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Enyhén kompromisszumos seggemen 
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Tán másképp képzelte ezt el egyszer 
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Csupa „humanista". Csupa „öntudat". 
Kézzel a bilibe. Talál a jó szimat. 
Sz űz Demagógia, bősz Honfigőz 
facsarja orrom. S még legyőz! 

Én, a költő , a nihilista DISZNÓ, 
úgy hallom: röfögök. HÚGYOS égre. No jó. 
Rímbolha pattan. Csillag. Pörköl a szöveten. 
S hallom: „tépd!" A disznót. E köveken 



apró 
István 

mítosz 
Amikor küzdenie kellett, mindig elsírta magát. Elborult el őtte minden, patakzottak a könnyei, de arcát nem te-
mette a kezébe, szemét le sem hunyva zokogott, mintha feltartóztathatatlan szörny űségek közeledtét lát 
ná a távolban, letiporta, mindig friss sebekt ő l lüktető  lelkét tépte mindennem ű  kényszer, amely mágikus, 
maga alkotta világát, a széljárta nagy z ű rzavarból maga határolta nyugalmát bármi módon megzavarta. A 
szabályszerű  történéseken belül jól boldogult, a mindennapok megfelel ően beépültek higany-tó tudatába, 
dolgozott, járt-kelt, mint akárki más —bár környezetének nem volt igazi része, különböz ővé tette, ha 
egyéb nem, a kerítésszaggató párlatokkal szemben táplált soha nem gyengül ő  iszonya, és a szófukarság, 
amelyhez foghatóról nem tudtak a lápvidéken. Kint a nádasban evezés közben félszavakat morgott magá-
ban, de hallották beszélni az erd őn is, ha felugrott el őtte egy nyúl, vagy őzet látott csörtetni a bo-
zótban, érthetetlen felkiáltásokkal és év ődő , korholó dünnyögéssel adott hangot meglepetésének és, 
úgy, látszik, szeretetének, amelyet titkon, a vélt vagy valós magányban szabadjára engedett, és amely 
átszellemült elragadtatásként ilyenkor kiült az arcára, mintegy válaszként a vadon rezzenéseire. 

A falu sehogyan sem tudta neki megbocsátani űzött vad tekintetét, sáros nagy kezét, amellyel ideg ő rlő  
kitartással egész nap szó nélkül dolgozott, könnyeit, amelyek éppen akkor buggyantak el ő  kövér kristá 
lyaikkal, amikor minden férfi a legjobban eltitkolta volna őket, elnyomta, kiégette, kitépte volna őket a két 
szomorú szemb ő l, mert saját szégyenét látta bennük, saját két összeszorított véres ökle tükröz ődött bennük, 
tehetetlen, torz, megfékezett hazugságként. A bicskavillogtató virtus — mert lesújtani nem mert rá — metsz ő  
gúnyban próbálta kiélni magát, de a borg őzös felforrt agyak tenger röhögés és számtalan malac tréfa 
után sem nyughattak, a cimborák szétszéledtek és mindenki egyedül maradt a maga csillagos egével, 
szalmakazlával, amelynek tövében megállt pisálni, és két böffentés, két káromkodás között elpárolgott 
a kajánsága, morogva bújt a dunyha alá és értetlenül vállat vonva fordult a fal felé. A megvetés és a 
félelem furcsa váltóláza fonódott a sírós ember köré. Ő  maga nem tartotta önmagát gyávának, de sohasem 
védekezett, ha pipogyának nevezték, ez még külön ingerelte értetlen környezetét és reá zúdította kifogy-
hatatlan, azaz végs őkig erő ltetett öklendezését. Meg kellett őszülnie, ráncokba kellett burkolóznia ahhoz, 
hogy elcsituljon körülötte a gúnyos nevetés — egy sírdogáló öregembert senki sem tud igaz szívb ő l kinevetni. 

Unokái mégis h ősnek ismerték. 

Amióta térde megroggyant, válla el ő reereszkedett és könnyes szemét jártában csak ritkán emelte a hozzá 
szólóra, szóval, amióta öregembernek számított, egyfajta legendás tisztelet kezdte körüllengeni. Feln őtt 
egy nemzedék, amely a titkozatos múlt megtestesít őjét, századok tudóját, csaták, dögvészek h ősét látta 
benne, könnyeit halk tisztelettel emlegették, mint egy megtört mártír b űnös világ feletti kesergéseinek 
kristálycseppjeit. Az új nemzedékeknek múltra volt szükségük. 

Az ócsárlók fokozatosan kivesztek, a még él ők elhallgattak, megérezve az őket észrevétlenül megkerül ő  idő  
fenyőszagú suhogását. Egy-két évtized alatt a falu összes ősrégi és újkelet ű  legendájával, mendemondájá-
val kapcsolatba hozták, olyan események részvev őjeként szerepeltették, amelyek századokkal el őbb leját-
szódtak, vagy csak néhány évvel azel őtt történtek, amikor már mindenki tudta, hogy az öreg visszavonultan, 
rokkantan él, még a napfény számára is áthatolhatatlan vadonná bozontosodott telkén, az emberkarú bodza-
bokrok fojtogatta házban, amelyet a fiatalok közül még nem látott senki, mert csak egy sötét folyosó 
kötötte össze a külvilággal, amelyet az öreg nehezen vonszolt lépteivel óvott az akácsarjúk, bodza és 
vadszilvabokrok burjánzásától, és amelyen át utolsó éveiben éjszakánként vízért settenkedett le a faluba egy 
utcai kútra, mert otthoni ásott kútját ben őtték a gyökerek, tégláit felszívták a mohák. 

Hősiességének legbuzgóbb dicső ítő i éppen azok az öregek lettek, akik nagyon is jól ismerték fiatal korában, 
89 és annak idején számtalanszor csúfot űztek oktalan sírdogálásából. A maguk tetteit ecsetelve sohasem 



mulasztották el megjegyezni, hogy ..de bezzeg a Sirós Iván". vagy „és akkor aszongya az Ivan batyank 
— es itt jött a történet hitelességének alátámasztása a múlt h ősének egy-egy megpecsétel ő  mondasavat. 
vagy cselekedetével, amely keletkezhetett ugyan az adott pillanatban is, de a hagyománytisztel ő  utókor 
máris feljegyezte és a továbbiakban a többi mendemondával egyenérték űként terjesztette. továbbadta. A falu 
öregjei egyszer űen let űnt világuk igazolására használták önmaguk és mások el őtt a szomorú vénember 
különös alakját, ki figyelt volna egyébként homályos. múltba vesz ő  történeteikre. ki  hitte volna el, hogy 
létezett valaha egy világ, amelyet ők aranyitottak? 

Az öreg ugyanúgy nem tiltakozott az ostoba dics ő ítés ellen. mint ahogyan egykor a gúnyolódás sem zavarta. 

Egy decemberi délel őttön, amely szemernyit talár, enyhébb volt az el őző  szokatlanul hideg napoknál, Sirós 
Iván száraz nyárfaágakat kötözgetett öreg biciklijére nagy csendesen a folyóparti erd őben. Szelídebb volt 
a fagy, de barátságtalan szürke köd borított mindent, egész nap nem oszlott el a nyomasztó alkonyi 
homály, a ködt ő l süketen, saját hangjától is félve bolyong ilyenkor az ember. 
A túlsó part fel ő l egyszerre emberek hangoskodását, lánccsörgést, deszkák dobogását hozta a víz. Az 
öreg nyugtalanul felnézett, hallgatta a ködöt, majd folytatta a kormányra kötözött kenderkötél bogozását. 
Azzal szokta átkötni az összehordott fát, jó nagy kévébe, hogy ki sem látszott a rozoga kerékpár, és így 
szokta lassan, kínlódva hazatolni bodza-gubanc otthonába. Odaátról hárman közeledtek csónakkal, egy-
mást biztatva, nagyokat kurjantva és jókat húzva a pálinkásüvegb ő l. Nem voltak vidámak, bátorításként 
hangoskodtak, amelyikük a motor botját tartotta, kevesebbet kiabált, és akkor is rendszerint káromkodott. 
ahogyan a sodrásba értek, már alig talált rést az egyre s ű rűbben úszó nagy jégtáblák között, fogát 
összeszorítva fúrta tekintetét az átkozott szürkeségbe, szürke volt a köd, szürke a víz, szürke a jég, 
„A kutyaistenit, semmit se /átok!". A másik kettő  tovább nyakalta a pálinkát és két korty között titkon az 
erdő  sötét árnyát keresték és egyszerre kiáltottak fel. sóhajként felszakadó rikkantással, amikor meglátták. 

Az öreg éppen lehúzta ormótlan nagy birkab őr készt ű jét, amellyel mindhiába igyekezett kioldani egy meg-
fagyott csomót, amikor megpillantotta a csónak gyorsan kibontakozó körvonalait a három emberrel, és 
látta, ahogyan jobb oldalával felfutott egy jégtáblára, egy darabig rajta csúszott úgy féloldalasan, vízbe 
szórta az embereket, majd maga is utánuk borult. 

Szolgám! Jer el ő  nedves vermeidbő l, hagyd magát emészteni a szüntelen önmagába visszaroskadó sötétsé-
get, jer hozzám id ő tő l elrugaszkodott fehér-szürke démon, lépj ide és mutasd eszel ős, lompos üstöködet, 
amelynek lobogását követni is belefájdulnak csont-kereteim, segíts kaján szigoroddal, foghúzás nevetésed-
del, gyere életre les ő , kocsonyás levedben lüktet ő  mocskos embrió, siess, mert elkábít a bor, porrá 
ő röl a szél, megemészt a víz, amíg ideérsz, ha megfojthatnálak, ha görcst ő l fehér ökleim nem a leveg őt 
csépelnék, ha szellem testedre taposhatnék, ha nem csak kérdezhetnélek, mint ahogyan most is kérdezlek 
gyámoltalanul, megalázkodva. értelem, istenem. 

Mondd el, hogy hős volt-e Dávid, akit félelmes ura (urunk) nevében ezredévek h őssé avattak, tényleg az 
ész, az értelem gy őzelme volt-e ő  az otromba test felett, aki megszabadította retteg ő  népét a gyalázattól. 
bár Góliát led ő ltével a sunyító tömeg vérszemet kapott és az utolsó kurváig öldökölt; Dávid, aki kétszáz 
filiszteus elő bő rével fizette Saul leányának jegydíját, hidegvérrel számolta őket apósa elé és behajtotta 
a bő rök árát, amint hatalma megengdte, elvette Mikált a férjét ő l, napokig botladozott a szerencsétlen 
zokogva az asszonyát hurcoló ökrök után, míg egy marcona fegyveres vissza űzte; Dávid, aki hárfával 
csitította Saul istent ő l küldött gonosz indulatát és megkegyelmezett életének többször is, amikor az halálra 
üldözte, aki végül is Saul gyilkosainak kezét, lábát levágatta és felakasztatta őket a halastónál, amikor azok 
jutalmat remélve eléje jöttek az örvendetes hírrel: meghalt Saul, a te ellenséged; h ősiesség-e a neve tettei-
nek, amelyekkel negyven éven át keményen védelmezte a kiválasztott népet, és valóban kiválasztott volt az 
a nép, Sion városában vakok és sánták állták el a hódító útját, nem örvendtek a király oltalmának és Dávid 
estig ölette a nyomorultakat: vágjátok mind a sántákat és vakokat, akiket gy ű löl a Dávid lelke; sorra 
látogatta szomszédait, földre fektetve megmérte a moábitákat, két kötéllel mérte a megölend őket, egy egész 
kötéllel az életben hagyandókat, és adófizet ő  szolgája lett mind a maradék, Rabba népét a városból kihajtot-
ta, kiket f ű rész alá, kiket vasborona alá vettetett, másokat mészkemencén vonszolt keresztül, és így cseleke-
dett az amaniták minden városával, hazament ezután pedig népestül Jeruzsálembe; a vérben ázó sivatag-e 
a hősiesség? 

Avagy hős lehetett-e Achilles, Thetisz és Péleusz félelmes gyermeke, villogó fegyvereit joggal csodálja-e 
a szem, nem isteni és emberi zsarnokok ostoba viszálya oltotta-e ki tízezrek életét, részeg hiúság hajtotta 
a jó hajókat a magas falak alá és megpróbálták halálukat mind akiknek azt el ő írták jó előre az istenek, de 
hullottak s ű rűn a névtelenek is, akiknek végzetét nem gy őzték időzíteni az égiek, sem feljegyezni a költ ők; 
egyszerre törvényként és hörgésként éltek a nagyok indulatai, a naphosszat gyilkoló Achilles szent haragján 
szárad naphosszat haló társainak jajszava, de nem mindegy-e melyik oldalon vonszolják a véres tetemeket, 
Patroklosz végzete is csak a bosszú ördögét volt hivatott felébreszteni b űnbánó sajnálat helyett és híján, a 
falak mögött sokasodtak a jajok és h őstett volt-e otthonukat véd ő  Hectórok hulláinak bemocskolása tébolyult 
asszonyaik el ő tt; bíborban születnek-e csakugyan a h ősök, akiknek jövetelét égi jelekb ő l olvassák ki holdta-
lan éjszakán vajúdó táltosok és megváltják-e a sok halált, önmaguk vészesen beteljesül ő  sorsával? 90 



Mondd, nem hétköznapi-e inkább a h ősiesség, mint a szántás meg a vetés, nem a mindennapok hívják e 
életre üstökösök helyett, hétköznapi még isteni mivoltában is, mint Prométheusz, aki vétett nagy népe ellen, 
lopott, tolvajjá aljasult, árulóvá lett és vállalta méltatlan büntetését, nem irtott sereget.. nem forgatott 
roppant buzogányt, rozsdás pajzsára legfeljebb ennyit írhatunk: van tüz(nk, vagyunk? 

Nehéz utólag kihámozni a rögtön szárnyra kelt szóbeszédb ő l, hogy tulajdonképpen hogyan is oldozta le egy 
pillanat alatt az öreg fagyos kenderkötelét a biciklir ő l, hogyan sikerült épp ilyen rövid id ő  alatt vén, 
rozsdás tagjaival felkúsznia a ferdén víz fölé hajló fatörzsre, odahurkolni a kötelet és nyögve-hörögve 
felsegíteni a már gémbered ő , de kétségbeesetten küzd ő  két embert. A harmadik, a legkövérebb, aki a 
csónakban középen ült, éppen nagyot húzott az üvegb ő l, amikor minden oldalra fordult, és még káromkodni 
sem marad ideje amiért az üveg kiütötte kapafogát, mert rögtön elt űnt a jég alatt és fel sem bukkant többé. 

A másik kettő  véresre horzsolva elkékült kézfejét, beszaggatva a fa kérgével körmeit mégis feljutott a törzsre 
és onnan tovább, páni félelemmel menekülve a halált lehel ő  víztő l, ki a partra. Az sem derült ki soha egy-
értelm űen, hogy visszafelé kúszva a nedves fatörzsön, hogyan esett a kimerült vénember a pa rt  menti 
sekélybe. Egykett ő re kikecmergett onnan, kezével tördelte a vékony jégszegélyt maga el őtt, de a lényeg 
egy: éppen úgy csuromvizes lett, mint a két csónakos. 

Amazok a partra jutva hamar magukhoz tértek, a kormányos már kereste is a kerékpáron lógó tarisznyában a 
gyufát, és tüzet rakott az összehordott gallyakból. A fiatalabb éppen csak megpróbált kicsit megmelegedni, 
de  azután csattogó foggal nekieredt a faluba vezet ő  útnak, és fél óra múlva megérkezett a ment ő . Az öreg 
alig mozdult, úgy tuszkolták be ketten, rögtön pokrócba burkolva a kocsiba. 

A kórházban maradásról azonban hallani sem akart. Amint valamennyire visszanyerte erejét, erélyesen kö-
vetelni kezdte, hogy engedjék haza, hangoskodott, fenyeget őzött, fellármázta az egész kórházat. Végül 
csakugyan hazavitték, a fehérköpenyesek behatoltak elhanyagolt birodalmába, hasogatott fát hozattak a 
kamrába, pokrócokkal tömték tele sötét oduját. Két héten keresztül, egészen az utolsó napig, minden 
délben kiment hozzá az ügyeletes, csíp ős injekciókat fecskendezett elgyöngült testébe, különböző  gyógy-
szerek egész garmadát er ő ltette belé, küszködött az er őfölényben tobzódó tüd őgyulladással. 

Azt mondják halála óráján nem is sírt, s őt nevetett, amikor a n ővér közeli gyógyulással és bozót-birodalma 
megtisztításával biztatta, pedig mosolyogni se látta soha senki. 
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sziveri 
János 

felröhögünk a dolgok 

állásán 

(ide -óda) 
b. a.-nak, ébren 

érzem az égett zsírszagot kiirtanának 
mint az írmagot 
és madarak helyett 120 kg polyva száll 
s alá — 
lábszárainkon a visszér 
mint az ár — — — 
(ki ez ki folyton visszajár) 
és mi ez mi folyton visszájára fordul 
bennünk 

a költő  most éppen mindent megemészt szeme 
légüres tálon legelész 
csönd a koszt 
ű r az ital 
nagyokat szusszan ha poharat emel 
itt ennyi a narratív elem! 
(készenlétben a félelem) 
súlyosak az ünnep- s hétköznapok 
hivatalból 
a dolgok teste megáll 
Haver, mindkettőnk füle a földön hever. 

halad a -henger a g őz a gáz 
és a gaz 
semmi s'm igaz? 
semmi sem. igazabb! — leegyszer űsödünk 
mint az öreg Kassák 
s hol kezünk összeér gyülemlik majd 
tökeink tájt figyelmesen egy teljesen új 
nemzedék — 
lebeg bölcsen a ránkszabott rongy a dróton 
túl kifent föntrő l a lent 
történelmi és jelenkori intelem 
az „alom" 
segít-e rajtunk e mitikus nyugalom — — 

(ki ez ki folyton visszajár) 
az embergyár beindult 
gyülemlik a nyál el őttem talapzat 
rajta sok furcsa alakzat 
én meg 
pontosan itt vagyok 
súlyosodnak a hol- és a tegnapok —
fölébreszthetjük most már végre a Világot is 
merthogy 
kiismertük a segg logikáját 
megtudtuk mit jelent vízben fingani 
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kalapati 
ferenc 

óriás 
felirat 
a 
kínai 
nagy 
falra 

holdfényes estiségben 
mint szavatossági idejét többszörösen meghaladott 
vadromantika indultam sétára a parkba 
akárha thomas mann tenné éjjel 
vagy nappal a margitszigeten arany 
elméletileg 
Persze továbbra is a könyveim mellett 
az íróasztalommal szemben vagy fordítva 
szemlélve a kertet 
s a fák alatt papír mód gyűrődő  avart 
afféle lírikus magányt mentve 
halálból bajba ragadva 
matattam az est ködfátylán át 
keresve a régi-új csodát 
talán szerb antalt talán egy jávorfát 
és találtam néhány görnyedt akáct egy doboz gyufát 
kidobott órát törött korsót döglött kacsát 
meg egy elévült grammatikát 
de még sokáig nem leltem a hiányt 
a fák sziluettjei alatt 
csak a félhomályt 
nem tudva rádöbbennek-e végre valaha 
hogy hiányzik róluk egy kajla paca 
mert már nélküle is élnek 
láthatja ki kívülről pillantotta meg őket 
s már belül van mert rájuk nézett 
nagyvonalúan bólintva igen uram hogyne 
a folyondárokat futtatni kell 
mielőtt kifutna a tej 
rendezzünk nekik tejfutó versenyt 
hogy igazolt legyen 
a válogatott címeres tagja 
a kezünk alatt nőtt fel 
juttatják eszembe a drótra futtatott gnóm almafákat 
mostanság egyre gyakrabban láthatni ilyet 
az ültetvény tízévenként cserél ődő  udvarában 
az udvarló 
házaló zsidó mégis szívesebben kutat 
öles tölgyek árnyékában 
hol a dús koronán kívül 
gyökeret is remélsz a fáknak 
te soha el nem ültetett 
titkos álmokban seppegett 
lyukas zsebekben porladó 
önmagát feltörő  dió 

(ilyen nincs) 
ez valami tévedés lehet 
ide senki be nem törhetett 
mert mindenki belül volt vagy kívül rekedt 
hangon a diótörőt hallom 
csajkovszkij félrelépett 
s a billentyű  már képtelen utolérni 
a leütött hangot 
vagy az kecerészi hasztalan 
az indító startharangot 
amely egy ideje önmagától is csönget 
így nem tudni a távfutóknak szól-e 
vagy a diszkoszvetőknek de 
mindenesetre testet ér evégett 
afféle sikamlós kiszámított véget mint az éj 
s elfordulván már észre sem venném 
ha nyelvemet kartoték dobozba tennék 
a billentyűn pihenő  kezek 
melyek nyilván csak olyan misztikus jelek 
nem érdemelnek különösebb figyelmet mégis 



szívesen lesem a sakktáblán 
melyik parasztom maradt lesen 
önmagam ellen ha merem 
egy rossz mozdulat és megnyerem 
küszködve előre hátra 
kezdhetem elölről ismét hátha 
akárha a tábláról komédiában lépne a bástya 
önmagamnak háttal 
s beszélgetnék egy papagájjal 
a totón hét találatom lesz 
vagy kilenc 
tenyéren keresztül a tizedikben 
még elcserélhetem 
elcserélném egy öttalálatos lottó számra 
vagy mégsem 
nem megy 
talán hátulról kellett volna kezdenem 

nem 
vagy valahol középen 
hogy ne fájna 

holdfényes estiségben 
a sétáló helyében 
lehelet homályából ködösülő  pára 
fátyol borul a majomkenyérfára 
s látható lesz 
a takarótól az óriás tömeg 
által kirajzolt jelkép 
mint monumentális szentkép 
bár érthetetlen de szép 
talán épp ezért 
öntenék minden szobrot sárba 
bronz helyett márga 
szekrény helyett kabátba zárva 
megfázás ellen 
torkomat teával forrázva 
nem érzem szegényt a nyelvem 
már csak a hibákban 
ahogy forog s már magam sem értem 
továbbra is miként képes 
vagy éppen ezért 
örök tüzes lázban 
kihörpintett pohár vizenyős zaccában 
kutatva lyukban lyukat 
üregben vázat 
plakátok képein retusált ragyákat 
látva nem megfázás ez nem 
valami alattomos nátha 
mely könyveim gerincét szemétté rágja 
azaz teremt helytelent 
zavarót kukába vágva 
így igaz 
nincs ok dilemmára 
liliomillatos szobák ablakát zárva 
öl tépett virága ágyban 
bár maga már rég halott 
hallgatok 
vályatot rágva a csendbe 
rádöbben-e a testében bújkáló neszre 
mielőtt rádörrenne 
vagy rádörrent máris nézem 
változatlan persze 
ez nem jelenti azt hogy nem 
kell etetni a trójai lovat 
mert magától is hízik szépen 
a faló szemében a falat 94 
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hirtelen lefordul a székről merészen 
mert a torkán akadt 
valahol megszakadt 
a köhögési inger 
most majdnem röhögésit írtam 
nyilván ez utóbbi lenne a pontosabb 
ha némáktól is kérdeznének a felmérések 
hidak árkádjai alatt 
milyen szelek fújnak 
hellasból a távolba szakadt remény kofáról 
ki soha el nem szaladt 
lévén meg sem érkezett ha-ha 
bár táviratot rendszeresen küldött 
a magában reménylett magányról 
korai évek illúziós magágyáról 
az esti vonattal jövök várj 
figyelmeztet a bal bokám 
kitört egy újabb üvegházi hurrikán 
a bolhacirkusz porondján 
a sátor ponyvák alatt 
statiszta segíti trapézra ismeretlen .honát 
a tenyeres-talpas halaskofát 
s remeg ajkain a nyál 
az akasztott hóhérnak asszisztál 
szakasztott első  osztályú sztár 
leplezendő  zártságát a zárt 
az egyidőben várt és nem várt 
premiert odázó és sürget ő  kancsal ábránd 
dugott fiókban rejtező  tartalék bárd 
minden böllérnél akad ha a tiló szakad 
nefelejcs mák 
aszalt levendula ág 
megannyi száraz ness-virág 
szárán megfontolt műhibák árán 
tenyésztett húsos pondró lárvák 
ha elfogy a hiány szétmérhetők 
munkájuk után a mészégetők talán 
a múlt immár kényelmetlen fölös tavaszán 
nem megy 
akárhogy forgatom nem megy 
pedig nem próbáltam még soha 
talán a kerékagyban van a hiba 
szögletesíteni kéne 
hátha akkor sem megy 
önmagától haza 
a kifőzött harisnya 

holdfényes estiségben 
felcserélve éjt a nappal 
feneketlen sötét mélyben 
mint szavatossági idejét többszörösen meghaladott 
avult cikkből remélt haszon 
tömött polcról el nem adott bóvli 
Igy próbáltam meg lógni 
elméletileg 
Persze továbbra is lajhárnak fürge 
szürkének színlelt szürke 
kéz ken lucskos fedett 
mészbe mártott fedőnevet 
főterek reklámoszlopán 
ígéretes gyors fakuló opál 
takar történelmi mohát 
miként írnok nevez üres rubrikát 
iksz törzsszámú egyed 
s már magad sem tudod hol a fejed a parkban 
akárha jean valjean éjjel 
vagy a balatonon tímár mihály 



minden névhez kötődik 
tehát egyikhez sem 
pedig kötődni szeretne ez 
az író elemző  tézise a gyapjúpulóverekre 
egy sima egy ferkelt 
tépd össze felejtsd el 
hogy erősítse a férc 
ki semmit sem remél 
következésképp semmit nem veszíthet 
sőt nyerni sem szeretne 
(afféle mazochista hajlam) 
csupán csak élni 
és ez nem kevés némi patetikus hanggal 
írta egyik katona barátom a másiknak 
aki ugyan nem baka 
de azért néha-néha fél 
félek nem alaptalanul 
az autónkban egy ideje nem működik a fék 
vagy bele sem szerelték 
mindegy nem 
ismételgetem folyton és így igaz 
vagy fordítva 
a helyzeten nem változtat 
a gépkocsiban az utas 
bármihez is kezd kész 
mégis kinyitja az ablakot és ugrik 
mert nem akar mindenáron élni 
ahogy meghalni sem 
ha megkerülhetők a transzparensekről 
plüss drapériára átkerült szavak 
mert hitelüket szegi 
a szervezés és az alapanyag 
ahogy a léckerítést a kínai nagy fal 
jómagam léckerítés párti vagyok 
mégis kerülnek az angyalok 
vagy én kerülöm őket hátha 
bennük tenyész a vargabetűs dráma 
melyben robinson puskával próbálja 
megtanítani pénteket a szabadságra 
persze hasztalan ismét 
hiba csúszott a szent számításba 
valaki elmérte az anyagot 
kútásót a kútban hagyott 
tehát minden rendben 
a rendőrség kéri a szurkolókat maradjanak csendben 
a könyvelő  koncentrál 
világcsúcsot kísérel meg 
ezzel a kezemmel miközben amazzal 
kopogok 
egy sima egy ferkelt 
az orvos továbbra sem rendel 
és fapadon egyre kevesebb a panaszom 
mert tagadom hogy tagadom hogy tagadom 
s ettől szépen dagadom ó dagadom ó dagadom 
a keleti haspárti félisten 
(tehát nem idealista alapon) 
segít a rekord számításnál mint haszon 
remélt gomolygó ősmassza 
kecsegtető  dugig tömött kassza 
hasa hasad önnön súlya alatt 
a kínai nagy falat 
az elbeszélő  torkán akadt 
holt kénes pestisségben 
ragacsos cukros lében 
mozdulat erős 
sietős hogy újra helyben érjen az ősz 
ha dresszőr mondja fel a kezet 
ne vésszen el igyekezet 96 



az alkalom sugallta éjben 
olvassa bakancsom egy tucat 
felbontatlan levélben 
mint tudni valót igyekvő  pár 
a kert sűrűjében egymást túrva vonva 
s ha figyelmük a szükséges rosszra mered 
már postára tenni sem mered 
hát suttyomban eltüzelem 
a szeméttel együtt a keresztlevelem 
negédes feliratom mésszel felitatom 
így végre fal fehér lesz 
ráírható 
elefántsegg konzerv 
tápláló nem hizlaló kása 
a semmi dobozolása 
akárhogy forgatom nem megy 
nyilván nem is ment soha 
csak szeretted volna 
de hova az istenit jehova 
érzem tör 
akárha tőrbe lépne 
vagy oda is akar 
mert bármi áron nem kerülné meg 
már megint az a kurva választékod van 
egy közül a másodikat 
pedig a harmadikat szeretnéd 
esetleg azt se 
vagy mind egyszerre 
s trikót húzok a szvetterre 
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tornán 
tibor 
versei 

az ideg- és elmegyógyászaton 

hatan fekszenek a szobában. 
egymást nemigen ismerik, habár évek óta 
együtt vannak. 
időnként, amikor jónak látják, szavalnak, 
esetleg énekelnek. 
helyzetük kilátástalan. a látogatók sajnálják őket. 
ennek ellenére nagyon jól érzik magukat. 

az ember létének abszurd jellege 

ülök a sivatagban, a nap perzsel. 
köröttem, a homokon apró emberek szaladgálnak. 
már igen fáradtak. nemsokára őket is elnyomja 
az álom. 
nekem pedig már készül ődnöm kell: 
holnap május elseje. 

hív bennünket a nagy szivacs 

kvégvégvég! kvégvégvég! — halljuk 
nap mint nap a nagy szivacs hívó hangját. 
kvégvégvég! — kiáltja minduntalan, 
teste meg-megrázkódik, hány, 
hörög, szenved. 
a tv-antennák már csatlakoztak hozzá. 
mi még kibírjuk. 

a gigászi tanárnő  halála 
a konyhakredencen 

hanyatt vágódott. 
meghalt. 
szájából fütyörészve kiröppent 
6148 komoly férfiesernyő . 
ah, azok a régi, jó id ők! 

mi kell a nőnek? 

atanászkovicz bonifác, a titkár 
vadonatúj svájcisapkájában feszít. 
büszke. keszty űje van. 
ez kell a nőnek. 98 



géber 
lászló 
versei 

megcsonkítva 

Kik sajnálódva 
Vigasztalódtok — 
Széltő l vemhes kancák, 
Kiherélt cs ődörök; 
Nemzésre alkalmatlanok 
Istenhez hasonlók 
Emberek: 

Mért kell nekem 
Önző  áldozatok 
Törvényes gyönyörét 
Megjátszanom 
Hogyha-mód egyre; 

Zengjen hát (itt) 
Az angyalok kara 
Fallikus dicséretet, 

Vagy: 
Némán bízza 

A három Moira 
Kimért-lét-fonalaira 

Megcsonkítva címerét? 

addig is... 
— egy álom megfejtése 

Morzsoltam morzsoltak 
Liba lettem megnyergeltek 
Kopasztottam s őzike 
Lettem 
Lásd: ébren vagyok 
Maradtam aki vagyok 
Leszek: 
Egyszerre ..ez" meg „az" 
Mint a képen a látszat 
Lényeg nélkül 

99 Igazan 

emlékezet 

Csalódott modell: emlékezet 
köntösödrő l 
hideg jácintok ondó illata 
megdicsőült térítők 
hit-repedt ajkára 
száll: 

Ne tű rd a csend kényszerét 
fásult tolvaj 
lanttalan szerep. 

