsz, már aludtál. Szavamra, 
gyorsan eltudsz aludni, gondoltam a küszöbön ácsorogva, s talán még mosolyogtam is, rád. Még mindig al-
szol, gondolom, szoruló ezüstben. 

Madarak: ciu-ciu, csip-csirip. Látom őket, fenn vannak, és én megyek alattuk. Látnak engem, lenn vagyok és 
megyek alattuk. Megdobjam őket kővel? Megdobjam..? Ott fenn a k ő  is madárrá változna. Szépen be-
ágyazódna, befészkelné magát a puha kékbe. Minden madár feldobott k ő , soha-soha nem hullanak vissza. 
Megyek alattuk és elképzelem, hogy egyszer visszahullanak... Hogy egyszer a tet őkre zuhannak, cserepe-
ket zúznak, átszisszennek a szél testén és ferdén becsapódnak az ablakokon, be a szobákba, irodákba, tan-
termekbe, a Tanító Néni csodálkozó arcába, a nyitott füzetek lápjai közé; szilánkokra törik a nyitott könyvek 
képeit s ők maguk is szilánkokra törnek... Nagy zaj, nagy csetepaté lenne... Nagy felfordulás. De a mada-
rak nem változnak vissza kővé, egész nyugodtan mehetek alattuk. Messze vannak. Ha felnézek, szédülök 
egy picit. Könny ű  vagyok, ha felnézek: szárnyak szele szív, s akár azt is képzelhetném, hogy lehullott toll va-
gyok, madarak tolla, visza a szél. Fiúvá változott toll. Madarak repülnek fölöttem és arra gondolnak, hogy 
egyszer visszaváltozom tollá, hogy egyszer felröppenek, vissza, hozzájuk. Különös, borzongató dolgokra 
gondolnak hétfő  reggel a madarak. Kavarognak, harmatos háztet ők csillannak alattuk. Harmatos háztetők 
vetnek árnyékot rám, míg átmegyek a templomtéren, háttal a k őszenteknek. A kőszentek szeméből barna 
csíkok, esővíz-nyomok futnak le, végig az arcukon. A k őszentek nem változnak át semmivé sem. 
Bemegyek az iskolakapun, a madarak kint maradnak. Ciu-ciu, csip-csirip. Egész délel őtt hallom őket. Hallom 
kétségbeesett kiáltásaikat. Nem látnak, rejtve vagyok, nem tudják, hová zuhanjanak, melyik ablakon csapja-
nak be. Sokan vannak, kavarognak, egyre hangosabbak, belefájdul a fejem, olyan hangosak.  El  kell sápad-
nom, haza kell mennem. Egy arc fordul utánam, a Tanító Néni arca. Gyorsan rácsukom az ajtót: nem tátom, 
mivé változik. Nem látom, futok haza. 

Gondolom, alszol még. Talán nem rezzensz fel a futó lépések zajára... Nem, nem. Vastag ezüst feszül raj-
tad, csattanhatnak a lépések, dobolhatnak a lábak, zihálhatnak a tüd ők. Biztonságban vagy, nem félsz. Tu-
dod... A kövek, fejfák, keresztek, nehéz márványok, a vel őmbe döfő  nevek, holtak nevei, egymás hegyén-
hátán, egymásra d ő lve... Nem akarok meghalni, futnom kell mindenáron, még ha felverlek álmodból, akkor 
is, el, az ablakok alatt, el, valahová. 

Ablakok egymás mellett, hosszú sorban; egymás fölött, négy-öt-nyolc emeletnyi magasságban. Zárt ablakok, 
üres szobák homályára jegesedve. Az üres szobákban sz őnyegbe süppedő , tű nő  lábnyomok. Van itt vala-
ki..? Kopogás, csengetés, ajtónak feszül ő  váll, lazuló zár. Berobbanni, megtorpanni. Bocsánat... van itt va-
laki? Az utánam lendülő  levegő  szagokat kavar fel, az elmúlt jövés-menések, mozdulatok szagát, az elfo-
gyasztott ebédek, vacsorák szagát, s a szagok alatt ittfelejtett hangok lapulnak: pohárba öntött víz ezüst-
hangja, mosatlan edények kondulása, lerúgott cip ők koppanása, fés ű  sercenése, beszélgetés-foszlányok, 
megkövesedett szavak, melyek immár kevesebbet mondanak, mint a sz őnyeg alá keveredett hajszálak vagy 
a szitáló por. Ágy mellé ejtett könyvek, lapjaik közé préselt ölelések, melyek pontot tettek egy-egy nap 
végére... Vasárnap? Legyen vasárnap, ölelésbe szédült vasárnap, s aztán legyen hétf ő , legyen. Vörös sze-
mek, puha, könnyen gy ű rődő  arcok héttője, eltakart meztelenség hétf ője. Es futás, mindezek mellett. 
Gyorsulva, gyorsítva. Hogy összefolyjonak a képek, hogy egybemossa őket a sebes rohanás. Egy egésszé. 
Rohanás, lélekszakadva. Észbontó sebességgel téveszteni meg a szemet, hogy legalább egy egésznek 
tűnjenek szétszórt dolgaim... Aztán nagy ívben visszafordulni és széttárt karral összegy űjteni, magamhoz 
szorítani mindezt, visszavonhatatlanul. Egy ház felé száguldani, egy ajtó felé, beesni, részegen ... Felriadsz. 
Csodálkozva nézel. Hozzád támolygok. Az ágyra zuhanok. Homlokomhoz szorítom a kezed. Kifulladtam, 
mondom. CSEND. Itt vagy még, kérdezem. NÉZEL. Jót aludtál, kérdezem. BÓLINTASZ. Tenyered a 
homlokomhoz izzad. CSEND. Szép jelenet. Mindkett őnkben egy-egy fulladozó, dögl ődő  motor csituló za-
katolása... és végre CSEND. Az els ő , kissé határozatlanul röppen ő  mosolyok. Rám ijesztettél, mondod. 
Persze, rád ijesztettem. Ijesztők az ugrásaim. Most végre elengedem magam. Mosolyod szárnya alá bújok. 
Rejtve vagyok. 70 



első  
levél 

(levél Anna Oldofredi grófn ő rő l; örök nyugovóra tért Szabadkán, s hamvait még ma is ő rzi a sírja fölé emelt 
barnás erezet ű  márványkő ) 
Kedvesem, sokat bajlódom az emlékeimmel. Különös napokat élek. Valószín ű , hogy mindezt a hirtelen jött, 
perzselő  forróság teszi velem, valószín ű , hogy a falakon is áttizzó nyár szorul körém olyan iszonyú er ővel, 
hogy mozdulni sem tudok... habár tehetetlenségemet, bezártságomat hajlandó vagyok az utóbbi id őben 
megrohanó emlékeknek tulajdonítani. Igen, sokat bajlódom velük. Nem tudom, és — őszintén szólva — nem is 
akarom lerázni, magamba fojtani őket. S most az emlékeim fojtogatnak. Nem állok ellent, legyen erre kifogás 
a körülöttem hullámzó kánikula, a négy duzzadó, begyulladt fal, a vak fényben olvadó ablaküveg. Nem me-
gyek ki, nem nézek ki, legyen ez így, legyen..! 
Beszéltem már neked Anna grófn ő rő l? Úgy emlékszem, igen. Neked ne mondtam volna el . ?! Furcsa !enne, 
ha éppen neked... Várj csak... Mit is akartam? Úristen, de messze vagy... És ez az állandó eltolódás... 
Két nap! Miért nem válaszolsz azonnal? Miért nem mondod meg, hogy mit akartam, mién nem segítesz? 
Persze, persze, ez egy levél. Mit csinálok holnapután, amikor csenget nálad a postás .. ? Vagy nem csenget? 
Nálam csenget. Mit csinálsz, amikor nálam csenget a postás? És ez az állandó hullámmozgás... Kétnapon-
ként felmerülni, hörg ő  tüdővel belélegezni egymás gondolatait, aztán le, újra a mélybe... Mi történik, 
míg pattanni készül ő  erekkel a fenéken tapogatózom, mi történik fenn? Hová zuhan, hová a két légszomjtól 
elszédült nap? Milyén feneketlen, süket ű rbe, és... 
...Várj, tudom, tudom: új sor, nagy bet ű ... Tudom, ez egy levél, tudom, csak meg kell fordítani a papírt, el 
kell olvasni a keltezést, helyet (itt vagyok, itt és ekkor), el kell olvasnom a megszólítást, mert eltévedtem, va-
lami mást akartam, nézzük csak a következ ő  sort és a következ őt, ez meg ez, igen, ez egy levél lesz Anna 
Oldofredi grófnő rő l, mert kopogtatnak az emlékek, kulcsokat próbálnak a zárba, ajtómon kaparásznak és 
nyomasztó a hőség, nem tudom, nálad mi a helyzet, de itt nyomasztó, az embernek mozdulni se nincs kedve 
és ereje: látogatóit kigombolkozva, felgy ű rt ingujjal fogadja, például ma délel őtt is, amikor Anna grófn ő  benyi-
tott hozzám .. . 

H ű lő  árnyak közt, a szobában. Az árnyaknak itt már színük se nincs, sötétek, mozdulatlanok. Kint, a nyitott 
ablakon túl még játszanak: remegnek, változnak, kékbe-lilába hintáznak, arrébb csúsznak. Fúj a szél, gondo-
lom, hallani, hogy suhan át a lombok között. Könny ű  lebbenésében van valami hívogató... Nem, nem is 
hívogató, mondom majd a föld fölé görnyedve, pár perccel azután, hogy kimentem; nem hívogató, hanem 
egyszerűen lépre csaló. Csalódottan vizsgálgatom a járdát, a járdaszegélyt, a falakat, minden olyan helyet, 
ahol még felfedezhet ő  az árnyak halványuló pereme, s döbbenten állapítom meg, hogy színek, így, közelr ő l, 
nem léteznek. Csak bentr ő l, távolról. Ha lehajolok, csak az anyagot látom, amelyre puha szárnyként borulnak 
az árnyak. F ű . Föld. Fal. Beton. Kétségbeejt ő . 
... Vajon? Miért? Szétnézek: utca. Ez ez. Házak. Ezek ezek. Fák. Ez ez. Újra lehajolok. Igen, ezek meg: 
ezek. Mégsem tudok megnyugodni. Nem nyugtat meg, hogy nincs az, amit Iátok. Az „ezek" mögött, az 
„ezek" alatt. Hogy bennem van. 

második 
levél 

(levél a tanítón ő rő l) 
Kedvesem, mióta elutaztál, furcsa dolgok történnek. Talán nem is a dolgok furcsák, hanem az a kényszer, 
ahogy a dolgokat néznem kell, a történéseket szemlélnem kell, ahogy mindezt értenem kell. Valami megin-
dult és egyre er ősödő  robajjal közeledik. Nem hallod..? Nem, nem hallod. Nyugodtan ülsz, olvasod a levelet. 
Kíváncsi vagy. Csak akkor rezzensz össze, ha a hajad hirtelen az arcod elé hull. Izmaid szokatlan hevesség-
gel rándulnak össze. Persze, persze, gondolod, ez a levélolvasás izgalma... és olvasol tovább. Valamit 
mégis éreztél, és ez a fontos. Mi a fontos? Ez a fontos! 
Ma délelőtt, az ágyon elnyúlva, kopogást hallottam. Nem tudom már, kiszóltam-e, mondtam-e, hogy szabad, 
tessék, vagy ilyesmi, csak arra emlékszem, hogy nyílt az ajtó, szabad, tessék, és ágyamhoz lépett a tanító-
nő . Képzeld, az ágyamhoz lép és búcsúzni jöttem, mondja, elmegyek. Hozzám? Búcsúzni? Mi közünk ne-
künk egymáshoz? Valami mégiscsak lehet, mondta. Mondta? Mondja. Úristen, most mondja vagy akkor 
mondta? Itt ül vagy már elment? Mi a fontos? Várj, folytatom. És leült. Délel őtt, a szobámban. Zöld 
homályt sz ű rt ránk a függöny. Mosolygott, zöld mosollyal. Valami mégis lehet közöttünk, mondta. A fülledt 
levegő  megolvasztotta a mosolyát: rám folyt. Ereztem langyos érintését. Persze, igen, lehetséges, mondtam 
és félni kezdtem. Emlékeztem arra a kihallgatott beszélgetésre, az olcsó mozik izgalmára... Behunytam a 
szemem. Nézz rám, mondta. Ránéztem. Felállt. Lesimította szoknyája ráncait és kihátrált. „Nézz rám!" 
Este van, alig múlt kilenc. Nemrég értem haza. Sétáltam. Tudod... a friss leveg ő ... jót tesz. 

„Édes gazdám, látod, amit én látok? — kérdezte a /ó. Erre hátranézett a legény. Jaj, repül utánunk, 
száguld, mint a förgeteg, már hátamon érzem b űzős, perzselő  lélegzetét... Lovacskám, hiába volt minden..! 
Dehogy volt hiába, édes gazdám! Nyúlj csak az abrakos tarisznyába! Találsz ott egy kefét. Vesd a hátad 
mögé, de gyorsan! A legény úgy is cselekedett. Hát ahogy a kefe a földre hullott, azonnyomban egy s űrű  
erdő  kerekedett, de olyan sűrű, hogy hasonlót emberi szem még nem látott. Sose félj, édes gazdám, míg ve-
led vagyok, mondta a /ó. Mire átvergődik a gonosz az erdőn, addigra mi túl leszünk árkon-bokron..!" 
Ha látnád, hogyan jön felém, ha látnád az arcát, ugyan mit mondanál? Mit is mondhatnál te ilyenkor nekem? 
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jön, egyre közelebb. Megismert. Jön, lassan kígyózva, mind több részletet eltakarva a háttérb ő l; szoknyája 
alól sejtelmes suhogás kúszik hozzám és rám simul, a fülemre, a szememre, az orromra, aztán kellemes 
ízeket bontva feloldódik a nyelvemen... Ez ő . Még néhány lépés, és már csak a vállát, nyakát, 
mellét, csípőjét, combját látom, még néhány lépés és nem érzek mást, csak a testéb ő l áradó perzsel ő  mele-
get. 
Mellém ül. A padra. Közel. Szól, mond valamit, talán köszön ... Megremegek, mert tudom, hogy a szavaknak 
most nincs jelentősége. Ő  beszél, én beszélek. Kutatjuk, vizsgáljuk egymást. A szavakat csak úgy félredob-
juk, félre vagy fel, hogy míg keringve lehullnak, le tudjuk nyelni az összegy ű lt nyálat, legyen id őnk el-
szédülni, egymás felé nyúlni. A szavak csak kés őbb jelentenek valamit, akkor, amikor feláll, elköszön, utat 
enged a lebbenő  levegőnek, teret enged a fáknak, házaknak, embereknek... Megperdül, elt űnik. Ilyen 
picike ő , gondolom és megmérem: pontosan elfér a hüvelyk- és mutatóujjam közti résben. A szavak még 
sokáig testem vonzáskörében keringenek, néha megérintenek, finom, remeg ő  érintéssel, idézve az el őbbi 
feszültséget, aztán magamra maradok. A padon, autóbuszra várva. Mit is mondhatnál te most nekem..? 

harmadik 
levél 
(hullámokat vet az aszfalt) 
Fényes hullámokat vet az aszfalt. Még kopognak a csatornák, még nyálkásak a háztet ők, permeteznek még 
a lombok, de már nem esik. Darabokra tört az égbolt. Ebben a percben értem haza, éreztem, hogy vonul el 
fölöttem a felhők tömege, éreztem, hogy hasad fölöttem a tér, hogy bont fölöttem szirmokat a fény, és fényl ő  
hullámokat vetett az aszfalt, és gyökerüket tépték a házak, és könny ű  így, könnyű , hogy elvonult minden. 
Hiányzol. 