Szólj hát, vagy 
nélküled is: elhagyván, 
üres utak felezővonalán —
mint a csiga — húzom 
széttépett ürüggyel 
füstölgő  lelkemet. 

mezítelen térségek határán 

Melletted lábak lengenek. Szemét-
ládák, eltévedt tekintetek fáradt 
idő törlők ablakán. Már nem vét 
neked tüzes jégvirágok elszáradt 

tövise; sem így kívülrő l de még 
inkább belülrő l, onnan a térségek 
mezítelen határán: ős nevét 
emlegető  réztáblák, érdes névmeg- 

ő rző  helyérő l. Vagy te —túl a Külső n 
innen a Belsőn — sehol sem küzd ő  
vágy. Melletted hullanak fejek bár 

s herék nemzenek anyátlan gyermeket, 
te holmi rendnek áldozva — kezed 
mosod. Fent-sz űz. Tisztára sohsem! Már! 



czirok 
ferenc 
versei 

borotvapengére ültetnélek 
william blake 

minek neked 
a tigris éjszaka 
a sárga láng szimfónia 
képzeld el hogy a n ők 
vére ráalvad selymes hajadra 
vagy a hattyúk fehér tollára 

vagy minek írok még 
én is verseket 
hiszen újból ajtót nyitottunk 
s ő rültek ma már 
nem csodabogarak 

s most nézz 
kátrányos ablakodon át 

egész nap 
tegnap ma holnap 
nem történik már 
csak egy kés 
egy hatalmas kés 
kancsal fénye villan 
a sötétben 

kigurítanálak kiborított 
szemeteid közé 

most hogy meghámoztuk 
kivájkáltuk napjaink 
boncoltuk vagdaltuk 
perceink 
elmostuk tányérjaink 
és akarat szöveteink 
száradnak a napon 
kigurítanálak 

a vers 

mint a szerelmes cigánylány 
elégett az éjszaka 
homokjában 

mert olyan 
hűséges voltam hogy 
horgot akaszthattak 
a számba 

hiába a megtagadás 
szavaink beoltottak 

és reggelenként visszajönnek 
a vörös gondolat-hangyák 
hogy morzsánként elhordják 
kard-dal szabadságom 
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george 
Orwell 

állatfarm 
(részlet) 

Tél derekán Mollie viselkedése egyre aggasztóbbá vált. Reggelente, többnyire azzal menteget őzve, hogy 
elaludta az ébreszt őt, rendszeresen elkésett a munkából, rejtélyes fájdalmakra is panaszkodott, étvágya 
azonban változatlanul kit űnő  maradt. Napközben is a legkülönböz őbb kifogásokkal hagyta abba a munkát, 
sétált le az itatóhoz és álldogált el őtte sokáig, hosszan és ábrándosan bámulva tulajdon tükörképére. 
Egyszer aztán, miközben gondtalanul poroszkált az udvaron, Clover melléje lépett. 
— Mollie — szólalt meg —, nagyon komoly dolgot kell kérdeznem t őled. Mert reggel a farmot határoló sövény 
mellett láttalak, ahogy ott állsz és Foxwood felé tekintgetsz. Túloldalt pedig Mr. Pilkington egy embere 
ácsorgott éppen. Kés őbb meg — meglehetősen messze voltam, de azért majdnem biztos, hogy mindent jól 
láttam — az az ember beszélt is hozzád, és te hagytad, hogy az orrodat megsimogassa. Mollie, mit jelentsen 
ez? 
— Nem hagytam! Nem én voltam! Nem igaz! — kiáltotta Mollie felágaskodva, aztán apatájával a földet kezdte 
kaparni. 
— Mollie! Nézz a szemembe! Becsületszavadat adod, hogy nem simogatta meg az orrodat? 
— Nem igaz! — ismételte Mollie, de Clover szemébe nézni mégsem volt képes, ezért a következ ő  pillanatban 
sarkon fordult és kinyargalt a mező re. 
Mire egy gondolat ütött szöget Clover fejébe. Anélkül, hogy a többieknek szólt volna, Mollie rekeszébe ment 
és patájával felturkálta az almot. Ahol a szalma alá rejtve egy kis halom kockacukorra és néhány köteg 
különböző  szín ű  szalagra bukkant. 

Három nap múlva Mollie elt űnt a farmról. Hollétér ő l néhány héten át semmit sem tudtak, de aztán a galambok 
jelentették, hogy odaát látták Willingtonban. Csinos, pirosra és feketére festett cséza két rúdja között. 
Egy kövér, vörös arcú, kockás térdnadrágot és b ő r lábszárvéd őt viselő  ember pedig az orrát simogatta és 
cukorral etetgette. Sz őre frissen kefélve ragyogott, sörényét skarlátvörös szalag ékesítette. Amint azt a ga-
lambok hírül adták, látszólag elégedett volt. Mollie nevét ett ő l kezdve egyetlen állat se mondta ki többé. 

Januárban az idő  csikorgó hidegre fordult. A föld csonttá fagyott, a szántókon lehetetlen volt bármiféle 
munkát végezni. Benn a cs ű rben nagyszámú gyű lést tartottak, a disznók meg az elkövetkez ő  évad munka- 
tervét készítették el. Tagadhatatlanul okosabbak lévén a többi állatnál, ez id ő  tájt már hallgatólagosan 
tudomásul vette mindenki, hogy a farmot érint ő  politikai kérdésekben a disznók döntenek, jóllehet hatá- 
rozataikat szavazás útján a többieknek is jóvá kellett hagyniuk. Ez a gyakorlat alighanem be is vált volna, 
feltéve, hogy Snowball és Napóleon közt nem kerül sor szüntelenül viszálykodásra. Csakhogy ők ketten, ahol 
erre egyáltalán lehetőség adódott, sohasem értettek egyet. Mert ha egyikük az árpával bevetett földterület 
nagyságának kiterjesztését javasolta, máris holtbiztos lehetett benne mindenki, hogy a másik a zabvetés 
növelését kívánja majd, és ha az egyik valamelyik földdarabról kijelentette, hogy az f ő leg káposzta termesz- 
tésére alkalmas, a másik rögtön ama véleményét juttatta kifejezésre, miszerint az egyébre sem jó, 
csakis zöldség termelésére. És mivel mindkett őjüknek megvolt a maga nagyszámú követ őbő l álló tábora, 
gyakran került sor parázs vitákra, melyekb ő l a gyű lések folyamán, elsősorban b гilliáns szónoki adottságainak 
köszönhetően, Snowball került ki győztesen, Napóleon viszont támogatóinak két gy ű lés közötti megszerve- 
zésében bizonyult sikeresebbnek. F ő leg azután, hogy a „Négy láb jó, két láb rossz" okkal vagy ok nélkül 
történ ő  bégetése mindinkább elharapózott a birkák közt, olyannyira, hogy ezzel gyakran még a gy ű léseket 
is megszakították. Mert amint az hamarosan kiderült, rendszerint épp Snowball beszédének dönt ő  
fordulatainál váltak külön is hajlamossá „Négy láb jó, két láb rossz"-ban kitörni. Snowball ugyanis, behatóan 
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gazdájának házában bukkantra, tele volt újítási és fejlesztési tervekkel. Nagy szakértelemmel magyarázott 
lecsapolásról, silózásról, lúgos talajról, s őt még annak precíz menetrendjét is kidolgozta a farm állatai 
számára, hogyan hullassák el ürüléküket naponta mindig másutt a szántóföldeken olyképpen, hogy magukat 
a trágyahordás fáradságától megkímélhessék. Napóleon ellenben nem készített semmiféle terveket, Snow-
ball terveire pedig nagy nyugalommal annyit mondott csak, hogy azok sohasem fognak megvalósulni. Ezen-
felül látszólag a napot lopta csak. Kettejük legádázabb összet űzése a szélmalom miatt következett be. 

Kinn a tágas legel őn alacsony halom állott. Legmagasabb pontjaként az egész farmnak, úgyhogy alapos 
terepszemléjét követ ően Snowball kijelentette: szerinte ideális helyét képezhetné annak a dinamót m ű -
ködtető  szélmalomnak, amely az egész farmot elláthatná villanyárammal, nemcsak a világítást bizto-
sítva az istállók és ólak számára, hanem télen még a f űtést is. Emellett még körf ű rész, szecskavágó, 
répaszeletel ő , valamint elektromos fej őgép üzemeltetésére is alkalmas lenne. És mivel a farm meglehet ősen 
régimódi volt, jobbára korszer űtlenül felszerelve, úgyhogy az állatok ilyesmir ő l azelőtt sose hallottak, 
elámulva hallgatták Snowball magávalragadó el őadásait azokról a fantasztikus gépekr ől, amelyek majd 
helyettük fognak dolgozni, lehetővé téve számukra, hogy munka helyett kedvükre legelésszenek a me-
zőkön, vagy pedig olvasás és társalgás segítségével ismereteiket elmélyíthessék. 

Alig néhány hét múlva Snowball máris készen állott tervével, melynek m űszaki megoldásai jobbára Mr. Jones 
három könyvébő l vették eredetüket, mégpedig az Ezer jó tanács a ház körüli munkákhoz, a Tanuljuk  meg 
a kőművesmunkát és a V/llanyszere/és kezdők számára cím ű  kiadványokból. Dolgozószobáját viszont 
abban a fészerben rendezte be, ahol valamikor a keltet őgépek. sorakoztak, s melynek sima deszkapadlója 
rajzolásra kiválóan alkalmasnak bizonyult. Könyveit egy k őnek támasztva, mells ő  csülkének két körme közt 
krétadarabot szorongatva, sebesen ide-oda mozogva húzogatta a vonalakat, apró, izgalommal teli röfögések 
kíséretében. Tervrajzai lassanként a fél padlót elborították — olyan bonyolult, de leny űgöző  szövevényeként 
a fogaskerekeknek és hajtókaroknak, hogy azon a többi állat aligha volt képes eligazodni. Ennek ellenére 
napjában legalább egyszer mégis eljöttek Snowball rajzait megtekinteni. Valamennyien, még a tyúkok 
és a kacsák is, buzgón igyekezve nem rálépni a krétarajzokra. Egyedül csak Napóleon nem mutatkozott. 
Nyilván mert elejét ő l fogva ellenezte a szélmalom felépítését. De egy napon mégiscsak eljött. Váratlanul, 
hogy a terveket lássa. Nehézkesen körbecammogott, tüzetesen minden részletet is szemügyre vett, majd pe-
dig szemesarkából az egészen még egyszer végigtekintett; miel őtt hátsó lábát hirtelen felemelve levizelte 
volna a tervrajzokat, hogy azután szó nélkül elhagyja a helyiséget. 

Így aztán a szélmalom ügyében a farm végletesen két részre oszlott. Még ha maga Snowball sem tagadta, 
hogy felépítése súlyos feladat. Követ bányászni a falazáshoz, vitorlákat eszkábálni, ezenkívül szük-
ség lesz még dinamókra és kábelekre is. (Hogy ezeket miképp szerzik be, arról Snowball semmit sem mon-
dott. Mégis egyre azt bizonygatta, hogy egy év alatt mindennel elkészülhetnek. Ám ha befejezték, hangoztat-
ta, rendkívül sok fáradságtól mentesülnek majd, úgyhogy három napot kell csak dolgozniuk hetente. 
Napóleon ezzel szemben az élelmiszer-termelés fokozása mellett kardoskodott, hangsúlyozva, hogy ameny-
nyiben idejüket a szélmalom építésére pazarolják, valamennyien éhenpusztulnak. Ugyhogy az állatok, két 
táborra szakadva, a „Szavazzatok Snowba//ra és a háromnapos munkahétre", illetve a „Szavazzatok 
Napóleonra és a teli vályúra" jelszavak mögött sorakoztak föl. Benjamin, a szamár képezett csak kivételt, 
mindkét frakción kívül maradva. Egyszer űen mert az élelemtermelés nagyméret ű  növelésében éppúgy nem 
bízott, mint abban, hogy a szélmalom munkaid őt takaríthat meg. Szélmalom ide vagy oda, hajtogatta, az élet 
ezután is ugyanúgy folytatódik majd, mint azel őtt. Vagyis hát rosszul. 

De a szélmalom ügye mellett még a farm megvédésének kérdése is megoldandó feladatot jelentett. Mindenki 
előtt világos volt ugyanis, hogy, bár a-Tehénakol Melletti Csatában vereséget szenvedtek, az emberek min-
den pillanatban készek rá, hogy egy újabb és alaposabban megszervezett akció segítségével Mr. Jones 
uralmát visszaállítsák. Annál is inkább, mivel vereségük híre id őközben messze elterjedt a környéken, 
úgyhogy a szomszédos farmok állatai nyugtalanabbul viselkedtek, mint bármikor eddig. Snowball és 
Napóleon azonban, éppúgy mint minden egyéb dologban, ebben is híján volt az egyetértésnek. Napóleon 
szerint ugyanis az állatoknak miel őbb tűzfegyvereket kellett volna szerezniük és megtanulni kezelésüket, 
Snowball elképzelése szerint viszont egyre több galambot kellett volna szétküldeniük a környéken, hogy a 
lázadás tüzét a többi farmokon is felszítsák. Mert míg egyikük azzal érvelt, hogy amennyiben képtelenek 
lesznek magukat megvédelmezni, el őbb-utóbb ismét szolgasorsra jutnak majd, másikuk ezt bizonygatta: ha 
a lázadás mindenütt gy őzedelmeskedik, semmiféle védelemre nem lesz többé szükségük. Úgyhogy az 
állatok el őször Napóleont, majd pedig Snowballt is végighallgatták, ám hogy melyiküknek is van igaza, 
ezt illető leg képtelenek voltak állást foglalni; jobbára az éppen beszél ővel értettek egyet. 

Így érkezett el annak a napja is, hogy Snowball elkészült a tervekkel. Hogy a következ ő  vasárnapon 
szavazásra bocsássák a szélmalom ügyét. Amikor a cs ű rben valamennyi állat egybegy ű lt már, Snowball 
felállt, s bár a birkák id őnkénti bégetéseikkel beszédét ismételten megzavarták, el őadta érveit a szél-
malom építésének el őnyeirő l. Utána Napóleon szólalt föl, hogy szavait megválaszolja. Nagy nyugalommal 
annyit mondva csak, hogy mivel a szélmalom ötlete roppant butaság, megszavazását senkinek sem ajánlja, 
majd újra leült; alig három másodpercig beszélt mindössze, láthatólag közömbösen szavainak hatása iránt. 
Mire Snowball ismét felugrott, s az újfent bégetésbe kezd ő  birkákat nyersén leintve, a szélmalom felépítése 
érdekében újabb szenvedélyes felhívással fordult a hallgatósághoz. Ékesszóló érvelésével teljesen magával 
ragadva az eleddig fele-fele arányban megoszló egybegy ű lteket. Szárnyaló mondatokban festve leny űgöző  
képet a jövő  Állatfarmjáról és annak lakóiról, arról, hogy miképpen mentesülnek majd egyszer s mindenkorra 102 



a kemény testi munkától. Képzelete ezúttal a répaszeletel őkön és szecskavágókon messze túl szárnyalt. 
Mert a villamosság, mint mondta, csépl őgépeket és ekéket, fogas- és táresásboronákat, kaszáló- és 
kévekötő-aratógépeket egyaránt m űködtethetne, amellett, hogy világítással, meleg- és hidegvízzel, télen pe-
dig elektromos f űtéssel látna el minden istállót. Úgyhogy mikor befejezte beszédét, a szavazás eredménye 
nem is lehetett kétséges többé. Ám ekkor Napóleon felállt és különös, fenyeget ő  pillantást vetve Snowballra, 
furcsa, magas fekvés ű  visító hangot hallatott, olyant, amilyet eddig t ő le még senki sem hallott. 

Mire kívülrő l iszonyatos ugatás hangja csapott fel, majd pedig kilenc hatalmas, rézszegekkel kivert nyakörv-
be bújtatott kutya rontott a cs ű rbe. Egyenesen Snowball felé rohanva, akinek, helyér ő l felugorva, az utolsó 
pillanatban sikerült csak vészesen csattogó álkapcsuk harapását elkerülnie. Pillanat csak, s üldöz ő ivel a 
nyomában, máris az ajtón kívül volt. Miel őtt az állatok, túlságosan is döbbenten és rémülten, semhogy 
szólni tudjanak, a cs ű r ajtajában összeszorulva figyelték volna az ő rült hajsza kimenetelét. Snowballt, amint 
átvágva a legel őn, az út felé száguld. Olyan eszeveszett vágtázással, amilyenre egyedül disznó képes csak, 
de a kutyák így is a sarkában voltak. Aztán váratlanúl elcsúszott, és egy pillanatig úgy t űnt, máris elkapták. 
De már újra talpon volt, s minden eddiginél nagyobb sebességre kapcsolva nyargalt tovább, ám a kutyák 
ismét beérték. Egyikük egy pillanatra még farka végét is megragadta, csakhogy Snowballnak még 
idejében sikerült kitépnie az állat fogai közül. Hogy ezután sebességének utolsó fokozata segítségével 
használja ki pár hüvelyknyi el őnyét, s kicsúszva a sövény egyik rejtett nyílásán, örökre elt űnjön a szemük 
elő l. 

A rémülettő l halálra vált állatok némán vánszorogtak visza a cs ű rbe. Néhány pillanat múlva a kutyák 
is visszatértek. Azok a félelmetes fenevadak, amelyekr ő l eleinte senki sem tudta, honnan kerültek el ő , 
rövidesen azonban megoldódott ez a rejtély is: ezek voltak azok a kölykök, amelyeket annak idején 
Napóleon szedett el az anyjuktól, hogy ezután maga gondoskodjon nevelésükr ő l. Úgyhogy most, teljes 
nagyságukat el sem érve még, máris marcona farkasoknak hatottak. Jól megtermett vérebekké növekedve 
szorosan Napóleon közelében maradtak. És amint azt bárki megfigyelhette, ugyanolyan farkcsóválással 
köszöntötték, mint egykor Mr. Jonest a saját kutyái. 

Napóleon pedig ezután, nyomában a kutyákkal, a cs ű r padlójának pontosan arra a megemelt részére telepe-
dett, ahol a vén Major állott valamikor, s intézte emlékezetes szózatát az egybegy ű ltekhez. Igy hirdette ki, 
hogy ezentúl vasárnaponként nem lesz több gy ű lés. Felesleges, jelentette ki, mer ő  időfecsérlés. Mert ami a 
farmon végzett munkák irányítását illeti, mától kezdve azt a disznók egy különleges bizottsága intézi, élén ve-
le, Napóleonnal, mint elnökkel. Uléseik zártak lesznek, határozataik utólagosan kerülnek kihirdetésre. Ennek 
ellenére minden vasárnap reggel továbbra is valamennyien egybegy ű lnek majd: tisztelegni a zászló el őtt 
és az „Anglia jószágait" elénekelni, valamint az utasítások átvételére. De viták nem lesznek többé. 

Bármekkora döbbenetet okozott is azonban Snowball el űzetése, ez a közlemény is riadalmat és felhábo-
rodást váltott ki az állatok között. Megfelel ő  érvek birtokában néhányan közülük bizonyára tiltakoztak is volna. 
Még maga Boxer is aggódni látszott. Fülét hátracsapva, s meg-megrázva sörényét, megpröbálta valahogyan 
rendbeszedni gondolatait; de aztán semmi sem jutott eszébe. Viszont a disznók közül néhányan elszántabb-
nak látszottak. Négy fiatal ártány az els ő  sorban, elégedetlensége jeléül éles visítozásba kezdett, majd 
pedig talpra szökkenve, mind a négyük egyszerre kezdett beszélni. Ám mikor a Napóleon körül ül ő  kutyák 
fenyegetően felmorogtak, elnémúlva újra leültek. Aztán a birkák kezdtek rá eszeveszett hanger ővel a „Négy 
láb jó, két láb rossz!" bégetésére vagy negyedórán keresztül, végképp megszüntetve minden további vita 
lehetőségét. 

Később Squealert küldték körbe a farmon, hogy az új rendelkezéseket a többieknek megmagyarázza. 
— Állattársak — kiáltotta —, bízom benne, hogy valamennyien méltányolni tudjátok azt az áldozatot, melynek 
árán Napóleon állattárs most többletmunkát vállalt magára. Ne higgyétek, hogy a vezérség számára örömet 
jelent. Ellenkez ő leg, mély és súlyos felel ősséget. Senki sem vallja ugyanis Napóleon állattársnál mé-
lyebb meggyőződéssel, hogy minden állat egyenl ő . Ő  lenne a legboldogabb, ha minden döntést rátok 
bízhatna. De ha olykor hibás döntéseket hoznátok, vajon hová juthatnánk. Mert képzeljétek, mi történt volna, 
ha Snowballt követitek, meg a délibábos terveit a szélmalommal, Snowballt, aki — amint azt már mindany-
nyian jól tudjuk — nem volt egyéb gonosztev őnél. 
— De hát a Tehénakol Melletti Csatában bátran harcolt — jegyezte meg ekkor valaki. 
— Csakhogy itt nem elég a bátorság — felelte Squealer. — Mert a lojalitás és az engedelmesség sokkal fonto-
sabb ennél. És ami a Tehénakol Melletti Csatát illeti, azt hiszem_, az az id ő  is hamarosan elérkezik majd, mi-
kor kiderül: Snowball szerepe sokkal elenyész őbb volt, semmint gondolnánk. Fegyelemre van most szükség, 
állattársak, vasfegyelemre! Vasfegyelem, ez a jelszavunk. Egyetlen hibás lépés, és máris nyakunkon az 
ellenség. Feltéve, hogy nem kívánjátok Jones visszatérését? 

Erre aztán csakugyan nem tudtak mit válaszolni. Mivel Jones visszatértét valóban nem óhajtották; amennyi-
ben tehát a vasárnap reggeli viták ezt eredményezhetik, úgy a vitákat be kell szüntetni. A dolgokat id ő -
közben alaposan végiggondoló Boxer tehát valamennyiük közérzetének is hangot adott, amikor leszögezte: 
„ha Napóleon ezt mondja, biztos, hogy így van". Ettő l kezdve elfogadta a jelszót „Napóleonnak mindig igaza 
van", hozzátéve mindjárt a maga mottóját: „Mától kezdve keményebben fogok dolgozni." 

Közben az id ő  megenyhült, kezdetét vette a tavaszi szántás. A fészert, melyben Snowball a terveit 
készítette, lezárták, rajzait állítólag letörölték a deszkapadlóról. Minden vasárnap délel őtt pontban tíz 
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kapja. A vén Major koponyáját kiásták gyümölcsösbeli nyugvóhelyér ő l, és most már minden hústól megfosztva 
a zászlórúd tövében a vadászpuska mellé egy karóra t űzték. Úgyhogy a lobogó felvonása után tisztelegve 
kellett mellette elvinulniuk, miel őtt a cs ű rbe beléptek. Ahol többé nem úgy helyezkedtek el, mint azel őtt, 
valamennyien együtt. Mert Napóleon ezentúl az emelvény els ő  sorában foglalt helyet, squealer és egy 
másik, fő leg versköltésben és dalkomponálásban jelesked ő , Minimus nev ű  disznó társaságában, körülöttük 
a kilenc kutyával, hátuk mögött a többi disznóval, arccal a cs ű rt megtöltő  többi állat felé fordulva. 
Mialatt pattogóan katonás hangon olvasta fel a heti parancsot, hogy utána az „Anglia jószágait" elénekel-
ve valamennyien szétoszoljanak. 

Később pedig, a snowball el űzetése utáni harmadik vasárnapon, az állatok némileg megütközve hallgatták 
Napóleon bejelentését, miszerint a történtek ellenére mégis sor kerül a szélmalom építésére. Minden 
kertelés nélkül közölte ezt, meg sem említve az okokat, melyek miatt véleményét megváltoztatta, arra figyel-
meztetett csak mindössze, hogy az el őttük álló rendkívüli feladat mindenkit ő l megfeszített munkát követel, s 
ennek érdekében még az élelmiszer-fejadagok csökkentésére is sor kerülhet. De a tervek már a legkisebb 
részletig is készen állnak, a disznók egy különeges szakbizottsága három héten át dolgozott rajtuk. E tervek 
szerint tehát a szélmalom felépítése, az összes mellékmunkálatokkal együtt, két évet vesz majd igénybe. 

Este aztán squealer sok állatnak külön is elmagyarázta, hogy Napóleon sohasem ellenezte igazán a szél-
malom felépítését. Ellenkez ő leg, ő  szorgalmazta kezdett ő l fogva. És hogy akeltető-fészer padlójára felrajzolt 
terv azoknak a papíroknak alapján készült, melyeket Snowball lopott el Napóleontól. Más szóval a szélmalom 
gondolata eredetileg Napóleon agyában fogant. De hát akkor miért ellenezte olyan hevesen, kérdezte erre 
valaki. Mire squealer huncutul ráhunyorított. Ravaszságból, magyarázta, mivel éppen ez volt Napóleon 
állattárs legravasszabb húzása. Úgy tett csak, mintha ellenezné a szélmalom felépítését, ügyes 
manőverként mindössze, annak érdekében, hogy így szabaduljon meg snowballtól, akinek veszedelmes jel-
leme káros befolyást gyakorolt környezetére. Most azonban, hogy snowball nincsen útban már, nyugodtan 
hozzáláthatnak, hogy tervüket megvalósítsák, nem kell többé attól tartaniuk, hogy számításaikat keresztül-
húzza. Ezt nevezik taktikának, magyarázta. „Taktika, állattársak, taktika!", ismételte többször is egymás 
után, körbeszökdécselve hallgatóit és farkát felkunkorítva, vidám nevetés kíséretében. És bár az állatok nem 
nagyon tudták, mit is jelent ez a szó, de mivel squealer annyira meggy őzően beszélt, és a társaságában 
véletlenül épp jelenlev ő  három kutya oly fenyeget ően morgott, minden további kérdez ősködés nélkül 
elfogadták magyarázatát. 

varga zo/tán fordítása 
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Nyolcvanéves lenne, ha élne, George Orwell, Aldous 
Huxley Szép új világa mellett századunk leg-
jelentősebb anti-utopisztikus regényének, az 1949-
ben megjelent 1984-nek szerzője. Magyarul még 
ma sem olvasható m űvét az 1968-ban kiadott kislexi-
kon, A huszadik század külföldi írói „a hidegháborús 
évek egyik hírhedt irodalmi megnyilatkozása"-ként 
említi. Semmivel sem kíméletesebben jellemezve 
Orwell másik jelentős m űvét, a még 1945-ben íródott 
Állatfarmot (Animal Farm) sem. „Élesen antiszocialis-
ta írásnak" mondva, mivel „a szocialisztikus tár-
sadalmi berendezkedés életképtelenségét, az em-
beri természettel való összeegyeztethetetlenségét 
hirdeti állatmese formájában". Amely megállapítás 
végső  fokon akár érthetőnek is tetszhet. 

Érthetőnek, de nem feltétlenül igaznak is, mivel a 
kettő  nem okvetlenül egy és ugyanaz, amiért is bár-
milyen ítélet vagy álláspont igaz vagy igaztalan volta 
egyformán érthet ő  lehet. Érthetetlen viszont sokkal 
inkább az lehetne, ha az Orwell-m űveket annak ide-
jén nem igyekeztek volna antiszocialista propagan-
dacélokra felhasználni, helyesebben szovjetellene-
sekre. Függetlenül attól, mi volt velük eredetileg 
az író szándéka. Kevésbé függetlenül azonban attól 
a ténytő l, hogy a két Orwell-könyv megszületésekor 
a „létező " szocializmust valójában az jelentette, amit 
ma sztálinizmusként ismerünk, mi sem természete-
sebb hát, minthogy a korabeli szocializmus hatalom-
tartóinak nem okozott örömet olyan irodalmi alkotás, 
amelyhez a sztálinizmus fed őnévvel illetett szind-
rómajelenségei szolgáltatták az „inspirációt". Orwell 
esetében ugyanis ezekbő l a szimptómákból született 
először viszonylag egyszer ű  képletű  állatmese, 
majd pedig, félelmetes és átfogó vízióként, elret 
tentő  negatív utópiát megjelenítő  irodalmi m ű . Az 
utóbbi esetében olyan regény, amely voltaképpen 
azt mutatja meg, milyenné is válhatna a világ, ha a 
kérdéses szindróma véglegessé lehetne, ha sohase 
következne be a történelem korrekciója. Ennek a 
korrekciónak elhúzódó és tökéletlen mivolta azon-
ban az Orwell-regény jöv őszemléletét sokban igazol-
ta is. A könyv megjelenését közvetlenül követ ő  kor-
szak vonatkozásában mindenképpen, mivel mindan-
nak a „java", mindaz, ami a benne megjelenített 
világ „valóságanyagát" jelenti, a maga teljes monst-
ruozitásában mégcsak ezután következett be: gon-
doljunk csak a különböz ő  európai szocialista or-
szágok „rajkpereire" és „gulágjaira", vagy egy olyan 
ország elleni kíméletlen hajszára, amely a maga 
szocializmusát másként merészelte elképzelni és 
megvalósítását megkísérelni — t ő le telhető leg az Or-
well regényét is objektíve megszül ő  jelenségektő l 
mentesen életre hívni. Más, ugyancsak a regényben 
megragadott „el őjelei" a jövőnek viszont éppenség-
gel ma látszanak kibontakozni, illetve a regényírónál 
kevesebb érzékenységgel megáldott szemlél ő  előtt 
is megmutatkozni: nem utolsósorban az 1984-re 
elképzelt világhatalmi konstelláció hármas tagolt 
sága, még ha napjainkban nem is áll három szocialis-
ta világbirodalom, hol ilyen, hol olyan szövetségi 
kombinációba rendez ődve, totális háborúban egy 
mással. Valamennyiünk szerencséjére, de azzal a 
megint csak Orwelh igazoló baljós mellékzöngével 
mondva, hogy id őközben sajnos kiderült: fegyveres 
konfliktus szocialistának tekintett-tekinthet ő  hatal-
mak között is lehetséges... Egyszóval a másik 
oldal reagálása Orwell regényére megint csak érthe-
tőnek mondható. Mármint hogy a regényt nemcsak a 
sztálinizmus ellenségei fogadták örömmel, hanem a 



sztálini „megvalósulást" magával a szocializmussal 
jó- vagy rosszhiszem űen azonosítók általában is, 
igyekezve a maguk céljairá felhasználni a regény 
hatását, mit sem tör ődve azzal, hogy szerz ője a ma-
ga részérő l igyekezett az ilyenféle felhasználásnak 
elejét venni. Egyebek mellett azzal is, hogy — amint 
arról a regény szerbhorvát nyelv ű  kiadása el ősza-
vában is olvashatunk —regényének cselekményét 
Angliába helyezi, melyet a m űvében szerepl ő  három 
szuperhatalom egyike központjaként ábrázol. 

Valójában persze egyetlen irodalmi alkotás „hasz-
nálati értéke" sem tekinthet ő  értékmérőnek. Aho-
gyan egy balta sem aszerint jó vagy rossz szer-
szám, hogy mire használják: favágásra-e vagy em-
berfejek aprítására. És ahogy az írói szándék sem 
tekinthető  értékmérőnek. Szemben az értékteremtő  
írói indulattal, a felháborodásnak, csalódásnak és 
aggodalomnak azzal a hatóerejével, amely az alko- 

tói fantáziát hozza mozgásba mindenekel őtt és ame-
lyet minden bizonnyal akkor is ott éreznénk a szerz ő  
sorai mögött, ha életér ő l semmit sem tudnánk. Any-
nyit sem, hogy az indiai gyarmati rend ő rség tisztvi-
selőjeként hasonlott meg a brit gyarmati politikával 
és sodródott ennek hatására a politikai baloldal felé, 
hogy először a spanyol polgárháború résztvev ője-
ként, mint a köztársasági hadsereg önkéntese kerül-
jön szembe a sztálinizmus kezdeti tüneteivel. Túl 
az embrionális állapoton már, tekintve, hogy az els ő  
moszkvai kirakatperek ezekre az évekre esnek. 

Nincs is tehát szükség különösebb éleslátásra annak 
megértéséhez, hogy az Orwell életm űvében mun-
káló indulatok honnan erednek. 

Azok a teremt ő  indulatok, amelyek kés őbb az 1984-
et létrehozták és amelyek aszóban forgó regény 116-
képének is tekinthet ők, a szerz ő  által keserű  iróniával 
„tündérmesének" nevezett Állatfarmban még köz-
vetlenebb formában, nyersebben mutatkoznak meg. 
Róluk árulkodik egyébként a m űfaj megválasztá-
sának puszta ténye is. Maguk a legszorosabb érte-
lemben vett ezópusi eszközök, mivel azok Orwell 
esetében nem a célbavettek látszólagos leplezése 
érdekében. nem holmi felel ősségre vonatás elkerü-
lése kedvéért kapnak szerepet. Sokkal inkább mint a 
keser űség kicsapódásai látszanak kézenfekv őnek. 
Abból eredően, hogy hasonlataink rendszerint olyan-
kor hívják segítségül az állatvilágot, amikor az em-
bertelennek érzett emberi társadalommal szemben 
harag és felháborodás mozgat bennünket. Végs ő  fo-
kon emberi értékrendünk ugyanazon reflexmecha-
nizmusának megfelel ően, melynek m űködése foly-
tán — jogos vagy jogtalan indulataink esetében egy-
aránt — haragunkban különböz ő  állatfajok neveivel 
illetjük egymást. Elégedetlenek lévén haragunk tár-
gyának jellemével vagy értelmi képességével. Vagy 
éppen a magunkéval is. Hiszen olykor, de nem elég-
szer, magunkat is legorombítjuk vagy kinevetjük, 
ami itt azért látszik fontosnak, mivel az emberi 
világ egészének kisszer űként való megmutatása, 
nyüzsgő  menazsériaként való ábrázolása immanen-
sen mindig azt a mozzanatot is magában rejti, hogy 
magunkat is beleértjük abba a világba, amely felett 
kimondjuk ítéletünket, és amelyet, makacs és gyó-
gyíthatatlan világjavító szándékkal, tanítani kívá-
nunk. Mert az ezópusi mese végs ő  fokon mindig tan-
mese, Orwellé is az. Egyúttal pedig szatíra is, ami 
megint csak morális fogantatású m űfajt jelent, akár- 

csak a komédia, tanítást, kíméletlenül kipellengé-
rező  és kinevettet ő  eszközök segítségével. 

Ám hogy ez a tanmese végül mégsem lett alapo-
sán konzervatív, hogy trivializáló jellege ellenére 
mégsem vált triviálissá is egyúttal, annak magyaráza-
tát alighanem Orwellnek az utópiához való sajátos 
viszonya rejti magában. Az, hogy Orwell nem az 
utópia értékét elutasítva szakít az utópiával, nem a 
cél kívánatos voltát tagadja, hanem annak elérhe-
tőségét kérd őjelezi meg —legfőképpen a választott 
út segítségével. Ezért nem torkollik Állatfarmjának 
mondanivalója semmiféle „jó kisfiús" tanulságba, 
jóllehet fabulája, lényegéb ő l fakadóan, ennek veszé-
lyét rejti magában. Olyanféle, mindent „agyoncsapó" 
lezárását az eseményeknek, hogy a regény lázadó 
háziállatai, miután, el űzve a farmról gazdájukat, 
nélküle igyekeznek hasztalanul jobb életet teremteni 
a maguk számára, végül újra a gazda uralma alá 
kerüljenek — belátva, hogy egyedül, „atyai gon-
doskodás" nélkül nem boldogulnak. Orwellnél azon-
ban, ezzel a megoldással szemben, „csupán" annyi 
történik, hogy állatai hiába hirdetik alapelvként „min-
den állat egyen/ő ", jelszavukhoz egy idő  múltán 
toldalék kerül: „de olyanok is vannak közöttük, akik a 
többinél egyenlőbbek ". Hogy ezek az „egyeni5b-
bek", mégpedig a farm vezető  szerephez jutott disz-
nói, végül is két lábra emelkedjenek, emberekké 
alakuljanak. Annyira, hogy a valóságos emberektő l 
már meg se lehessen különböztetni őket. Ami egyéb-
ként olyképpen jelenti az emberek képviselte régi 
tagadását, hogy az ember felett mond ítéletet. Kí-
méletlenül elmarasztalót, Swift Gullivere óta aligha 
kegyetlenebbet. De vajon kinek jutna eszébe ma ke-
gyetlenségéért Swiftet kiátkozni, humanizmusát két-
ségbe vonni. Vagy az „emberi természetről" állítani 
azt, hogy ismerjük. Onmagunkat, kell ő  mértékben. 
Vagy akár, hogy megismerhetjük — Swift tükre nélkül, 
Orwellé nélkül. 
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(Szándékoltan töredékes írás olvasható az alábbiak-
ban, amely pusztán kijelentéseket sorol egymás 
után, és semmiféle zenetudományos elemzésre nem 
tart igényt. Két okból jártam el így. Az egyik: a szö-
veg írója azt tervezi, hogy Wagnerr ő l esszésorozatot 
készít, amelynek egyik vázlatos el őmunkálatát tartja 
a kezében az olvasó. A másik ok: kísérletezni kíván-
tam azzal az esszéformával, amelyet a m űalkotás 
fölkeltette elementáris hatás és ennek közvetlen fo-
galmi megragadása hoz létre. Ezt fejezi ki a nem-
lineáris, hanem koncentrikus fölépítés is: Hatás-
esszé ez, amely azonban csak a m ű rő l szólván kí 
ván beszélni arról a rejtélyes és csupán töredékesen 
kifejezhető  pillanatról, amelyben m ű  és befogadója 
találkoznak, azaz megelevenednek, kinyílnak egy-
más el ő tt.) 

Wagner Parsifalja Istentő l elhagyott színpadon 
hangzik föl, a szenved őhöz való lehajlás drámája-
ként. A fő  kérdés ez a lehajlás, vagyis a parsifali 
megváltás értelmezése. Szembet ű nő  ugyanis, hogy 
a megváltás beteljesülése olyan zenei — drámai kö-
zegben zajlik, mely — legalábbis els ő  közelítésben —
a késő i, légies diatónia, az aszketikus Grál-dallamvi-
lág jegyében fogant. A m űnek már a hangszerelése, 
hangszínkezelése is azt mutatja, hogy Wagner mint-
ha a kromatika szövevényével szemben mindunta-
lan a „tisztábbhoz", a „ritkáshoz" közelítene, a meg-
szentelt, emelt tér pátoszmentes magaslataihoz. Mint-
ha zenéjében most kizárólag kopár kijelentésekre 
szorítkozna. Ez a jelleg ugyanakkor, mely végig-
kíséri a Grál ő rző inek szikár deklamálását, a néhány 
motivikai princípiumra csupaszított, iskolásan egy-
más után következő  motívumokat, nos, mindez a 
fenséges-objektív egyhangúság és a szublimáció 
dramaturgiáját teremti meg. E megállapításhoz ér-
demes idézni a mestert. aki élete utolsó hónapjaiban 
ezt mondta Lisztnek: „Ha te vagy én egyszer szim-
fóniákэ t írnánk — csak semmi témakontraszt! Azt ki-
merítette már Beethoven. Szőni egy dallam fonalát. 
amíg végig nincs szőve! Semmi dráma!" Valóban.. 
a vezérmotívumok szövevénye néhány motivikai 
abszolútumra redukálódik. Az ismételve, illetve va-
riálva emlékeztet ő  motívumrengeteg már-már autori-
ter és monoton logikáját váltja fel itt a sokszor 
személytelen és töredezett, tisztaságban olykor az 
átszellemült némasághoz közelít ő  nyelv. A Parsifal 
— summázva az életm űvet — a princípiumok zenéje. 
Itt mintha egyenesen a hiány, a kevés és a ritkás 
mellett tüntetne, a hangzás olykor valóban monotó-
niát áraszt, amelyb ő l Wagner a s ű rű södési és oldási 
pontokat legszívesebben teljesen ki űzte volna, egy 
színpad nélküli dráma szolgálatában. Rituális szín-
ház ez. 

töredékek 
wagner 
parsifaljához 

Ezek a „nyelvi" sajátosságok határozzák meg az 
egész m ű  melodikus világának fojtott-visszafogott 
aszkézisét, amelyb ő l csak hihetetlenül intenzív pilla 
natokra tör fel kromatikus, „trisztános" intonáció 
ban az érvényesség, a beteljesülés, a megváltás 
utáni erotikus nosztalgia. E hasonlíthatatlanul egysé-
ges hangzásképet a tempók gyakran valószín ű tlen 
vontatottsága is biztosítja, továbbá a játékid ő  két-
ségbeesetten várakozástéli és eleve beteljesülhetet-
len elnyújtottsága. 107 



Mindez a dráma nélküli színpad formakoncepciójá-
val függ össze: a kontemplatív gesztusok egymás-
utánjából építkező  zenedráma megkövesíti és a rég-
múltba utalja, romterületté nyilvánítja a személyes, 
emberi drámát és sorsot. Mintha Wagner most már 
nem engedné többé, e ha/álközeli pillanatban, hogy 
a sorsok közvetlenül megszólaljanak. Mintha e sze-
mélyes, egykor többszörösen lejátszott-lezajlott drá 
mák puszta némaságukkal utalásszer űen lennének 
jelen a Parsifalban; inkognitójuk jelentőséggel teli 
rámutatás a szublimálás atmoszférájára, amelyben e 
kopár mű  fogant. Mintha itt a megváltás: a „lelki 
szenvedéstő l" megfosztottság, a felülemelkedés pil-
lanatában érkezne el, a túllendülés stádiumában; e 
szublimáció volna hát maga az áhított megváltás? 
Ha reménytelen antinómiákban gondoljuk el a Parsi-
fal szerkezetét, akkor a fentiek igaznak mondhatók.. 
Hiszen egyfel ő l ez az aszkézis uralkodik a m űvön, 
másfelő l viszont ezzel szembeállítva Kundry, Amfor-
tas és Klingsor kromatikán alapuló, extatikus dallam-
világa. Ha azonban ennél a merev szembeállításnál 
maradnánk meg, akkor a m űnek szinte csak a leg-
külső , legnyersebb, és inkább az életm ű  addigi da-
rabjait jellemző  rétegét ragadhatnánk meg. A meg-
váltó felülemelkedés ugyanis nem az utolsó szava 
a Parsifal Wagnerének. 

• 
Ha elfogadjuk — Fodor Géza elemzése alapján —, 
hogy már A varázsfuvolában kirajzolódik a beavatot-
tak világának problematikus, bels ő leg bizonytalan, 
olykor gyötrődő , egyben embertelen vonása, még-
hozzá ez nem más, mint a humanitás-ideológiába, 
a nemesen mindenkit egyesítő  világgondolatba be-
avatottak vonása, akkor több megszorítás mellett 
mondhatjuk, hogy a Mozart-opera és a Parsifal 
igen közel kerül egymáshoz, és Monsalvat hegyét 
már a Sarastro völgyében is szunnyadó meghason-
lás és gyötrelem kiteljesedéseként pillanthatjuk meg. 
Ez a közelség a két m ű  között bizonnyal Beethoven 
Fideliójának, és a szabadítóoperáknak a német ro-
mantikus dalm űbe való felszívódása révén is létre- 

jön, zenetörténeti, operatörténeti értelemben. Igen 
lános stiláris értelemben pedig a kapcsolat abban áll, 
hogy Mozart az első , aki késő i művében radikálisan 
megkomponálja az ideavilág, az eszmék és a ben-
nük vagy feloldott (A varázsfuvola), vagy ellentétben 
meghagyott (Cosí fan tutte) empíria feszültségét. 
Titurel, Amfortas apja, a láthatatlan, meghalni képte-
len agg rendalapító az I. felvonás egyik jelenetében 
fejezi ki a világnak ezt a fenségesen valóban Ibsenre 
emlékeztetően ábrázolt elmeszesedését (Thomas 
Mann: Ibsen és Wagner), azt a stádiumot tehát, 
amelyikben a Parsifal játszódik. Mintha csak a nietz-
schei gondolatot imitálná: „és nagy szomorúságot 
láték az emberekre borulni. A legjobbak belefáradó-
nak munkáikba. Tanítás terjede el, hit futa mellette: 
»minden üres, minden mindegy, minden volt!« Igaz, 
hogy arattunk: de miért üszkösödött és barnult meg 
minden élet? A gonosz holdból mi hullott le a múlt 
éjszaka? Hiábavaló minden munka, borunk méreg-
gé lőn, gonosz pillantás perzselé el földjeinket és 
szíveinket. Megannyian kiszáradónk; s ha tű  hull 
reánk, hamuhoz hasonlóan porladunk szét. — igen, 
még a tüzet is kifárasztanók. Minden kutunk kiapadt, 
a tenger is hátrált. Minden föld ragadni akar, de a 
mélység nem akar nyelni. »Oh, hol van a tenger, 

melyben megfulladhatnánk«: így hangzik panaszunk 
sekély mocsarak fölött. Bizony annyira elfáradtunk, 
hogy meg sem tudunk halni, ímé virrasztunk és 
tovább élünk sírboltokban!"  (lm-ígyen szó/a Zara-
thustra) 

• 
Wagner zenedrámai útja az iménti összefüggés elle-
nére is gyökeresen különbözik a bécsi mesterét ő l. 
Mozart operavilágában a személyes sorsok drámai 
kibontakoztatása egyúttal szervesen, világelvek ki-
nyilatkoztatása: a kett ő  együttes formálása magának 
a humanitás-ideológiának az evidenciáját, bár konf-
liktusokon keresztül érvényesül ő  természetességét 
sugallja. Wagner pillanatában viszont mintegy betel-
jesül az, amit Beethoven Fideliója tett explicitté: 
véglegesen elvesztett és megsz űnt a világ szerves-
ségét hirdető  együttformálás lehetősége. Wagner 
azonban hallatlan színpadi, drámai tehetségt ő l intve 
a fordított, „schilleri" megoldást sem vállalja, mely, a 
mozartival ellentétben, a világelvek dramatizálását 
emberi sorsokon és viszonylatokon keresztül mint-
egy demonstrálja, az el őbbibő l vezetve le az utóbbit. 
Hanem harmadik útként: sorsok és világelvek eg'ütt-
formálhatatlanságát teszi meg világdrámája, zene-
drámai víziója alapjává. Wagner az „íme, itt állunk" 
adottságból, realisztikus, illúziótlan szituációjából in-
dít. Sokkal józanabbul, mint hinnénk és hisszük; ez 
azonban már a Wagner-legenda és a Wagner-félre-
értéstörténet kérdésébe vág, amir ő l nem lehet most 
néhány mondatban szólni. A Tetralógiában például 
vakmerő  naturalizmussal kísérli meg bevonni az áb-
rázolhatóság körébe — akárcsak a 19. század nagy 
regényírói — a fetisisztikus, a brutálisan „rút", dologi 
világot, a masszívan fennállót (a nibelungok földalatti 
világa, „nagyüzemi" termelése, a világtörvények, a 
szerződések stb.). Nem szublimálja, nem poetizálja, 
mint ahogy a német romantikus esztétika el ő írná, de 
nem is teszi zárójelbe, tehát nem úgy tagadja ezt a 
fennállót, hogy az ábrázolás szempontjából nem-lé-
tezőnek deklarálja, mint nagy kortársa, Dosztojevszkij. 
Wagner, ebben a tekintetben Goethe útját járva: 
nyakára hág a valóságnak, annak, ami olyan, ami-
lyen. Ráadásul éppen a „fantasztikus", az „irreális" 
opera-m űfajon belül hajtja végre ezt a vakmer ő  le-
pést! A megvalósulás lehetetlenségének jóval na-
gyobb esélyével, mint el ődei. Hiszen Wagner zene-
drámájában ily módon mindig a személyes sorsok, 
a hagyományos dramatis personae válnak proble-
matikussá. Méghozzá valamilyen preformáltság ré-
vén. Ez nem a köznyelvi értelemben vett, konszen-
zus teremtette pre-forma, hanem azt csak imitáló és 
csak egy életm űvön belül kialakítható „köznyelv", 
individuális kozmosz, illetve személyes mitológia 
(a köznyelvet imitáló individuális alkotás minden 
jelentős újkori stílus, egyéni teljesítmény alapja). Ez 
az individuális „köznyelv" veheti ugyan patternjeit, 
preformáit emlékezetszerűen az elvesztett konszen-
zus világából: a mondából, a legendából, a mítosz-
ból, formavilága mégis egyedül, individuálisan az ő  
hasonlíthatatlan nyelve marad. S őt, ez a folytathatat-
lan és megoszthatatlan originalitás paradox módon 
éppen a köznyelviség szimulálásának, a nagy stí-
lusnak az előfeltétele. Az így keletkező  nagy stílus, 
mely „úgy tesz", mintha konszenzuális volna, valójá-
ban paradox hatást ér el: a zártsága, homogenitása 
és egység-sugallata révén a keveseké, a beavatotta-
ké, nem pedig „mindenkit egyesítő", közösségte- 108 



remtő  közmegegyezéses lesz. Az esztétikum újkori 
történetének talán legnagyobb feszültsége ez: az ön-
tudatlan kultúrkritikai intenció ( mely a m űalkotást 
egy elveszett aranykor titkos jegyében hozza létre, 
szándék szerint mintegy kivonva a m űvészi tárgyat e 
kultúra érvénye alól) és ugyanennek a kultúrának az 
elfogadása mint szintén öntudatlan eredmény között. 

Wagnernél e kívülrő l, a régmúltból vett, stilizáltan 
köznyelvi pre-formák: a mítosz és a legenda. Nos, 
ezek a pre-formák itt világelvek mint dologi hatalmak 
formájában jelennek meg. Velük szemben állnak az 
emberi sorsok, és ez a szembenállás, különválás re-
mén'telenül feloldhatatlan, legalábbis a wagneri ze-
nedráma történetfilozófiai alaphelyzetében, alapállá-
sában. Mert m űveinek valóságos főszereplő i: a pre-
formált „anyag", „dolog" és az emberi sorsok. Ezek 
kétféle módon csapnak össze. Az egyik az áttörés 
módja, amely a Tetralógiában követhető  nyomon. 
A mitikus történelem mozdíthatatlan törvények szab-
ta logikáján, fetisisztikus adottságain mindenütt ke-
resztül tör, áthatol végül az ezekhez képest esély-
telenebb emberi. Ez az áttörés maga a Ring drá-
mája. a Rheingoldban kifosztott-megcsúfolt alakja, 
Fasold szerelme Freia iránt, Loge kétségbeesett, 
kettős kötés ű  cinizmusa, az istenek hirtelen „meg-
öregedése" a 2. jelenetben, Mime szenvedése (3. je-
lenet), Wotan tusája a gy ű rűért (4. jelenet), s az 
egész Siegmund-Sieglinde páros emfatikus szerel-
me, egyszer űsége, földi mivolta, valamint a Wotan-
Fricka—Brünnhilde párharc, végül a ii. felvonásban a 
Brünnhilde—siegmund párbeszéd. A Siegfriedben 
Mime és Siegfried párharca az I. felvonásban, Wotan 
detronizálása mint bukás és gy őzelem paradox pil-
lanata a III. felvonásban, végül a Siegfriéd—Brünnhil-
de jelenet helyenként trisztános izzása, mid őn a 
Trisztán II. felvonásának kettőséhez hasonlóan ze-
neileg és szövegszer űen egyaránt feltűnik Erósz és 
Thanatosz közelségének: a megsemmisítő , kaotikus 
közvetlenségnek a varázslata. A Die Götterdámme-
runkban voltaképpen mindvégig az áttörés pillana-
tában vagyunk, miközben e záródarab idejére végleg 
és fojtogatóan fölénybe kerülnek a Tetralógia vas-
törvényei, ahol a mítosz, az emlékezet mint megkö-
tés a hősök börtönévé válik. Egyszerre szólal meg 
a lehető  legdologiasabb és a lehet ő  legszemélye-
sebb emberi konfliktusa. 

Az áttörés színpada maga a Tetralógia, de tulaj- 
donképpen mindvégig jellemzi a wagneri oeuvre-t, 
méghozzá mindig tragikus formában (kivéve a Par- 
sifatt és a Die Meistersinger von Nürnberget): a Hol- 
landi és Senta, Erzsébet és Wolfram, Lohengrin és 
Elza, Ortrud és Tellramund viszonyaiban. A tisztán 
emberinek: a közvetlenségnek mint pusztítónak és 
mint halálhozónak (vesd össze: Erósz és Thanatosz 
Wagner m űvészetében) kiemelkedő  alkotása a Trisz- 
tán és Izolda. Az áttörés színpada itt a legszöve- 
vényesebb, noha zenedramaturgiai értelemben talán 
a legpuritánabb m űvével állunk szemben. Az „ab- 
szolút" szerelem drámája egyben a közvetlenség, az 
ösztönörvény megkérd őjelezésének, olykor a szeret- 
ni képtelenségnek a drámájává változik át, és a 
Trisztán esetében éppen a kérdőjeles pillanatokban 
— mint pl. Brangáe II. felvonásbeli kétszeri figyel- 
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lógjában — következik be az áttörés, szemben a Lie-
bestod misztikájával. 

A szublimálás színpada az a másik mód, amelyben a 
mitikus pre-formák mint dologi hatalmak és az embe-
ri, egyszeri sorsok összecsapnak. Míg az el őbbiben 
a stilizált pre-formák individuális széttörése felé mo-
zog a dráma, addig itt, a Meistersinger és a Parsifal 
esetében az emberi sorsoknak pre-formákká, mí-
tosszá, legendává, példázattá szublimálása, objektív 
túlemelése megy végbe. A személyes emberi 
(Sachs, Amfortas, Kundry) a lemondás, a túlemel-
kedés, a test és a lélek szenvedése, az értelem és 
a szenvedély konfliktusa, s végül a késedelem és a 
fölismerés (Parsifal alakjában), nos, mindez maga 
marad mint egyetlen objektivitás. A wagneri élet-
m űben tehát személyes sors és mítosz, ama külön-
válók összecsapása azt jelenti, hogy a tiszta indivi-
dualitás próbára tétetik, mondhatni embertelen és 
nem embernek való módon, és ebben a próbában 
megszűnik evidencia lenni. Nem hordozhatja többé 
a világelvek teljességét, nem lehet azonos többé 
a mítoszok köznyelvével, s őt szemben áll ezekkel, 
részükrő l fenyegetett, mivel dologi hatalomként je-
lennek meg vele szemben. Ebben a világban, mely-
ben a mítosz és a szabad individualitás szemben áll 
egymással (s ez egyúttal a formálás gyötrelme is), és 
amelyben egyszerre kel/ választani a mitikus forma 
adottságait és az individuum próbatételét, ott nincs 
és nem lehet egyértelm ű , primér helye a tisztán em-
beri viszonylatoknak. Ahol pedig „eredeti" „abszolút" 
tisztaságban jelennek meg e viszonyok (Trisztán és 
Izolda), ott talányosan pusztítóvá válnak. Am Wag-
ner mégis megkísérli, hogy minden illúzió nélkül, és 
a Trisztán halálos megoldása, válasza helyén mégis 
formaprincípiummá tegye ezt a végs ő , válasz nélküli 
emberit. A szublimálás színpada által. Ez a Parsifal 
tere és ideje. 

• 
A Parsifalnak az életm ű  többi darabjától való viszony-
lagos elkülönülése abból áll, hogy Wagner itt más-
képpen kezeli a mítoszt, mint korábban. Az alap-
anyag ritkásabb, kopárabb, és éppen ezért addig jut 
el a köznyelv imitálásában, hogy szinte effektívnek, 
megszenteltnek érezzük azt, ami lejátszódik. Annyi-
ra erősek a sémák, az alapgesztusok, az alaphelyze-
tek, a mitikus, sőt a teológiai patternek (és ezeknek 
megfelelően a zenei „makámok"), hogy minden „je-
len van". Az alapséma: a b ű ntő l szenvedő  beavatot-
tak, a Grál-lovagok világába, akik a szenvedés titkát, 
a grált ő rzik, elérkezik majd a „nini Tor", aki éppen 
nem-tudása által váltja meg őket.' Ehhez azonban 
próbán kell keresztülmennie: a kett ős életű  Kundry 
varázsát megtörve, őt magát is megváltja a b űntudat 
és a csábítás ellenállhatatlan skizisét ő l. Ez a séma 
azonban mindvégig csak átformálva, szinte felborít-
va mutatkozik meg. A Parsifal egyetlen ponton sincs 
a legenda, a megváltás szükségszerűsége felől 
komponálva. Nincs eleve adva a „jó vég". A legen-
dabeli megváltás eljövetele ugyanakkor persze egy 
pillanatig sem kétséges a szüzsé szintjén, viszont 
mélyebben, a formakoncepció szintjén már-már 
hangsúly nélküli. Mintegy ráadásként hat a szenve-
dés végtelenül kimélyített ábrázolása mellett. Nincs 
végleges paruzia: ez maga is stádium, újrakezdés 
előtt. Hogyan lehetséges mindez? Két problémát kell 
érinteni, hogy valamennyire világosan lássunk, az 



egyik a főszereplő , a másik az Amfortas—Kundry pá-
ros problémája. A megváltás mint végpont egyaránt 
magán viseli az isteni terv, illetve a hangsúly-nélküli-
ség, a befejezést ő l való megfosztottság jegyeit. A. 
beteljesítésre kiválasztott, ám e kiválasztás helyes-
ségét eleve még nem biztosító „reine Tor"-nak az 
útja egyáltalán nem garanciája valamilyen érték vagy 
lehetőség megvalósulásának. A Grál-lovagok világá-
nak értékei ugyanis az utolsó pillanatig incognito 
mutatkoznak. Eleve nem bolygatott, elrendelt, miszti-
kus értékek ezek, amelyekr ő l nincs beszéd. Amikor 
felszakad a Grál titka, amikor a drámai folyamat 
mint a kehely tartalma kilép az incognitóból, akkor az 
mutatkozik meg, ami elvileg ellenpontozva kiegészí-
ti, rombolva teremti a megváltás aktusát. És ez nem 
más, mint a szenvedés, illetve a szenvedés puszta 
enyhítése, ama lesegítés, levétel a keresztr ő l. 