A Hiány... Elforduló arcok mögül buggyanó nevetés, gondolom, görcsös nevetés, a falnak fordulva, 
kétségbeesve... Úgy t űnik, nevetés. Úgy t űnik, kétségbeesve. És bent. A szobákban. Вбdösszájú hiénák 
lihegése, bezárt hiénák röhögése... Üvöltés. Véres torokkal kiköpött hangon. Lógó bel ű  hiány vonszolja 
magát az ajtók felé. Mint mindig, kifelé. A kilincsek felé. Rézkilincseket mocskoló kezek. Falra fröccsent mo-
solyok, falra száradt, pattogzó mosolyok. Az elmúlt vasárnapok nyomai. Elhagyott, tollpuha fecskefészkek.. . 
Ugye, éhező , pusztuló tetvek...? A Hiány..! 

Ez nem az én hangom..! Nem igaz, hogy ez az én hangom! Ez a fogam közt sz ű rt kiáltás, nem, lehetetlen! 
Futok, szembe a széllel, nyelve a szelet, elharapva a szelet, a szél húsát: ez a szél hangja! Ez a vattapuha 
hang. Ezek a vattapuha végtagok, a kezem, a lábam, ez a futás, mint álomban: egy helyben, foggal sz ű rt si-
kolyok között. Mint a lázban. Láz..? Ki szólt..? Ki hajol fölém? Vakító-fehér ruha, hideg-fehér borógatás, csi-
tulnak a dörgő  hangok. Lázas vagy, kisfiam. Meggyógyulok..? Igen, szól. Éget, perzsel az ágy. Meggyógyu-
lok. 

Vastagbetűs vasárnapok egy falinaptáron. Kiemelt, aláhúzott, felgyújtott ünnepek. Vörösen hullnak emléke-
zetembe. Izzó vasárnapok térnek vissza és immár végérvényesen belémégetik félreismerhetetlen jegyeiket. 
Ezeket a jegyeket keresem rajtad is. A szemedben, a b őrödön, a hangodban, a gondolataidban, amelyeket 
nem mondasz ki, a mozdulataidban, amelyekkel megteszel valamit, változtatsz valamit: a fény fekvését a 
testeden vagy a leped ő  gyű rődéseit a tested alatt. Ezeket a jegyeket igyekszem kitapintani, emlékezetembe 
vésni, miel őtt elsötétíteném az ablakot. Minden el őtt. Miért, kérdezed, miért? Nem szereted, ha így nézlek. 
Nem igaz, hogy nincs valami látható nyom, mondom, nem igaz, hogy ennyire tiszta vagy, hogy ennyire... Mi-
csoda, kérdezed, miért ne lenne igaz, én csak én vagyok, mondod. Lehet... Persze. Lehet, mondom 
gyorsuló lélegzettel. Lehet, lihegem. Lehet, ordítom túl a szétmálló vasárnap robbanását, lehet, szólok 
halkan a hunyó szikrák közül... Lehet, hogy újra együtt vagyunk. 

Délután beborult. Végre, mondta apám, talán esni is fog, mondta. Egész délután figyeltem, de nem esett. Ha 
apám kinézett, hóna alatt én is kidugtam a fejem. Éreztem párolgó verejtékének szagát, láttam az arcát, 
amelynek egy-egy részletét kihangsúlyozták a remeg ő , legördülő  izzadtságcseppek. Én miért nem izzadok, 
kérdeztem. A gyerekek sohasem izzadnak olyan nagyon, mondta. Még nem olyan fejlettek a... nem em-
lékszem, micsodánk. Aha, gondoltam, szóval így. Kimegyek, mondtam hirtelen. Addig futok, gondoltam, 
arpíg nem érzem az els ő  kövér cseppeket legördülni a homlokomon. Ha sikerül, akkor megjegyzem magam-
nak ezt a napot. Szeretek emlékezni az ilyen és hasonló napokra. Többnyire vasárnap történnek velem 
emlékezetes dolgok. Futni is szeretek. Meggyógyultam, újra nekiiramodhatom. Mindenki Iát, száguldok... 
De beteg voltam, nehéz még a futás... Lassítok, a fal mellé állok. Elmegy valaki mellettem, kulcsokat csör-
get, fütyül... nem látom, szédülök. Kifulladtam. 

Ezek a találkozások most nem érdekelnek. Ezek a tarkára mázolt kerítések... Nem. Lemaradnak, lassab-
bak, mint én. Ezek a gyerekek... Ahogy kitérnek el őlem, ahogy lesütött szemmel a falhoz lapulnak, ahogy 
apró árnyékot vetnek a falra... Elt űnnek alattam, elnevetek fölöttük s megyek tovább, kulccsomót 
csörgetve, kulcsokat feldobva, elkapva, kulcsokat villantva, délel őtt. Mert délel őtt még van remény, vannak 
zárt ajtók és vannak kulcsaim, természetes, maguktól érthet ő  lépéseim. Vannak még könnyű  lépéseim, neki-
iramodásaim és meg tudok állni, ha akarok, mert nem nagy a sodrás, nincs is sodrás, csak lendület, nincs 
megtorpanás, csak suhanás és fékezés, nincs súly, csak tenyérrel mérhet ő , feldobható és újra elkapható. 
A súlyt asszonyok cipelik, táskákban. Kosarakban. Asszonyok és tej. Kenyér. Gyerekek az asszonyokban. 
Cipők, szoknyák, övek, csatok, harisnyák, blúzok, csipkék, gyerekek. Férfiak izzadnak. Mennek tovább, el, 
mellettem. Férfiasságukat, mint egy lemelegedett zakót, félvállra dobják, mennek. Mennek a súlyok. Talál-
kozom velük. Ők azok, gondolom. ŐK AZOK. Feldobom a kulcsot, elkapom, és újra. Játszom. 72 



simon 
g abovac 

a 
nagy 
kos 

ég 
és 
farok 

mert gyakran hatalmasként ülök 
a nyakadon és árnyad apad 
süllyed a főldbe kapkodva tünedezik 
eltűnik mint a kenyér teli pórussal 
spórával peronoszpórával mintha egy szájba 
csúszol az alvilágba mert gyakran ülök 
a nyakadon és megérintem az eget s 
a farkadat míg szétteregeted gyapjad és 
dölyfösen tiprod az átlókat a tér 
tágul és kinyílik nyeli az egész tájat 
mert gyakran hatalmasként ülök 
a nyakadon 

kismiska 

láttam őt 
a szobában a sötétben 
ahogy 
mint átható tekintet 
mint kismiska mint a semmi 
füstje ahogy a reggel 
az éjtől elválik úgy 
válik e/ ő  fürgén 
idomaival 
elfoglalja a teret 
egybeolvad a 
tárgyakkal és felveszi 
küllemüket a székek 
az ágy a kredenc sziluettjét 
láttam őt 
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örökre 
feiditve 

örökre felöltve a végtelent 
a nagy kos járkál 
mellettem 
mellettem járkál 
le-föl 
és nem csinál semmit 
nem néz rám nem hegyezi fű/e/t 
nem csattint fogaival nem beszél 
nem szitkozódik nem himbálódzik 
nem köpköd nem eszik 
nem alszik nem álmodik 
nem csinál semmit 
csak járogat 
járkál 
le-föl a nagy kos 
felöltve a végtelent örökre 

kikőzősítés 

itt többé nincs hely 
számodra 
túlságosan nagy vagy testvér 
meg otromba és veszélyes 
is vagy a környezetedre és összeférhetetlen 
őszintén szólva 
sokat tudsz élesen 
fénylesz főlényesen 
mosolyogsz és csak bölcsen hallgatsz 
tényleg számodra itt nincs többé 
mentség 
az embereket egyre élénkebben érdeklik 
misztériumaid felismeréseid 
megöli őket cinizmusod 
némaságod meg az arcodon 
ülő  mosoly 
most már beszélj 
vagy kopj le 
mert hely itt többé 
nincs számodra 

magad 
nem 
vagy 
magad 

ezek szerint nem vagy magad 
honnan jössz és hová mész 
szóval ide is oda is 
nem vagy és nem érkezel 
egyedüli és magányos 
örök szabály ez 
törvény 
ahová érkezel már voltál 
ahol vagy majd leszel 
ezek szerint nem vagy magad 
látnak és 
megjelölnek sőt körülírnak 
hajszálpontosan válogatom 
a csak nekem fontosakat 
nagy ravasz és 
mindig magad 
ezek szerint nem vagy magad 
látnak 

jo van 
zivlak 

a 
kő/tészet 
hajlataiban 
cirkáló 
nagy 
kos 

Simon Grabovac (1955) legújabb verseinek kritikai 
olvasásakor rögtön leszögezhetjük, hogy a szerz đ  
nem távolodott el túlságosan azoktól a kiinduló-
pontoktól, leghatékonyabb feltevésekt đl és ered-
ményektđl, amelyekig Vakondtúrás (Matica srpska, 
1979), cimu eisó verseskötetében eljutott. Így újabb 
költő i szövegei sem mimetikus jelleg űek, hanem 
nyelvi irányúltságúak, acélból, hogy a nyelven belül, 
intenzitásának körében egy autentikus költ ői be-
szédmód lehetőségeire leljenek. Ez azonban nem 
olyan költészet, amely hajlataiban kizárólag magára 
a nyelvre, annak degrammatizálására, objektivizálá-
sára irányuló erőfeszítések nyomait hordja. Az ilyen 
gyakorlat a nyelvet önálló és önmagában elégséges 
szférának tekinti, amely a mindenlátás varázspálcá-
jával aktivizált jelentéstöbbletet hordozza. Ehhez a 
mágikus erőhöz a modern nyelvelméletek bátorítá-
sával jutott a modernizmus, amely a nyelvet az ér-
telem, az egyén lényegi tartományaként kezeli. Gra-
bovac számára a költészet egyebek mellett olyan te-
rület, ahonnan összetett üzenetek küldhet ők a mo-
dern világról, tapasztalásairól, az egyén érzékelései-
ről, ahonnan jelzések adhatók egy autentikus, els ő -
sorban emberi párbeszéd utáni nyílt kutatásról. Gra-
bovac költészete többféleképpen is provokatív. Pro-
vokatív volta elsősorban a konvencionálisan és hie-
rarchikusan elrendezett költő i beszéd elhagyásának 
síkján nyilvánul meg. Egy sajátos szövegszervezés 
jön létre, amelyből elmarad, úgymond, a középpont 
elve: ezek a szövegek a könyv végét ő l, közepétđ l, 
elejétől kezdve is olvashatók. A sorrend, a fejl ődés, 
a harmónia, a költői én, a nagy betű  stb. privilégiu-
mának kikezdésér ő l van szó. Ha valami is csomó-
pontnak vehető , akkor azt egy utaló szókapcsolat 74 
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szétbomló 

az asztal élén húzd végig 
mutatóujjad majd a lábak szélein 
így bizonyosodj meg 
stabilitásáról érzékeld keménységét értsd 
meg indokait töprengj el 
dugd be kezed a fiókba fogd meg 
amit megérintesz húzd ki és 
akaszd az asztal lapjához hadd 
lógjon hadd érje e/ jóformán a padlót 
higgadj /e józanul nézz 
a nagy kosra a szétbomló 
metaforára 

ziláltan 

a könyv a rét közepére esett 
lyuk éktelenkedik a nagy szégyen 
mint illat vagy tekintet terjed a hegyen 
át jön a nagy kos 
borzosan és csikorgás 
hallatszik a távolból a szél hozza 
aranygyapját a szája meg 
nyitva a könyv és 
benne fekete meg másféle betűk 
a közelben nem látni senkit 
sem érdeke/ ez az esemény 
Oly különös és 
szépen ért véget a nap 
tiszta mint a tükör 
törik a föld 
hullámos a láthatáron csak 
krizantémok nőnek ő  szeret 
mászkálni egyedül 
és ziláltan 

fenyvesi Ottó fordításai 

fejezi ki: A Nagy Kosnak. Köréje gy ű lik az összes 
jelentésváltozat, értelem, vágy, támadás, affirmáló-
dási és kérdésfeltevési forma... A halmozás egy 
sajátos módja ez (symballein). 
A költészet lényegének a szimbolikát tartják; megíté-
lésünk szerint e versekben ilyen törekvés dominál. 
Nem képről van azonban szó, hanem a jelentések 
pluralizmusáról; a szimbolikus így olyan beszéddé 
válik, amely bonyolult összetettség ű  jeleket hoz 
létre, ahogyan Ricoeur mondaná, s ezek nem elé-
gednek meg egy dolog jelölésével, hanem jelentésük 
egy másik jelentésre utal, amelyet csupán az els őn 
belül lehet értelmezni. Így Grabovac költészetének 
szerveződési lehetőségei maguk is a nyitottság és a 
jelentésbeli gazdagság felé irányulnak. A nyitottság 
annyiban lehetséges, amennyiben elhagyható egy 
olyan logika, amely az azonos attributumaival szá-
mol, s így szándékozik eljutni a tárgy azonosításáig 
és áttetszőségéig; e.versekben viszont az azonos 
csupán alap, amelynek hátán a Nagy Kos forgolódik. 
Ó mindig más, soha nem azonos, nem azonos az 
istennel sem, a szubjektummal sem, akinek a tény-
szerűségét számos határozóval lehetne bizonyítani, 
ő  egy ige, amely céltalanul cirkál, hogy felkínálhassa 
bundáját egy elvérzett költ ői szenzibilitás szentsége 
fejében. Grabovac költészete annál is inkább érté-
kes, modern és ösztönző , mivel egy olyan tradicio-
nális felfogással szemben valósul meg következete-
sen, amely a költészetet abban a hitben ringatja, 
hogy egy utópikus és misztifikált értékrendszerben 
sajátos kiváltságokkal bír. Az ilyen nyelv az eufória 
nyelve, amely arról szól, hogy a világ titok nélkül 
való és a beszéd hálóival teljesen kimerigethet ő . 
Grabovac nyelve diszkontinuális, atomizált, kifulladó, 
feszült ritmusokban létrejöv ő , a világ meredélyeit, 
ellentmondásait, drámáit felfedđ , anélkül, hogy e 
nyelvnek előre elrendelné kiváltságos jelentését. Ez 
az áttekinthetetlenség és töménység épp a kos alak-
jában fedezhet ő  föl, amely a szövegek többségét 
sokjelentés ű  és nyitott nyelvi jelként szövi át. A 
szülés című  versben olvassuk: „valóban mit fog szül-
ni/vagy elleni/élénken foglalkoztat" A beszédaktus 
itt a világot abból a költ ő i távlatból érkező  kérdés 
által fedi fel, ahol nem számolnak azokkal a gondol-
kozási szokásokkal, amelyek már eldöntötték, mit je-
lent a világ és az ember a jelenlét értelmében. 
Grabovac költészete nem az érzések, lélekállapotok, 
állásfoglalások, lelki tapasztalásformák stb. költé-
szete, hanem heves és meredek törekvés a nyelv in-
tenzitásai és frissesége felé. Képei szokatlanok, oly-
kor nyersek és elementárisak, szintaxisa törede-
zett... A versek alapvetđ  hangvétele az irónia, de 
nem a romantikus irónia, amely megsemmisíti a vi-
lágot annak tökéletlensége fölött fölényként testesül-
ve meg. Természetesen ez a költészet nem mond-
ható optimistának sem — ami különben egyáltalán 
nem építő  jellegű  meghatározás —, hisz hangulata a 
feszültség, a félelem a megfosztottság hangulata..., 
de a világ ilyenféle felfogásának iróniája is. 
Ha Grabovac az újabb költészetben valakihez közel 
áll hangvételben és hangulatban, akkor az a kritika 
által nagyra becsült Novica Tadi ć . Noha Grabovac 
nem érte el az artisztikumot — ami szerintünk el őny 
—, az ő  modellje termékenyebb és összetettebb is, 
annál is inkább, mivel esetében nyilvánvalóan nincs 
szó manirizmusról és az eljárás megcsontosodásáról. 