A főszerepl ő  nem saját, individuális útjának betelje-
sítője, hanem végrehajtója, szolgálója egy egyete-
mes küldetésnek, egy névtelen megbízatásnak. Par-
sifal a késedelem, a mulasztás támasztotta bűntudat 
és lelkiismeret szentje. A késedelem abban a pilla-
natban tudatosodik, amikor Kundry a legdémonibb 
módon kísérti meg a balgát: úgy szólítja meg, aho-
gyan csak anyja nevezte egykor — Parsifalnak. Ez a 
megnevezés egyben újjászületés is az „anyai" hang 
révén: a fiú rájön, hogy hívják, és hogy — hívják. 
Ő  az. Nem véletlen tehát, hogy ez a pillanat maga az 
abszolút közvetlenség Erósz uralta pillanata, trisz-
táni hely a m űben, amelyben valóban úgy tör fel 
emlékezés, szerelmi sóvárgás és tudattalan tartal-
mak tudatosodása, átfordulása, hogy mindez nem 
egészen a személy sajátja, hanem mintegy meg-
szállja őt a küldetése, szinte összerántja őt az, amit 
végre kell hajtania. A feladat és a személy meg-
születése egybeesik ama felkiáltásban: „Amfortas! Die 
Wunde!" (Elgondolkodtató, hogy Amfortas nevében 
ott bujkál az edény — amphora — jelentése is, mintegy 
a szenvedés edénye ő , aki neve által valójában a ke-
hely legméltóbb ő rzője, bűnössége ellenére; elgon-
dolkodtató továbbá, hogy Amfortas neve után a seb 
szó következik, amelynek azonos a töve a csoda —
Wunder — szóval. (Wagner egyébként a szöveg 
könyvben többször is a nyelv mélyértelm ű  végső  
kihasználására törekszik, és minden lehetséges he-
lyen él a prozódia szabta lehet őségekkel, gondoljunk 
Pl. a Bekenntnis—Erkenntnis szavakkal való „mani-
pulációira".) 

Parsifal útjának állomása ez, amely nem egy „világ-
bíró" személy stációja, hanem a szenvedés fokoza-
taival való azonosulásé. És a szenvedéshez képest 
ez az azonosulás, ez a „passzív nevel ődés" mindig 
eleve —elkésett. Nem Parsifal, az ember, hanem a 
világegyetembő l részesülő  személy az, aki eleve: 
mulaszt. A világ múlik ebben a m űben, a szenvedés 
jelen idejéhez képest. Parsifal nem-tudása itt egy-
szerre feltétele annak, hogy a Monsalvat lakóinak meg-
váltója legyen, és ugyanakkor ez a feltétel maga a 
mulasztás, a késedelem. Parsifal felszakadó jajkiál-
tása a kezdett ő l: megkésett, mely csak utána, a 
szenvedés „után" hangozhat föl, soha sem jöhet 
időben. Az út eredetileg preformált-mitikus célja an-
nak bejárása közben változik át, megváltásból 
Kundry és Amfortas gyötrelméhez való alászállássá. 
Ezen a ponton Wagner, nyilván ösztönösen, ahhoz a 
teológiai állásponthoz áll közel, amelyik a kereszt-
halál aktusában (az „és alászáll a poklokra" több na-
pos ideje világidőben mérve: végtelen senkiföldje, 

végtelen múlás), nem pedig Krisztus születésében, 
illetve föltámadásában látja a megváltás tényét. A 
névtelen megbízatás, mely mintegy megszállja Par-
sifalt Kundry és Amfortas individualitáson messze 
túli, egyetemes emberi kiáltásaitól, extatikus enyhü-
let-sóvárgásaitól kap személyes nevet: Parsifalt 
mintegy teremti, szüli ekét alak, és egyikük Kundry, 
akinek nevében egyébként a hír, a tudomás, a hírho-
zatal (Kunde) lappang (hiszen ez a. mindig jelenlev ő  
alak: hírmondó, hírnök), szinte újrakeresztéli, elne-
vezi a fiút a II. felvonás megszólítás-jelenetében. 
Egyúttal megfordítja, rendbe rakja a nevet, a sze-
mélyt: Falparisból Parsifallá. Közismert, hogy Wag-
nernél a névadás, a megnevezés, az álnév, a név-
kifordítás, a névcsere mint az eredettel kapcsolatos 
homály, az önismereti zavar és a hontalanság kife-
jezője, mindig jelentőséggel telített:.Falparsi, Tantris, 
a „névtelen" Lohengrin stb.. 

Így tehát egyetlen érték marad érvényes és haté-
kony, a kegyelem, ami ezúttal a szenvedésnek csu-
pán az enyhítése. A szenvedés és az egyszeri ke-
gyelem (mint pillanatnyi pihenő) közvetlenül, minden 
ponton átjárja, megeleveníti, átforrósítja a Grál-legen-
da világát az említett légies, ritkás, „monoton" „hegyi 
zenét". A szenvedés és a kegyelem emfatikus kifeje-
zése éppen a kopár eszköztelenség által válik lehet-
ségessé. Mindez egyben mindvégig szublimálja, de 
nem szünteti meg a személyes drámát: más dimen-
zióba helyezi, mint eddig. A kegyelem nem más a 
Parsifalban, mint a szenvedés öntudatának a meg-
szólalása, felhangzása. Ez az öntudat — késedelem-
tudat. Rezignált enyhülethez vezet, profánul azt le-
hetne mondani, hogy az euthanázia ígéretét árasztja 
magából ez a m ű . Amikor a megváltó pillanat, a seb 
befedése a gerellyel a III ,  felvonásban bekövetkezik, 
akkor közelebb állunk a jó halálhoz, mint a Trium-
phushoz. Még mindig Parsifal alakjánál maradva: 
Wagner m űveiben visszatérő  vonás, hogy a valóság 
egy „világbíró" akarnok tragikus önmegismerésé-
ben, elkésett fölismeréseiben jelenik meg. Ennek 
végpontján katasztrófa áll, Tannháusernél, Loheng-
rinnél, Siegfriednél, Trisztánnál. A wagneri „tenor" 
ismétlődő , kettős jellegzetessége, hogy miközben a 
naiv közvetlenség mint a rideg, „természeti" világ 
megváltásának egyedül lehetséges föltétele fölma-
gasztosul, ugyanakkor éppen ez a közvetlenség, 
nem-tudás teszi lehetetlenné a megváltást, az átok 
föloldását, a tiszta emberi kiragadását az elromlott 
világból. A naivitás: a megváltás ígéretéből és fel-
tételéből átváltozó bűnösség. A Wagner-tenorok 
pusztulása mindig Wagner kritikája is, halálos ítélete 
felettük, bármilyen gyászinduló és apoteózis hangzik 
is föl végül. A Parsifalban ezt az utat nem járja 
végig újra a főszerepl ő . Az elbukás e m ű  valóságá-
ban százszor befejezett, tudott, elmúlt vagy csupán 
jelzett, elbeszélt tragédia, ezért a tragédia szemé-
lyes akcentusát nyomatékosan elveti, helyébe lép a 
lemondás, a rezignáció, a késedelem. 

A lemondás felő l indul a „hangsúlytalan" megváltás 
felé. Amikor tehát a végső  szabadulás lehetetlen-
sége az abszolút bizonyosság, ugyanakkor a szen-
vedés és az enyhület sóvárgása a legintenzívebb, 
akkor utoljára, távozóban, summázva mégis a meg 
nem valósult értékek kétségbeesett fölmutatásának 
az állapotába juthatunk. A „még egyszer" nem effek-
tív, légritka atmoszférája ez. A távozóban fölmuta-
tott, a Parsifal által megváltott világ eleve a késede-
lem, az „utoljára" állapotában van. Parsifal tehát ké- 110 



ső i utóda a wagneri tenorh ősöknek, de nem egyenes 
leszármazottja. Ó anélkül, hogy b űnbe esnék, egy 
metafizikai késedelem megtestesít ő je — s így talán: 
mártírja — lesz. A kés ő iség és a késedelem összevo-
nása a stílus és a világkép szempontjából egyaránt 
jogosultnak látszik itt. És még egy szempontból: 
Wagner utolsó m űvérő l van szó, amelyben magát, 
életm űvét, személyiségét is mintegy megkésetten 
„megváltva": hatalmasat vezekel és b űnbánatot mu-
tat. 

A Parsifalban a személyes katasztrófa, illetve a mitikus 
megváltás helyére az a metafizikai, egyetemes elég-
telenség kerül, ami a messianisztikus rezignáció 
(Gurnemanz), a messianisztikus és extatikus fájda-
lom (Amfortas), és az erotikus csodavárás (Kundry) 
hihetetlenül bonyolult szövedékébő l fonódik: egysze-
ri, feloldhatatlan emberi szenvedéssé. Ebben a szö-
vedékben szinte becketti módon eggyé válik ez a két 
gondolat: „tudom, hogy nem jöhet el" és „bármikor 
eljöhet". A „bármikor" azonban mindig, eleve a kése-
delem ideje, ami pedig akkor történik, az csupán 
egyszeri enyhület, pihen ő . 

• 
A késő iség mindvégig ott lappang az életm űben mint 
ami Zeitbild maga is; Wotan és Marke, Wolfram és 
Sachs lemondásában, az utóbbinál az Entsagung 
goethei hangsúlyait sem nélkülözve. A kés ő iség 
azonban csak a Parsifalban változik megkésettség 
gé. A Parsifalban maga a forma is a lemondást 
hordozza, a redukciót. Hangzásban, motivikában, 
anyagban az ökonómikus gazdálkodást és a puritán 
formálást teremti meg. De tudjuk ugyanakkor, hogy 
ebben az utolsó m űben halálos közelségbe kerül 
egymáshoz megszentelt monotónia és gyötrelmes 
extázis, diatónia és kromatika, ez utóbbi méghozzá 
olyan intenzitással, hogy a Trisztánt is felülmúlja. 
Mert az elkésettség, a lemondás, a redukció, az eny-
hület mint végső  érték voltaképpen a lázas transz-
cendencia-vágytól, a már-már erotikus vallási emfá-
zistól látszólag megfosztva válik ilyen kopárrá, légi-
essé, „jó halál"-közelivé. Valójában ez a megfosz-
tottság látszólagos, hiszen a Monsalvat zenéjét is 
teljes egészében Kundry és Amfortas lázas, sebzett 
dallamossága, a szeretni és feloldódni tudás vágya, 
ső t Klingsor zenéje járja át. Ám semmiképpen sem 
maga a feloldódás, maga a szeretet. Mint ahogy a 
transzcendenciának sem a jelenléte, hanem a távol-
sága. Az elhagyatottak színpada ez. Szent Ágoston 
nevezi Libido Sentiendinek azt a vágyat, mely nem a 
jelenlét, hanem a szomjúság által oly erőteljes, mint 
amilyen. Ennek az állapotnak és életérzésnek a mo-
dern genezise a 18. századi szentimentalizmus 
(mely az énesség tiszta áttörése a m űvészetben), 
mely azután végigkíséri a 19. századot, és új értel-
mezést nyer a század második felében, Baudelaire-
nél, Flaubert-nél, Wagnernél, Dosztojevszkijnél. 
Őket, a későieket említem, és nem a romantikuso-
kat, akiknél mindez még teljesen nyíltan, identikusan 
jelentkezik: „Das Herz ist satt — Die Welt is leer", 
mondja Novalis a Hymnen an die Nacht, Sehnsucht 
nach dim Tide c. darabjában. Az említett késő iek 
viszont mintha, elmerülvén ebben a konfliktusban, 
éppen a túllendülés útjait is keresnék, mindent, ami 
személyen túl ő rzi az ember lehetőségeit. Wagner itt, 

111 a Parsifalban kapcsolódik hozzájuk. 

Ez a szenvedésben szeretni nem tudó, az elhagya-
tottságban felkiáltó, mindig a messzire, a megvaló 
síthatatlanra függesztett test- és lélekhelyzet ű zi 
Amfortast és Kundryt, a legmélyebb énességben 
szenvedőket oda, arra a végtelen határra, ami élet 
és halál között húzódik, és magánynak vagy kiürü 
lésnek neveztetik. AKrisztus-történetnek ezt a for-
dulópontját a teológia khinózisznak, Krisztus kiüre-
sedésének hívja; „Eli, Éli Iámmá sábáktáni...... Krisz-
tus legmélyebb — „énes" —szenvedése is így leg-
mélyebb azonosulása emberi mivoltunkkal (talán ez 
volna a megváltó pillanat?), az ő  hét mondatának 
egyike. Ez a pillanat, amikor hiányzik a megváltás a 
megváltónak. Erlösung dim Erlöser, ahogyan a  Par-
sifalban mondják. A megváltás akkor következhet be 
egyáltalán, amikor Ő  nélkülözi azt. Amikor „elhagyat-
nak mindenek", akkor „én" hagyom el „ őket". Ami-
kor „ ők" nem szeretnek többé, „én" nem szeretek 
többé. Engem túlélésük az én halálom, mert magam-
ra hagynak. Nem lehetnek velem ott. ez a halál. 

A Libido Sentiendi azért énesség, mert a lehetetlen-
nek a követelése, annak a pillanatnak a vágyott föl-
idézése, ami nem létezik, az abszolút közvetlensé-
gé, Erósz anyagállapotáé: legmélyebb ösztönössé-
günk és humanitástitkunk: a szeretet. Ez a megvaló-
síthatatlan rejtély a legmélyebb szenvedése Amfor-
tasnak és Kundrynak, létezés és pusztulás határán, 
állandó közel-távolban, áldozati testükön begyógyít-
hatatlan sebekkel. Áldozati, amennyiben oda vannak 
vetve bűnüknek. Erószhoz f űzi őket ez, amelynek 
abszolút közvetlensége a magányos, „üres" pilla-
naté, nem a létezésé: ennek a hajszolása ugyanak-
kor mindig rejtett, névtelen transzcendencia-kere-
sés, a b űn Istenre pillantása, aPilinszky-költészet 
„gyilkosainak" tisztasága; Kundry és Amfortas által 
mint „szülők" által mélyül el maga a Parsifal-alak is, 
aki nélkülük nem lenne az, akit megszáll a feladat és 
túllendít önmagán. „Egy ember,  mint a többi 
mondják a m űben, tehát nem rendkívüli, nem kivá-
lasztott. 
A Parsifal Istentő l elhagyott színpadának legmélyén 
csak a sírás van. 

Az I. és a III. felvonásban a legmélyebb regiszterben 
hangzik föl a templomi harangzúgás. Ennek lép ő , 
súlyos ritmusa nem más, mint a szenvedéstörténet-
nek, a kálváriastációk egymásra következésének 
vonuló alapritmusa. Kálváriát mondok, mivel a Parsi-
falban Amfortas bizonyos mértékig egy 19. századi 
„bukott" Jézus, a zenedráma istentisztelete pedig a 
csonka mise. A harangzúgás közben a templomba 
vonuló Grál-lovagok csüggedt indulóra lépkednek. 
Ez a csüggedt induló a kopár transzcendencia áhí-
tatától, a várakozás és a tehetetlenség monoton lük 
tetésétő l nyeri erejét, továbbá a tradicionális opera 
(Tannháuser, Lohengrin) „bevonulási indulóinak", 
ünnepi reprezentációinak szinte ironikus visszaidé-
zésétő l. Legvégül pedig ott halljuk, valószín ű tlen 
távolból, rejtett „függönyök mögül" az elfelejtett, az 
elfojtott Beethoven-gyászindulók és lassúk fájdalmát 
is, ami viszont szociológiailag rekonkretizálja és tör-
ténetfilozófiailag újra fölismerhet ővé teszi a harang-
zúgást és az indulót, a Parsifal egész kor- és 
kultúrkritikáiát. 
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A Parsifalban az áttörés színpada helyett tehát a 
szublimálás színpada születik meg. A megváltás 
puszta lejátszása passióvá alakul át, és e passió 
marad, redukálódik örökké megkésett, bár effektív 
eljövetellé. A megváltás „lebonyolítása", dramatur-
giai levezetése (vesd össze: euthanázia) csak a le-
genda szintjén lehetne még érvényes, akár egy gyó-
gyító m űvelet, vagy orvosi beavatkozás, valójában 
azonban egyhületté, egyszeri-objektív aktussá lan-
kad. Enyhül? A mítoszon, a fetisisztikus rétegeken 
heroikusan áttörő , a Wagnert korábban jellemz ő  sze-
mélyes dráma feloldódik és elnémul itt, hogy valami 
eddig sohasem volt, hihetetlen izzású szubjektivi-
táshoz, a szenvedő  egyetemességhez, feloldott, in-
dividuum feletti személyességhez találjon utat. A 
szenvedés és öntudata, reflexiója: a kegyelem vélet-
lenszerű , ám mindenben levő : mindenek fölötti ob-
jektivitása az, amibe minden fölszívódik itt. Ez azon-
ban nem a jó vég kegyelme, hanem pihen ő  csu-
pán — vándorúton. 
A megváltástörténet mint pre-forma és mint megkö- 
vesült legenda, éppenséggel előfeltétele a megvált- 
hatatlan, pusztán enyhülni képes szenved ő  szubjek- 

tivitás megformálásának. Így kapcsolódik össze a 
formálás pillanatára ama kett ő , a személyes dráma 
és a világelvek, anélkül, hogy egyik a másikból kö-
vetkezne. Ez az összekapcsolás az életm űvön belül 
is csak a Meistersingerrel mérhető  teljesítmény. 
Ugyanakkor ez a m ű  egyben Wagner facies hippoc-
raticája is, amelyen a csend jelenik meg, ama hall-
gatás, amely a következ ő  század nagy m űveiben ott 
lappang, s amely olyannyira profétikussá teszi a Par-
sifalt. Ez a hallgatás egy megválaszolhatatlan kér-
déssel szemben van: ha a Wagner-forma egyik titka 
hermeneutikus formájú, hiszen valami el őzetes tu-
dás a megismerend ő rő l (mint minden nagy m űvé-
szetben) 2 , ha tehát ebben a m űben mindenki seb-
ző  és sebzett, mindenki elkésett, mindenki b űnös és 
szenvedő , akkor érvényesnek kell lennie annak a 
mondatnak, hogy a megváltó is megváltandó: Erlö-
sung dem Erlöser. De ki, hová és mikor száll majd 
alá Parsifalért? 

(1972., 1977., 1981.) 
JEGYZETEK: 

' A ió hír róla elóbb van, mint ő  maga: előzetesen tudunk a megismerendő  eljövendő rő l. 
2 És ha tudomásunk van тáг  a majdan eljövendő rő l. 



interjú 
utasi 
Csabával 

Mennyiben lehet objektív a kritika? 

Bármilyen erős is időnként az objketivitás kívánalma, nem hiszem, hogy ez vala-
hova is vezethet. Az ember egy egész világot cipel, hordoz magával a gyermekko-
rától kezdve, úgyhogy nem mozoghat valamiféle „objektív" szférákban. Más kér-
dés, hogy ha egykicsit is ad magára, akkor természetszer ű leg nem fog erő l 
a m ű rő l így írni, arról pedig amúgy Ez természetes, de amit leír, az nem objektív. 

Bosnyák István nemzedéki kritikusnak tartja, Önnek viszont fenntartásai vannak 
ezzel a kifejezéssel kapcsolatban. Melyek ezek a fenntartások? 

Nagyjából a következ őképp áll a dolog. Részben nemzedéki kritikusnak tartom 
magam, hiszen a Symposion volt az, amelyhez egészen fiatalon csatlakoztam. Az 
megint más kérdés, hogy miért is csatlakoztam, hogyan. A Symposion kezdetben 
nem olyan m űhely volt, ahol az akkori ízlésem prezentálható lett volna. Nagyfokú 
elégedetlenséggel érkeztem ide a Magyar Tanszékre, megvolt bennem az igény, 
hogy a vajdasági magyar irodalommal valamit kellene csinálni, hogy nem jól men-
nek a dolgok, hogy túl talajszinti, túl állóvíz-jelleg ű  ez az irodalom. Magatartásom 
azonban még korántsem kristályosodott ki. Befelé él ő , titkos lázadó voltam, ennek 
ellenére csatlakozhattam, mert kezdetben a Symposiont is hasonló elégedetlen-
ség f űtötte. Találkoznunk lehetett tehát, és természetszer ű , hogy az első  perió-
dusban egymásra hatva alakultunk, és alakítottuk ki azt a bizonyos — nevezzük 
így — nemzedéki magatartást. Bár ez id ővel módosult, megoszlott, a nemzedéki 
vonatkozásokat soha meg nem tagadtam, ma se tagadom őket. Logikusnak tar-
tom viszont, hogy az ember bizonyos harcok megvívása után egyszer csak eljut 
oda, hogy már a maga világában mozog, a maga eszményeit próbálja követni, 
mindennem ű  külső leg létező  kívánalmaktól függetlenül. Annyiban nem tartom 
tehát nemzedéki kritikusnak magam, hogy már régóta a magam világát próbálom 
építeni, úgy, ahogy tudom, a legjobb belátásom szerint. 

Voltak olyan el őítéletei, amelyekkel leszámolt azóta, amikor még inkább nemze 
déki kritikus volt? 

Nem annyira el ő ítéleteim voltak, hanem inkább illúzióim. Olyan illúziók, többé-
kevésbé az egész nemzedék át volt itatva ezekkel, hogy a vajdasági magyar iro-
dalmat meg lehet váltani, hogy állandó munkával jóval magasabb szintre lehet 
emelni. Ilyen illúzióim voltak, de aztán kés őbb rájöttem, hogy nem olyan könny ű  
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A Híd irodalmi díj bíráló 
bizottsága (Bognár An-
tal, Fehér Ferenc, Ge-
rold László elnök, Ko-
peczky László és 
Thomka Beáta) már-
cius 11-e ülésén egy-
hangú döntéssel az 
1982. évi Híd-díjat Uta-
si Csabának ítélte oda 
Vonulni ha illőn cím ű  
kötetéért. Utasi Csaba 
í rásai lényegesen hoz-
zájárulnak irodalmi gon-
dolkodásunk és ön-
ismeretünk elmélyíté-
séhez. Kötetének ki-
emelkedő  értékei: elem-
ző  módszere, szilárd 
mércéken alapuló ér-
tékrendje, a szerz ő  kö-
vetkezetes kritikusi ma 
gatartása, bírálatainak 
nyelvi megformálása. 



Miért? 

Az induló irodalmár általában úgy képzeli, hogy az irodalomra a sz űkebb vagy 
tágabb társadalmi közösségnek szüksége van. Kés őbb rádöbben, hogy koránt 
sincs így. Pillanatnyilag úgy látom, hogy ezen a téren javulást nem is lehet várni. 
Az úgynevezett technikai fejl ődés irodalomellenes. Nemcsak arra gondolok, hogy 
a televízió és más technikai eszközök mennyi id őt rabolnak tő lünk, hanem arra is, 
hogy a felgyorsult élettempó mind távolabbra és távolabbra sodorja az irodalomtól 
az emberek többségét. Különben is, tévhit az, hogy az irodalmat a nagy tömegek 
be tudják fogadni. A m űvészet, bármilyen arisztokratikusan hangzik is, az emberi 
önteremtés olyan szférája, amely nem lehet milliók és milliók közkincsévé. Ezt 
sem láttam, láttuk be akkor. Azt hittük, ha az óvodában vagy még az óvodáskor 
előtt elkezdődne az intenzív m űvészetre-nevelés, akkor minden megoldódik. Mire 
az emberek elérik a feln őttkort, képtárlátogatók, versolvasók, regényolvasók és 
hangversenyhallgatók lesznek, holott nincs így és nem is lehet így.... 

Valószínűleg akkor hangsúlyozzák leginkább, hogy a művészetet a tömegek kö-
vetelik, a „nép" követeli, amikor legjobban manipulálnak vele, amikor olyan 
művészetet támogatnak, amely szigorúan bizonyos politikai célokat szolgál.. . 

Igen, ez feltétlenül így van. Amint a m űvészetet eszközzé nyomorítják valamely 
társadalomban, igen élesen merül föl a m űvészet és a nép relációja és az a rette-
netes kívánalom, hogy közéehetőnek kell lenni... 

... olyankor nincs szüksége a m űvésznek a művészetre, akkor ráfogják, hogy 
a népnek van rá szüksége... 

Persze, természetesen. 

1972-ben az Új Symposionban a következőket írta: az íróknak egy időszakban 
„frontáttörésük egyetlen lehetőségét a »tiszta irodalomban« kellett felismerniük. 
Választásuk az adott pillanatban talán helyes is volt, hisz lemondtak ugyan a TEL-
JESSÉG igényéről, de legalább munkájukban nem zaklatta őket tovább senki". 

Igen, emlékszem az írásra. 114 



Ezzel függne össze a mai költészet/ irány is? 

Nem tudom... Specifikus pillanata volt az a jugoszláviai magyar irodalomnak, ott 
az 50-es években. Jugoszláv szinten már lejátszódott a szocrealizmussal való 
leszámolás, nálunk azonban a dolgok természete és az inercia törvénye szerint ez 
a folyamat elhúzódott. Az irodalompolitikai pozíciókat jobbára olyan emberek tar-
tották még, akik titkon vagy nyíltan, burkoltan vagy leplezetlenül a szocrealizmus 
elveit vallották. Ők képezték az egyik er őközpontot, a másikat pedig a helyi színek 
elméletét követő  alkotók csoportja. Két f ő  erő  működött tehát, és a fellép ő  fiatalok, 
mivel egyik csoporttal sem akartak szorosabb közösséget vállalni, megindultak az 
úgynevezett „tiszta irodalom" útján. Csak minél távolabb a közéleti kérdésekt ő l, 
hogy újra helyet biztosíthassanak az esztétikai szépségeknek a vajdasági ég alatt. 
Ilyen értelemben gondoltam akkor a „tiszta irodalom" követ őire. Mai költészetün-
ket viszont nagyon nehéz lenne egyetlen terminussal megjelölni. Különféle ten-
denciák vannak most már jelen, sokkal bonyolultabb az összkép, mint volt akkor. 
Egyesek persze a „tiszta irodalmat" m űvelik ma is, de ez nem domináns. Irodal-
munk az elmúlt években válságba jutott, a lényeges kérdésekhez alig, vagy egy-
általán nem szólt hozzá, megint „irodalmat" produkált. Ez azonban más, ez csak 
hasonlít az akkori. szituációra, de nem azonos vele. 

Második könyvében két mottó szerepel. Az egyik Antiszthenésztől származik, és 
így szól: „Legyek bolond inkább, semmint megelégedett. " Utánanéztem a lexikon-
ban, hogy ki is volt Antiszthenész, ez áll róla: „a cinikus iskola megalapítója, 
Szókratészben főleg a gazdagság megvetését, a bajok türelmes elviselését, a jel-
lem függetlenségét, az önuralmat bámulta, de ezeket a tulajdonságokat annyira 
eltúlozta, hogy Platón joggal mondhatta róla: a gőgöd kabátod lyukaiból kandikál 
felém. " Onnek eszményképe Ant/szthenész? 

Nem, szó sincs róla. A könyvnek, mint említette is, két mottója van. Az egyik a ma- 
gam kis versikéje. Már megkérdezték t ő lem, hogy hát minek is ez a rossz vers ide. 
Mit válaszolhattam volna, nem vitatkozhatom arról, hogy jó-e vagy sem, nem is 
érzem magam költőnek, különben is más funkciót szántam annak a néhány sor- 
nak. A vers ugyanis egy kilátástalan és végs őkig reménytelen pillanatot rögzít. 
Ha az ember nem tanult meg illőn vonulni bizonyos irodalmi helyzetben, akkor ha- 
jítsa el a fegyverét, mondjon le összes régebbi ábrándjáról, és várja a teljes 

115 lezárulást, a halált. Ezt üzeni a vers, de rögtön utána ott az Antiszthenész-mottó, 



hogy mégse, nem szabad. Á két mottó tehát csak együtt alkot szerves egyseget. 
Аntiszthenésszel kapcsolatban azonban még valamit meg kell említenem: Nem az 
itt a lényeges, hogy Antiszthenész mondta, hanem hogy mit mondott. Azt hiszem, 
egy-egy irodalomban ott kezd ődnek a nagy bajok, amikor az írók a megelégedett-
séget választják, amikor a tágas utakon indulnak, amikor hagyják magukat vitetni 
az árral, amikor tehát nem vállalják a szembenézést, ami rengeteg ellenállásba 
ütközhet. Nem véletlen, hogy kevés az olyan kritikusunk, aki huzamos id őn át 
folytatni tudná az antiszthenészi értelemben vett munkásságot. Nem lehet. Kis-
ezer ellensége támad, akik nem tudják és nem is akarják belátni, hogy magaszto-
sabb eszmények és célkit űzések parancsára veszi el ő  ugyanazzal a szigorral az 
elébe kerülő  alkotásokat. Ha viszont a kritikus enged a nyomásnak, és lemond az 
antiszthenészi attitüdrő l, máris eltévedt ember. Megtömheti az újságok lapjait kü-
lönféle kis recenziókkal és kritikákkal, és mondhat kisezer bölcsességet, mindaz 
elúszik valahol. Elúszik, mert nincs mögötte az az erkölcsi töltés, hogy nemcsak 
írni kell hanem valamiért írni. Nem azért írni tehát, mert megjelent húsz könyv, 
és milyen jó, hogy húsz könyvr ő l írhatok. Nem, a kritikus feladata más. Az, hogy 
mindig nevükön nevezze a dolgokat. És ha ezt megteszi, sohasem lehet elégedett. 

József Attila mondta: „láttam a boldogságot én, lágy volt, szőke és másfél 
mázsa".. . 

Igen, az Eszméletben .. . 

Ez polgári szempontból kellemetlen, kényelmetlen életforma. Viszont ha mégis 
csinálják, akkor csak találnak benne valami kielégülést.. . 

Igen, polgári szempontból nagyon kellemetlen, hiszen kinek okozhatna örömet, ha 
egy-egy írásáért ferdén néznek rá, néha nem is köszönnek neki. Megesik az is... 
Valóban, ez borzasztó kellemetlen, ugyanakkor azonban ennek a ténykedés-
nek metafizikai dimenziója is van. Metafizikai annyiban, hogy az ember nem tudja, 
van-e értelme annak, amit csinál, nem is hagyatkozik a jöv őre, az a legnagyobb 
balgaság lenne, ugyanakkor azonban feltételezi, hogy mégiscsak feladatot telje-
sít, ha tisztességesen és végsőkig konzekvensen — amennyire már ember 
végsőkig konzekvens lehet— megpróblja az irodalom útját egyengetni. 

Tehát a kritikusi munka szükséglete is olyan bels ő  szükséglet, mint a költő  belső  
szűkséglete, hogy verset írjon? 

Nem, nem olyan. Ha ezen az ösvényen indulnánk, nagyon gyorsan ahhoz a kaján 
konstatációhoz jutnánk, amit éppen a hiúságukban megsértett alkotók szoktak a 
kritikus fejéhez vágni, tudniillik, hogy valójában minden kritikus elvetélt költ ő . 
A kritikusban is m űködik belső  kényszer, de nem az önkifejezés kényszere. A köl-
tőn átráng egy pillanat, és ezt a pillanatot megpróbálja versstruktúrává szervezni. 
A kritikusnál nem így van. Nem akkor ül le kritikát írni, ha ilyen vagy olyan érzések, 
gondolatok kerítik hatalmukba. Mindig is az egész irodalmat, egész szellemi életet 
tartja szem előtt, és egyetlen vezérl őcsillaga van, hogy minél magasabb rend ű , 
minél teljesebb érték ű  művekkel gazdagodjon az irodalom. Azzal is teljes mér-
tékben tisztában van persze, hogy nem ő  az, aki az irodalmi színvonalat emelheti. 
Mert á kritika másodlagos, mindenképp másodlagos m űfaj, még ha ott él is benne 
a remény, és enélkül nem lehetne dolgozni, hogy mégiscsak hozzájárul az igények 
parazsának ébrentartásához. Máskülönben a folyóiratok postaládává szürkülnek, 
a könyvkiadás esetlegessé válik, az egész irodalom visszafejl ődik. Megelégszik 
magával. Ragyogóak a mennyiségi mutatóink, fontos, hogy 50 vagy 60 költőnk 
meg írónk meg mindenünk van, minden nagyon jó, megy a kocsi... Pedig hát az 
emberben eredend ően ott él a vágy vagy akarat, hogy minél többet és minél jobbat. 

Az irodalomkritikusnak szerintem bizonyos szociálpszichológiai szakértelemmel 
is bírnia kell. Ön mondta az imént, hogy az erkölcsi szempontok is fontosak... 

Már olyan értelemben, hogy a kritikust nem az író, hanem a maga erkölcse ér-
dekli ... A szociálpszichológiai és egyéb szempontok minden kritikusnál más szere-
pet játszanak. Itt nálunk is, és nagyon jó, hogy így van. Egyes kritikusainkat, iro-
dalomtörténészeinket els ősorban az irodalom eszmei dimenziója érdekli. Mások 
mindenekelőtt az irodalmi tényekre összpontosítanak, begy űjtik, leltározzák azo-
kat, rokonvonósokat emelnek ki, paralelleket húznak meg. Megint mások a forma 
vizsgálatát teszik meg els ődlegešnek stb. A magam gyakorlatában megpróbálom 
minél komplexebbé tenni a kritikát. El őször is megkeresem azokat az elemeket, 
mozzanatokat, amelyek esztétikai érvényességet, hitelt biztosítanak — vagy nem 
biztosítanak — egy-egy m űnek. Amíg ezt a magam számára nem tisztáztam, addig 
nem indulok el, addig nem érdekel, hogy miféle eszmei, etikai vagy lélektani moz- 116 



zanatok s ű rűsödnek a szövegben. Persze nehéz így dolgozni, mert nincsenek 
csalhatatlan instrumentumaink. Nem mondhatom, hogy, íme, itt a pogácsaszag-
gatóm, evvel leborítom a m űvet, ha aláfér, akkor alkotás, ha nem, nem. Ilyen instru-
mentum nincs, de azért a több ezer éves irodalom kínál bizonyos támpontokat, 
amelyek segítségével még a legújszer űbb, a „legvadabb" avantgarde szövegeket 
is meg lehet közelíteni. Egyik kritikusom megállapította pl., hogy a közepes vagy 
mérsékelt avantgarde híve vagyok. Ezt teljesen elfogadhatatlan és képtelen do-
lognak tartom. Engem nem érdekel, hogy van-e legavantgardabb avantgarde, 
mérsékelt avantgarde és maradi avantgarde. Nem tudok az irodalomról így gon-
dolkoni. Számomra az avantgarde-ban is az az els ődleges, hogy irodalom-e vagy 
sem. Ha irodalom, nem érdekel, hogy mérsékelt, ilyen vagy olyan, ha viszont nem 
irodalom, ha szöveg nem tud meggy őzni arról, hogy csakugyan esztétikai érték, 
akkor kínálhatja a legbombasztikusabb fogásokat is akár, nem érdekel túlságo-
san. Mert akkor már az irodalmon kívül látom a helyét. 

Jelenleg a fiatalok miért vonzódnak inkább az irodalom e/méléti, mint történeti 
kérdései iránt?" 

Nem tudom, mennyire látom pontosan a dolgot, sajnos, egzakt mutatókkal nem 
rendelkezem. Megítélésem szerint az elmélet azért vonzóbb a fiatal, induló kritiku-
sok, egyáltalán az irodalommal foglalkozó fiatalok számára, mert pontos fogód-
zókat, módszereket kínál, amelyeket meg lehet tanulni. Az irodalomtörténész 
munkája más. Az irodalomtörténetírás csak akkor „értelmes cselekedet", ha nem 
azért söprögetjük a múltak udvarát, hogy egyszer űen leírjuk az egybekotort kupa-
cot, hanem ha ugyanakkor, legjobb mai tudásunk szerint, újra megmérjük az egy-
kori produkciót. Az irodalomtörténetírás tehát kritikusi cselekedet is. És úgy látom, 
hogy míg az elméleti dolgokat azok is el tudják sajátítani, akiknek nincs kifejezet-
tebb érzékük az irodalomhoz, addig a kritikusi mérlegelés műveletét már keveseb-
ben. Milyen példával illusztrálhatnám ezt? Mindnyájan emlékszünk rá, hogy jó tíz 
évvel ezelőtt működött itt Újvidéken egy úgynevezett strukturalista iskola. Boldog- 
boldogtalan, szinte mindenki strukturalista lett. Csak úgy sisteregtek a különféle 
grafikonok, a különféle mutatószámok. Az irodalomról, persze, ilyen eszközökkel 
is lehet beszélni. Kimutatom, megrajzolom, különféle terminus technicusokat do-
bok be, csak épp a m ű rő l nem mondok túl sokat... 

... műszaki rajzolói kvalitások is szükségeltetnek.. . 

... igen... Nem állítom természetesen, hogy az egész elmélet ilyen. Távolról sem. 
De az elméletnek részterületei vannak, s ha valaki rászabadul egy ilyen rész-
területre, amilyen a strukturalizmus is, akkor a részterület mechanizmusát el-
sajátítva azt hiszi, hogy máris pontosan meg tud mérni valamit. Holott munkája 
csakis parciális lehet, szemben a kritikai tevékenységgel, melynek elvben mindig 
komplexnek kellene lennie. Azt jelenti ez, hogy az igazi kritikusnak, példánknál 
maradva, a strukturalizmushoz is kell konyítania, de nem szabad megengednie 
egy pillanatra se, hogy bármely elméleti vonatkozásrendszer eluralkodjon a gon-
dolkodásán, mert azt a m űvek sínylenék meg. Itt, ebben kell keresni az említett 
jelenség gyökerét. Az induló, még bizonytalan fiatalok biztos fogódzókat akarnak a 
kezükbe. Tudni akarják, hogy ilyen meg ilyen eszközökkel ilyen meg ilyen ered-
ményre jutnak. Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a fiatal embert, 
amint berobban az életbe, akár a kisbet űs, akár a nagybet űs életbe, nem az iro-
dalomtörténet érdekli. Nemzedékemet például felléptekor nemhogy hidegen hagy-
ta, hogy mi is történt itt Vajdaságban, mondjuk, 30-40 évvel azel őtt, hanem kere-
ken kimondta, hogy vajdasági irodalom nem volt és nincs. A fiatal lélek nem tud 
a múlt felé tájékozódni. Az irodalomtörténészi igényeket az évek hozzák meg, ami-
kor már az ember elkezd gondolkodni a léten, elkezd gondolkoni azon, hogy hon-
nan jött, merre tart, hogyan, miért, tehát amikor már óhatatlanul visszafelé is 
tájékozódik az id őben. Ez a fiataloknak nem sajátsága, igénye, ambíciója. És nem 
is lenne jó, ha az irodalomtörténet iránt érdekl ődnének. Mondják csak, hogy nem 
érdekes. Miféle Kalangya, miféle Híd, miféle Csuka Zoltán... Nem érdekes... itt 
vagyunk mi, most kell ütni a vasat. És csak üssék is, úgyis rá kell majd jönniük, 
hogy a világot, sajnos, nem lehet kiforgatni a sarkaiból. 

Ezek szerint Ön már nem fiatal? Valamikor kevesebbet foglalkozott irodalom-
történettel, inkább az akkor megjelent m űvekre reagált. . 

Így van, de csak bizonyos fenntartásokkal, mert itt sem lehet merev határvona-
lakat húzni. Az elmúlt évek során foglalkoztam a friss produkcióval is, noha tény, 
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Az irodalomtudomány „hideg" mód-
szereinek eluralkodásához szerintem a 
70-es években uralkodó politikai és 
irodalompolitikai körülmények is hoz-
zájárultak. Idбvel majd komplexebben 
kell megvizsgálni a jelenség történeti 
gyökereit, amint itt szándékosan nem 
inszisztđ ltam. — A kérdező . 



Fel tudná idézni azt az időszakot, amikor felébredt ez az érdekl ődése? Valószí-
nűleg voltak olyan kérdések, amelyekre nem talált választ, és akkor fordult az in-
tenzívebb történetkutatás felé... 

Nagyjából rekonstruálni tudom. Számomra nagy élményt jelentett Bori Imre iroda-
lomtörténete. Már kéziratban megismerkedhettem vele, és bepillantást nyertem 
egy olyan világba, amelyrő l szinte fogalmam sem volt. Említettem már, hogy nem-
zedékem radikálisan tagadta a vajdasági irodalom múltját és jelenét. Érdekes mó-
don nem sokkal fellépésünk el őtt, Vajdasági ég alatt cím ű  antológiája előszavában 
még Bori Imre is azt állította, hogy itt minden a felszabadulás után kezd ődött, ami 
előtte volt, többé-kevésbé mell őzhető ... Időközben őbenne is, bennünk is leját-
szódtak bizonyos transzformációk, és, mondom, nagy meglep ődéssel láttam, 
hogy mégiscsak volt irodalmunk. A Kalangyáról, a Hídról, néhány íróról persze 
tudtam korábban is, de hogy milyen sokrét ű  törekvések egzisztáltak itt, azzal csak 
ekkor ismerkedtem meg közelebbr ő l, és ekkor pattant ki bennem az érdekl ődés 
szikrája. Ehhez járult hozzá aztán az, hogy a 70-es évek legelején a Rádió felkért, 
írjak a Rádióiskola egy sorozatába a Kalangyáról. Vállaltam, és még nagyobb volt 
a meglepetésem, mert rendkívül érdekes anyagra bukkantam. Ellentmondásokkal 
zsúfolt folyóirat... leveg őtlen vergődés csaknem 13 éven át. Nekem mindez szen-
záció volt. Nem mintha a jugoszláviai magyar irodalom valamiféle csúcsait fedez-
tem volna fel. Nem. De végignézni azt a verg ődést, ráeszmélni, hogy igen, az az 
Irodalom ezért meg ezért olyan, amilyen, ez élmény volt számomra akkor, és 
azóta is foglalkoztat, annál inkább, mert még mindig nincs kell őképpen megvilá-
gítva a Kalangya-ügy. 

Azt hiszem, a háború utáni hangulat is hozzájárult ehhez... 

Több minden játszott közre. Els őként az, hogy a fölszabadulás után a Kalangya 
gyanús volt. Az új társadalomnak nem volt szüksége a polgári, kisebbségvédelmi 
Kalangyára, annak politikai semlegességet hirdet ő  programjára, amely mögött 
Igenis pontosan kimutatható politikai elkötelezettség húzódott meg. Elég pillantást 
vetni első  háború utáni antológiánkra, a 47-es Téglák, barázdákra, amely minden 
szerepeltetett íróról rövid kis életrajzot, bibliográfiát is közöl. Több alkotónál 
egyszerűen letagadtatott a Kalangyával való együttm űködés. Miért? Mert nem volt 
ildomos azzal kérkedni, hogy a Kalangyának is dolgoztak. A kalangyás tradícióval 
szembeni ellenszenvet táplálta aztán az is, hogy az 50-es évek elejét ő l kezdődően 
ismét felerősödött a helyi színek elméletének hagyománya, mégpedig a miszti-
fikáció jegyében. Elmaradt a differenciáció, senki sem mérte föl kritikusan a 
folyóiratot, azok sem, akik Szenteleky nyomdokain haladtak tovább. Éppen 
ezért a 60-as évek elején fellép ő  Symposion-nemzedéknek radikálisan szembe 
kellett helyezkednie a föléledt hagyománnyal. Nem is kutattuk az árnyalatokat, ha-
nem a teljes nyíltság, a jugoszláv irodalmakkal és a világirodalommal együtt 
lélegző  új irodalmi eszménye nevében mindenestül elvetettük, „kiradíroztuk" a 
regionális irodalmat. Egységesen, és mondanom sem kell, részben igazság-
talanul, hiszen nem ismertük a megtagadott anyagot. 

Véleménye szerint a „couleur locale" elmélet mennyiben támadt fel amiatt, mert 
a Tájékoztató Iroda határozata után elhidegültek a kapcsolatok Magyarországgal? 

Nem hiszem, hogy ez lett volna az oka. A kalangyás írók, akik átvészelték 
a háborút, nem tudtak szóhoz jutni a szocrealizmus id őszakában, nem az ő  
világuk volt az, és ők maguk sem voltak az akkori világé. Szirmai Károly éve-
kig hallgatott, Herceg János se valami sokat publikált, azt hiszem, a Bors és 
fahéj csak valahol ott 1951-ben jelent meg. Amikor azonban föllazult a szocrealiz-
musnak, a társadalmi elvárásoknak a diktátuma, úgy érezhették, hogy íme, itt a 
pillanat, most folytatni lehet mindazt, amit ezer okból kifolyólag nem tudtak 
kiteljesíteni a két háború között. Csak jelzéseket hagyhattak fenn. Nem hiszem 
tehát, hogy a couleur locale elmélet „feltámadása" közvetlen kapcsolatban lenne 
a tájékoztató irodás hercehurcával vagy a politikai helyzettel. Nem, egyszer űen 
felszakadtak a zsilipek, és í róink megpróbáltak ugyanúgy haladni tovább, ahogyan 
a háború előtt haladtak. 

Arról beszélgettünk egyszer, hogy a Kalangyának is radikálisabb programja volt, 
mint sokáig hittük. Említette, hogy hozzájutott egy betiltott Kalangya-számhoz. 
Mondana erről valamit? 

Igen, Várady Tibor révén. Érdekessége az, hogy tisztán kisebbségi szám. Amikor 
a királyi diktatúra szigora kissé fölengedett és a politikai er ők is jobban mozoghat-
tak már, a kalangyások mintegy az állam az államban képletére megpróbálták 118 



szervezni a jugoszláviai magyarság szellemi életét, egészségügyét, gazdasági 
életét stb. Ilyen jelleg ű  cikkek gy űjteménye a betiltott szám. Nincsen benne semmi 
nacionalizmus-szag, gy ű lölködés vagy irredentizmus, ennek ellenére a cenzúra 
nem sokat gondolkodott, hanem szokásától eltér ően az egész számot betiltotta. 
Ez volt, ez történt... A betiltás vissza is vetette a Kalangyát, hosszú hónapokig 
megint nem tudott megjelenni. 

Milyen nehézségekkel találja szembe magát az irodalomtörténész, amikor a két 
háború közötti jugoszláviai magyar irodalmat kutatja? 

Nehézségek vannak, mint minden kutatási területen, de ma már könnyebb az em-
ber dolga, hiszen megvannak az alapm űvek, amelyekre támaszkodni lehet, me-
lyek kijelöltek bizonyos csomópontokat. Ugyanakkor még mindig gondot okoz, 
hogy nem készültek el a vonatkozó bibliográfiák. Ezeknek egyike-másika már 
készül, de a jugoszláviai magyar irodalom két háború közötti korszakának alapo-
sabb, részletekbe men ő  történetét majd csak akkor lehet megírni, ha rendel-
kezésünkre állnak a bibliográfiák is. 

Tartogatnak meglepetést számunkra ezek a bibliográfiák? 

Nyilván tartogatnak. A készül ő  anyagot nem ismerem, csak annyit tudok, hogy az 
Intézetben folyik ilyen munka, készül A Mi Irodalmunk teljes anyagának a bib-
liográfiája, a 20-as évek bibliográfiája. Mindez nélkülözhetetlenül fontos, mert 
enélkül az ember csak a már amúgy is ismert könyvekre, folyóiratokra támasz-
kodhat, holott a bibliográfiai kutatás egész sor olyan anyagot is szokott ered-
ményezni, amelyrő l fogalmunk sincs. 

Nekem például az az érzésem, hogy itt sokkal nagyobb méret ű  könyvkiadás folyt, 
mint az a köztudatban él. Nyomdák voltak... 

Hát, olyan túl nagy méret ű  könyvkiadás azért nem folyt, ez az igazság. Nem folyt 
és szervezetlen volt. Nyomdák ugyan m űködtek, de a szervezett könyvkiadásra 
inkább csak kísérletek történtek. A Kalangya Könyvtár, a Jugoszláviai Magyar 
Könyvtár... ilyen sorozatok indultak, de a helyzet mégiscsak az, hogy az alko-
tók többsége kénytelen volt maszek alapon kiadni a könyveit. 

A köztudatban milyen előítéletek, téves elképzelések élnek a két háború közötti 
irodalommal kapcsolatban? Mennyi előítélet él? 

Őszintén szólva, viszolygok kissé a köztudat szótól. Nem hiszem, hogy létezik itt 
nálunk olyan köztudat, amelyben máris élne a két háború közötti irodalmunk. Van 
néhány emberünk, aki figyelemmel kíséri a korszak eseményeit, és vannak 
egyetemistáink, akiknek tananyaguk a jugoszláviai magyar irodalom... Hogy 
mennyi elő ítélet él az egész korszak tekintetében, nem tudnám megmondani. 
Csak arról beszélhetek, hogy milyen példákra bukkantam a magam területén, mert 
ott csakugyan ráfutottam néhányra, amely meggyökerezett már, ha nem is a köz-
tudatban, de az irodalomtörténetírásban vagy értekez ő  prózában... 

... irodalmi köztudatban.. . 

...mondjuk, az írók köztudatában. Ha példát is kell említeni, Szentelekyt 
hoznám fel, akivel elég mostohán bánnak újabban egyesek. Elég mostohán, mert 
nem veszik tekintetbe mindazt, amit leírt, hanem bizonyos részletkérdésekre 
összpontosítanak, és úgy hasonlítják össze őt másokkal. Ez történt a Kázmér Er- 
nő  kismonográfiában. Vajda Gábor azt bizonygatja, hogy Szenteleky betegesen ra- 
gaszkodott a vezérséghez, pedig bizonyíthatóan nincs így. Szentelekyben sokkal 
nagyobb önfeláldozás lobogott, semmint hogy a kellemetlen és az ő  egész lényé- 
vel, egyéniségével össze nem egyeztethet ő  beteges vezérkedést rá lehetne ag- 
gatni. Olyfan megbélyegzés ez, ami szükségtelen az irodalomtörténetírásban. 
Vagy vegyünk egy másik példát. Egyesek makacsul félrehallják Szentelekyt, és 
azt bizonygatják, hogy sokkal retrográdabb programot adott, mint, mondjuk, Ha- 
vas Emil, aki hát, istenem, nagyon nagy dilettánsa a két háború közötti irodalom- 
nak. De megemlíthetek egy furcsa következtetési rendszert is. Eszerint Szentelé- 
ky a helyi színeket követelte meg az íróktól, s mivel megkövetelte, valójában 
a regionális bezárkózás elméletét hirdette meg. Ebb ő l kifolyólag aztán az az iroda- 
lom, amely a két háború között a Kalangya tájékán létrejött, nem is lehetett más, 
mint amilyen: röghözkötött, templomtorony-perspektívájú stb. Pedig nem így áll- 
nak a dolgok, hanem pont fordítva. Szenteleky éppen azért ína meg a maga 
elméletét, rengeteg kompromisszummal, bels ő  ellentmondással, tévelygéssel 
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letébő l következett a rossz irodalom, az eleve adva volt ezen a tájon. Gyönge kis 
irodalom, és Szenteleky éppen a gyönge er őket akarta dinamizálni, táborba 
hívni, hogy valamiféle mozgalom bontakozhasson ki. Nem Szenteleky elméletéb ő l 
következett tehát az alacsonyrend ű  irodalom. Nem, ez feje tetejére állított elmélet. 

Szenteleky sokáig tiltakozott is a vezérszerep, a programadó vezérszerep ellen... 

Igen, tiltakozott, noha kés őbb aztán már vállalta, de nem vezérked őn. S most 
megint egy kis kitérőt kell tennem. Sajnos, ha valaki Szentelekyt akarja csépelni, 
azonnal előveszi a levelezését. 43-ban adták ki, Szenteleky halálának tizedik 
évfordulójára, tisztelgésül a vezér, a vajdasági Kazinczy emléke el őtt. De szeren-
csétlen vállalkozás volt ez, mert Szentelekyt nem lehet pusztán a levelei alapján 
megítélni. A levelezésbe borzasztó dolgok is belecsúsztak, és normális is, hogy 
belecsúsztak, hiszen Szentelekynek, szegénynek, alkalmazkodnia kellett a piri-
pócsi nem tudom, kihez, végig mindenkihez, mert a dilettantizmus egyik alap-
ismérve épp az, hogy a dilettáns b ődületesen féltékeny a többi dilettánsra. Szente-
lekynek tehát állandóan egyensúlyoznia kellett a dilettáns figurák között, és 
természetes, hogy ezer olyan tarthatatlan dolgot is leírt, ami nem a legjobb meg-
győződését képviseli. No de ezt mindig ráolvasni? Az még nem Szenteleky. 

Véleménye szerint mennyire bizonyítja a provincializmusunkat, hogy íróink annyi-
ra érzékenyek a kritikára? Érzékenyebbek-e, mint nagyobb szellemi közös-
ségekben? 

Nem hiszem, hogy érzékenyebbek, nyilván mindenütt így van. Nem véletlen, hogy 
Schöpflin Aladár a következ őket írja egyhelyt: „Ritka kritikus tud a mi kritikára al-
kalmatlan talajunkban olyan biztos és független irodalmi pozíciót teremteni 
magának, hogy a teljes függetlenség nemes luxusát megkockáztassa. " Jó hetven 
évvel ezelőtt írta ezt Schöpflin, de ma is így van. A teljes függetlenség nemes 
luxusát nem lehet, illetve nagyon nehéz megkockáztatni, mert az alkotói hiúság 
nemcsak a dilettánsra jellemz ő , hanem minden íróra. A költő  nem írná meg költe-
ményét, ha nem volna meggy őződve róla, hogy remekm űvet ír. Vagy ha tudja is 
intime, hogy messze van a Parnasszustól, akkor se tudja elviselni, hogy erre valaki 
rámutasson. Nem tudom, hogyan lehetne ezt az állapotot meghaladni. Babits 
a Könyvről könyvre rovatában azt bizonygatta, hogy még a világirodalom legna-
gyobb remekm űvei sem tökéletesek. És ez így is van. A tolsztoji eszmeiségnek pl. 
megannyi vonatkozását nem lehet elfogadni, még a nagy tolsztoji regényekb ő l is 
kilóg a lóláb. De így van ez más remekm űvek esetében is, egyszer űen azért, 
mert ember írta őket, és nem lehetnek egy mindent ő l elvonatkoztatott töké-
letesség mintája vagy példája. Már most, ha ez normális jelenség, akkor mért ne 
lenne normális, hogy egy jóval kisebb irodalom jóval kisebb m űveiben is akadnak 
azért itt-ott rövidzárlatok. Irodalmunk azonban ezzel nem szívesen néz szembe. 
És nemcsak a miénk. Nem hiszem, hogy például a mai magyar irodalomban 
véletlenül olyan a kritika, amilyen. Csak meg kell nézni! Ha folyóiratkritikákat olvas 
az ember, az a benyomása, mintha csupa nagy íróval állnánk szemben. Már 
oda jutott a magyar kritika is, hogy mind kevesebb benne az értelmes, nyílt emberi 
beszéd. Különféle csomagolási rendszerek divatoznak. És nem lenne jó, ha 
nálunk is ezek a rendszerek uralkodnának el. Mert akkor megvan a békés irodalmi 
élet, csak éppen irodalom nincs. 

A kritikus nem hiú? 

Dehogynem, a kritikus is hiú, a kritikus is ember. Ha rámutatnak evidens'vagy vélt 
hibáira, fogyatékosságaira meg azokra a fehér foltokra, amelyeket m űvei hagynak 
maguk után, éppúgy szenved, mint az író. Nincs különbség, talán csak annyi, 
hogy a kritikus, mivel maga is „ítélkez ő " ember, jobban bele tudja élni magát a róla 
író társa helyzetébe, és könnyebben elviseli a hiányosságok felhánytorgatását. 

Az író azonban jobban kiszolgáltatja magát, kitárulkozik. A kritikus inkább élhet 
bizonyos eszköztárral, amely a legbensőbb énjét eltakarja... 

Ezt nem egészen így látom. Ha valaki rászánja magát, hogy a nyilvánosság elé áll, 
vállalnia kell a rizikót, hogy m űvérő l majd különféle véleményt alkotnak. Az írónak 
lélekben fel kell készülnie, hogy el fog viselni mindent, mert úgysem X.Y. vé-
leménye a döntő  abban, hogy a m űve micsoda! Sajnos, nálunk még mindig azt 
hiszik egyesek, hogy ha a kritika vagy a kritikus kimond valamit, akkor jóvá-
tehetetlen igazságtalanság történik. Pedig hát a kritikus dolga épp az, hogy minél 
tisztességesebben megfogalmazza az észrevételeit és ítéleteit. Hogy aztán a kriti-
kájával mi lesz, az épp annyira nyílt kérdés, mint az, hogy mi lesz magával 
a műalkotással. Hiszen a kritikusnak, még egyszer hangsúlyoznám, nincsenek 120 



olyan instrumentumok a kezében, amelyekkel valamiféle dönt őbíró vagy atya-
úristen szerepében léphetne fel. Ebbő l viszont véletlenül sem az következik, hogy 
akkor pedig fogja be a száját. Hagyni kell, hadd végezze a munkáját, mint ahogy 
az írót is hagyni kell. Problémák csak akkor merülnének fel, ha a kritikus t űzzel-
vassal küzdene bizonyos szerzők bizonyos m űveinek megjelentetése ellen. A kriti-
kus azonban ilyesmit nem enged meg magának. 

Épp a kritika és az irodalompolitika viszonyáról lenne itt szó, ugye? Tolnai mesélte, 
hogy amikor a Symposion-nemzedék, még ott, felléptekor, erősen bírálta pl. 
Zákányt, nem is ádták ki azokat a könyveket, és ő  is közbenjárt, hogy megjelen-
hessenek... Mikor és mennyire fonódott össze a kritika és az irodalompolitika? 

Elég bonyolult kérdés. Valóban úgy van, hogy a kiadói politika semmiképp sem le-
het a kritikusok tevékenységének függvénye. Nem engedheti meg magának a 
könyvkiadó, hogy kritikusi vélemények alapján alkotókat temessen el. Ezt nem 
szabad megengedni. Ugyanakkor azonban van a kérdésnek egy másik vetülete is, 
nevezetesen az, hogy azért stabilabb kiadói politikára lenne szükség. Arra gondo-
lok, hogy a kiadónak mégse amolyan mindent közzétevő  kiadónak kellene lennie; 
hanem kritikai fölmérés útján meg kellene határoznia a közölhet őség alsó határát. 
Az utóbbi időben nemigen látom m űködni ezt a mércerendszert. 

Mi a véleménye a recenzió intézményéről, és arról, ahogy élnek ezzel az 
intéгménnyel? 

A recenziót nagyon szerencsétlen intézménynek tartom. A kiadó újabb gyakorla-
tában a recenzens már nem névtelen. Az impresszumból pontosan tudjuk, hogy ki 
véleményezte a kéziratot. Rendben van, de hát mit ér az, hogy o tt  a recenzens ne-
ve? Ezzel az olvasó még semmit se kap! Sokkal vonzóbb lenne, de alighanem ke-
resztülvihetetlen is, ha a könyvekhez függelékként csatolnák a recenziókat. Az 
már felelősség volna. Így nem. A recenzens neve így puszta védjegy. Majdnem 
semmi. Amikor még a kiadóban dolgoztam, azt tapasztaltam, hogy ha egy-egy 
rossz kézirat negatív recenziót kap, arról bármikor jó, pozitív recenziót is be lehet 
szerezni. És akkor mi van? Az első  semmit sem oszt és szoroz. Mindenképpen a 
kiadóban dolgozó szerkeszt ők kritikusságát kellene tehát valahogy növelni. Mert 
ha a recenzensektő l függ, esetenként dilettáns m űvek is megjelenhetnek. 