fordította csányi erzsébet 
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közbeeső  
történet 

Ruhadarabokat rakosgat egy kartondobozba, de a hasamban már ugatnak a kutyák, fogom meg a szoknyá-
ját, nagyapa rámmordul („Milyen habaréknyelven beszél ez a gyerek?"), kiismerhetetlenül motyog maga 
elé, mindig is; anya rendre int. Al  a kemence padkáján kuporog (a kemence a toldaléképület lebontása után 
is megmaradt), gyufáscímkéivel foglalatoskodik; akárhány van neki, mert számukat mindig megkétszerezi, 
megháromszorozza, megsokszorozza, ha kérdezik; vak véletlen, hogy mit fog válaszolni. Pontatlansága 
— enyhén szólva — vérré vált rossz szokása, mondta róla apa, lóköt ő  lesz belő le, minden valószín űség sze-
rint, mert viszont 6 pilóta szeretne lenni. Egyszer már légiharcot is vívtunk: tönkreázott madarakat fogdostunk 
össze egy felh őszakadás után .. . 

Vagy leült, vagy fölállt, — de föl, ténylegesen is fölállt a nádfonatú székre —, egy-egy összecsapás szüne-
tében a légiharc esetleges kimenetelér ől beszélt, az íratlan harcszabályzat érvényben tartásáról. 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 szakszer űen Al  —, műszaki 
hibája van. Majd előkaparom.” Ezzel az egyik kihegyezett bottal irritálni kezdte a „disszidáltat":cs őrét ütöget-
te, tollát borzolta. A padlón vesztegl ő  madár pár centimétert topogott el ő re, de ott újra lelapította a farkát, 
mintha súlyzókkal egyensúlyozna. Ekkor Al egy váratlan mozdulattal a hátára fordította, a bot hegyét kemé-
nyen a madár bögyének szögezve. Jól bevált módszer ez: a madár (alaktalan tollcsomó) egy ideig fetreng, 
vergődik, miközben fokozatosan elveszti helyismeretét, s megszabadulva — már madárösztönére hagyat-
kozva — egy hirtelen rebbenéssel a világosság felé röppen, nekiüt ődik az üvegnek. „Hülye" — mondta valaki. 

(Hőseid vízfejű  hülyék, bárgyú tekintet ű  idióták, irodalmunk vadócai. Korunk emberei. Azonban alkati 
magyarázata is van ennek: szemedben e betegség tünetei. Igen, holott mindig olyan rendes, jól nevelt gyerek 
voltál, aki egy tévesen elejtett szó miatt megbünteti magát, napokig nem tud szabadulni a lelkiismeret-furda-
lástól. „Tízszer rágd meq, mielőtt kiköpnéd!" — volt a szójárásod. Akaratmeghatározásod jelent ősnek minő -
síthető , az általános emberi princípiumok ésszer ű  tömörítése. Szavakkal és fogalmakkal, válogatott jelz őkkel 
közelíteni a tárgyhoz, acélfalak zárójelében élni, szó szerint idézni a világtörténelem nagyjait, s mindezt 
meggyőzđ  taglejtéssel előadni — ez, ismerjük be, jelentős teljesítmény egy vidéki tanártól, aki — amellett 
hogy tanár — érzi, tudja, hogy hivatásának túlpartján egy nemesebb cél is létezik, ami napként 
ragyog, ahol, amikor a történet kezd ődik, minden más befejeződik, csak álom és álom és álom. Vízfenék, 
mélytengeri szerelmed ez, s mégis pa rt , az élet nagy áradatától, a szennyvízcsatornáktól, iszapvidékt ő l, 
hulladéklejtőktő i, a „sz(ј rkéktől" távol. Igen, visszametszett ösztönök munkálkodnak benned, a leveg őben 
bűvölet van, hipnózis, s te játszod vérre men ő  játékodat a nagybet űs irodalommal, nádszabott szobád falai 
között, áthatolhatatlan mélyben és a többi.) 

Házikabátban ül a sámlin, nagy buzgón egy Zetát bont ki, odanyújtja apának. Rágyújtanak, ők, zakatoló 
szívűek. (Nagyapa mondta: „Zakatol a szívem.') Apa öregapa negációja, habár ő  is öreg-forma, mint ahogy 
én is Al  negációja vagyok; csak kényszerb ő l lettem, ill. lett ő  az én testvérem, de lehet, hogy csak meg-
álmodtam Alt, vagy ő  álmodott meg engem. Sohase sz ű nő  aggodalmunk: valaki elröppen ő  álmában létezünk 
csupán. 76 



(Ria mondta, hogy szerénységének is szentelj pár so rt  készülő  regényedben. „Riadó" - gondoltad. Riadó 
sivított az agyadban, olyan er ővel, hogy tenyeredet a füledre kellett tapasztanod. Az órán, szakállsimítás 
közben, a füledbe akartál túrni, de még idejében letettél szándékodról. Enyhén szólva kellemetlen volt ez 
a birizgálás ott a füled mögött, izzó kis pontokat láttál magad el őtt, hangyákat a tűzfészekben, valahányszor 
felbúgott a kis motor. A bosszantó felhangok elháríthatatlanul ott voltak. Még hosszú ideig ott maradtak 
agyad sütővasán a kis vasreszelékek, fehérizzásig. „ A regény - gondoltad erővesztetten -, vágyaim végső  
foglalata' a „gályarabság", ahogy egy.nagy író mondta volt.) 

Rálátok az ablakon keresztül a szomszéd háztet ő re: az üveg furcsán torzítja a kinti viiágot. 
- Ám lehet - mondja apa -, hogy csak a véd őfesték pattogott le, két hónapja kentük le. 
- Esőzések voltak. 
Egész nap esett. Csillogott a kövezet. El őtte égettünk. Égett a gaz. Láttam túlon a füstös falat, anyám mond-
ta, égetni kell, a szél mindent összekavart, a februári égen kirajzolódtak a fák, légpárnába merült a füst. A 
kései nap a háztet ő  mögé biccent, elken ődött valahol. Fenekem alatt a kövezet felmelegedett, néztem a fel-
vezető  lépcső  korlátjának csigavonalát, fülem mellett a falba épített márványlapról visszaver ődött a fény. 
Láttam a falat. Egy-egy foltját világosan láttam. Vak rések a falon, a repedések finom erezete, mindezek 
fölött vért is láttam kiserkenni bel őle, ha közvetlenül el őtte ültem. Engem nem szeret a fal; homlokán 
árnyékom teher. Mindig feszélyeztek a terek, fülemet sértette a galambok röptének zaja. Elhúzódnék a faltól, 
mondanám: „én", de nem tudnék elrejtőzni sem magamban, sem a sötétségben. Ultem, hátam a cementes 
falnak vetve. A szürkületben fehérlett a szárítókötél. 

- Csak a védőfesték pattogott le. 

[És a többi. Tartalom-nincs volt a te regényed, ismerjük be, bármiféle váz nélküli, lazán f űződő  mondatok, fe-
jezetek sora, gyorsírásjelek, felcicomázott pojácákról szóló, mittudomén, mer őben visszás leírásokkal. Meg-
magyarázhatatlan. Helyesebben: habár hallgatólagosan egyetértettél azokkal, akik a prózaírást férfi-
tevékenységnek tekintették, szemben a költészettel, amely gátolja a férfi-ízlés kialakulását („nem véletlenül 
törékeny testalkatú a legtöbb költő "), mégis, vagy ennek ellenére: a körömtisztítást is komolyabb foglalatos-
ságnak tekintetted, mint az írást, vagy bármely fizikai munkát, „ami után jólesik a pihenés", ugye, meg-
könnyebbül az ember. Holott ki tudja: voltak olyan pillanataid, amikor képzeletben kacérkodtál a hallhatatlan-
ság gondolatával, titkon olyasmit reméltél, hogy a te firkalmányid is valamikor valami isteni öröklétbe csusz-
szannak át, laponként a jövőbe tűnnek, a te ceruzajeleid is rárímelnek az örökkévalóságra. Ilyenkor jólesett 
ránézned a növekvő  kézirathalomra, s minden racionálisnak t űnt, megmagyarázhatónak.] 

Nagyapa alig ízlelte meg az ételt. Összekulcsolta ölében a kezét, szálegyenesen ült a kapott karosszéken, 
szinte szertartásszer űen. Alba nem 18hetett beleparancsolni a falatokat. (Veleszületett tulajdonság a ma-
kacsság. Senki sem érti ezt a tiltakozást, öröklött rosszat, amellyel a kényszer ellen védekezik.) Igy kerül sor 
kenyértörésre minden ebédnél közte és anya közt. Al  mindig éppencsak hogy eszik. Én is így, csak 
kissé meggyőzőbben. (Úgy ülünk itt az asztalnál, gondoltam, mint valamilyen záróünnepélyen ... Pezsgő , 
miegymás. Erkezik a vendégsereg: parádés, lovas bevonulás. Pózolni szeret ő , előkelő  selyemfiú, minden 
remény nélkül, fáradtan: „Hiába minden." Mily nehéz ez. Némely n ő  még lágyabb lett, leplezetlenül 
disznólkodik. Ebben a fergetegben. Minden hatalom a gazdagságé.) 

(Hogy megértsd Riát, hogy odarajzold készül ő  regényed lapjaira, rá kell hangolódnod, az ő  érzéseire, ami 
korántsem mondható könny ű  feladatnak, hisz illend őségérzésed is tiltja, hogy meghurcold nevét a nyilvá-
nosság előtt; nem vagy felhatalmazva erre. „Riának hívtam" - írta a költő . Te is annak nevezed őt, 
célzásszer űen.) 

Szépen leporolgatta a vasakat. Betegsége önzésében ezt is az utolsó napra hagyta, gondoltam. Úgy t űnt, 
nem csak a kályhát, de már-már az eget tisztogatja a tollsepr ővel, karja a fagy-karistolta felh őkig ível. 
Odafönt Szt. Péter megnyitja el őtte az égi kapuszárnyakat. És nincs többé nagyapa. Volt, nincs. Odafent van 
aratógép is, lehet szántani, boronálni, vetni, egész biztosan -mesélte. 

[(Mindent összevetve) 1980. A visszahanyatlás, a „zuhanás” korszaka. Nem kis keser űséggel gondoltál 
erre az évre, mikor zsengéiddel végigjártad a szerkeszt őségeket, az utcán rohangáltál a f őszerkesztők után, 
mint az idomított kutya, ott lebzseltél a háztájuk körül napokig, lested az „anyaghiányt' mikor a minőség 
némileg csappan(hat), „hathatós támogatásra", „emberi megértésre", „baráti vállveregetésre", „kollegiális 
szolidaritásra", „biztató szóra" számítottál, de az ajtók mind bezárultak el őtted. Igy múlt el egy év. 
Feleségednek ez évben lánya született. Szépnek találtad (titkon idegenkedtél az els ő  fürdetés után vízbő l 
kiemelt, elkékült szájjal nyekerg ő  kis teremtménytő l), példamutatóan sürögtél körülötte egy ideig, megiga-
zítottad főkötőcskéjét, gügyögtél neki. Nem sikerülhetett: sírni kezdett. Gyorsan visszavonultál a szobádba, 
s a harag hirtelen lobbanásával magadra zártad az ajtót.] 

1981-1982. Mint a legyek, melyek puszta létükkel tüntetnek, olyarc voltál te is ez id ő  tájt, a szolid polgár-
szellem megtestesítője, feltörekvőben, lassan belezötykölődtél az irodalmi életbe, némi kis hírnevet is sike-
rült kovácsolnod magadnak, épp annyit, hogy tudjanak puszta létezésedr ő l. 

- Mikor a történet kezd ődik, majdhogynem minden más befejez ődik. Csak álom és álom és álom. Valamivel 
77 	sötétedés el őtt sétálni kell. Ráhangolódni - ha csak külső leg is - a némaságra. 
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Tari István: Ellenfényben, Forum, Újvidék, 1982. 

Tari István második kötetének versei és prózai írásai 
programszerűen törekszenek a cím sugallta „ellen-
fényben/izzó borzas kontúrral" felragyogtatni a világ 
dolgait. Visszfényben költбivé lirizálбdik a látvány, a 
fény és az árnyék harca szikrázó élességgel leplezi 
le a valóság újonnan észlelt mélységeit . A szerző  eb-
ben a szellemben alakítja ki versírói modelljét: a 
helyzetképtől, a látványtól csak annyira rugaszkodik 
ei a képzeletiség , a reflexivitás , avagy az érzelmiség 
felé, amennyire ezáltal felvillantható a konkrét jelen-. 
ség különössége, sajátos szépsége, tragikuma — fel-
nagyított/kissé eltorzított részletei és kiütköz ő  kör-
vonalai. Alapvetően hagyományos beállítottságú él-
ményköltészetről van tehát szб , amely a világ és a 
lélek fragmentumait egy szerény és mértéktartó 
nyelvi transzformációval igyekszik megragadni. 

Ez a mértékletesség azonban erényei ellenére is a 
költői világteremtés gátjává válik. A helyzetrajz után 
a versírói mechanizmus az ellenfényben el őhívható 
területek felé mozdul ki, de a vers végül megtorpan, 
felhevülni sem tud, s a felhevülést tagadni sem. A 
valóságmegsejtések fragmentálts бga, esetlegessé-
ge, széttartó iránya elporlasztja a totalitásképzet 
kialakítását jelző  próbálkozásokat. Különösen akkor 
válik ez nyilvánvalđvá, amikor a versek összességé-
rő l gondolkodunk el, s a többnyire „ellenfényes" el-
mozdulásokra, poénekre épül ő , de egész ívükben 
melankolikus simulékonyságra, ellágyulásra törekv ő  
műveknek csak a váza marad a kezünkben. Nem tud 
erő re kapni sem a költő  fel-feltűnő  iróniája, kritikai in-
dulata, humora, groteszk iránti érzéke, sem múltlát-
tató nosztalgiája. Amilyen következetes és épp radi-
kális parcialitásában az Egész élményét kiváltó a kö-
tet —szerző  által készített — fotosorozata, oly szétes ő , 
bizonytalan és tanácstalan a témák és magatartások 
közt ide-oda vetődő  versanyag. S ezen nem sokat 
segíthetnek a külön címmel ellátott fejezetek sem, 

sđ , még kirívóbbá teszik az egyenetlenségeket és 
elégtelenségeket. A versek földobott metafora-ötle-
tekre való építése szükségszer űen vezet a lírai én 
fáradékonyságához, kifulladásához, s a Terep című  
fejezetben zátonyra futásához. A tájképcsarnok 
mondvacsinált ihletköre didaktikusan int ő  szociális 
téma sematizmusát (Ha), nyilvánvaló utánérzések, 
modorosságok állóvizét (Kukucska), a halandzsa 
légbuborékait (Székelykeve, Tamástalva), zengze-
tes és olcsó költő i szólamok tenyészetét (Elemér) 
eredményezi. A mérsékelt hangvétel a kötet legtöbb 
versében talán épp az ilyenféle vakvágányoktól való 
meneküléseket leplezi, de még így is zavaróan to-
lakvó a Tolnai-, Pilinszky- és Domonkos-hatás. Ezek 
az olvasói élmények nyereséggé is válhatnának egy 
makacsabb költői önkeresés révén, amelynek irá-
nyát az Örökre félretéve, az Arcomat hívom, Szél-
védбn szétcsapódó, Mint a szappangyökér cí mű  ver-
sek érintik. A felszíni terebélyesedés helyett a meta-
forák, hasonlatok, poének teljes birtokba vevését, ki-
bontását szorgalmazó kontextus híján azonban a 
jobb sorsra érdemes próbálkozások meggyőző  ereje 
is elkallódik, s a költemény felveszi a szövegkör-
nyezet minőségeit. 
A kötet versei, költői prózaszövegei, életképei között 
friss és magabiztos lírai szemléletmódot tükröz ő  
egységes élménytömböt csupán a gyerekekr ő l, a 
gyermekkorról írt m űvek képeznek. Még akkor is, ha 
a Meghalok és a Szálljatok című  fejezeten kívül 
szanaszét találhatók — a szerkesztés valamiféle sza-
badságra, szertelenségre, talán feltételezett bens ő  
összefüggésekre hivatkozó erőszaka révén. Ezek-
nek a szövegeknek a tisztasága, érzékenysége, he-
vülete közelíti meg leginkább az ellenfényben ké-
szült fotók áhítatát — ihletett üzenetgazdagságát. Az 
ilyen irányban sz űkítő  válogatás egy létéért ernyed-
ten és találomra ide-oda kapó kísérletezö m űhelye 
helyett formáira lelő  költői világot tárt volna elénk. 78 
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MAREK PљKCINSKI: ROVARBOLYGÓ. EURÓPA 
KÖNYVKIADÓ, 1982 

Egy karcsú novellás kötet a Modern Könyvtár (458.) 
impozáns sorozatában kíváncsivá tesz. Az els ő  ki-
adás 1976-ban jelent meg Varsóban. Marek P ~k-
ciríski akkor mindössze tizenhat éves volt. Európa-
szerte felfigyeltek akkor a szokatlan irodalmi jelen-
ségre: nyomban megjelent egy német és egy angol 
fordítás két sci-fi magazinban. A novellafordításokat 
kísérő  néhány mondatos ismertetők keveset mon-
danak el az írások valódi értékér ő l, elsősorban a 
szerző  életkorán és gazdag fantáziáján csodálkoz-
nak: „szokatlanul érett és tehetséges" (Clark Gwy-
neth). Hitetlenkedve olvassuk egyik-másik kisprózát: 
tizenegy-tizennégy éves fejjel hogyan tudott valaki 
ennyi ismeretanyagot magába szívni? Földrajzi, ma-
tematikai, történelmi és nem utolsó sorban alapos 
irodalmi tájékozottságról vallanak az írások. Minde-
nek előtt az értő  szerkesztést kell kiemelnünk az iro-
dalmi ismeretek közül. A novellák sorrendje, bels ő  
vonatkozási rendszere, valamint a kötet indító és 
lezáró része átgondolt szerkesztési koncepcióra vall. 

Nézzük mindjárt az indító novella els ő  mondatait: „A 
gyönyörű  Thyretion nem káosz, hanem a Kozmosz, 
a Világmindenség. A ködös, illanó álomvilág meg-
bilincselésének kísérlete, rejtett lehetőség, amelyért 

az alkotás heve lángolni képes. " A képzelet szülte 
tartomány, a legtágabb fogalom: Thyretion (amely 
számos egyéb elnevezést is kap a kötet végéig) 
meghatározója, hogy térben és id őben egyaránt 
végtelen, ugyanakkor „az idő  és tér mélységeiből 
partnak nyomuló haragos dagálytól szenved. " Ennek 
ismeretében nem kell csodálkoznunk azon, hogy az 
első  novellában a következ őket találjuk néhány mon-
dattal később: „Thyretion, bizonyos tekintetben, én 
magam vagyok." Mivel igyekszik leküzdeni tér és 
időbeli korlátait (melyeket a 69. oldalon egyszer űen 
„Az emberi lény korlátai"-nak nevez), olyan fiktív 
világba helyezi filozofikus tartalommal átitatott tör-
téneteit, ahol ez megvalósíthatónak látszik. Az általa 
teremtett, erősen idealizált tér/id ő-zóna intenzitását, 
életképességét teszi ezután próbára mindegyik szö-
vegében. Az abszurdum logikája c. kötetzáró no-
vellában vetődik fel ismét a próbátétel gondolata, 
amelyben a megalkotott „evolúciós rendszer" önnön 
labirintusában téved el. Megalkotásának folyamatá-
ról a következőket mondja el a „kibernetikus": „az 
emberi egzisztencia hiábavalóságának bizonyítéka 
a priori alakult ki bennem. Csak később alkottam meg 
hozzá a determinizmusra támaszkodó logikai vázat, 
amely inkább »argumentum ad ignorantiam«  volt."  

A fentiekben a kötet gondolatmenetének végpontjára 
mutattunk rá, a továbbiakban vegyük szemügyre a 
két végpont közé felsorakozatott novellákat. 

A fantázia szülte tájak részletes leírása a limoAfri-
canus cím ű  novellában folytatódik. Egy rejtélyeket 
tartogató, ismeretlen tájegység él ő  és élettelen tár-
gyainak megismerésére tesz kísérletet az elvont 
gondolkodás szintjén Songales professzor. Ősrégi 
kultúrára bukkan, amelyben „minden csúcsnak saját 
istene van". A régészeti leletek és földrajzi jelensé-
gek logikai játékokra kényszerítik: „»Nyelvük— említi 
a professzor — olyan volt, mint egy labirintus a maga 
kifürkészhetetlen sikátoraival. « Valóban, ha vissza-
felé olvassuk e tekervényes szavakat, egészen más, 
sőt homlokegyenest ellenkező  tartalmat hordoznak 
magukban." A továbbiakban kiderül, hogy a labirin-
tus, amely a többi novellában is gyakran visszatér ő  
motívum, nem azonos a görög mítoszbeli Knósszo-
szival, sokkal tágabb fogalmat takar; olykor anyagta-
lan, elvont fogalom, máskor a cselekmény valódi 
színhelye: „A jáspis labirintus belsejében, a terrakot-
ta maszkok köze%ben bukkantak rá az ó-meroe kul-
túra egyik káplánjának kőbe vésett, metafizikus fej-
tegetéseire." A professzor szerint logikus gondolko-
dás vezethet csak megoldáshoz. Küzd, hogy meg-
fejtse az ősi kultúra filozófiáját, melyet levezetend ő  
logikai egyenletekkel hagyományoztak az utókorra. 
Érdemes alaposabban szemügyre vennünk az utol-
só tételt, amely így szól: „Ki tárhatja föl az élet 
fonalának labirintus-törvényeit? Egy mágus (vagy lá-
tomásokkal megáldott ember; az egyszerűség ked-
véért nevezzük őt X-nek) Y istentő/ megtudta a saját 
nevét. Az Y istentő/ megtudott nevét közölte barátjá-
val, Z-vel. Z, nem tudván, hogy kitől tudta meg X a 
saját nevét, kőző/te art az említett istennel. Y isten 
(szórakozottságában az időt visszaforgatva vagy fel-
tartóztatva) ismét közölte a nevet X mágussal, aki (a 
visszaforgatott idő  következtében) első  alkalommal 
hallotta azt. Igy teljesedett be a lehetetlen: Y X-t ől 
hallotta a hírt, X viszont Y-tó/ hallotta, aki pedig X-től 
hallotta (ennek az abszurd labirintusnak nincs vé-
ge...). Ha/álom órája, úgy tűnik, köze/ már. " A logika 
labirintusából tehát ugyanúgy nincs kiút, mint ahoqy 
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a legfontosabb (filozófiai) tételekre sem adható meg-
felelő  magyarázat (a szerz ő  szerint). 

A Sorsok tükre a következ ő  novella, amelynek 
transzcendens meséjében ismét központi szerepet 
kap a „hatalmas labirintus"... Ennél a szövegnél 
válnak először szembet ű nővé azok a hiányosságok, 
melyek elsősorban az író életkorából fakadnak. A 
könyv belseje felé haladva egyre világosabbá válik, 
hogy a sarkított, filozofikus magyarázatokkal t űzdelt 
élethelyzetek, régmúlt és távoli jöv ő  kizárólagos al-
kalmazása egyúttal menekülést jelent a mából és az 
életkor szabta korlátok el ő l. Hangsúlyoznunk kell, 
hogy korához képest kivételes teljesítményt nyújtott 
Marek P~kciríski, amit biztató kezdetnek kell tekin-
tenünk. A megjelenés körülményei azonban azt (is) 
követelik tő lünk, hogy magasabb mércével mérjünk. 
A Sorsok tükrénél t űnik fel először pl. az írói gyakor-
lat hiánya. Sodró erej ű , olvasmányos elbeszél ő  ré-
szek (pl. amikor a labirintusban az egyik szerepl ő  
elmeséli a törzsfőnök és az asztrológus ugyancsak 
labirintusban játszódó tö гténetét) szaggatott, egye-
netlen stílusú részekkel (lásd pl. az utolsó bekez-
dést) váltják egymást. Hasonló természet ű  arányta-
lanságok s ű rűn előfordulnak a továbbiakban is. A 
szerző  továbbá adós marad az emberi kapcsola-
tok mélyebb leírásával, a személyiségrajzokkal. Az 
írásokból kitűnik a mélylélektanban való jártasság 
hiánya. 

A két sakk-novella és a Híd a Yare folyón stílus 
szempontjából és tematikailag is kilógnak a sorból. 
Mások a nyelvi kifejez ő  eszközök, egy-egy pillanat-
nyi érzést, hangulatot illusztrálnak. Feltételezhet ő , 
hogy egyetlen nagy lélegzetvétellel íródtak meg (ami 
önmagában még nem volna hiba). 

Két időbeli véglet jelenik meg a következő  két no-
vellában. Az angyal visszaemlékezése nem csak a 
föld keletkezésérő l szól, hanem a matematika, meta-
fizika és a m űvészetek keletkezésérő l is; mítosz-
teremtési kísérlet, amely torzóban marad. Az évmil-
liókkal ezelőtti folyamatot leíró keletkezés-novella 
után a kozmikus katasztrófa víziója fogalmazódik 
meg A hangyák viselkedése apokalipszis idején c. 
novellában. A rovarok viselkedésében valójában az 
ember kétségbeesett mozdulatait, kiszolgáltatottsá-
gát asszociálja egy esetleges világkatasztrófa ese-
tében. Ugyancsak rovarok a f őszereplő i a következő  
két iker-novellának is (Tájkép a nap alatt és A 
poszméh determinizmusa). 

A kötet második része A végtelen fölfedezői címet vi-
seli, sci-fi témájú novellákat tartalmaz. Közülük a 
Párbaj a legjobb. Főhőse, Hermin a fejlett technika 
áldozatává válik. Egy különleges gép, a Fantomator 
segítségével a rákapcsolt emberi agy fantáziája a 
számára legkellemesebb élményeket biztosítja, pl. 
„A fantomatornak köszönhetően bármely pillanatban 
Keplerré, Caesarrá vagy Napóleonná válhat. "; lé-
nyegében egy modern kábítószer, amely az ű rma-
gány hatására hatalmába keríti és elpusztítja ál-
dozatát. 

A Rovarbolygót egy fiatal, pályakezd ő  író bátor pró-
batételének kell tekintenünk, amelyben értékes, to-
vábbgondolásra érdemes alkotások (pl. A képzeletem 
világa — Thyretion, Az abszurdum logikája) is ta-
lálhatók. Nem hallgathatjuk el azonban azt sem, 
hogy néhány szöveg (pl. Újjászületés, A köd) meg-
marad az iskolai dolgozatok szintjén. 
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Úgy látszik, bevett szokássá vált, hogy hangverse-
nyeink műsorfüzeteiben hosszabb-rövidebb ismerte-
tés keretén belül többek között említésre kerülnek 
azok az elismerések ;  helyezések és egyéb díjak is, 
amelyeket az esten szerepl б  művész vagy együttes 
mondhat magáénak. Ez jó, s őt szükséges. Ám nem 
jó az, hogy az ilyen estek zömér б l úgy kell távoz-
nom, hogy minduntalan egy kérdés fenyegeti ismét-
lődésébe ütközzem: tulajdonképpen mit is illettek 
meg a díjjal, helyezéssel, elismeréssel? Mert ezek-
nek alapján se szeri, se száma kit űni zenetolmácso-
lóinknak. És ha így van, hát akkor valami nincs rend-
jén. Ugyanis ezek a társadalmi és m űvészeti elis-
merések létjogosultságukban nem tegnapra szólnak, 
hanem magukba foglalva a múltat a mán keresztül 
elő legezik a jövбben is a minőségbe vetett hitet. Az 
sem igaz, hogy m űvészeink többsége éppen a fel-
lépések idejére betegszik le, fázik meg, válik in-
diszponálttá és így tovább. Az elismerések kapcsán, 
de nélkülük is elsődleges joga a zeneértének megkö-
vetelni magát a zenét annak minden lényeges és lé-
nyegtelennek tűnő  árnyalatával, összefüggésével. 
Egyre inkább szembent űnővé válik, hogy az el бadá-
sok zeneesztétikailag megkövetelt és a gyakorlatban 
megvalósított m űvészi szintje között már nem csak 
árok van, hanem szakadék. Mert Cezar Franck d-
moll szimfóniája sem a világ vége még. Léteznek 
ettő l technikailag, művészileg, szellemileg sokkal ne-
hezebb, szinte kirívóan összetett szimfóniák, de 
egyéb művek is, amelyekbe belekezdeni abszolút 
semmi értelme, amíg ilyen százszor és száz olda-
láról már régesrég megvilágított m űvekbe belebu-
kunk. Anton Nanut a Vajdasági Filharmóniával (de-
cember 1 3-án) semmivel sem jutott többre elődeinél. 
Mikor a zenekar szólistát kísért, csapnivalóan rossz 
volt, kétszeresen alárendelt szerepet osztott ki ma-
gának. Elбször is megtagadta a minden versenym ű -
re jellemző  egyenrangú felek játékának gyakorlatát. 
A háttérben nyöszörögtek, egymásra bámultak és 
félvállról vették a kísérést. Másodszor pedig azért 
váltak alárendeltekké, mert még ilyen álkoncepció 
mellett sem tudtak megfelelni a legegyszer űbb ritmi-
kai együttjátszás és a hangjegymagasságok szolid 
fogása követelményeinek. Ezek után a d-moll szim-
fóniától elvárni valami nagyszerűt, maga a leegy-
szerűsített hazugság. Mindaz, ami a partitúrában 
igazi, zenei konfliktust, ha tetszik: akár verg ődést 
vagy szenvedést jelent, itt puszta kínná revalváló- 