Ez egyfajta felelősség-áthárítás... 

Az, tulajdonképpen az. Oda-vissza. Bár úgy tudom, hogy a recenziót nem a kiadó 
találta ki, hanem törvény írja el ő . Akkor sem tartom azonban szerencsés meg-
oldásnak. 

Ön recenzeál könyveket? 

Ha felkínálnak ezt-azt, igen... 

Milyen érzéssel? 

Attól függ, milyen kéziratot kapok. Vagy úgy, hogy szíves-örömest írom meg a 
jelentést, máskor meg kevésbé szívesen... De mondom, nem látom a recen-
zió igazi funkcióját. Mert az is borzasztó lenne, ha az alkotó ki lenne szolgáltatva 
a recenzensnek, ha kénytelen lenne fejet hajtani néhány flekkes észrevételek 
előtt. Ez is borzasztó lenne. 

A recenzió egy kritika a sok közül.. . 

Így van, egy kritika a sok közül. Azt a luxust azonban, sajnos, nem engedheti meg 
magának a kiadó, hogy 5-6 recenzensnek adjon ki egy-egy kéziratot. Pedig 
csakis akkor alkothatna róla teljesebb képet. 

Hogyan emlékszik vissza a szerkesztői pályafutására ? 

Végső  fokon szívesen emlékszem vissza arra a 7-8 évre. Módomban állt amolyan 
kisebb harcokat vívni bizonyos kéziratokért, úgyhogy nem volt egészen hiábavaló 
az ottani ténykedésem. Persze azonnal hozzátenném azt is, hogy még illúziók- 
kal teli korszakom volt az. 68-ban pl. terjedelmes, vitára felszólító cikket írtam 
könyvkiadásunkról, a könyvkiadó embereit, s őt magamat sem kímélve. Elsősor- 
ban az foglalkoztatott, hogy miként is lehetne teljesen nyílttá tenni könyvkiadá- 
sunkat, ugyanakkor pedig bezárni mindenféle kiskaput. Egy eszményi könyv- 

721 kiadás képe lebegett tehát el őttem, s akkor még úgy láttam, hogy acél megvaló- 



sitható. Jellemzö azonban, hogy cikkemre csak a könyvkiadó f őszerkesztője meg, 
azt hiszem, még egy ember válaszolt. 

Akkor volt az a vitája Bogdánfival... 

Akkor, igen, akkor volt az a vitám... Mondom, szívesen emlékszem vissza, mert a 
Symposion-sorozatot gondoztam, valóban nagy kedvvel. Nem beszélve arról, 
hogy a sorozat egyik-másik könyvéért csakugyan közelharcot kellett vívni. Mert 
akkor még az Uj Symposion olyan folyóirat volt és a munkatársai olyan alkotók, 
amelyet és akiket minduntalan félretett volna a kiadó. 

Gorilla-harcosok... 

Nem egészen gerillaharc, de voltak összet űzések. Igen élesen merült föl ugyanis 
a mércék különböz ősége. Egyesek a hagyományos vajdasági irodalmat er ő ltették, 
nyomták volna, én meg inkább azt, ami frissnek, újnak, értékesnek látszott. Az 
állandó belső  súrlódást nem lehetett elkerülni. 

Véleménye szerint a ma megjelent legfontosabb külföldi m űvek miért nincsenek 
eléggé jelen szellemi életünkben? Azt hiszem, tíz évvel ezel őtt jobban jelen voltak. 
Mintha kissé bezárkóztunk volna. 

Igen, ma más az irodalmi klíma, és nyilván ennek a függvénye ez a jelenség is. 
Az a korszak, amelyrő l említést tett, valahogy sokkal nyitottabb volt. Úgy látszott 
akkor, hogy az irodalom rendkívül fontos, hogy minden irányban er ővonalak hat-
nak. Most viszont csakugyan begubózott az irodalmunk, csöndes és aluszéko іy. 
Ennék a következménye egyébként az is, hogy a kritika és a viták is visszaestek. 
Ha volt is a közelmúltban irodalmi vitánk, a személyeskedés legcsúnyább vál-
tozatát hozta. 

Miben lát valamiféle előremutató tendenciát? 

Előremutató tendencia? Már régóta hiányolok valamit, és remélem, hogy az 
olyannyira várt pillanat ilyen vagy olyan formában egyszer mégiscsak el fog 
érkezni. A Symposion-nemzedék nagy munkát végzett, beindított egy „masiné-
riát", a később felnőtt fiatalok azonban mindeddig elmulasztották a konfrontá-
lódást. Egészen egyszer űen: a konfrontálódást hiányolom irodalmunkból. 

Úgy véli, hogy egyelőre még csak „epigonjaik" vannak? 

Nem, ez túl erős szó. A 70-es években könnyebb lett volna epigonságról beszélni, 
most azonban ismét mozdul valami a Symposion tájékán. Mozdul, de a konf-
rontálódás még várat magára. Nem valamiféle hadakozásra, mindenáron való 
csatározásra, frontok nyitására gondolok persze, hanem a konfrontációnak egy 
olyan változatára, amely termékenyít ő leg hatna irodalmunkra. Aktualizálna, 
kiélezne bizonyos kérdéseket, vagy rámutatna, hogy ez meg ez id őhöz kötött volt 
a Symposionban, ez meg ez elavult, ez meg ez ma már tarthatatlan stb. Egyfajta 
vízválasztóra gondolok tehát, egyfajta öndefiniálásra, mert enélkül nem tudom, 
hogyan lehetne továbblépni. 

Mennyiben különbözik a Symposion-nemzedék helyzete, magatartása, viselke- 
dése azoknak a nemzedékeknek a viselkedésétől, amelyek után ők következtek? 

Megítélésem szerint nem beszélhetünk több nemzedékr ő l a fölszabadulás utáni 
időszakban. A Symposion körüli fiatalok konstituálódhattak el őször nemze-
dékké... 

Mondjuk akkor inkább csoportosulásnak... 

Mondjuk... Hogy mennyiben különbözik a Symposion-nemzedék a korábbi cso-
portosulásoktól? A nemzedékiséget nem tekinthetjük biológiai kategóriának. Nem 
az hozta össze a Symposion-nemzedéket, hogy többségünk 1940 táján született, 
hanem azok a fontos egyéb mozzanatok, amelyek mindnyájunkat érintettek, an-
nak ellenére, hogy kezdett ől fogva nagyon is különböztünk egymástól. Nem volt 
szellemi egyenruhánk, nem meneteltünk vakon, a külvilág er ős kihívásai azonban 
csökkentették a közöttünk lev ő  különbségeket, és biztosították a kohéziót. Miután 
azonban eredményesen megvívtunk egy sor csatát, a küls ő  front fellazult. Azok az 
erők, amelyek eleinte egységesen szembefordultak velünk — és ez tényleg szó 
szerint értend ő , hiszen nem volt olyan írónk, B. Szabót és Sinkót kivéve, aki ne 
rontott volna nekünk, de vastagon —, azok az er ők visszavonultak, és kénytelen- 122 



kelletlen tudomásul vették, hogy még mindig vagyunk. Kohéziónk ett ő l fogva 
gyengült. Ez fizikai törvény. Persze nem lehet mindent a küls ő  és belső  erők 
viszonyával megmagyarázni. Számolni kell azzal is, hogy a múló évek mindjobban 
megformálják, ha akarjuk, megcsontosítják az ember egyéniségét, és elérkezik a 
pillanat, amikor a nemzedékiség nevében már nem tud nagyobb kompromisszu-
mokat vállalni. Így aztán lassanként elindulunk a magunk útjain. Szépen meg-
figyelhető  ez a folyamat. Egyeseknél egészen korán megkezd ődött, másoknál 
jóval későbben, de föltétlenül természetes folyamat volt. Azt hiszem, az irodalom-
ban még nem volt olyan nemzedék, amellyel ez meg ne történt volna. És 
nagyon jó, hogy velünk is megtörtént, mert képtelenség húsz vagy harminc éven 
át kompakt nemzedékként fennmaradni. Az már azt jelentené, hogy a szellemi 
egyenruha igenis felvétetett, és mögötte olyan célok lappangnak, amelyek nem 
irodalmi, nem szellemi jelleg űek, hanem gyakorlati célt szolgálnak. 

Véleménye szerint most egy újabb nemzedéknek nehezebb lenne-e megvívnia 
a csatáját, mint volt a symposioпisták számára? 

Szerintem nehezebb. Feltétlenül nehezebb lenne megvívni egy újabb mindenfron-
tos csatát. A Symposionnak megadatott a szerencse, hogy az általános tár-
sadalmi demokratizálódásban, egy er ős társadalmi léghuzatban n őhetett fel, ami-
kor még egész sor dolog nem volt tisztázva ebben az irodalomban. Ma már más 
a helyzet, az újabb nemzedékek nem kezdhetnek szinte mindent elölr ő l. Való-
jában nem harcolniuk kell közvetlen el ődeikkel, hanem náluknál is mélyebbre ásni 
és lényeglátóbban megragadni a dolgokat. Ezért nehezebb a dolguk. 

Ez valószínűleg összefűgg azzal, amit Schöpflin Jr.  A 20. századi magyar irodalom 
történetében, amikor összeveti Gyulai Pál és a nyugatosok helyzetét. Gyulainak, 
ugye, szigorúan meghatározott, szilárd alapokon álló világnézete volt, és abból 
kiindulva mondott véleményt mindenről... 

...és az félig -meddig intézményesített vélemény is volt, mert az Akadémia tekin-
télye is mögötte állt... 

... viszont a nyugatosok maguk is kételyek között éltek. Ez az, amit Ön is megfo-
galmazott: „a végpontot elérő  hitnél több a hit utáni nosztalgia ". Tehát maguk is 
kételkedtek az igazukban. Ezért nehezebb, de ugyanakkor ezért is lehet termé-
keny az újabb folyamat... 

Ami a hitet és a hit utáni nosztalgiát illeti, ha már ide jutottunk, azt hiszem, végs ő  
fokon nagy közhely, amit abban a kis cikkben leírtam. Közismert dolog, hogy amint 
egy meggyőződés hitté, abszolutizált hitté merevedik, tehát amint a kételyek 
a hitrő l leválnak, amint a kétkedés képessége megsz űnik az emberben, abban a 
pillanatban felüti a fejét egy iszonyatos dogmarendszer. Egyedül termékenyít ő  
csakugyan az, az olyanfajta hit, amelyet nem lehet végs ő  konzekvenciákra leve-
zetni, amely el őtt nincs végs ő  cél. Ha már végső  célt is kijelöl magának az ember, 
akkor halkan belelép a dogmákba. Mert akkor pontosan tudni véli, hogy ennek 
meg ennek így meg így kell megtörténnie. Holott ki tudja... 

1969-ben közzétette az Új Symposionban a regénypályázatra beérkezett kéz-
iratokkal kapcsolatos megjegyzéseit. Ezekben eléggé sok a szarkazmus, az 
irónia, néhol cinizmus is, tehát egy élesebb hangnem, ami viszont kés őbb, úgy 
tűnik, mérséklődött. 

A regénypályázati jegyzetanyaggal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy 
zsüritagként készítettem, magánhasználatra, semmiképpen sem azzal a célzattal 
tehát, hogy majd publikálom is. Viszont vannak olyan korábbi, húsz évvel ez-
előtti kritikáim, amelyekben fölfedezhet ő  a szarkasztikus, ironikus hang, szinte 
már kigúnyolása egy-egy m űnek. Ez tény. Ezeket a kritikákat ma is vállalni tudom, 
úgy gondolom, nem l őttem mellé bennük. Kés őbbi kritikáimból azonban csak-
ugyan eltűnik az éles ironizáló hang. Nem hiszem, hogy a megalkuvásnak vagy a 
bátorság megcsappanásának a jele volna ez. Inkább arról van szó, hogy 
idővel kritikusként mind magasabbra állítottam magam el őtt is a mércét. Ma már 
nem tudok megelégedni a puszta iróniával. Bármilyen rossz is a m ű , megvizsgá-
lom az eresztékeit, és megpróbálom minél közelebbr ő l, minél alaposabban do-
kumentálni az észrevételeimet. Nem a néz őpontom változott meg tehát, hanem 
a hangvételem és az eszközeim. 

A kritikusban nem él-e valahol a mélyrétegekben egyfajta cinikus viszonyulás a 
123 világhoz, ami egyfajta védekezés is... 



Nem, nem tudnék egyetérteni azzal, hogy a kritikus viszonyulása cinikus a világ-
hoz. Cinikus viszont a gyalázatosan rossz m űvekkel szemben, és cinikusnak is 
kell lennie, hiszen a gyalázatosan rossz m űvek a világ elé furakodnak, noha nincs 
semmi belső  tartalékuk. Éppen az esztétikai érték becsülésének a jeleként le kell 
tehát leplezni őket. Semmiféle mázolásra nincs ok, és nem is szabad megengedni 
semmiféle mázolást, mert én legalább intime úgy érzem, ha egy gyalázatosan 
rossz m ű  megjelenik, az más, jobb m űvektő l veszi el a levegőt. Es félrevezeti az 
olvasót! Olvasóközönségünk ízlése egyáltalán nem annyira differenciált, hogy 
szuverénül meg tudná állapítani a m űvek értékét. Ebben nem hiszek. Nemrég a 
második könyvem egyik kritikusa megemlítette, hogy milyen nagyra értékeltem 
annak idején a Testvérem, Joábot, bár közepes m ű , tán még mindig van az els ő  
kiadásból, aligha vállalkozik rá valaki is, hogy újra kiadja. A kés őbbi Gion-művekrő l 
viszont fenntartással szólok, holott épp azokkal ért el írónk óriási sikert nemcsak 
nálunk, külföldön is. Szerintem az nem esztétikai mérce, hogy ki milyen sikert ér 
el idehaza vagy külföldön. Berkesi András könyveit 150 ezer példányban 
adják vagy adták ki Magyarországon, de ugyan mit bizonyít ez? 

Ön mikor ironikusabb: a magánéletben, vagy amikor kritikát ír? 

Amikor kritikát írok. 

A magánéletben? 

Ott is... attól függ, milyen helyzetbe keveredek... De inkább a papírral szemben, 
mert az írás mégiscsak külön harc... Akkor érzem magam érdekes módon igazán 
szabadnak, ha írok. Akkor szabadulok meg a mindennapi kötöttségekt ő l, a külön 
kisezer relációtól. Az írás olyan feladat, amelynek teljesítése közben teljesen 
magába szállhat az ember, szembekerülhet a maga lelkiismeretével, és azt 
hiszem, ez az egyik oka annak, hogy egyáltalán írok. 

Szívesebben írna otthon kritikát, mint hogy az egyetemen el őad? 

Ezt nem tudnám így összevetni. Szívesen végzem azt a feladatot, amit ott 
végeznem kell, hiszen a világirodalmat is, a jugoszláviai magyar irodalmat is na-
gyon szeretem. Az utóbbit természetesen úgy, ahogyan a kritikáimban is, fölfelé 
kerekítés nélkül. Néha fölötlik bennem azért, hogy jobb lenne talán, ha több id őm 
maradna írogatni, de ez a gondolat nem zavar túlságosan. Néha nem érzem, hogy 
szükség volna a „szabadságomra". Néha el is unom a hangomat. Ez a munkás-
ságomban is szembet ű nő . A 70-es évek közepe táján, egész 78-ig, volt egy inten-
zív periódusom, aztán most hallgatok... 

Ha több ideje lesz, mit fog írni? 

Ha több időm lesz? Szeretnék ismét kritikákat írni, f őleg irodalmunk produkció-
járól, és szeretném tet ő  alá hozni a jugoszláviai magyar költészetr ő l írt kom-
mentárjaimat. 45 megvan, ötvenre szeretném fölkerekíteni őket. Annak idején a 
Magyar Szóban jelentek meg, és megfelel ő  előszóval, csiszolással, azt hiszem, 
érdemes lenne kiadni ezt az anyagot. Évek óta gondolok már rá, de sose tudtam 
eddig rászánni magam a közzétételére. Mégiscsak terjedelemhez kötött kiskom-
mentárokról van szó, amelyekben nem fejthettem ki alaposabban a nézeteimet. 

Nem írt túl sokat, de Önről talán még kevesebbet írtak. Szeretné, ha több vissza-
jelzést kapna munkájával kapcsolatban? 

Nem találom úgy, hogy nem történtek visszajelzések, vagy hogy kevés lenne 
a visszajelzés. Elég megnézni a többi kritika-kötetünket, más szerz ők ilyen jelleg ű  
könyveit: Azok sem részesültek valami nagy visszhangban, a kritika kritikája nem 
nagy erőssége irodalmunknak. Egyébként normálisnak tartom, ami történik. Az 
első  könyvemre is reagáltak. Idehaza, ha jól emlékszem, 5 kritika jelent meg 
róla, és Magyarországon sem hagyták szó nélkül. Remélem, hogy a másodikra is 
érkezik még visszhang. 

Arra gondoltam, hogy távol áll Öntől valamiféle vezérszerep, vezértörekvés. Szen-
telekyvel kapcsolatban mondtuk, hogy utólag ráfogták. Lehet, hogy egyszer majd 
Önre is ráfogják. 

Nem, semmiképpen, ilyesmit ő l nem félek. Nemhogy vezéri hajlamaim, de szerep-
lési ingereim sincsenek. Az elmúlt húsz év alatt írhattam volna kétszer annyit, mint 
amennyit írtam, a közszereplés azonban nem oly fontos sžámomra. Nem vagyok 124 
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az az ember, akit f űt a vágy, hogy jaj, mindenáron és lehet ő leg minél gyakrabban 
hallassam a hangomat a nyilvánosság el őtt, mert akkor majd figyelnek rám. Ett ő l 
idegenkedem. Keveset írok, viszonylag keveset, és lassan. Valósággal iszonyo-
dom attól, hogy belezavarjam magam a produkcióba, a mennyiségi „termelésbe". 
Nem, ha három flekk, legyen három flekk, csak sikerüljön tisztességesen meg-
írnom. Ez az elvem. Úgyhogy csakugyan nem vonz a vezérkedés, ellenkez ő leg, 
tudatosan törekszem egyfajta kívülállásra. Ha ugyanis a kritikus „belül" van az iro-
dalmon, ha különféle baráti szálak kötik ide, oda meg amoda, intenzíven, akkor 
nem kritikus többé. Akkor az irodalmi élet nagyon hasznos munkása lehet, de nem 
kritikus. A kritikusnak írás közben minden szálat el kell tépnie. Akkor is ugyanazzal 
az esztétikai mércerendszerrel kell dolgoznia, ha a barátjáról ír. Még ha a barátja 
megneheztel is rá, még ha eltávolodik is t ő le. Szóval, felszabadító, de egyszer-
smind nyomorult és rettenetes foglalkozás is ez. Bizonyosfajta idealizmus nélkül 
nem is lehetne csinálni. 

1982. XII. 21. 	 a beszélgetést vékás jános vezette 



„semmi, 
ami 
ésszerű , 
nem 
érdekel” 
wolfgang limmer 
és fritz rumler 
beszélgetése 
rainer Werner fassbinderrel 

(részletek) 

KÉRDÉS: Aligha van még egy olyan termékeny 
német alkotó, mint Rainer Werner Fassbinder. Es 
aligha akad német filmes, aki olyan mániákusan kö-
rözne énje körül, mint Rainer Werner Fassbinder. 
A termékenység és az énközpontúság lenne a Fass-
binder-érem két oldala? 

FASSBINDER: Először is, nem hiszem, hogy én va-
gyok az, aki legtöbbet foglalkozik önmagával. Bizo-
nyos módon és téren Alexander Kluge is ezt teszi. 
Csak hát ő  bizonyos distanciával... Hogy többet 
dolgozom, mint a többiek, csak így magyarázhatom: 
valamilyen betegségnek kell lennie, illetve próbál-
kozásnak kilábalni ebbő l — az egyfajta lelki beteg-
ségből 

KÉRDÉS: Azt akarja mondani, hogy elmebaj az, ami 
alkotásba hajszolja? 

FASSBINDER: Bizonyosan. Nem mintha itt a fejem-
ben valami szervi baj lenne, inkább valamilyen pszi-
chikai betegségrő l lenne szó. Hogy melyikrő l, azt 
még én sem tudom. 

KÉRDÉS: Tehát ha Rainer  Werner  Fassbinder filmet 
forgat, az terápia? 	 126 



FASSBINDER : Terápia is van a dologban mindig, 
világos . Szintúgy próbálkozás is önmagamból vala-
mit, bármit , kissé jobban felfogni. Nem egy harmadik 
alak terápiája ez, mint a pszichoanalízisben, hanem 
éppen a m űé. 

KÉRDÉS: Óvakodj a szent kurvától című  filmjével 
lezárult antiszínház-korszaka. Miért dőlt össze ez az 
antiszínház? 

FASSBINDER : Nem így volt . A Whity forgatásakor a 
csoport kikerült a müncheni egytálételbő l, és csak 
akkor vette észre, hogy soha nem is alkotott csopor-
tot. 
KÉRDÉS: A Szent kurvában van egy jelenet, amely-
ben a rendező  a padlón fekve az ökleivel hadonászik 
és ordít: „Mindannyian csak kiszipolyoztok!" Ilyen 
érzés kínozta Önt az antiszínház-időszakban? 

FASSBINDER: Ez kölcsönös érzés volt, a többiek 
szerint én szipolyoztam ki őket, én meg azt gondol-
tam, ők engem. Egyesek úgy érezték, én voltam az 
egyedüli, aki az egész munkának lefölözte a javát, 
és végül a sikert is bekebelezi. Én a szemükre hány-
tam, hogy ők engem egyszerűen a létezésükkel 
kényszerítették arra , hogy ilyen sokat dolgozzak. Az 
ember meglátta őket ott ücsörögni , és nem maradt 
más hátra , mint csinálni valamit , elfoglaltságot 
találni. ők majdhogynem kényszerítették arra, hogy 
egy év alatt tíz filmet forgassak . A kikészülésig, 
a pszichikai és fizikai kikészülésig sodortak, úgy-
hogy kimondhatom: bizonyos módon és téren kiszi-
polyoztak . A Szent kurvával arról próbáltam filmet 
csinálni , hogy miért nem funkcionálnak a csoportok 
még olyan emberek esetében sem, akik ezt akarják 
és akiknek a csoport a terük , miért nem funkcionál az 
együttélés és a munka a csoportban . Reméltem, 
hogy olyan film lesz ez, mely egész konkrét tapasz-
talatokból indul ki, a mi tapasztalatainkból és az 
enyéimbő l, olyan film , mely kimond valamit a cso-
portdinamikáról. 

KÉRDÉS: Mindkét filmjéről, melyek témái első  pillan-
tásra politikainak látszanak, a Küsters mama uta-
zása a mennyországba és a Harmadik nemzedék 
címűekről az a benyomása támad az embernek, 
hogy Ön a politikai problémákból komédiát akart 
csinálni. Komédiának látja-e ezt a két filmet? 

FASSBINDER: Igen, mindkett ő  komédia. Ennek oka 
pedig abban rejlik, hogy egyébként is hiszem: egy 
egyesület abban a pillanatban , amikor megalakul és 
etablírozza magát , egy politikai párt vagy mit tudom 
én mi, eleinte gyerekes, és kés őbb, amikor oda jut, 
hogy fenn kell tartania magát , mert hát létezik és 
mert egypár ember számára jól jön, hogy akkor min-
den utópia számára káros és veszélyes . Ezért aka-
rok mindenrő l , amit a politikában Iátok, csak komé-
diákat csinálni. 

KÉRDÉS: Ez azt jelenti, hogy Ön egy utópia konkre-
tizálását sohasem a politika hajtószíjain  kегеѕztйl 
képzeli el. 

FASSBINDER: Nem. Utópia csak akkor lehetséges, 
ha sokak képzelete és igénye által keletkezik. Anél- 
kül, hogy — eddig valahányszor így történt — egyes 
emberek fogalmaznák meg és lendítenék el ő re. A 

127 vágynak, miután találkozott a képzelettel, olyan 

széles körben kell jelentkeznie, hogy azután tény-
leg kialakulhasson valami , ami talán élet a szabad-
ságban — hogy megszokott szavainkkal szóljunk. Ha 
az ember azt, amit utópikus közösségként képzel el, 
mai nyelvünkkel fogalmazza meg, ez a legjobb eset-
ben megintcsak valami ésszer ű , de nem új , vagy bo-
lond, aszó pozitív éhelmében. 

KÉRDÉS: A Harmadik nemzedék című  filmben épp 
az a tény az abszurd, hogy az akciócsoportoktól min-
den utópikus gondolat idegen. 

FASSBINDER: Hát ezért komédia ez szintén, mert 
úgy viselkednek, mint a politikusok. Tulajdonképpen 
a fennálló rendért dolgoznak , a fennálló megszilárdí-
tásáért és végérvényesítéséért. Természetesen re-
mélem, hogy a nevetésen túl a nézőnél az ijedelem 
egy formája is beáll . Mert alapjában véve ez nem ko-
mikus. De nem hiszem, hogy minden komoly lehe-
tőség végül is megintcsak valami ésszer űhöz ve-
zethet, egy ésszer ű  ellenképhez. Ez engem nem 
érdekel. Semmi, ami ésszer ű , nem érdekel. 

KÉRDÉS: Éppoly kevéssé, mint a politika? 

FASSBINDER: A politikát — eltekintve attól, hogy a 
politikával gyakran emberellenes hatalmi mechaniz-
musokat vetettek be, melyek nagyon kegyetlenek és 
nagyon szörnyűek — valami félelmetesen nevetsé-
ges, nevetséges és gyerekes dolognak találom. 
Egyáltalán nem tudom megérteni , hogy jön valaki ar-
ra, hogy politikus legyen. 

KÉRDÉS: Viszont elfogadja, hogy a társadalomnak 
bizonyos szabályai kell hogy legyenek, vagy? 

FASSBINDER: Minden politika eltenére, mely a 
rendrő l gondoskodott , a legádázabb tömegmészár-
lásokra került sor. Nem tudom , vajon az olyan ese-
mények, mint a második világháború vagy a har-
mincéves háború ilyen széls őséges embertelenség-
gel történtek volna-e meg — most egész szimplán fo-
galmazva — egy anarchista társadalom esetében. Az 
anarchizmusban nem lenne lehetséges a világhá-
ború, mert az emberek sokkal többet tör ődnének 
saját dolgaikkal . Különösen ebben a médiumtársa-
dalomban , amelyben élünk, az az érzésünk támad, 
hogy az élet valahol másutt történik . És az a szo-
morú, hogy a tévé-médium — amivel félelmetesen 
sok minden válna lehetővé — végső  soron nem 
pozitívan használatos , hanem inkább mint képzelet-
ölő , elnyomó eszköz funkcionál. 

KÉRDÉS: Az Alexanderplatzban tudatosan próbál-
ta a tévén át az emberekben fölszabadítani a képze-
letet, tehát a boldogságérzetet. Az eredmény azon-
ban az, hogy halálfenyegetésekkel, szidalmazással 
és egyértelmű  elutasításokkal halmozták el. 

FASSBINDER: Ezek el őtt tényleg teljesen zavartan 
állok, mert úgy találom, hogy az A/exanderp/atz — a 
14. részt, vagy ahogy most nevezik, az „Epilógust" 
kivéve — félelmetesen szép, lebilincsel ő , felvillanyo-
zó, és egyáltalán nem alkalmas arra, hogy haragot 
ébresszen önmaga ellen. Mindig ez volt az elképze-
lésem az A/exanderp/atzról. A vitákkal számoltam, 
sőt vártam is őket . De pillanatnyilag úgy néz ki, az 
ügyet támadják . És ezt nem akartam . A Sátánsült-
ben egészen nyíltan arra céloztam , hogy az embe-
rek a produktum ellen érzett agressziójukon túl a 



művész társadalmi helyzetér ő l gondolkodjanak el. 
De ezt előre szűkkörű  közönség részére szántam, 
és egész másképp is beszéltek róla, mint az Alexan-
derplatzról. Pillanatnyilag csak annyit mondhatok, 
nem értem. 

KÉRDÉS: Egy Phaedra-drámán dolgozik. Hogy néz 
ki majd az  On  kezeiben a Phaedra? 

FASSBINDER: Adva van egy apa és a fia; nekik 
meglehetős nehézségeik adódnak a kommunikációt, 
egymás szeretését illet ően, vagy már ahogy ezt ne-
vezik. Vagy egy n ő , akit az apa megismer és meg 
akar vele házasodni, és akit a fiú az apjától függetle-
nül -'szintén megismer és szeret. Megpróbálnak 
hármas házasságban élni. És ez a hármas házasság 
ott fut zátonyra, hogy a n ő , Phaedra, nem tudja elvi-
selni, hogy a két férfi közül egyik sem szereti őt 
jobban, mint a másik, tehát: hogy nem akarnak har-
colni érte. A Phaedra egyik vége az, hogy a n ő  
elmegy, a másik vége azonban: hogy az apa és a fiú 
szeretik egymást. 

KÉRDÉS: Ki vezette Önt a filmezés ötletéhez? 

FASSBINDER: Én magam. Még mielőtt az Akció-
színházhoz csatlakoztam volna, megcsináltam els ő  
két rövidfilmemet. A film tehát sokkal inkább ér-
dekelt. Csakhát a pénz körül voltak nehézségek. 
Hogy egyáltalában csináljak valamit, csatlakoztam 
az Akciószínházhoz, és egész izgalmasnak találtam. 
De számomra ez mindig csak átmenetet képezett, 
mielőtt filmjeim elkészítéséhez fogtam volna. 