81 	dott. Ez a kín éppen ezért egyben minden jelentбsé- 

gétбl megfosztotta a zenei anyag által hordozott 
belső  ellentétek ütköztetési és végső  feloldódási 
energiáját. Döbbenetesen száraz dallamívek, kifeje-
zéstelen tuttik, sprőd rézszólamok, semmitmondó 
vonóhúzások f űszerezték az elvadást. Továbbá ott, 
ahol a zene lirikus kifejezőeszközeit kellett volna 
használni, következetesen csak a bágyadt zenélésig 
jutottak el; ott, ahol energikusan, robbanékonyan, 
erőteljesen kellett volna játszani, csak a pszeudotör-
ténésig vagy a fülsértő  recsegésig futotta a tudo-
mányból. Ez a gyakorlat a hasonló karakter ű  hang-
versenyek általános jellemzője. 
Hol a változatosság, az eredeti sokszín űség, a par-
titúra hordozta többsíkúság? Ugyanez hiányzott 
Srboslava Vuksan Lopušanski zongorajátékából is, 
aki Dušan Stular c-moll zongoraversenyét adta el ő . 
Igen imponáló volt a m űvésznő  technikai biztonsága, 
erőteljes játéka, virtuozitása. De végig csak ezen a 
síkon zajlott le minden, és ezért unalmassá és torz-
zá vált az el őbb még oly jónak tartott stilisztikai jel-
lemvonás. Játékfelfogása szinte meg sem engedte a 
legparányibb változatosságot sem, így nem is tud-
hattam különbséget tenni más és más ritmikai alap-
elemek, mint építőkövek „jelenléte" között. Billen-
tése kemény és erő ltetett volt, a lírai dallamok meg-
formálásának lehet бsége eleve megvalósíthatatlan 
tervvé vált. A ritmika túlhangsúlyozásának, unifor-
mizálásának következtében ugyanaz elvesztette ön-
nön belső  értelmét, és mert inkább a látványos er ő -
mutatványok közé tartozott a játék, már nem is volt 
művészi. De mert mindezt senki sem mondja ki han-
gosan, vagy hallgatásba merülnek az egymás köl-
csönös kisegítésének elve alapján, és mert a kon-
certlátogató közönség јб  része sznob a még fel 
sem hangzott elvadásnak is a hírnév az egyedüli 
minбsítбje. Nagyon sokról lerí: hogy ennek vagy an-
nak a neve, de csak a neve hozta be a terembe; 
hogy rokona, közeli hozzátartozója, csemetéjének 
zenetanára és esetleg ismer őse ad hangversenyt, 
amibil kifolyólag ez volt az els ő  és talán az utolsó 
eset, hogy ő  ott megjelent; hogy ezeknek alapján 
minden szünet után láthatóan megcsappan a hall-
gatók száma, hiszen amiért jött, már megtörtént; 
hogy a számukra érdektelen elvadókat egy semmit-
mondó tapssal lejáratják; hogy a hangverseny alatt 
mindennél jobban leköti őket bármi, ami a zenén kí-
vül helyezhető ; hogy neveletlenül viselkedve nem 
csak az igazi zenerajongót, de a m űvészt is zavar-
ják, stb. 
Ennek a mentalitásnak köszönhet ő , hogy Kálmán 
Imre, ifjú gordonkam űvészünk is csak külföldön lehet 
ember a talpán, mert nemrég történt, hogy hang-
versenydarabjára alig voltak néhányan kíváncsiak. 
Jött és elment úgy, hogy nyomot sem tudott maga 
után hagyni. Pedig neki aztán, kora ellenére, volt mit 
közölnie velünk. Megtette, amit tehetett, hogy milyen 
eredménnyel — azt nem nehéz kitalál пi.az, aki 
érzi hangszere lehetőségeit, él a leheletnyi frazíro-
zások igazi szépségével, a melódia gazdagságával. 
De a hallgatóság soraiban és a zenei élet képvise-
lő iben nem keltett visszhangot. 
Nagyfokú nemtörбdömség vett erőt a zeneközös-
ségbe tartozók јб  részén. Ez a magatartás nem ma-
radhatott rejtve, nem lehetett eltusolni és letagadni, 
mert mindenkor kiütközött a médiumon: akármelyik 
hangszer kezelését ől a zenekaron át az énekhangig. 
Napról-napra egyre inkább bebizonyosodik, hogy a 
felelőtlenség is elhatalmasodik. A zenészeken is. 
Szégyen, hogy ebbe a táborba sorolható Andelko 
Klobučar orgonista is, akitő l még jó előadást nem 



hallottam az utóbbi pár évben. Döbbenetes dilettan-
tizmusával lepett meg legutóbbi (december 22-i) 
hangversenyén. Fogalma sem volt a játékanyag tar-
talmáról, de játszhatnéka sem volt nagyon. Nevet-
séges technikai hibákat vétett, a jobb kéz nem tudta, 
mit csinál a bal (hát még amikor pedálozni is kellett!), 
állandóan lefoglalta magát kottasalátáinak rendez-
getésével. A dinamika-szabályozó pedált szünet nél-
kül nyomkodta, ha kellett, ha nem. Mint az utóbbi 
időben sű rűn, így most sem volt semmi értelme el ő -
adásában esztétikai mércék után kutatni, hangulat-
festést és átszellemült áhítatot árasztó játékot köve-
telni. Még meglepőbb, hogy Ljiljana Molnar Talajić , 
világhírű  zágrábi szopránénekesn őnk sem csillogott 
azon az estén. Rekedt hangon, tartózkodóan, hide-
gen énekelt, messze a lényegt ő l. 
Ahol tehát nem megy, ott ne erőltessük: a sokoldalú-
ságnak nem az az egyetlen mércéje, hogy ki hány 
stílusirányzatban tud feszelegni. Éppen ezzel okol-
ható Horvát László is, mert a Zeneakadémia Kama-
razenekarának vezet ője (december 15-én) a fiatalo-
kat olyan feladatok elé állította, amelyekkel szemmel 
láthatóan nem tudtak megbirkózni. Felkészületlenül, 
mindössze két (!) napi gyakorlás után, az anyaggal 
éppen csak találkozva álltak közönség elé. Ezért 
csak T. Albinoni és L. Sorkočević  fülbemászóbb, 
technikai szempontból is könnyebb szimfóniáinak 
egy-egy tételében mutattak fel igazi kvalitásokat. 
Mendelssohn fiatalkori, heged ű re és zongorára írt 
kettősversenye egészen más kategóriába tartozik, 
mert itt a hangsúly Pavel Vernyikov és Konsztantin 
Bogino fenomenálisan könnyed, magabiztos, értel-
mes és lendületes játékára tolódott át. A kíséret-
re ekkor már senki sem figyelt, mert el őző leg meg-
győződhettek afelő l, hogy a játékuk sok kommentál-
nivalót hagy maga után. Pedig kár, mert a kíséret 
a körülményekhez mérten nagyszer ű  volt. Horvát 
Lászlónak nyilván se nem oszt, se nem szoroz, hogy 
a hallgatóság úgy emlékszik vissza a hangverseny-
re, mint a két magánszólista estjére, és nem pedig 
mint az Akadémia Kamarazenekarának önálló meg-
nyilvánulására. És megint csak kár, mert ezekben 
a gyerekekben még megvan az az eredendő, nai-
vitással házasítható zenélési láz, fellépéssel járó 
örömérzet, önfeledt játékkedv, lelkesedés, amelybő l 
később úgyis veszíteni fognak, ha másból kifolyólag 
nem is, hát a környezet magatartásából kifolyólag 
igen. 
Ugyanez a lelkesedés, megfékezhetetlen ifjúi lendü-
let mutatkozott meg a Vajdasági Ifjúsági Filharmónia 
játékán is. Számukra sem állt sokkal több gyakorlási 
idő  a rendelkezésükre: mindössze hat nap, miután 
négy egymást követő  napon hangversenyt adtak 
Szabadkán, Zrenjaninban, Pancsován és Újvidéken. 
A hat nap mégis indokoltan az, ami: koordinációs 
problémák miatt a zenekar tagjait nem lehet akár-
mikor összehívni Vajdaság különböz ő  városaiból, 
azonkívül a zenészfiatalokat tanulmányi kötelezett-
ségeik is időhöz és helyhez kötik, intenzíven készül-
tek a közelgő  zágrábi országos versenyre, amely 
időközben január 27-ével kezdetét vette, és végül 
őket is megilleti — ha több nem is —bár egyhetes 
téli iskolaszünet. És be kell -  vallanom, rég nem 
hallottam Corelli Concerto Grossót így el őadni, ilyen 
magabiztosan, tömören, átgondoltan, frissen; Milan 
Todorović , Zoran Kostadinovi ć  és Szebenyi Magdol-
na szólisták végig kiválóak voltak. Meglep ő  komoly-
sággal és meditatív elmélyültséggel adták el ő  a mű  
magánszólamait. De ez a zenei jellemformálás — ta-
lán éppen azért, mert mindhármuk komolyan vette 

azt —megkövetelte az utolsó tétel fenségesen csillo-
gó, következetesen kirobbanó, szétáradó szárnyalá-
sát egy rossz akusztikájú teremben. És nyomukban 
Szöllősi Vágó Janka és Duro Pete még szélesebb 
körré tágította a zenekar amúgy is jellemz ően fiata-
los zenei hanghordozását. Hogy nem említem a hi-
bákat? Minek?! Ez az együttes nem képzelte be ma-
gának, hogy kiváló; mindannyian tanulók még, tehát 
napról napra csiszolódnak. Velük együtt a zenekari 
összjáték is. Az együtt-zenélés vágya ezen is csak 
javíthat. Akkor pedig, amikor a nagyszer ű  Igor Gja-
drov és Murényi Mátyás vezetése alatt halljuk őket, 
bizonyos, hogy az eredeti kezdeményezési szellem, 
az új lehetőségek felé gravitálás, a komolyság, az 
egyéni képességek kiemelése és kifejez őbbé tétele 
táptalajra talál. Mert bár az a két ember nem tanít-
hatja meg esetünkben az oboistákat és a kürtösöket 
arra, hogy miként kell a hangokat pontosan megszó-
laltatni, arra viszont mindenkit rávezethet, miként kell 
a zenei anyagot értelemszer űen megfogalmazni, hol 
vannak a partitúra rejtett csapdái, melyek a kollek-
tív zenélés árnyaltabb követelményei, kire, milyen 
feladatok várnak és hogyan kell az idegek pattanásig 
feszülését a játék örömében feloldani. Másra a jöv ő  
zenészeinek aligha lesz szükségük. 
A művészi zenélés két alapvető  ismérve a technikai 
fölény és a muzikalitás birtoklása. Amennyiben hi-
ányzik a technika, magáról a muzikalitásról sem be-
szélhetünk, mert ez utóbbi korlátlan kifejez ődésének 
az előbbi birtoklása a függvénye. Nincs tehát szép 
zene, jó zene ott, ahol a partitúra egyes részleteivel 
sehogyan sem tudnak mégbírkózni. De nincs jó zene 
ott sem, ahol a hangképek, a zenei paletta lehetsé-
ges variációival nem tudnak élni akár a hézagos 
tudásból, akár az élett ől való csömörtő l eredendően. 
De az is már csak jó zene lehet, amely a techni-
kát és a muzikalitást a kitaposott út alternatíváinak 
keretein belül foglalja magába. Egyéniségre és hatá-
rozottságra van szükségünk. A zenész elégedetlen-
ségét és esetleges indiferensségét ne a hallgatónak 
adja tudtára a teljesen másra hivatott interpretációs 
gyakorlata alatt, mert sem az, sem a benne foglalt 
zene nem alkalmas ilyen tartalmak korlátlan érthet ő -
ségének megfogalmazására. Igy sem a m űvész nem 
mondhatja el, ami bántja, sem a hallgató nem kapja 
meg azt, amiért 1e9Yet vett. Az ostor kétszer csattan. 
Az örömszerzés kölcsönös zenei játékában ez az 
eszköz kiábránduláshoz vezet. Csak az kaphat, aki 
ad — és ki mit ad, az igazán az övé. Éppen ezt 
értette meg Dušan Trbojevi ć , Žika Jovanovi ć , Arbo 
Valdma és Nikola Rackov (Beogradski Klavirski Stu-
dio; január 26.) és adta újra tudtunkra akkor. Itt sok 
más tényező  mellett az újra való törekvés is lénye-
ges erő  volt. De ez volt az együttes magas fokú koor-
dináltságot és m űvészi kifejeződést mutató játéka is. 
Hasonló min őséggel lepett meg bennünket a Szlo-
vén Rézfúvósötös is december 29-én az M stúdió-
ban. Az együttes repertoárja változatos volt, zené-
lésüket virtuozitás, muzikalitás, bravurózus finom-
ság, a hangzáslehetőségek sokaságának ügyes ki-
használása és a világos, fúgaszer ű  dallamvezetés, 
a hibátlan intonáció és az egyensúlyteremtés elve 
kísérte. 
Valójában tökéletesen mindegy, ki, hogyan jut el 
mindennapjaiban önmaga m űvészi igényeinek kielé-
gítéséhez. Az azonban teljesen bizonyos, hogy vala-
kit megfosztani s rá váró élmény- és ingerhalmaztól, 
katasztrófát jelent. A zene inger, amely élményeket 
vált ki. A jó zene j' kat, a rossz zene rosszakat. 
A jó zene éppen ezért kielégülést hoz hallgatójának, 82 
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miáltal az a zene élvezőjévé és értelmezőjévé válik. 
Kielégíteni valakit nagy szó és nemes cselekedet. 
Csak az az ember igazán ember , aki önmagának 
szerez élményt azzal, hogy a másikat élményben ré-
szesíti . A zenei élményadományozáshoz tiszta szív, 
nyitott lélek, közvetlenség kell. Cserébe ugyanaz 
adatik . Éppen ezért élveztük Dubravka Zubovi ć  
mezzoszoprán január 5 - i hangversenyét. És élvez-
tük lágy, lírai, selymes és nemes csengés ű , meg-
győző  biztonsággal és remek kiegyensúlyozottság-
gal megszólaló hangját , folyékony , akadályokat nem 
ismerő  hangképzését , káprázatos könnyedséggel 
megfogalmazott dallamíveit és tökéletes szövegkiej-
tését . Határozott volt; šenkit sem akart túlkiabálni, 
technikailag maximális teljesítményt nyújtott, üzene-
te belülrő l jött, egyénisége rejtett mélységeib ő l. Kü-
lönösen a négy néger spirituáléban hangja oly köny-
nyed, bársonyos és nyugodt, de ugyanakkor ereden-
dően vérpezsdítő , valamilyen archaikus néger fáj- 

dalmat , otthontalan sorsot hozó , csendesen lázadó 
volt. Mily gyönyörű  párosítása ez az ellentéteknek. 
De hisz ez a m űvészet. Ez a m űvészet titka, jelene, 
múltja és jövője. Ez a m űvészet lényege. Lényege a 
kreatív küzdés, a megdicsőült vergđdés öröme és 
nem a kiúttalan, lelketlen kínlódás keresztcipelése; 
sem az, ha viszketegségi jelenetet rendezünk; sem 
az, ha megtagadjuk a rászorulóktól a kegyelmet. A 
művész kegyelmét is. Azét, akivel együtt a zene-
rajongó ki tudja , hanyadszor éli át ugyanazt a m ű -
vet, a már rég megfogalmazódott bels đ  történés 
rendszerességének és miértjének a lényegét, mindig 
egy magasabb csúcsra lépve ; a rendszerezđ -képes-
ség birtoklásának a lényegét ; új horizontok bejárá-
sának a lényegét; új összefüggések megismerésé-
nek és megtalálásának a lényegét ; az emberi kap-
csolatok hang utáni elmélyítésének is a lényegét; 
a m űvészet lényegét: a lét lényegét. 



bicskei 
zoltán 

hallgatom a rádiót 

„Tudással terhelt egyszerűség" — mondja Moza rt  zenéjérő l Vas 
István. Mi is ez az egyszerűség, amelynek a fiatalon elhunyt Mo-
zart  is birtokában volt, s amelyet leginkább nagy életm űvek végén 
érez az ember? A dolgok esszenciája, lényege. Mint fiatal (rajzo 
lással is bíbelődő) embert mindig vonzott a m űvészeteknek ez a 
végső  egyszerűsége. Képleteknek, biztos fogódzóknak szerettem 
volna tudni őket, és ha talán nem is olyan primitíven, mint azt 
elképzeltem, de mégiscsak azzá lettek számomra. Milyen érdekes 
lesz majd egyszer kikeresni századunk m űvészetének hatalmas 
hordalékában ezeket a tiszta csontokat — vajon összeállnak-e 
akkor egésszé, irányt mutató vektorrá? 

Bartók életm űvét akkor sem lehet majd megkerülni, bár lehet, 
hogy nem a nagyobb formátumú m űveiről fognak beszélni (Né-
meth László szerint Bartókból hiányzik a „méretekben tetszelgő  
monumentalitás'), hanem a Mikrokozmoszról, rövid zongorada-
rabjairól, utolsó vonósnégyeseirő l, amelyeket én is inkább érzek 
monumentálisnak, egyszer űségükben is a legizgalmasabb zene-
daraboknak. Bartóknál az állandóbb zenei formák kialakítására 
tett hősi erőfeszítése lehet problematikus, de akkor az egész 
XX. századi zene problematikusságáról kell beszélni. (Nem vé-
letlen, hogy éppen Bartók el őadásában hallottam a legtisztábban, 
kristályosan áttetsz ő  — népdalszer űen egyszerű  — Chopin zongo-
ramuzsikát.) 
Az öreg Liszt kései zongoradarabjainak mindent tudó egyszer ű - 
ségérő l, modernségérő l beszélt a rádióban egy magyar zongoris- 

ta. Ugyanarról a Lisztről mesélt, aki zongoradarabjai virtuozi-
tásával, technikai bonyolultságával olyannyira elkápráztatta Euró-
pát, hogy Európa ezekt ő l a jelzőktő l még ma sem látja egé-
szen Lisztet. És Bartókot, Lisztet említve nem tudom kihagyni 
Szabadost sem. Szabados is ezt az egyszer űséget emlegette 
Liszt utolsó orgonam űvei kapcsán. Domonkos István a „liszti 
iskola" folytatásaként látja Szabados m űvészetét, bár, sejtésem 
szerint, itt nem a virtuozitásra és a darabok technikai nehézségei-
re gondolt elsősorban, hanem a zongorához való viszonyra: az 
egész zongorával élet-halál harcot vívó küzdelmükre, ugyanakkor 
a hangszerrel való összenövésre, együvé tartozásra. 

Amikor legutóbb korunk zenéjér ől beszélgettünk Szabadossal, ő  
egy kicsit a saját zenéjére is gondolva mondta, hogy a feltorlódó 
anyag és annak tovább már nehezen fokozható bonyolultsága 
után kétségkívül az egyszerűsödés, a letisztulás folyamata lesz 
várható. 

Rajzaim anyag- és témagy űjtésének elején tartva ezekt ő l is job- 
ban érdekel, milyen rend áll majd össze (és benne foglaltatik-e a 
káosz is e rendben?) századunk m űvészetének nagy anyagából. 

A Bartók Conce rto fináléjának végén érzem a billenést, de annak 
irányát nem, csupán a billenés er őteljességét és a megnyílt mély-
ségeket. 84 



centripetális 
farok 

a 
guernicárć l 

Kedves Barátom! 
Első  találkozásunk azzal fejez ődött be, 
hogy megtámadási szerződést írtunk 
alá. Urügyet erre abban találtunk, hogy 
te az Új Symposion 1981. decemberi 
számában (200) a Guernica ellen írtál, 
és nekem ezt megtámadhatnékom tá 
madt. 
Szerződésünk lényeges pontja, 'amit 
nyomatékkal aláhúztunk, hogy a táma 
dást én kezdem, méghozzá akkor, ami-
kor kukoricaszedés, szántás, vetés eb-
ben nem akadályoz —lévén, hogy kifeje-
zetten agrár állam vagyok. Te pedig 
visszaütsz, ha a csapás az aktualitásra 
is sújt. 
Az utolsó pillanatban mégis úgy dön 
töttem, hogy nem támadlak, hanem vé-
dekezem ellened. 
Ha megengeded, a továbbiakban ma-
gázni foglak, a magam kényelméb ő l: 
könnyebben tudom magamtól célomhoz 
idegeníteni gondolataimat, ha Önhöz 
szólok. 
A Mona Lisa után bebajuszozták a 
Guernicát is.  On  rajzolt rá bajuszt 
írógéppel. Bajuszából úgy látom, hogy 
az đn szándéka ugyanaz volt, mint a 
Mona Lisa esetében: rólunk néz őkrő l, 
csodálókról, „seggre es őkrő l" mond a 
bajuszos Guernicával kritikát. Ezen 
szándéka elismerést vált ki bennem, a 
kis sántaságától is eltekintek. Attól ti., 
hogy a bajusz-rajzolgatást kin őttük már. 
Hogy egy írás esszé vagy nem esszé —
nem ezé vagy nem azé —, engem nem 
érdekel. Az sem érdekel, hogy igazságot 
akart-e  On  mondani, vagy éppen nagyo-
kat hazudni. Mert akár egyiket teszi, 
akár a másikat, logikája kell hogy legyen 
annak. Méghozzá a hazugságban több 
logika kell, mint az igazságban, mert 
csak úgy versenyképes. 
Amikor tehát ezeket írom đnnek, szán-
dékom nem annak mérlegelése, hogy 
hazudott-e, vagy igazat mondott. Egy-
szerűen az  On  logikájával szembeállí-
tom a magamét. Az đn igazságaival és 
hazugságaival a magam igazságait és 
hazugságait. Ilusztratíve: ,, ... a mű  csak 
úgy lehet több a valóságnál, ha a m ű-
szenvedés túl tudja fokozni a valóságos 
szenvedést" —írja đn. „A mú mindig 
szegényebb, mint a valóság — szeren-
csénkre. Ha, ugyanis, egy mű  több tud-
na lenni a valóságnál, feleslegessé vál-
na a valóság, így szenvedésünk is" —
írom én. 
Ha megengedi, magamat ezután nem 
fogom idézőjelekben feltüntetni, đnt vi-
szont kénytelen vagyok odatenni. A két 
értékű  logika kereteibő l viszont én sem 
tudok olyan egyszerűen kilépni, mint az 

85 	idézőjelekbő l. Kénytelen vagyok az 

igazság és hazugság kategóriái között 
táncolva megírni a logikáink közötti 
összehasonlítás gondolatmenetének lo-
gikáját. Természetesen ez đnnek ebben 
a levélben nem adatott meg. E fizikai 
képtelenség miatt elnézését kérem. Re-
mélem, az đn levele, ahol én szorulok 
idézőjelek közé, kárpótolja majd đnt. 
Olvasva az đn írását, A modernizmus 
könyv (Szovjet szerz őcsoport: A moder-
nizmus. Bp. 1975.) ellenlábas gondola-
taival találkozom. Azok a háború elleni 
tiltakozás szándékát helyeslik csupán, 
a képet értéktelennek tartják. đn ellen 
kező leg: a képet mondja jónak, de —
most és itt — a képet gyökeréig lerom-
bolónak a hozzákötött háború ellenes til 
takozást. 
Nem tudom, kik mondták đnnek, hogy a 
Guernica a háború elleni tiltako-
zás — ilyen vulgárisan. Szidja össze 
őket, mert becsapták! A Guernica nem 
háborúellenes tiltakozás. Bár Picasso 
annak szánta —  amit az đn mércéi sze-
rint rosszul tett—, a Guernica ennél sok-
kal több, ami jelenti, hogy az is, de nem 
csak. 
Adott volt a tény, a spanyol kisváros 
lebombázása, tehát háború, ami szemé-
lyes élménnyé épült, ‚s Picasso jб l kö-
rülírható szándékkal  (:a  háború elleni til-
takozás) megfestette 'a kint, a szoron-
gást, a megalázást, a könyörtelenséget, 
a nyomort, a dölyföt, a bezártságot, a le-
zártságot, a legyilkolhatatlanságot, a 
megfoghatatlan tehetetlenséget... — so-
rolhatnám még, ki tudja meddig, persze 
nem hagyva ki az đn által oly szimplán 
emlegetett — mintha a háborúnak csak 
ez az egy ismertetőjele lenne! — szen-
vedést sem. 
Amit most mondok arról, hogy milyen 
helyzetben jutott egyszer eszembe a 
Guernica, kérem, ne higyje el. 
Egy nagyváros kellős közepén vámjött. 
Dolgom elvégezni rohantam helyet ke-
resni. De hova...? No, persze, nem kell 
ezt đnnek ecsetelnem, hisz bizonyára 
volt már ilyen helyzetben, és talán olyan 
helyzetben is, hogy ilyen helyzetben 
megállította két rendő r, és igazoltatta, 
meg részletesen kikérdezte. Amikor 
mindent elmondtam nekik, én kérdez-
tem meg szégyenl ősen, hogy tudnak-e 
valahol nyilvános WC-t. Rohantam a 
mutatott irányba egy pici kis reménnyel. 
Ekkor jutott eszembe a Guernica felső  
szélén tompuló lámpa. És az agyamban 
is gyúlt a lámpa (talán ott is tompán): ezt 
a kilátástalan szorongásomat Picasso 
megfestette a Guernicában — mégha oly 
groteszknek tűnik is ez. De csak eddig 
festette meg. Feloldódásom (mert sike-
rült feloldódnom — hála a rendő röknek!) 
már nincs a képen. 
„Másrészt, Picasso szándéka alapjában 
azonos azzal a primitív mágikus gesz-
tussal, mely szerint, ha lerajzolom a leölt 
bikát, holnap a valóságban is sikerül 
elejtenem." —írja đn. Ebbő l két dolog 
következhet: 

Ha a bikát átvitt értelemben használja 
đn, akkor Picassónak a háború végét 
kellett volna megfestenie:... 

Picassónak egy döglött bikát kellett 
volna festenie, mert: 

ha az idézett részben đn a képen 
látható bikára gondol, akkor élettő l duz-
zadó bikára kénytelen gondolni. Döglött 
bika ugyanis nem veti szét a lábait, és 
csapja fel a farkát. [gy vagy tévedett đn, 
vagy: 

arra gondolt, hogy a nézi kell hogy 
megölje a bikát (Picasso, mint láttuk, 
nem tette), ám ez is téves gondolat, mert 
a képrő l senki sem áhítozik a fenevadtól 
megváltó Messiás felé — felénk. Vagyis 
visszalyukadunk oda, hogy mégiscsak a 
festőnek kellett volna ecsetjével megölni 
a bikát. 
De, hát, nem tette. Azért, mert „ szándé-
kában alapjában" nem azzal a „primitív 
mágikus gesztussal" azonos, amivel  On  
hiszi (illetve, bevezetőjében idegenve-
zetőnek ajánlott logikája szerint, netán, 
hazudja). 
Mielőtt tovább elemezném gondolatait, 
visszatérek a sajátomra: a Guernica vi-
lága nem egy Messiást váró világ. 
A Bibliában van János jelenésekrő l írt 
könyve, közismertebb nevén az Apo-
kalipszis, amelyben számozva vannak a 
pecsétek, a harsonák, a lovasok, a jaj-
kiáltások. Az apokalipszis ellentéteként 
maga az Apokalipszis letisztult szibolika, 
a fehér ruhás központi erőponttal, a Bá-
ránnyal. A Guernica Bárány nélküli apo-
kalipszis. Mert a mi világunk: hiányzik 
belб le a fehér ruhába öltözött küls ő  
Megváltó, de nem is várja senki sem. 
A képen a szemek elhelyezésével, vala-
mint a torzok nyújtásának, tépésének, 
tördelésének irányaival Picasso mégis 
felírta a megváltás képletét: a bikának 
kell lecsapnia a farkát, hogy megváltoz-
zon a világ. Mert ebben, azt hiszem, đn 
sem kételkedik: ha a bika — ez az önma-
gából ki nem forduló és ki nem fordított 
figura — lecsapja a farkát, a halmozódó 
kín, feszültség mind feloldódik. Igen, 
ilyen egyszerü a megváltás! És ezzel a 
beírt megváltásképlettel lesz a mü mi-
tológia (és nem mágia, ahogy  On  hiszi 
[hazudja]). Picasso korának mitológiája. 
A kíntól, a szorongatottságtól, a szoron-
gástó!, a kierбszakolt önkifordulástól, 
önkibelezéstől, a nevenincs hatalom 
ránknehezedésétб l... való szabadulás 
képletének keresése, ami oly egyszer ű -
nek tűnik, amit mindig látunk: vasárnapi 
pálinkázgatásaink közben, politikában, 
költészetben egyaránt. És közben érez-
zük, gyötrődve érezzük, tehetetlensé-
günk, mert mit lehet itt tenni, hogy a fel-
bőszült bika leengedje a farkát!? 
On  nem gondolja, hogy én a Guernicát 
netalán az Apokalipszis ábrázolatának 
tartanám, mégis leírom, hogy egyáltalán 
nem az. Valószínű , Picasso — sem ami-
kor festette, sem kés őbb — nem is gon-
dolt a párhuzamra. De nem is párhuzam 
van a kettő  között, hanem egybeesés és 
ellentét. 
A valóság megragadásában olyan ősien 
tudta használni Picasso a kezét, hogy 
bátran merem a Guernicát barlangrajz-
nak is nevezni. 
Térjünk vissza az đn gondolataihoz! 
Rossznak tartja đn a festményt, mert 
„ahogy villával nem érdemes a levest 
enni — arra való a kanál —, m űalkotással 