KÉRDÉS: Hogyan teremtett pénzt az első  filmekre? 

FASSBINDER: Az első  filmekre nem volt pénzünk. A 
legelső  filmre a müncheni von Rezzori asszony adott 
pénzt, egy Bosch-gy ű jtő , akirő l tudtuk, hogy néha 
segít a filmeseken. A Rio das Modes című  filmben 
szerepel is, egy nőt alakít: két embernek, akik Peru-
ba akarnak menni kincset keresni, pénzt ad. Őhoz-
zá zarándokoltunk, Rabin és én; elmagyaráztam ne-
ki, milyen filmet akarok csinálni. đ  nagyon érdekes-
nek találta, és adott nekünk 10 000 márkát. A 10 000 
márkából megvettük az anyagot és pünkösd alatt le 
is forgattuk. Elvittük a másolóba és akkor kiderült, 
hogy a negatív tönkrement. A biztosításról nem tud-
tunk — hát akkor alaposan seggre ültünk. Aztán még 
egyszer elmentünk az asszonyhoz, és ő  megint adott 
nekünk 5000 márkát. Ezzel aztán tényleg megcsinál-
tuk a filmet. 

KÉRDÉS: Ez volt A szerelem hidegebb a halálnál? 

FASSBINDER: Igen. 

KÉRDÉS: Már a második rövidfilmje is kriminali-
zált miliőben játszódik. Ennek a környezetnek az 
igézete következő  filmjeiben is megmaradt. A gyer-
mekkor sendling utcájának alakjai térnek itt vissza, a 
kurvák világával szemközt... 

FASSBINDER: ... ma is így értelmezném. Termé-
szetesen a sendling utcai emberek er ősebb benyo-
mást tettek rám, minthogy azt elmondhatnám, mert 
én tényleg nem tudok a képeken kívül semmit sem. 
Tudom, hogy jók voltak velem szemben. A Sendling 

utcai hölgyek valahogy kedvelték azt a gyereket. Az 
Alexanderplatzban ismét rájuk találtam. Az els ő  fil-
mekben olyan alakok voltak, akik ilyen úton-módon 
keresnek pénzt. A Vendégmunkásban van egy alak, 
aki megpróbálja kefélni küldeni a barátn őjét, ha jól 
emlékszem. Számomra a prostitúció sokkal normáli-
sabb, mint a többi ember számára. Csak sokkal ké-
sőbb vettem észre, hogy ez sok embernek egy egzo-
tikus miliő . Én egyáltalán nem találtam egzotikusnak, 
inkább a polgári élettel párhuzamosnak. 

KÉRDÉS: A prostitúciót a kizsákmányolás egy mód-
jának metaforájaként is felfoghatjuk, mely a polgári 
életben önmaga elől is rejtőzik. 

FASSBINDER: Mely önmaga elő l is rejtőzik, igen. Én 
nagyon jó barátságban voltam igazi utcalányokkal. 
Mindig nagyon jól megértettük egymást. Igazi have-
rok ők. Ők azok az emberek, akikkel legkevésbé 
akadtak problémáim. 

KÉRDÉS: Az úgynevezett marginális csoportokban 
gyakran kiélik azt, amit a polgári társadalomban a 
szőnyeg alá söpörnek. 

FASSBINDER: ... na igen, hát ott sem élik ki. Ez 
csak egy, számomra szimpatikus kifordítása a pol-
gári társadalomnak. Több lehet őségük van arra, 
hogy gyorsabban és nyíltabban túladjanak agresz-
szióikon, mint a polgári család esetében, és én ezt 
előnynek tartom. Aki egyenesen odavág, ha valami 
történik, ahelyett hogy arra várna, hogy egy napon 
valakit agyonüssön, kedvesebb számomra. 

KÉRDÉS: Voltak-e első  filmjeinek filmi példaképei? 

FASSBINDER: A sok hollywoodi film, melyeket vala-
hol elraktároztam magamban. De A szerelem hide-
gebb a halálnál közvetlen példaképe egészen biztos 
Godard Vivre sa vie (Nana S. története) cím ű  filmje 
volt. Ez a film már létezésével is elég sok er őt adott 
nekem. Godard szintén nem mondott mást, mint: 
Oké, ha ezt a Nanát éppen semmi sem elégíti ki, 
ménjen az utcára. A szegény n őt a film végén sajnos 
lelövik. De legalább az id ő  alatt, míg az utcán van, 
elégedettebb és boldogabb, mint a tanítóval való 
házassága idején. A kezd őjelenet során már elég 
pontosan megtudod, milyen volt az életvitele. Amikor 
az utcára kerül, hirtelenében ráébred, hogy ő  fontos 
ember — bizonyos emberek számára olyan fontossá-
got nyer, melyet azelőtt nem érzett. Van ott egy jele-
net: megy egy ilyen alakkal a hotelba. Azt mondja az 
alak: van-e valakid, még egy másik lány. És Nana 
megy, fölhoz még egy lányt. És az alak a másikkal 
kettesben tovább csinálja. Ekkor a n ő  azt mondja: 
a boldogság nem mindig vidám. És világossá válik 
számára, hogy ez sem az igazi; mindenesetre jobb, 
mint házassága a tanítóval, akit ő l gyereke van. A 
film sok erőt adott nekem. Elég sok köze volt az 
eszméimhez, azt hiszem. 

KÉRDÉS: Akkoriban nem volt szokatlan, hogy a fia-
tal német rendezők a gengszter-miliővel foglalkozza-
nak: Klaus Lemke első  filmje, a 48 óra Acapulcóig 
vagy Rudolf Thome Detektívekje... 

FASSBINDER:... na igen, de ők inkább az amerikai 
filmbő l vették át ezt. En nem akartam amerikai 
gengszterfilmet csinálni A szerelem hidegebb a ha- 128 



/álnál vagy A pestis istenei cím ű  filmjeimmel. Én itt 
már megpróbáltam a gengszterfilmb ő l kihozni azt, 
ami számomra érdekes volt. 

KÉRDÉS: A „coming out" a homoszexuálisok köré- 
ben fontos fogalom. Előfordult ez —önmagának mint 
homoszexuálisnak a tudatos fölmutatása — Onnél is? 

FASSBINDER: Nálam ez egyidej ű leg történt. Megis-
merni és megmutatni magam, ez számomra nem 
volt probléma. Ismét szerencsém volt. Talán egy-
szerűen csak azért, mert nekem minden tökmindegy 
volt, ez is. Amikor az az érzésem támadt, hogy buzi 
vagyok, rögtön el is mondtam mindenkinek. 

KÉRDÉS: Hány éves korában történt? 

FASSBINDER: Úgy tizennégy-tizenöt lehettem. 

KÉRDÉS: Ekkoriban olvasta az Alexanderplatzot? 

FASSBINDER: Igen. A történetet sokkal homoeroti-
kusabbnak láttam és olvastam, mint amennyire talán 
az. Valószín ű leg az, de talán burkoltabban, körül-
írtabban, mint ahogy én olvastam. Én egész egyene-
sen olyasminek olvastam, ahol két ember abba 
pusztul bele, hogy nem tisztázzák a köztük lev ő  
kapcsolatot, pedig ha tisztázták volna, ez boldoggá 
tehette volna őket. Ebben az esetben ennek semmi 
köze a szexhez, hanem a szerelemhez, mely nem 
kényszerít semmire, mely nem zsákmányolható ki. 
Ami a regényben a két férfi között történt, biztosan 
egész más, mint egy coming out, amikor az ember 
hirtelen kimondja: oké, buzi vagyok. Ennek ellenére 
sokat segített nekem. 

KÉRDÉS: De abban a korban, amikor Ön 14 éves 
volt, nem mehetett könnyen... 

FASSBINDER: Dehogynem. 

KÉRDÉS: És a reakciók? 

FASSBINDER: Anyám elég hisztérikus volt. Azt 
mondta, 18 éves koromig nevelési kötelezettsége 
van, nem vállalhatja a felel ősséget. Akkor vettem 
észre először, mekkora problémát jelent ez egyes 
embereknek. Számomra nem volt probléma, egyál-
talán nem. Sohasem fogtam fel problémaként, ma 
sem. 

KÉRDÉS: De filmjei mégis e probléma körül köröz-
nek.. . 

FASSBINDER: Az én filmjeim azon probléma körül 
köröznek, hogy az emberek egyáltalán kapcsolatban 
vannak egymással. Most hogy buzik vagy normáli-
sak, vagy lezbikusak vagy mit tudom én... A film-
jeimben és mindenben, amit csinálok, arról van szó, 
hogy az embereknek nehézségeik vannak a kapcso-
lataikkal. 

KÉRDÉS: Ki a bűnös? 

FASSBINDER: A társadalom, melynek szüksége 
van a házasság csírasejtjére, hogy fennmaradhas-
son. Miért van a társadalom annyira a buzik ellen? 
Mert nem tesznek semmit annak érdekében, hogy a 
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KÉRDÉS: Van eg Fassbinder-projektum, Skinner 
könyve, a Futurum kettő . Ezt akarja  On  egyszer 
megfilmesíteni. A Futurum kettő  egy társadalom-
szervezet, mely Önt szemmel láthatóan elb űvölte. 
Egy törpeállam modellje kerül bemutatásra, mely 
kommunabázison alapszik, s mely a beskatulyázás 
minden fajtáját meg akarja akadályozni; a személyi-
ség szabad kibontakozását — mindenekelőtt a mű-
vészét — követeli. 

FASSBINDER: Igen, igen, ez az, ami elb űvölő  ben-
ne. A hibája pedig az, hogy a Futurum kettőben me-
gint a nevelésen múlik minden, és egy személyen, 
aki az egész modellt kigondolta, és akit ő l ez a modell 
függ. Ez a nagy veszély, egy vezérfigura. 

KÉRDÉS: Tehát Mózes megint kereste a népét? 

FASSBINDER: Így van, Mózes megint kereste á 
népét. A Futurum-vezér ki is nyilvánítja abbéli félel-
mét, hogy a modell összeomlik, ha ő  nincs többé. 
Épp ez az, ami félelmetesen szomorú. Én egy olyan 
modellt képzelnék el magamnak, ahol ilyen alak, egy 
ilyen isten képére teremtett alak nem létezik többé. 

KÉRDÉS: Az ön társadalmi rendszere tehát a/ap-
jában véve anarchista rendszer lenne? 

FASSBINDER: Az lenne. A 18. századból való ro-
mantikus-anarchista rendszer, amir ő l elmondható: 
oké, anarchia, ez hierarchia nélküli uralom. Minden-
ki azt csinálja, amit legjobban tud. 

KÉRDÉS: Egy forradalom is kellene ehhez? 

FASSBINDER: Hogy ez csak egy forradalom által 
állítható elő , azt nem hiszem, mert minden, ami 
háború által keletkezik, a legy őzöttet is magába 
foglalja. Nem tudom, hogy jöhetne létre. Pillanatnyi-
lag csak ellenmodellként tudom elképzelni, és akkor 
ez hamis. Ez világos. Az ellenmodell épp azt tartal-
mazza, ami ellen irányul. Ez a filmjeimmel is így van. 
Ha negatívan végződnek, az emberek mindig azt 
mondják: milyen szörny ű , hát miért nem végződhet 
egyszer boldogan. Szerintem ez hülyeség. Ha egy 
film szomorúan, gonoszul vagy így valahogy feje-
ződik be, akkor valami mást is fel kell kínálnia. Csak 
minden egyes ember valami más iránti vágya által 
keletkezhet valami más. 

KÉRDÉS: Térjünk vissza a mostani szituáció állapot-
rajzához. Hogy az emberek az Ön filmjeiben nem le-
hetnek egymással boldogok, az Ön véleménye sze-
rint a társadalmi állapot miatt van, a társadalomnak a 
kapcsolatokra gyakorolt hatása miatt? 

FASSBINDER: Nem, ezt nem mondtam. Azt mond-
tam, hogy az embereket úgy nevelték, hogy a kap-
csolatokat nem tudják önmaguk miatt akarni, hanem 
mindig ki is használják őket. 

KÉRDÉS: Ez az a pont, ahová el akarunk jutni. A 
félelem megeszi a lelket című  filmjében a társadal-
mi represszió áldásos hatással van a marokkói Ali és 
a megözvegyült takarítónő, Emmi szerelmi kapcso-
latára, ám aztán a társadalom „felkaroló-taktikája" 
megint tönkreteszi a viszonyt. 

FASSBINDER: Igen, végül megint tönkreteszi, vilá- 
gos. De ez nem jelent más, mint amit mondtam. Úgy 



gondolom, egy kapcsolat, mely egy ideig amiatt külö-
nösen fontos és szép, mert ki kellett harcolni a kül-
világtól, olyan sok külsőt tartalmaz, hogy megint 
tönkremegy. Ugyanis csak azért olyan intenzív, csak 
azért ragaszkodnak egymáshoz, mert kapcsolatukat 
kívülről kikezdték. Abban a pillanatban, amikor 
többé nem támadják, már nem ápolják annyira. 

KÉRDÉS: Az Egy 13 holdhónapos esztend őben 
című  filmje direkt reakció volt akkori barátja, Armin 
Meier öngyilkosságára. Mennyire volt ez a film 
egzisztenciális kényszer az Ön számára? 

FASSBINDER: Egzisztenciális kényszer volt szá-
momra egyáltalán tenni valamit. Három lehet őségem 
volt: egyik, hogy Paraguayba megyek és farmer 
leszek — nem tudom, miért Paraguay, egyszer űen ez 
jutott eszembe. Most ez kokettül hangzik, de akkor 
nem tűnt ilyennek, reális lehetőség volt számomra. A 
másik, hogy quasi fölhagyok a körülöttem lév ő  dol-
gok iránti érdekl ődéssel. Ez biztos elmebajjá vált vol-
na. A harmadik, hogy egy filmet csinálok: számom-
ra természetesen a legegyszer űbb. Egészen logi-
kus, hogy ezt vittem véghez. Fontos nekem, hogy si-
került egy olyan filmet csinálnom, mely nem köz-
vetíti szimplán azt, amit az öngyilkosság kapcsán 
éreztem. Tehát a fájdalmat és a szomorúságot, hogy 
ebben a kapcsolatban sok minden balul ütött ki, meg 
mit tudom én, hanem hogy egy olyan filmet csinál-
tam, mely természetesen Árminból indul ki, de amely 
— s ezt azel őtt valószín ű leg nem tudtam — messze 
túlhalad rajta; mely sokkal többet mond el, mint amit 
Árminról elmondhattam volna. És ez egy életre szó-
ló elhatározás volt. 

KÉRDÉS: Filmjei között van három kimondottan n ői 
film: a Maria Braun házassága, az Effi Briest és most 
a Lili Marleen. Alapjában véve olyan filmek ezek, 
amelyekben megkísérelte — és ez sikerült is — a tör-
ténelmet megvilágítani. 

FASSBINDER: A történelemrđ l valamit elmondani —
ez a nőkön keresztül jobban megy. A férfiaknak, vé 
leményem szerint, el ő írt szerepeik vannak a törté-
netírásban. Az Effi Briestben ott az a híres be-
szélgetés Müllersdorffal, amelyb ől kiderül: a férfinak 
van egy szerepe ebben a társadalomban, amelyet el 
kell játszania, le kell adnia. Azért nem tartom a fér-
fiakat olyan érdekes figuráknak, mert tulajdonképpen 
mindig csak azt teszik, amit tenniük kell, míg a n ők —
akikrő l egyébként mindig azt hiszik, hogy az ő  szere-
peik vannak elő írva — egyes dolgokban gyakran 
készek arra, hogy megszabaduljanak ett ő l a sze-
reptől és olyasmit tegyenek, amit az ember nem tar-
tott lehetségesnek. 

KÉRDÉS: Ön háború utáni gyerek. 1946-ban szüle-
tett. Mikor kezdett el foglalkozni a német múlttal? 

FASSBINDER: Anyám második férjétől, akihez való-
jában mindig nagyon kritikusan viszonyultam, őrült 
sokat megtudtam a német múltról. Világossá vált 
számomra, hogy a Harmadik Birodalom nem a törté-
nelem üzemi balesete volt, hanem egy meglehet ő-
sen logikus történelmi fejl ődés vezetett ehhez. 

KÉRDÉS: Esztétikai oldaláról nézve azonban a Har-
madik Birodalom egész rituális színháza megigézte 
Önt, nemde? 

FASSBINDER: Igen, igen. A Lili Marleenben ez ben-
ne van. Megpróbáltam megvilágítani, hogy a nemze-
tiszocializmus bizonyos formális önkifejeződési le-
hetőségei elbűvölők is lehetnek. 

KÉRDÉS: Wilkie-t, az énekesnőt, Lale Andersen 
modelljét a Lili Marleenben éppenséggel elbűvöli ez 
az esztétika. 

FASSBINDER: Éspedig teljesen. Úgy találom, joga 
is van erre, mégpedig abban a formában, mert az 
egész a karriernek a lehet őségét is fölkínálja. Ez 
neki személyesen egész kellemes volt. Ezt próbál-
tam megmutatni a Biberkopffal is az Alexanderplatz-
ban: anélkül a tudat nélkül, hogy a nemzetiszocia-
lizmusnak ezt az egész félrefejl ődését is bemutas-
sam. Így volt ez Wilkie-vel is, aki nem tudta, mi baj 
van az országban. Az el őtt, amit tudhatnánk, egy-
szerűen szemet hunyunk. Marad hát a fasisztoid 
esztétika, amelynek bizonyos fokig megvan a maga 
varázsa. A szemethun$ssal akkor hagynak föl, ami-
kor olyan dolgok történnek, melyek ezt egyszer űen 
lehetetlenné teszik, s aztán már nem lehet lezárni a 
szemeiket. Ezt Wilkie nem éli át. Számára a leger ő-
sebb motívum, hogy betiltották a dalát. Ez számára 
a tragikus momentum. 

KÉRDÉS: Énekelni énekelhet, de a dalt betiltották. 

FASSBINDER: Igen, a dal egy ideig be volt tiltva. 
Emiatt válik számára az egész gyanússá. 

KÉRDÉS: A Lili Marleenben a nemzetiszocialista 
Németország egy nő  szemszögéből kerül bemuta-
tásra, aki karriert akar csinálni. A társadalmi helyze-
ten nem töri a fejét. 130 



FASSBINDER: Ezen tényleg nem töri a fejét, nem. Ő  
karriert csinál. Ha megkérdezik, azt mondja, „a túl-
élés végett", de ez inkább csak kifogás. Amikor má-
sodszor is megkérdezik, így válaszol: „Hogy mit 
csinálok? Egy dalt énekelek! Mit akarnak hát? Nincs 
abban semmi rossz, egy dalt énekelni!" 

KÉRDÉS: És amikor a hatalom ellen lép föl... 

FASSBINDER: ... akkor szerelembő l cselekszik. A 
szeretőjét letartóztatják. Nem is érti igazán, hogy mit 
visz Lengyelországba. A kérdésre, hogy hallott-e va-
lamit Treblinkáról, Majdanekrő l, Auschwitzről, csak 
így válaszol: „I beg your pardon?" Ha hallott is vala-
mit, egyszer űen, mint sokan mások, szemet hunyt. 
Van aztán egy pillanat, amikor nem bírja tovább, és 
akkor ez a fasisztoid esztétika is elveszti a varázs-
erejét, mind az ő  számára, mind a film számára, 
mely ezt megvalósítja. 

KÉRDÉS: Érzi Wilkie ezt a bűvöletet Hitlerrel való 
találkozásakor is? 

FASSBINDER:...egy metaforára bukkantunk ezzel 
a „pure light"-tal. A Führer valami pompás, valami 
grandiózus volt az emberek számára. 

KÉRDÉS: Nem aggódik amiatt, hogy ezt a faszciná-
ciót a szemére hányják? 

FASSBINDER: Nem aggódom. Tudom, hogy a sze-
memre fogják hányni. Kezdett ő l fogva tudtam. De 
mindig azt mondtam, csak akkor érdekel a téma, ha 
valami olyat csinálok, amit eddig még senki: a Har-
madik Birodalmat önkifejezésének megigéz ő  részle-
tein keresztül átláthatóvá teszem. 

KÉRDÉS: A Lili Marleen sok mindenben emlékeztet 
az ón által igen tisztelt hollywoodi rendező, Douglas 
Sirk utolsó filmjére, az Ameddig létezik emberre 
(Imitation of Life). Mit jelentenek Onnek Sirk filmjei 
és a velük való találkozás? 

FASSBINDER: Ezekben a filmekben emberekr ő l van 
szó és dramaturgiailag is olyan dolgokról, amelyek 
érdekelnek. A Sirkkel való találkozás után nem fél 
tem többé attól, hogy profán leszek. Sirk éppen nem 
az, amilyennek az ember Hollywoodot képzeli. Ő  egy 
magas m űveltség ű  európai, félelmetesen érzékeny. 
Mindene megvan ahhoz, hogy azt mondhassam: 
ilyen filmeket szeretnék én is csinálni, annak elle-
nére , hogy dramaturgiájuk hazug. A Sirk-filmeknek 
roppant közönséghatásuk volt, mégpedig egész di-
rekt és leplezetlen. Csak Si гknél vált számomra 
világossá, hogy abszolút lehetséges úgy írni le 
történeteket, hogy az emberek rendesen azt mond-
ják гájuk: hazugul vannak elmesélve. 

KÉRDÉS: Bátorság a melodrámához. 

FASSBINDER: Ez elcsépelt. Én azt mondanám, Sirk 
adott bátorságot ahhoz, hogy nagy közönséghatású 
filmeket csináljak. Azel őtt azt hittem, hogy a komoly 
munkához épp ezekről a hollywoodi dramaturgiákról 
kell lemondani. Hollywood meghatározott mintákra 
van beprogramozva, és a Hollywood-filmek drama- 
turgiája addig nagyon hülyének t űnt nekem. A fél- 
művelt európai skrupulusai hátráltattak abban, hogy 

131 így meséljek történeteket. Mások talán Hitchcock 

felé orientálódnak, számomra Sirk volt a dönt ő  
találkozás. 

KÉRDÉS: El tudja-e képzelni, hogy egyszer fölhagy 
a filmezéssel? 

FASSBINDER: Pillanatnyilag nem. Ha valaha is arra 
kényszerülnék, hogy csak olyan filmeket csináljak, 
amilyeneket nem szeretnék, akkor talán hangjáté-
kokat írnék. De talán másik lehet őséget is találok, 
talán elmegyek akkor egy 16 milliméteres kamerával 
Afrikába, és ott, mint Jean Rouch, filmet csinálok 
vagy valami mást, ami megigéz. 

radics viktória fordítása 

(Forrás: Wolfgang Limmer: Rainer Werner Fassbin- 
der, Filmemacher. Spiegel-Verlag, Hamburg, 1981.) 



rainer 
Werner 
fassbi nder 
filmjei 

rövidfilmek 
1965 

Der Stadtstreicher (A csavargó) 
R, F: RWF. O: Josef Jung. SZ: Christoph Riser, Su-
sanne Schimkus, Michael Fengler, Thomas Fengler, 
Irm Hermann, RWF. 
16 mm, fekete -fehér, 10 perc. 
1966 

Das kleine Chaos (A kis káosz) 
R, F: RWF. O: Michael Fengler. SZ: Marite Greiselis, 
Christoph Riser, Lilo Pempeit, Greta Rehfeld, RWF. 
35 mm, fekete -fehér, 9 perc. 

tévéfilmek 
1970 

Rio das Mortes 
R: RWF. F: RWF, Volker Schlöndirff ötlete nyomán. 
O: Dietrich Lohmann. V: Thea Eymész. Z: Peer 
Raben. SZ: Hanna Schygulla, Michael König, Gunther 
Kaufmann, Katrin Schaake, Ulli Lommel stb. 
16 mm, színes, 84 perc. 

Das Kaffeehaus (A kávéház) 
R: RWF. F: RWF, Carlo Goldoni azonos cím ű  szín-
darabja nyomán. O: Dietbert Schmidt, Manfred För-
ster. Z: Peer Raben. SZ: Margit Cartensen, Ingrid 
Caven, Hanna Schygulla, Kurt Raab, Harry Baer stb. 
MAZ 2 Zoli, fekete -fehér, 105 perc. 

Die Niklashauser Fahrt (A niklashausi utazás) 
R: RWF, Michael Fengler. F: RWF. O: Dietrich Loh-
mann. V: Thea Eymész, Franz Walsch. Z: Peer 
Raben, Amon Düül II. SZ: Michael König, RWF, 
Hanna schygulla, Walter Sedlmayr stb. 
16 mm, színes, 86 perc. 

Pioniere in Ingolstadt (Ú ttörők Ingolstadtban) 
R: RWF. F: RWF, Marieluise Fleisser színdarabja 
nyomán. O: Dietrich Lohmann. V: Thea Eymész. Z: 
Peer Raben. SZ: Hanna Schygulla, Harry Baer, Irm 
Hermann, Rudolf Waldemar Brim, Walter Sedlmayr 
stb. 
33 mm, színes, 84 perc. 	 132 



Martha 
R: RWF. F: RWF, Cornell Woolrich „Für den Rest 
ihres Lebens" (Maradék életükért) cím ű  rövid törté-
nete nyomán. O: Michael Ballhaus. V: Leisgret 
Schmitt-Klink. SZ: Margit Cartensen, Karlheinz 
Böhm, Gisela Fackeldey, Adrian Hoven, Barbara 
Valentin stb. 
i6 mm, színes, 112 perc. 

1972 

Acht Stunden sind kein Tag (Nyolc óra nem egy nap) 
Család -sorozatfilm öt részben 
R, F: RWF. O: Dietrich Lohmann. V: Marie Anne Ger-
hardt. Z: Jean Gepoint. SZ: Gottfried John, Hanna 
schygulla, Luise Ulrich, Werner Fink, Anita Bucher 
stb. 
16 mm, színes, 101, 100, 92, 89, 89 perc. 

Bremer Freiheit (Brémai béke) 
R: RWF, Dietrich Lohmann. F: RWF. O: Dietrich Loh-
mann. V: Friedrich Niquet, Monika Solzbacher. SZ: 
Margit Cartensen, Ulli Lommel, Wolfgang Schenck, 
Walter Sedlmayr, Hanna Schygulla stb. 
MAZ 2 Zoli, színes, 87 perc. 

1973 

Welt am Draht (Huzalvilág) 
R: RWF. F: Fritz Muller-Scherz, RWF Daniel F. Ga-
louye „Simulacron -3" című  sci-fi regénye nyomán. 
O: Michael Ballhaus. V: Marie Anne Gerhardt. Z: 
Gottfried Hüngsberg. SZ: Klaus Löwitsch, Mascha 
Rabben, Adrian Hoven, Ivan Desny, Barbara Va-
lentin stb. 
16 mm, színes; 99 perc (I), 106 perc (II). 

Nora Helmer 
R: RWF. F: Henrik Ibsen: Nóra. O: Willi Raber. V: 
Anne-Marie Bornheimer, Friedrich Niquet. SZ: Margit 
Cartensen, Joachim Hansen, Barbara Valentin, Ulli 
Lommel stb. 
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1974 

Wie em n Vogel auf dim Draht (Mint egy madár a hu-
zalon) 
R: RWF. F: RWF, Christian Hohoff; dalszövegek: 
Anja Hauptmann. O: Erhard Spandel. Zenei rende-
ző : Ingfried Hoffmann. SZ: Brigitte Mira, Evelyn 
Künneke. 
Brigitte Mira sanzonénekes és színészn ő  showm ű -
sora. 
MAZ 2 Zoli, színes, 44 perc. 

1975 

Angst vor der Angst (Félelem a félelemtő l) 
R: RWF. F: RWF, Asta Scheib ötlete nyomán. O: 
Jurgen Jürges, Ulrich Prinz. V: Liesgret Schmitt-
Klink, Beate Fischer-Weiskirch. Z: Peer Rabin. SZ: 
Margit Cartensen, Ulrich Faulhaber, Brigitte Mira, 
Adrian Hoven, Irm Hermann stb. 
16 mm, színes, 88 perc. 

Ich will doch fur, dass ihr rich liebt (Csak azt aka-
rom, hogy szeressetek) 
R: RWF. F: RWF, egy szociográfiai írás nyomán. O: 
Michael Ballhaus. V: Liesgret Schmitt-Kling. Z: Peer 
Raben. SZ: Vitus Zeplichal, Elke Aberle, Alexander 
Allerson, Ernie Mangold, Johanna Hofer stb. 
16 mm, színes, 104 perc. 

1976 

Bolwieser 
R: RWF. F: RWF, Oskar Maria Graf azonos cím ű  
regénye nyomán. O: Michael Ballhaus. V: „a von 
Hasperg, Juliane Lorenz. Z: Peer Rabin. SZ: Kurt 
Raab, ,Elisabeth Trissenaar, Bernhard Helfrich, Udo 
Kier, Volker Spengler. 
16 mm, színes, 201 perc. 



1977 

Frauen in New York (Nők New York-ban) 
R: RWF. F: Clare Boothe: „The Women" című  drá-
mája. O: Michael Ballhaus. V: Wolfgang Kerhutt. 
SZ: Christa Berndl, Margit Cartensen, Anne-Marie 
Kuster, Eva Mattes, Barbara Sukowa stb. 
16 mm, színes, 111 perc. 