sem funkcionális a háború ellen tiltakoz-
ni". A levest kanállal. No, és a háború 
elleni tiltakozásként mi funkcionál  On  
szerint? Rögtön nem ad erre választ, de 
később kiderül ez: „Én például adekvát 
háborúellenes gesztusnak tudnám te-
kinteni, ha a festő  hirtelen kegyetlen 
fasisztává válna, és ahelyett, hogy ké-
pet festene, agyonverné a nézбt a kép-
pel." Gondoljunk most vissza a levesre. 
Úgy látom ugyanis, hogy  On  szerint nem 
hogy csak villával ne próbáljuk enni a le-
vest, de kanállal sem, hanem együk a le-
vest egy nálánál s ű rűbb levessel! Ez 
sem lenne nagyobb tett, mint hogy egy 
közönséges utcai verekedésemben a 
hullámon keresztül csodáljam a festбt, 
aki előtt csak a kép lebegett — az, ame-
lyikkel agyonvert engem. 
Zsákutca ez. A zsákutcát jelölő  táblát 
nem is ennél a gondolatnál, hanem jóval 
előbb ki kellett volna tenni, még ott vala-
hol, hogy „A kép maga acél, a festő  
legnemesebb célja..." Ezzel a ha-
zugsággal nem lesz az igazság kihazud-
va —  ahogyan  On  esetleg szeretné —  so-
ha, mert ebbб l minden következhet, 
még jó is: például a Guernica. Mert 
volt-e nemesebb célja Picassónak, mint 
a kép —éppen Picassónak!!? Lehet a 
kép a legnemesebb cél, ha nemes maga 
a kép. (đn kezd meggyőzбdni arról, 
hogy megrögzött moralista vagyok. ígé-
rem, a továbbiakban megerősítem ezen 
meggyбzđdésében .) Ám az elmélet 
puszta igazolására létrehózott emberte-
len képben az elmélete is embertelenné 
vállik. Mondhattam volna ezt az egészet 
egyszerűbben is, más szavaival: költ ő  
vagyok , mit érdekel a költészet maga! 
Mindazon gondolatai, amelyek a reklám 
fogalmára épülnek , nélkülözik a célba-
vett tárgynak a látványát. Mintha  On  
tényleg kancsalítana valami más fest-
mény felé, és közben (ismerve kancsal 
ságának törvényszer űségeit) azt várja, 
hogy a Guernicát találja majd célba. 
Mert ezeket a gondolatokat úgy írhatta 
đn, hogy közben, mondjuk például, Fat-
tori valamelyik csataképét nézte. A meg-
írt szöveget azután odaigazította a 
Guernicához. Ezt kell, hogy mondjam, 
amikor  On  azt írja: „A Guernica eseté-
ben(...) az átlagos háborús képeknél 
még több édes áhítat, még több esztéti-
kum ingerli vérszomjunkat... " Ez csak 
akkor lehetne logikus ( igazság vagy ha-
zugság ), ha a Guernica maga esztéti-
kus vérszomj lenne (amit egy szadista 
számára, esetleg, meg is hagyok). De 
nem az, hanem gyötrelmes, tehetetlen 
imádság az egyre jobban szimbólummá 
fejlđdб , és szimbólumszerűségében 
magát megfoghatatlanná tev ő , mégis 
egyre nyomasztóbban valóságos és ke-
gyetlenebb fölénk kanyarodó hatalom-
hoz. (Mint ilyen јб  — nem vulgárisan 
értelmezett — háborúellenes tiltakozás.) 
Vagyis, újra csak azt kell mondanom, 
hogy a Guernica mitológia. Tudatában 
vagyok annak, hogy ezt nem én mon-
dom elбször, valószínű , đnnek sem. 
Mint ahogy annak is tudatában vagyok, 
hogy a Guernica csöppet sem szorul az 
én védelmemre — ellenkező leg, đ  segít 
nekem. Nem amikor „seggre esem" 
elбtte, hanem amikor seggre ültetnek. 
Végezetül engedje meg, hogy visszate-
gezzem. Köszönöm. Szevasz. 
lajkб  nándor 

válasz 
lajkó 
nándornak 

Kedves Barátom, 
Leveledet hálás köszönettel megkap-
tam. őrülök neki, mert miután megjelent 
Guernica-írásom, magam is eljátszo-
gattam a gondolattal, hogy nem kellene-
e megtámadnom. Ezt azonban két ok-
ból nem tettem. Egyrészt nyegle ötlet-
nek tartottam, hogy nyilvánosan vitat-
kozzam önmagammal, másrészt Veled 
ellentétben én nem tudtam kikezdeni 
írásomat. Nem azért mert kristálytiszta, 
következetes logikájú, hanem épp ellen-
kező leg: nem tudtam mit kezdeni beve-
zető  részével, ahol bevallottam, hogy a 
továbbiakban minden lehet hamis is, 
meg igaz is. Ha egy mondatról sikerül 
kimutatnom, hogy hamis, ezzel csak azt 
ismétlem, amit bírálatnak alávetett írá-
somban már önként elismertem. Téged 
talán az tévesztett meg, hogy logikus 
(koherens?) hazudást vártál, feltételez-
tél. Azt írod, hogy „a hazugságban több 
logika kell, mint az igazságban, mert 
csak így versenyképes". Nos, én még 
errő l a „versenyképességrб l" is önként 
lemondtam. Ha jól megfigyeled, írásom 
elején fenntartottam annak a lehetősé-
gét, hogy esetleg hazudom hogy hazu-
dok, tehát teljesen önkényesen vál-
takozhatnak az igazságok és a mellé-
beszélések (mellesleg: váltakoznak is). 
Ezek után most abban a kényelmes 
helyzetben vagyok, hogy bármelyik 
mondatomat tartod is hamisnak, csak 
azt ismétled, amit írásom elején magam 

csorba béla 
antanténusz 

eo ipso in favorer 
diszkant an sich perforál 
involválván szegmentál 
homme de lettres 
in flagranti 
in regula begina 
déshabillé vagina 
k. u. k.!!! 

is megígértem (azt ti., hogy lesznek itt 
hamis mondatok). Mindebbő l az követ-
kezik, hogy szellemes, meggyőző  kritikai 
észrevételeid nem érintik írásomat. 
Csupán azt ismétlik részletesebben, 
amit magam is beharangoztam, hogy 
egyes mondatok szándékosan hamisak 
lesznek, mások meg (talán) igazak. 
És — teszem most hozzá — bárki szem-
behelyezheti velük a maga igazságait 
és hazugságait. Jó, hogy Te ezt meg is 
tetted. 
Ha most elkezdeném boncolgatni ellen-
érveidet, ugyanazat a hibát követném 
el, amit Te: azzal vádolnálak, amit írá-
sodban önként bevallottál, vagyis hogy 
egyes gondolataid igazak, mások hami-
sak. Az, hogy írásom esszé vagy nem, 
valóban nem érdekes. Az viszont— lega-
lábbis a bíráló szemszбgébđ l — alapvetб -
en fontos, hogy szándékosan váltakoz-
nak benne az igazságok és a hamissá-
gok. Ez a módszer élesen bírálható, Vi-
szont megvan az az elбnye, hogy 

minden mondat az, ami, de önmaga 
ellentéte is lehet (egy ilyen írás kb. két-
szer hosszabb önmagánál), 

minden tartalmi bírálat lepattan róla, 
lehetővé teszi, hogy kicsapjunk azok-

ból a közkeletű  gátlásos értelmezések-
bő l, melyek magát a képet (a Guernicát) 
rejtik el elб lünk, és mondjuk olyan szá-
momra izgató kérdéseket, mint például: 
vajon egy ízig-vérig fasiszta háborúel-
lenes tiltakozást (is) látna-e a Guerni-
cában? stb. Különösen eléled is egy 
közkeletű , banális értelmezés rejti el Du-
champ „bajuszos" Mona Lisáját. Ha is-
mernéd bonyolult ezoterikus hátterét (le-
gyen az igaz vagy hamis!), nem írnád, 
hogy kinőttük már az ilyen „bajusz-raj 
zolgatást ". És nem hasonlítanád azén 
csetlб-botló írásomat Duchamp zseniá-
lis, mély m űvéhez. Persze, ha ezt már 
hazudtad , akkor igazad van. Üdvözlet-
tel: 

sebők zoltán 

ságára céloz a századel őn. Amikor köz-
vetlenül a gyakorlatban igyekszik ér-
vЉtnyt szerezni elveinek: szörnyetegként  
romboló erővé válik. Lukács, a ragyogó 
szenzibilitású csszéista, mikor a Tanács-
köztársaság idején váratlanul a baloldali 
politika közepébe veti magát, tanácsta-
lanul megfutamodó, szerencsétlen pa-
rasztokat lövet le a Vörös Hadsereg 
tisztjeként. (Szerintünk hozzá képest a 
később is folyamatosan önellentmondá-
sok között verg őd ő  Sinkó, a rassz kato-
na,  igazi férfi volt.) Lukács, a megér-
tés, az azonosulás képességének egyik 
leghangosabb ellensége irracionalista ve-
hemenciával k'épviseli azt a racionalista 
elvet, mely tematikai-tartalmi kritéri-
umok alapján haladókra (politikailag el-
fogadhatókra) és retrográdakra (polgári 
dekadensekre) osztja a m űvészeket. 
Gyakran erőltetett, skatulyázó kitételei 
mögött emberi gyarlóság rejt őzik: ő  az 
ízlését, az eszményét magával az objek- 

Vajda Gábor: A szerencsétlen 
tudat vergődése és fogódzói 
— Lukács György levelezése 
1902-1917 in: Létünk, 1982. 6. 
szám. 
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válasz 
Is  
számadás 

„Haragról dalolj, Múzsa!" — kezdődik az 
Illiász (Devecseri nem egészen így for-
dította, de nem lényeges, nekem így 
jobban megfelel), azaz hogy Babitsot 
parafrazáljam ; a világirodalom az indulat 
énekével kezdődik. Hát valahogy ekkép-
pen indul a mi párbeszédünk is az Új 
Symposion . két jeles mozgatóegyéni-
ségével, tudós barátaimmal. (Lásd 
Csorba Béla: Nyílt levél Fekete J. 
Józsefhez, Losoncz Alpár: Levélféle 
Fekete J. Józsefhez; Uj Symposion, 
211. szám.) 
Hát igen, indulat kellett ahhoz, hogy 
évek múltán igazi párbeszédet kezde-
ményezzünk? (s végre megpróbáljuk 
egymás nézeteit tisztázni , vagy legalább-
is szemügyre venni. Kedves dolog ez, 
hiszen a magányos elmélkedések oly 
sok buktatót rejtenek, hogy meggy őző  
következtetést aligha vonhatunk le be-
lő lük. E pár rövid sorban nincs szándé-
kom mégsem magyarázkodni, apológiát 
mondani (noha a kommentár mellett ez 
a legkedvesebb m ű fajom — hiszen az 
apológiának is lehet „nemes" célja, 
értékelhetб  eszközei; nem mindig az 
elutasítás, az objektivitás köntösében 
díszelgő  vad szubjektivitás a legmegfe 
lelбbb módszer...) A vitatott H(D-beli 
írásom „tézisei" mellett természetesen 
kiállok továbbra is (mégha azok köl-
csönzöttek is) Béla barátian ironikus, uj-
jal fenyegető  (ejnye, ejnye!), csipkelődő  
levele, valamint Alpár tudósan elképzelt, 
politikusan elutasító megvetése ellenére 
is. Ugyanis az ő  írásaik mögött, az 
enyém mögött is ott áll írójuk, azaz a 
meggyбződés, amelyeknek további 
egyeztetése mindenképpen meddđ  zab-
hegyezés maradna . Tehát az általam 
leírt tényeken nem kívánok elmélkedni, 
hamut szórni a fejemre, bűnbánatot gya-
korolni, mert érzelmeket sértettem meg 
velük. Tényeket nem ferdítettem el, 
esetleg csupán más szemszögbő l lát-
tam azokat . Fontosabbnak tartom így a 
MIÉRT kérdését a MIT-nél. 
MIÉRT? 
Lényegében leveleteket megel őzve vá-
laszoltam erre a kérdésre az Új Sympo-
sion 209. számában Megkezdett napló-
jegyzet B.A.-rdl cím alatt . Ebben a szö-
vegben végérvényesen „kitakarítottam 
a szobám", azaz számot adtam az Új 
Symposion szerkesztбbizottságában 
végzett eddigi „munkámmal" is. Az effaj-
ta tevékenység szoros kapcsolatot fel-
tételez a bizottság többi tagjával, és bi-
zony ez többek között objektív okokból 
is lehetetlenné vált. Térben távolra 
kerültem a szerkesztőségi irodától, más 
jellegű  munkám gátolta az éltető  kom-
munikációt, az utóbbi fél évben pedig ez 
a fizikai távolság még néhány száz kilo-
méterrel növekedett is. De ez lenne a 
legkisebb baj; lényegesebb a szellemi 
távolság. A megkezdett naplójegyzet-
ben ezt valahogy így fogalmaztam meg: 
„Különös módon, vagy ránk oly jellem-
zб  módon ót is csupán papírlapokról is-
merem. Az utcán azonban, ha kétéven-
ként találkozunk, köszönünk egymás-
nak. Pedig Orpheusznak is igen sietős 

87 	volt a dolga, mégis! mégsem? A magá- 

nyos farkasok ilyenek (közhely! de jó 
közhely!), sosem tudható róluk; vakme-
rően bátrak-e, vagy csupán gyávák a 
lehetetlenségig; s éppen mitikus magá-
nyuk az, amivel lepleznek, de egyben 
fel is tárnak mindent. Ily módon kell 
hozzálátnom tervezett életművem, a 
Nagyképűségeim és Mindenlehetetlen-
ségeink Bet ű rendes Jegyzékének meg-
írásához is. ' ,  
A szövegbő l kiemelt ránk szócska ter-
mészetesen nem csupán Tolnaira és 
magamra vonatkozik, hanem éppenség-
gel a szerkesztii ülések résztvevő ire is. 
Orrvallomásomban fratriális magányról, 
Tomi-beli magányról írok — ez az érzés 
uralkodott rajtam egy-egy szerkeszt ősé-
gi ülésen is. Soha itt szó nem esett (a je 
lenlétemben) olyan irodalmi problémá 
ról, ami az „ én asztalom " lett volna. Em-
lékezzetek csak vissza, milyen „szer-
kesztő  leintés" lett a vége Kalapáti Fe-
renc regényérő l mondott apológiámnak, 
amihez játékos tartalommutatót is akar-
tam írni (mint külön m űfajt); vagy úgy-
szintén, amikor Esterházy regényérő l 
írt „kommentárját" védelmeztem, mint 
nagyszerű , új m űfaj kezdeményezését. 
Nem csoda, hogy hermetikusnak, s őt 
privatizáltnak találtam a szerkesztést. 
Igaz, nehéz idők voltak, hiányzott egy 
nagy ötlet, egy-egy szám anyagát úgy 
kellett összehalászni, de éppen ezért 
bosszantott ez a hermetikusság, amit 
most Alpár heterogénségként emleget. 
Nem volt ezekben az időkben hetero-
génség, hanem ellenkező leg, hiányzott 
a véleménykülönbség is, mert tulajdon-
képpeni vélemény sem volt. Ez termé-
szetesen a mi hibánk, az én hibám is, 
mint ahogy mindkét vitapartnerem kie-
meli. Mentegessem magam, meakul-
pázzak? Inkább vallok : a már idézett 
Megkezdett naplójegyzetben is jelez-
tem; annak ellenére, hogy íróasztalom 
az ablak elitt áll , nem figyelem a kül-
világ dolgait, lényegében, a megenged-
hetőség határain belül apolitikus lélek 
vagyok, pontosabban nem tudok úgy 
reagálni eseményekre , dolgokra, ahogy 
azt mostanában a Centripetális farok 
tollforgatói teszik. Inkább a könyvek em-
bere vagyok, bűvöl az intellektus és a 
ráció, az irodalom olyan jelenségei, 
amelyeket képes vagyok felfedezni. 
Hogy a polémiát nem tudom m űvelni, 
nem szégyenlem (ezért ilyen. szubjek-
tív hangú e levelem is); csakhogy az Új 
Symposionban soha nem kaptam olyan 
teret, sem feladatot, ahol tényleges 
szerkesztőként közreműködhettem vol-
na. De mindezek ellenére nem fordí-
tottam hátat az Új Symposionnak (ha 
jól tudom, most is áll nálatok egy 
kéziratom ), csupán ugyanúgy folytattam 
a munkát, mint azelбtt, hogy a bizottság 
tagja lettem volna. A H(D-ban felkérésre 
kezdtem el dolgozni, nem pedig a hono-
rárium csábított, mint ahogy szeretnétek 
feltüntetni — s elvégeztem a legjobb tu-
dásom szerint azt, amit vártak t ő lem: 
válasszak ki a hazai könyvtermésb ő l va-
lamit, s írjam meg róla a vélemé-
nyem (bármilyen tetsző leges formában 
és műfajban ). Ehhez soha instrukciókat 
nem kaptam, tehát az , hogy éppen vád-
beszédet írok vagy apológiát, teljesen 
az én dolgom . S ezért is vállalom a 
felelősséget. De ne felejtsétek el, a 
hosszabb terjedelm ű , számomra jelen-
tősebb és fontosabb írásaim mindig a 
Symposionnak adtam leközlésre. Csu-
pán a készülő  Szentkuthy-monográfiám 
második részét voltam kénytelen a H(D-
ban megjelentetni, mert az els đ  rész 
gyalázatosan hosszú id ő  után jelent 
meg. 
Úgy tűnik, voltaire-i természetem elle- 

vére rousseau-i érzelmesség vett erőt 
rajtam, s épp ezért megpróbálok inkább 
még néhány apró „tényre" szorítkozni. 
Leveleitek bizonyos aspektusait téves-
nek érzem. 

A H(D-beli szövegem nem kéri szá-
mon a polemikus hangot folyóiratunktól, 
hanem csupán legjobb érzésem szerint 
megállapítja annak hiányát, tényként, 
nem fogyatékosságként. 

Alpár nagyon helyesen kommentálja 
mindkettőnk gondolatmenetét a „gyüjtö-
medence" fogalma körül. Igaza van, 
másként értelmezzük a dolgokat, de ami 
a lényeg , értelmezzük , méghozzá a ma-
gunk módján. Számomra a „gy ű jtőme-
dence" továbbra is a dolgok véletlen-
szerű  találkozását jelenti. _ 

S végül arról, hogy volt-e a polémiák-
kal megbízott rovatvezetője (elméleti-
leg) a folyóiratnak , talán Mák Ferencet 
kellene megkérdezni. Ha errő l még ő  
sem tudna, bizony csak a szerkesztő-
bizottság egy részének, csoportjának 
hermetikus irányítását bizonyítaná. 

Sombor—Skopje 	fekete]. јбzsef 
1983. január 

Ps. Elnézést a válaszom hevenyészett-
ségéért, de a körülményeim most igazán 
nem engednek meg elmélyültebb foglal-
kozást sem leveleitekkel, sem fél évvel 
korábban írt szövegem fejbál való fel-
idézésével. Épp ezért e levelem nem is 
szánom „nyílt levélnek", csupán egy-
szerű  válasznak. Mindenesetre örülök, 
hogy írásaim olvassák, és nem vesznek 
el nyomtalanul! 

az 
új 
symposion 
szerkesztőségéhez 

Kérem, hogy a sajtótörvény értelmében 
legközelebbi számotokban és ugyana-
zon a helyen közöljétek válaszom Ra-
dics Viktória csekélységemmel foglal-
kozó — ahogy azt ti mondanátok —, in-
toleráns glosszájára, ami az 1983. év 
januárjában napvilágot látott tavalyi utol-
só, vagyis 212. számotokban jelent 
meg. 
Válaszom teljes szövege — melynek leg-
csekélyebb csonkítása esetén is a tör-
vényes jogvédelem rendelkezésemre ál-
ló eszközei révén fogok orvoslást ke-
resni! —így hangzik: 

No és! 
Podolszki József 



saját 
szemünkben 
a 
gerenda 

Lapunk 209. száma közölt egy j azz-té-
májú cikket, amelyben többször el бfor-
dul a Smith név, különböz ő  toldalékos 
formákban. Nos, kénytelen vagyok ki-
venni a gerendát saját szemünkbő l is, 
sérvet ettő l még nem kaphatok. Az an-
gol th ejtése, tudjuk, nem felel meg a 
magyar sz-nek, de mivel ez áll a leg-
közelebb hozzá , hasonulás esetén a ha-
sonuló hangot ezzel írjuk át: Smith+ 
+vel=Smithszel. (A toldalékot nem kell 
kötőjellel kapcsolni a tőhöz, mert a h itt 
nem néma hang, hanem a t-hez kap-
csolódva az angol dentális sz hang írás-
beli jelének egyik eleme.) Eddig rendben 
is volnánk. A cikk azonban többször és 
következetesen Smith-szék-et ír, abban 
az értelemben, hogy Smith és együtte-
se. Itt azonban semmiféle hasonulás 
nincs (vö. Kovácsék), tehát indokolatlan 
az sz beiktatása. Igy leírva ez csak 
egyféleképpen értheti: Smith-féle szék, 
ami, mondanom sem kell , távol áll a cikk 
mondanivalójától. Az mellékes kérdés, 
hogy a Smith-ben az sz már eleve hosz-
szúnak hangzik, fileg magyar szájból. 

megjegyzés 
páter 
gregoriánusz 
észrevételéhez 

ранег  gregoriánusz 

híradás 
a 
bánáti 
fđldrészrđ l 

Kolléganőmnek, aki Bácskából (Kani-
zsáról) jár át Bánátba (Törökkanizsa 
falvaiba ) környezetnyelvet tanítani, a 
munkahelyén természetesen megtérítik 
az útiköltségét — de már kevésbé ter-
mészetes módon, csak a Bánáti oldalon 
felmerülótl Kanizsáról át lehet ugyan 
gyalogolni Törökkanizsára , magam is 
megtettem már, alig van öt-hat kilomé-
ter, sót kerékpáron egyenesen üdítileg 
hat az a kis levegőzés, különösen így 
télvíz idején, de én mégsem tudom, mi-
kor lépett elő  újfent határrá a szeren-
csétlen Tisza, amikor mindkét oldalán 
alig várták már, hogy végre megnyíljon 
a híd, amely fontos közlekedési útvona-
lával Törökkanizsát bekapcsolta (szák-
Bácska vérkeringésébe. 
Úgy látszik, odaát az mégiscsak más 
világ, más földrész, más planéta, és ot-
tani szemszögbő l nézve a Tiszán innen 
megszűnik minden törvény, ez az a bi-
zonyos világ vége, ahol az ember leül és 
lelógatja a lábát a semmibe. 
Szerencsére az ég madara ilyen aggá-
lyoktól nem hagyja zavartatni magát, neki 
csak néhány szárnycsapásában kerül, 
hogy szépen átíveljen a pa rt  menti erdik 
lombja fölött a túloldalra. 

páter gregoriánusz 

A lapunk 209. számában megjelent, 
szóban forgó cikkhez f űződő  rövid, 
tetten érő , kiigazító kommentár elejét 
olvasva még bízván bízva bíztam — tu-
dat alatt? — abban, hogy szeretett Pá-
terünk „csupán" a jazz/dzsessz alterna-
tíva kérdéséhez óhajt hozzászólni, mert 
akkor könnyen védtem volna magam —
véleményem szerint könnyen — az e té-
ren uralkodó, meglehetősen zavaros 
helyzettel, miszerint a magyar nyelven 
megjelenő  jazz/dzsessz-szakirodalom 
manapság még meglehetős béketű rés-
sel használja párhuzamosan mindkett őt, 
de nem: Páter Gregoriánusz éles szeme 
más hibát vett észre, tévedhetetlen mik-
roszkópja alatt csakugyan gerendának 
tűnhetett (bizonyos szempontból vau-
jában az is). Mentségül egyetlen tézis 
szolgálhat csak, miszerint Páter Gre-
goriánusznak az esetek többségében 
csakugyan megdönthetetlen igaza van, 
mindössze itt nincs, mert mirő l is lenne 
szó? Csakugyan szinte egyedi, módfe-
lett specifikus esetrő l. A chicagói Leo 
Smith egyedi esetében az angol  TI  ösz-
szes variációs lehetőségei (ez ebben az 
esetben az övé — mármint Leóé, a trom-
bitásé) és a toldalék (ez a miénk — ma-
gyarázataink összes leheti"ségéé) közé 
elvitathatatlanul egy trombita ékel ődik 
még. Tehát Leo Smith szélesebb érte-
lemben vett „dentális hangja" (a magyar 
sz sem felel meg teljesen az angol 
th-nak) és a finális produktum közt egy 
gyönyörűszép trombita keresi még he-
lyét a nap alatt, nem beszélve arról, 
hogy Smith időnként egészen visszafo-
gott, a halántékán és a nyakán kidudo-
rodó erek ellenére visszafogott játékát 
nevezték néha már-már némának is. A 
néma jelzőt lemorzsolva — mert 'az 
vulgáris általánosságában mégsem jel-
lemző  zenészünkre — csupán annyit, 
hogy valószín ű leg a közbeékelt hang-
szer tiszteletére toldalékolja köt őjellel a 

magyar nyelvterületen eddig egyik leg 
mérvadóbb szakkönyv, a Gonda-j azz is 
a Smith-t. A kötőjeles Smith itt kissé torz, 
de elfogadható, hiszen ideogrammaként 
is értelmezhető , ehhez nem szükségel-
tetik a fantázia különösebb megerő lte- 
tése. 
Más kérdés: a Smith-szék. Hogy Páter 
Gregoriánusz itt nem fogta fel ennek a 
már-már szimbolikus négylábú haszná-
lati eszköznek az értelmét az adott szö-
vegkörnyezetben, az annak tudható be, 
hogy Páterünk sajnos nem ismeri kell ő-
képpen az adott kérdés valósághátterét. 
Itt megállapíthatjuk, ezúttal olyan vizek-
re hajózott, amelyeket nem nagyon is-
mer, s itt kissé talajtalanul és vakmer ő-
en hadonászik szigonyával. A Smith-
szék leellenő rizhető  valóságháttere a 
kivetkezi: Leo Smith, a chicagói avant-
garde kitűnő  zenésze — a zenekedvelők 
đszinte sajnálatára — kissé megfáradt az 
évek folyamán, talán a sok kimerít ő  fel-
lépés, a megerő ltető  hajsza, lábonállós, 
a visszaszorított levegő  tágította ki li-
bán az ereket — a szó, ami szó, ma már 
nem bír ki állva egész koncertet, a kon-
cert közepén behozzák neki a jól ismert 
hokedlit, amit a közönség kitörő  ová-
ciókkal fogad, tudván tudva, hogy a Me-
ster legalább még kétszer annyi ideig 
fog játszani nekik, trombitáján kifulla-
dásig préselve át lelkét. Az utolsó „néma 
hangzóig". Leo Smith, valamint tágabb 
értelemben: a Smith széke fogalommá 
vált a rajongók körében. Mitológiai 
elemmé. 

Ennyit tehát errő l a kérdésrő l. Ezt el kel-
lett mondani. Mindezen túl Páter Grego-
niániusznak igaza van. Legf őképp abban 
az ironikus megjegyzésében, hogy 
kénytelen kivenni a gerendái a saját 
szemünkből is, sérvet ettől még nem 
kaphat. 
balázs attila 88 
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errata 
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a 
júliusitól novemberi számunkig az im-
presszumban a Forum új vezérigaz-
gatójának, Fehér Kálmánnak a neve 
helyett tévesen továbbra is Bálint Imre 
neve szerepelt. 
A szerkesztőség a hiba miatt kéri 
Fehér Kálmán és Bálint Imre, illet ő leg 
olvasóink szíves elnézését! 
Hadd jegyezzük meg ugyan itt, hogy 
lapunk egyes számainak ára továbbra 
is 15 dinár, egy évi el őfizetés pedig 
150 dinár és nem pedig 20 illetve 200, 
mint azt az el őző  212. és 213. szá 
munk impresszuma tartalmazta. 

a felelős fбszerkesztő  

Szerkesztik: 
Balázs Attila, Bicskei Zoltán, Csányi Erzsébet, Csorba Bé-
la, Faragó Kornélia, Fekete J. József, Fenyvesi Ottó, Kala-
páti Ferenc, Losoncz Alpár, Mák Ferenc, Pogány Imre, Se-
bők Zoltán, Sziveri János, Szügyi Zoltán és Túri Gábor 

KÍadÓi Tanács: 
Balázs Attila, Csorba Béla, Danyi Magdolna, Fehér István, 
Fenyvesi Ottó, Gyarmati József, Mák Ferenc, Kiss László, 
Raffai Valéria, Simokovics Mária, Solymosi Viktória, Szive-
ri János, Thomka Beáta és Vickó Árpád 

A Kiadói Tanács elnőke: Kiss László 
Fő- és felelős szerkesztő : Sziveri János 
SгerkеsztŐ: Balázs Attila 
Grafikai szerkesztő : Maurits Ferenc 
Szerkesztőségi titkár. Lő rik Mária 

Megjelenik évente tízszer 
Alapító : a Tartományi Szocialista Ifjúsági Szövetség 
Kiadja a Forum LKMNY—Újvidék. Igazgató: Fehér Kálmán 
Szerkesztőség: Új Symposion, Forum, Újvidék, Vojvode 
Miši ća 1/1ll 
Telefon: 56-832, 611-300 (49 mellék) 

Qra 15 dinár, egyévi el őfizetés összege 150 dinár (kül-
földre 300 dinár). El őfizethető  a Forum, Képes Ifjúság 
tmasz, Novi Sad, 65700-603-6137 — folyószámlára. Kül-
földi olvasóink a megfelel ő  intézmények — Magyar-
országon a Posta Központi Hírlap Iroda — közvetíté-
sével fizethetnek elő . 

Forum Nyomda, Újvidék 





~,,.~ ~ ... 

~в  0. + 

	

~~ '"4Тп M1 4 геаа 	
. 

qудл 	 .. 

`nh  ~ вмпД^ ° 

~/~ ` ~п

.ик

+в  . rt Ф ~~ ' 