1979/80 

Berlin Alexanderplatz 
Tévéfilm tizenhárom részben és egy epilógussal 
R: RWF. F: RWF, Alfred Döblin azonos cím ű  regé-
nye nyomán. M űvészeti munkatárs: Harry Baer. O: 
Xaver schwarzenberger. V: Juliane Lorenz. Z: Peer 
Rabin. SZ: Günter Lamprecht, Hanna Schygulla, 
Barbara Sukowa, Gottfried John, Franz Buchrieser, 
Claus Holm stb. 
16 mm, színes, összesen 15 és fél óra. 

mozifilmek 

1969 

Liebe ist kálter  a/s  der Tod (A szerelem hidegebb a 
halálnál) 
R, F: RWF. O: Dietrich Lohmann. V: Franz Walsch. 
Z: Peer Rabin, Holger Münzer SZ: Ulli Lommel, 
Hanna Schygulla, RWF, Hans Hirschmüller, Katrin 
Schaake stb. 
Fekete - fehér, 84 perc. 

Katzelmacher (Vendégmunkás) 
R, F: RWF. O: Dietrich Lohmann, V: Franz Walsch. 
Z: Peer Rabin, Franz Schubert nyomán. SZ: Hanna 
Schygulla, Rudolf Waldemar Brim, Lilith Ungerer, 
Elga Sorbas, Doris Mattes, RWF stb. 
Fekete-fehér, 88 perc. 

Götter der Pest (A pestis istenei) 
R, F: RWF. O: Dietrich Lohmann. V: Franz Walsch. 
Z: Peer Raben. SZ: Harry Baer, Hanna Schygulla, 
Margarethe von Trotta, Gunther Kaufmann, Carla 
Aulaulu stb. 
Fekete-fehér, 91 perc. 

Warum lđи ft Herr R. Amok? (Miért lett ámokfutó R. 
úr?) 
R: Michael Fengler, RWF. F: Michael Fengler, RWF 
improvizációs javaslatai.. O: Dietrich Lohmann. V: 
Franz Walsch, Michael Fengler. SZ: Kurt Raab, Lilith 
Ungerer, Amadeus Fengler, Franz Maron, Harry Ba-
er, Hanna Schygulla stb. 
88 perc. 

1970 

Whity 
R, F: RWF. O: Michael Ballhaus. V: Franz Walsch, 
Thea Eymész. Z: Peer Rabin SZ: Gunther Kauf-
mann, Hanna Schygulla, Ulli Lommel, Harry Baer, 
Katrin Schaake stb. 102 perc. 

Der amerikanische Soldat (Az amerikai katona) 
R, F: RWF. O: Dietrich Lohmann. V: Thea Eymész. 
Z: Peer Rabin. SZ: Karl Scheydt, Elga Sorbas, Jan 
George, Margarethe von Trotta, Hark Bohm, RWF 
stb. 
Fekete -fehér, 80 perc. 

Warnung vor einer  hu/igen  Nutte (Óvakodj a szent 
kurvától) 
R, F: RWF. O: Michael Ballhaus. V: Franz Walsch, 
Thea Eymész. Z: Peer Rabin és mások. SZ: Lou 
Castell, Eddie Constantine, Hanna Schygulla, Mar-
quard Bohm, RWF, Margarethe von Trotta, Verner 
Schroeter stb. 103 perc. 

1971 

Der Hándler der vier Jahreszeiten (A zöldségkeres-
kedő ) 
R, F: RWF. O: Dietrich Lohmann. V: Thea Eymész. 
SZ: Hans Hirschmüller, Irm Hermann, Hanna Schy-
gulla, Gusti Kneissl, Kurt Raab stb. 89 perc. 
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1972 
Die bitteren Trénen der Petra von Kant (Petra von 
Kant keserű  könnyei) 
R, F: RWF. O: Michael Ballhaus. V: Thea Eymész. Z: 
The Platters, The Walker Brothers, Giuseppe Verdi. 
sz: Margit Cartensen, Hanna schygulla, Irm Her-
mann, Eva Mattes stb. 124 perc. 

Wildwechsel (Forgó) 
R: RWF. F: RWF, Franz Xaver Kroetz azonos cím ű  
színdarabja nyomán. O: Dietrich Lohmann. V: Thea 
Eymész. Z: Ludwig van Beethowen. sZ: Jörg von 
Liebenfels, Ruth Drexel, Eva Mattes, Harry Baer, 
Hanna schygulla stb. 102 perc. 

1973 
Angst essen See/e auf (A félelem megeszi a lelket) 
R, F: RWF. O: Jurgen Jürges. V: Thea Eymész. sZ: 
Brigitte Mira, El Hedi Ben Salem, Barbara Valentin, 
Irm Hermann, RWF stb. 93 perc. 

1972-1974 
Fontane Effi Briest vagy sokan, akiknek van sejtel-
mük lehetőségeikrő l és szükségleteikrő l, cselekede-
teik révén mégis elfogadják az uralkodó rendet, és 
ezzel megerősítik és teljesen jóváhagyják azt. 
R: RWF. F: RWF, Theodor Fontane Effi Briest cí-
mű  regénye nyomán. O: Dietrich Lohmann, Jurgen 
Jürges. V: Thea Eymész. sZ: Hanna schygulla, 
Wolfgang Schenck, Karlheinz Böhm, Ulli Lommel, Li-
lo Pempeit stb. Fekete -fehér, 141 perc. 

Faustrecht der Freiheit (A szabadság ököljoga) 
R, F: RWF. O: Michael Ballhaus. V: Thea Eymész. Z: 
Peer Rabin sZ: RWF, Peter Chatel, Karlheinz 
Böhm, Christiane Maybach, Harry Baer stb. 123 
perc. 

Mutter Küsters' fahit zum Himmel (Küsters mama 
utazása a mennyországba) 
R: RWF. F: RWF, Kurt Raab segédletével. O: Micha-
el Ballhaus. V: Thea Eymész. Z: Peer Rabin. sZ: 
Brigitte Mira, Ingrid Caven, Karlheinz Böhm, Margit 
Cartensen stb. 120 perc. 

1975/76 
Satansbraten (Sátánsült) 
R, F: RWF. O: Jurgen Jürges, Michael Ballhaus. V: 
Thea Eymész, Gabi Eichel. Z: Peer Rabin. sZ: Kurt 
Raab, Margit Cartensen, Helen Vita, Volker speng- 
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1976 
Chinesisches Roulette (Kínai rule tt ) 
R, F: RWF. O: Michael Ballhaus. V: Ha von Hasperg, 
Juliane Lorenz. Z: Peer Rabin. sZ: Margit Carten-
sen, Anna Karina, Alexander Allerson, Ulli Lommel 
stb. 86 perc. 

1977 
Despair —  eme  Ruse ins Licht (Despair — utazás a 
fénybe) 
R: RWF. F: Tom stopyard, Vladimir Nabokov regé-
nye nyomán. O: Michael Ballhaus. V: Juliane Lo-
renz. Z: Peer Rabin. sZ: Dirk Bogarde, Andrea Fer-
réol, Volker Spengler, Klaus Löwitsch stb. 119 perc. 

1977/78 
Deutschland im Herbst (Németország ősszel) — I. 
rész. 
R: All Brustellin, RWF, Alexander Kluge, Maximiliane 
Mainka, Edgar Reitz, Katja Rupé/Hans Peter Cloos, 
Volker schlöndorff, Bernhard sinkel. F: Heinrich 
Böll, Peter Steinbach, a rendezők. O: Michael Ball-
haus, Jurgen Jürges, Bodo Kessler, Dietrich Loh-
mann, Colin Mounier, Jörg Schmidt-Reitwein. szí-
nes és fekete - fehér, 134 perc. 

1978 
Die Ehe der Maria Braun (Maria Braun házassága) 
R: RWF. F: Peter M дΡrthesheimer, Pea Fröhlich RWF 
ötlete nyomán. O: Michael Ballhaus. V: Juliane Lo-
renz. Z: Peer Rabin. sZ: Hanna schygulla, Klaus 
Löwitsch, Ivan Desny, Gottfried John, Gisela Uhlen 
stb. 120 perc. 

In einem Jahr mit 13 Minden (Egy 13 holdhónapos 
esztendőben) 
R, F, O, V: BWF. sZ: Volker Spengler, Ingrid Caven, 
Gottfried John, Elisabeth Trissenaar stb. 124 perc. 

1978/79 
Die dritte Generation (A harmadik nemzedék) 
R, F, K: RWF. V: Juliane Lorenz. Z: Peer Rabin. sZ: 
Volker Spengler, Bulle Ogier, Hanna schygulla, Har-
ry Baer, Vitus Zeplichal, Udo Kier stb. 110 perc. 
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1980 
Lili Marleen 
R: RWF. F: Manfred Purzer Joshua Sinclair és RWF 
segédletével, Lale Anderson Der Himmel hat viele 
Farben című  önéletrajza nyomán. M űvészeti mun-
katárs: Harry Baer. O: Xaver Schwarzenberg. Z: 
Peer Raben. SZ: Hanna Schygulla, Giancarlo Gian-
nini, Mel Ferrer, Karl Heinz von Hassel, Erik Schu-
mann stb. 120 perc. 

1981 
Lola 
R: RWF. F: Peter Marthesheimer, Pea Fröhlich, 
RWF. Művészeti munkatárs: Harry Baer. Z: Peer Ra-
ben. O: Xaver Schwarzenberger. V: Juliane Lorenz. 
SZ: Barbara Sukowa, Armin Müller-Stahl, Mario 
Adorf, Matthias Fuchs, Helga Feddersen. 115 perc. 

Die Sehnsucht der Veronika Foss (Veronika Foss 
vágya) 
R: RWF. F: Peter Marthesheimer, Pea Fröhlich. O: 
Xaver Schwarzenberger. Z: Peer Raben SZ: Rosel 
Zech, Hilmar, Hilmar Thate, Annemarie Duringer, 
Doris Schade stb. 105 perc. 

1982 
Querelle 
R: RWF. F: RWF Jean Genet regénye nyomán. O: 
Xaver Schwarzenberger. Z: Peer Raben. SZ: Brad 
Davis, Franco Nero, Jeanne Moreau, Laurent Malet, 
Hanno Poschi stb. 106 perc. 

rainer 
Werner 
fassbinder 
publikált 
drámái 
Das Kaffeehaus (A kávéház) Goldoni nyomán. Thea-
ter heute, 1969/10. Antitheater. katzelmacher, Prepa-
radise sorry now, Die Bettleroper (nach John Gay). 
[Antiszínház. Vendégmunkás, Preparadise sorry 
now, A koldusopera (John Gray után)] Frankfurt a. 
M. 1970 (edition suhrkamp 443). 
Antitheater 2. Das Kaffehaus, Bremer Freiheit, Bult 
am Hals der Katze. [Antiszínház 2. A kávéház, Bré-
mai béke, Vér a macska nyakán] Frankfurt a. M. 
1972 (edition suhrkamp 560). 
Stücke 3. Das brennende Dorf, Die bitteren Trénen 
der Petra von Kant, Der Müll, die Stadt und der Tod. 
[Színdarabok 3. Az égő  falu, Petra von Kant keserű  
könnyei, A malom, a város és a halál.] Frankfurt a. M. 
1976 (edition suhrkamp 803). (A malom, a város és 
a halál cím ű  dráma kapcsán felvetődött „antisze-
mitizmus-ellentmondás" miatt a kötetet a kiadó visz-
szavonta. ) 
Der Müll, die Stadt und der Tod, in: Horst Laube 
(szerk.): Theaterbuch 1, München 1978, 275-326 
old. (Dokumentumokkal, kommentárokkal és egy 
RWF-rel való interjúval.) 

(Rövidítések: R — rendező ; F — forgatókönyv; O —
operatő r; V — vágó; Z — zene; SZ — színészek.) 



vége) 
lászló 

reneszánsz 
igényű  
filmrendező  

Harminchat éves korában meghalt Rainer Werner 
Fassbinder, az új német filmhullám csodagyereke, a 
mai európai film legnagyobb brechtiánusa. Intenzí-
ven élt és alkotott: a lehetetlent akarta megérinteni, 
azt is gyorsan, izgatottan. Több mint tíz év alatt 
majdnem negyven filmet forgatott, kéttucatnyi drá-
mát írt és számos színházi el őadást rendezett. Nagy 
kutató, felfedez ő  volt, érdekl ődése sokirányú, sokfé-
le hatást fogadott be. Sokan a francia új hullám, el-
sősorban Godard hatását tapasztalták m űvészeté-
ben. Ez igaz. Ő  is, akárcsak a francia. rendez ő , a 
m űvészet nonkonformistája volt, nem engedte, hogy 
a hagyományok megkössék a kezét. A hollywoodi 
filmmitológiát szerette, bizonygatja az ellentábor, aki 
nem szeretné Fassbindert az intellektuális filmesek 
között látni. Ez is igaz! Kritikusan és szellemesen fo-
galmazta át a hollywoodi filmszimbólumokat. A né-
met expresszionista film hatását vélik felismerni 
m űveiben a filmtörténészek. Aki ismeri Fassbinder 
fénydramaturgiáját, nem tagadhatja, hogy a német 
csodagyerek a filmmúzeumokban is sokat tanult. 
Van viszont még egy hatás, amiről nem szívesen 
beszélnek a filmesek. Ez pedig a színház hatása. 
Véleményem szerint itt tanulta meg Fassbinder a 
brechti látásmódot, az elidegenít ő  effektusokat, 
amelyeket nagy erővel alkalmazott filmjeiben is. 
Ezenkívül itt ismerte fel a színész fontosságát. A mai 
film kissé lebecsüli a színészt. Fassbinder — akár-
csak a többi fiatal német rendez ő  — újraé гvényesí- 

137 tette a színész szellemi valóságát. 

Fassbinder a lázadó hatvanas évek alkotója volt. Ezt 
a magatartást sohasem tagadta meg. Els ő  eredeti 
színdarabját 1968 áprilisában mutatta be a saját ma-
ga alapította Action Theaterben, de májusban, ami-
kor Európa-szerte emelkedtek a barikádok, a ren-
dőrség betiltotta ezt a színházat. Fassbinder azon-
ban nem tudott színház nélkül élni, 1969-ben meg-
alapította az Anti Theatert. E színházi m űhelyben 
már Hanna Schygullával, feledhetetlen színészn őjé-
vel dolgozott együtt. Es egy másik nagy rendezővel: 
Straubbal. 

De nyitott volt más tömegkommunikációs eszközök 
előtt is. Nem osztotta a sznob értelmiségnézetet a te-
levízió lebecsülésében. Több tv-drámát forgatott, 
számos filmje a televízióval való koprodukcióban jött 
létre. 

Rainer Werner Fassbinder ahhoz az európai kritikai 
avantgarde-hoz tartozik, amely a m űvészet forradal-
mát nem választotta el a kritikus társadalomkép-
tő l. A formatervezés komoly társadalmi talajban gyö-
kerezett. A német valóság kritikusa volt, és ezt mo-
dern formanyelven fejezte ki. Számára e kett ő  el-
választhatatlan jelenség. A hatvanas évek ethosza 
ebben is irányadónak bizonyult: mindig egy utópikus 
szögbő l kísérelte meg a valóság kíméletlen bírála-
tát. Mert és tudott megbotránkoztatni, a német társa-
dalom legérzékenyebb mítoszaival szállt szembe. S 
hiába bizonygatják az újtípusú filiszterek, hogy Fass-
binder szellemi és m űvészi érésének a korszaka, a 
hatvanas évek második fele, afféle szellemi ellenfor-
radalomnak minősíthető , Fassbinder olyan életm ű -
vet állíthat szembe ezzel a váddal, amely bizonyítja: 
a valóság m űvészi bírálata egyben a m űvészet legiti-
mációja is. Ha a m űvész elfordul ettő l a bírálattól, 
a művészet legitimációja kerül veszélybe. 

Sajnos, Fassbinder rendez ői munkássága nem ke-
rült olyan hirtelen előtérbe, mint például a francia 
újhullám rendező inek m űvei. A német újhullámosok-
nak hosszú és kitartó harcot kellett folytatniuk azért, 
hogy bejuthassanak a mozihálózatokba. Jugoszlávi-
ában is csak a legszenvedélyesebb filmbarátok is-
merik. Egyedül csak a Maria Braun házassága kel-
tett nagyobb visszhangot. A Lili Marieent csak a 
FEST-en mutatták be. A Lolát Európa-szerte vetítik. 
A Veronika Foss vágya berlini nagydíjas — hogy mi-
kor vetítik nálunk, azt csak találgatni lehet. Biztató 
jel viszont, hogy tv-stúdióink már sugározták nagy-
szabású tv-sorozatát: a Berlin Alexanderplatzot. 

Fassbinder életm űvét a maga teljességében tehát 
nem csak azért nehéz áttekinteni, mert óriási, hanem 
azért is , mert hozzáférhetetlen. De eddigi ismere-
teink alapján is érdemes kiemelni úgynevezett n ő i 
trilógiáját. Illetve tetralógiáját, mert Berlinben már 
bemutatták a Veronika Foss vágyát, amely szintén 
ebbe a sorba tartozik. De mivel ezt nem láttuk, be-
széljünk csak trilógiáról. Mindhárom film f őszereplője 
nő , és mindhárom nő  a német történelem egy-egy 
drámai korszakát éli át. A Lili Marleen a német fasiz-
musra vet fényt, arról szól, miként manipulál a hata-
lom egy dallal. A Maria Braun házassága a német új-
jáépítés korát, az 1945 utáni id őszakot tárgyalja. 
Fassbinder keser űen állapítja meg az igazságot: az 
újjáépítés nem hozott újjászületést, hanem az újabb 
romlás melegágya lett. A Lola az Adenauer-korszak 
bírálatát nyújtja. Fassbinder szerint a békés kiegye-
zés, ami a német nép lelkében ebben az id őben vég- 



bement, a német történelem szégyenteljes oldalaira 
kívánkozik. E három film úgy illeszkedik egymáshoz, 
mint egy nagyobb méret ű  filmeposz összefügg ő  ré-
szei. Már ebből is kitűnik: Fassbinder nem csupán 
egy-egy m űben, hanem életműben gondolkodott. S 
ez a három film szépen példázza a fassbinderi  film-
nyelv jellemző  vonásait is. Az árnyék és a fény játé-
ka, a megvilágítás expresszionista örökségre utal. 
De nem csupán eredeti hangulatot kölcsönöz a film-
nek, hanem kiemeli a tárgyak, a környezet és az em-
ber spirituális lényegét is. A fény tompítja a filmkép 
durva valóságát. Fassbinder ugyanakkor nem fél a 
kissé színpadias színészi játéktól sem. A színészt 
nem terrorizálja a kamerával, s őt a némileg túlzó 
gesztusrendszerrel különös elidegenítési effektuso-
kat ér el. A tömegjeleneteket is úgy komponálja meg, 
hogy érezzük: nem egészen spontán beállításokról 
van szó. Ez is az elidegenítési effektusokat szolgál-
ja. Filmbeszédében kihívó módon van jelen az esz-
széisztikus struktúra, egészen egyszer űen kifejezve: 
Fassbinder a filmekben bátran filozofál. S Fassbin-
der még egy dologról nevezetes: bebizonyította, 
hogy a melodrámát is át lehet politizálni. Egy alka-
lommal úgy nyilatkozott, hogy a konzervatív mani-
puláció az érzelmekkel él vissza, azokat aknázza ki. 
Ő  az érzelmekkel való manipulációra az érzelmek 
politizációjával válaszolt. 

Csodálatos szellemi mohóság tárul fel el őttünk, film-
jeit nézve. Rebellis volt és kísérletez ő . Tudatos ér-
telmiségi, de a rejtett, irracionális ösztönök kutatója 
is. Harminchat éves korában is olyan kísérletez ő  
kedvvel állt a kamera mögé, mintha els ő  filmjét for-
gatná. Értelmiségi volt, filmszövegkönyvíró, dráma-
író, színpadi rendez ő , szervező , filmrendező , ideo-
lógus, mondhatjuk így is: a szakbarbár id őkben re-
neszánsz igény ű , vizuális és eszmei szimbólumok-
kal dolgozó kalandor. 
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radics 
viktória 

a 
nyúlnál 
fontosabb 
dolgokról 

„Világ, én ma felébredtem!" — ujjongva, szomorúan, 
keserűn, ironikusan, kétségbeesetten, kuncogva —  
еzегfёІе kёрреП  olvasható ez a címadó mondat; 
akárcsak az egész kötet (amelynek legpontosabb 
m űfaji meghatározását maga az író adja meg: krono-
logikus füzér). Belefeledkezhetünk a szüzsé kanyar-
gásaiba, a fabula érdekességébe, a nyelv gazdag-
ságába, és töprenghetünk azon, hogy vajon hol van-
nak itt azok a nyúlnál fontosabb dolgok", melyeket 
Varga Zoltán kén számon a Cuniculus írójától. 
Megkockáztatom a kijelentést: szerintem ilyen, „a 
nyúlnál fontosabb dolgok" ebben a könyvben sincse-
nek, és épp ez a nincsenek teszi ezt az elbe-
szélésfüzé гt jelentős, azt a bizonyos lépésvesztést 
korrigáló, értékes és mindenekel őtt elgondolkodtató, 
komplex alkotássá. 
„A fejem tele van kavicsokkal és lim-lommal, ketté-
tört gyufaszálakkal, mindenhonnan fölszedett üveg-
törmelékkel" — vallja James Joyce egy magánleve-
lében. Az Ulyssesben ezt a — ahogy a Cuniculus 
nagyapa mondaná — „humifé/ével" zsúfolt minden-
napi tudatot írta meg. A mindennapi tudat az élés 
állapota, napjaink legnagyobb részét ilyen kacatos 
fejjel éljük le, csak akkor szakadunk ki ebb ő l a fluid 
állapotból, ha írunk, eszmecserét folytatunk, érteke-
zünk, olvasunk. Az író—erre utal az ihlet képzete is—
általában a mindennapiságból kilépve, a tudat egy 
magasabb fokán ír, valamilyen nagy Lényegre kon-
centrálva. Balázs A ttila elbeszélésmódja érzésem 
szerint azért szabálytalan, mert elveti az író ilyetén 
kivételezettségét, a koncentrálás és a tudat tisztább 
lépcsőfokára való hágás specifikus, privilegizált hely-
zetét, nem hajlandó a nagy Lényegr ő l beszélni, csak 
a „lényegtelen" dolgokról. A semmis mindennapok-
ról az ócskásbolthoz hasonlóan cifra és limlomos 
köznapi tudatunkról, nem-lényegi létünkr ő l. S így 
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Joyce a mindennapiság cseppfolyós parttalanságát 
egy intellektuális konstrukció — az Odüsszeusz-háló 
és egyebek — segítségével szorította véges prózává. 
Balázs A ttila, aki végletesen szubjektív és öntörvé-
nyű , a teorémákat pedig már a Cunicdlusban is 
megfricskázta, szkeptikus a magasabb tudat ideolo-
gikus konstrukcióival szemben. Az említett minden-
napiság parttalanságát, az emberbe öml ő  köznapi-
ságot egyéni ön-tudatának csomósodási pontjaival: 
rögeszméivel, makacsul visszatér ő  emlékeivel, az 
ön-tudat spontánul kikristályosodó formájával ütköz-
teti. Így egy olyan interferencia jön létre, melynek 
mondatokba foglalásával az elemi, primer lét — vagy 
nem-lét —érzékelést, tehát aszó köznapi értelmében 
vett élet írható le. Az a titokzatos valami — „ezer 
tű  szúrása, a jól ismert zsibogás", „illékony, zilált-
ságra hajlamos gondolatainkat erős kézzel kévébe 
kötő  (...) testi valóságunk" — ami az időt, a „kronoló-
giát" tölti ki, mint a léggömb-nyuszit a leveg ő , s ami-
nek hiánya Nuszit „sz őrös-fehér kis rakássá" teszi. 
Balázs Attila nagy, soha végig nem írható témája az 
élet, illetve az élés misztériuma, azé az életé, amely-
ben minden lehetséges, de „bizonyos dolgok végér-
vényesen nem történhetnek meg", ahol „a tévé tele 
volt trotinettező  papagájokkal és a copacabanai lá-
nyok bronz buláival", a lényeg-nélküli élet és élés, 
mely makacsul ellenáll a m űvészet görcsös lényeg-
akarásának, olyan makacsul, hogy a kett ő  egybemo-
sása eleve medd ő  dolog vagy csalás, mint azt a ve-
lencei biennáléról beszámoló elbeszélés is jelzi: 
Beuys „egy fekete zongorát, a zongorának döntve 
egy fejszét meg némi törmeléket" állított ki. De: 
„nem verhetjük szét idegességünkben Beuys súlyos 
zongoráját, mert áthidalhatatlan, néma, konok kötél 
feszül közöttünk, még a pengetésre se nagyon 
reagál ". 
Balázs Attila szkeptikusan fordul a magasabb tudat 
komoly kultú гformái" felé, mert látja-tudja, hogy az 

eszmék nem tudnak behatolni a valóságba, Oszlop, 
a harcos elt űnik a káposztaföldeken. Az egyetlen 
reálisan létező  világ az anyagiság, a testiség, a 
mindennapiság érzéki, de korántsem „reális" világa, 
egy groteszk világ, méghozzá a groteszknek az a 
fajtája, amit Bahtyin karneváli groteszknek nevez, s 
ami abban különbözik a groteszk ábrázolás roman-
tikus és modern formáitól, hogy nemcsak deheroi-
zálást, dezilluzionálást jelent, hanem pozitív, újjá-
szülő  vonatkozása is van, életet is ad, ébredést. 
„Ez a forma teszi érzékelhetővé az elgondolás sza-
badságát, ez teszi lehetővé a különnemű  dolgok 
összekapcsolását és a távoliak egyesítését, ez sza-
badít meg a bevett, uralkodó nézőpontoktól, a kon-
vencióktól, a közhelyektől, mindattól, ami megszo-
kott, általánosan elfogadott, és ez segít hozzá a világ 
újszerű  szemléletéhez, a létezés viszonylagosságá-
nak felismeréséhez és annak belátásához, hogy egy 
tökéletesen másfajta világrend is lehetséges" —írja 
Bahtyin. 
A karneváli ambivalens groteszkre utal Maurits 
Ferenc címlapja is; számtalan ilyen helyre bukkan-
hatunk a kötetben. Gondoljunk csak az alakokra: 
Irmára, a nagyapára, a fogai közt színes csomagot 
cipelő  rokkantra, Dulitsra, Ginsbergre, a nemnéger 
négerre vagy magára az elbeszél ő re. A groteszkség 
nyelvi szinten is megnyilvánul a furcsa asszociációk, 
disszonáns hangzásjátékok, a nyelvi tályog, a nyelvi 
ferdítések formájában, s őt még a kompozíció szint-
jén is, mert ahogy az elbeszél ő  mondja, „ezek nem 
kerek történetek, inkább olyan tojás alakúak". A gro-
teszkre jellemző  testesítés, érzékiesítés is megmu- 

Balázs Attila: Világ, én ma felébredtem! 
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tatkozik a nyelv szintjén. Az elbeszél ő  itt nem azt 
mondja, hogy egy kutya szalad mögötte, hanem 
hogy „kutyakörömök halk kopogását" hallja. Az alli-
teráció itt a nyelvet testesíti, érzékiesíti, akárcsak ez 
a szemléletes, groteszk hasonlat: „szemei is sokszor 
inkább csak a kifogott, fejbe csapott hal élénkségé-
vel forogtak jobbra-balra". 
Ez a nyelvi virtuozitás, nyelvi humor Balázs Attilánál 
semmiképpen sem öncélú. Igy csalogatja el ő  játékos 
és szabad intellektusa a semmis mindennapiságból, 
a köznapi tudat üres banalitásaiból az „elkerülhetet-
len metszéspontokat" az „újabb interferenciákat" — a 
túlélés lehetőségeit, a „nini, létezünk" örömét vagy 
keservét —szóval a „vagyunk" tudatát. „Csak" eny- 

nyit. Aki új igazságok felfedezését várja a prózaíró-
tól, bizonyára csalódik Balázs Attila könyvét olvasva. 
Balázs Attila tüntetően a mindennapiság igazság-
talanságát, a mindennapi tudat profanitását írja. Mi 
sem áll távolabb tő le, mint az omnipotens elbeszél ő  
— ilyetén kísérleteit önmaga ironizálja —, a „fölül" 
levő , a „rálátó" a „meglátó" írói szem. S ezzel már 
az irodalomról, az íróról való hagyományos fölfogást 
provokálja. 

„Ügynélkülisége —üdvössége" — idézhetjük Balassa 
Pétert. A nyúlnál fontosabb dolog számára csak az, 
hogy le tudja-e írni, hogy a nyúlnál fontosabb dolog 
nincs. 
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hernádi milós: 
tárgyak a társadalomban 

Viselkedésünk — mert a játék-, a beszéd- és meg-
látás-, a munka-, az érték- és alkotáskultúránk mind 
azt képezik — definiálja azt a társadalmat, amelyen 
belül a tárgyakkal „érintkezve" el ő revetítjük viszo-
nyunkat önmagunkkal és embertársainkkal szem-
ben. A gondolat, a szellem, az eszme, az esztétikai 
értékítélet stb. éppen úgy tárgyaink — pozitív érte-
lemben —, mint a kalapács, a fogkefe, a könyv... Vi-
selkedésünk, amely végső  soron tükrözi viszonyulásun-
kat a tárgyakhoz egy társadalomban, és a társáda-
lomhoz a tárgyakon keresztül, az esetek dönt ő  több-
ségében közhelyszer ű . A helytelen viszonyok mindig 
közhelyeket szülnek. A közhelyekben az élet dogma-
tikusan tengődik és pang. És a teng ődés, valamint a 
pangás az „örökmozgó" haszonlesés egyre táguló 
szférája. Meg „az érdekellentét mélységét jól szem-
lélteti, hogy még a természet javára épített dolgok 
(madáretetők, halastavak, erdősávok stb.) is mesz-
szemenően emberi érdekből válnak és csakis ezzel 
az előfeltétellel válhatnak a természet javára... A ki-
uzsorázott természeti világ fennmaradása újabban 
már mint az emberi fennmaradás létszükséglete, 
mint külön, feltétlen hasznosság jelenik meg. A ki-
uzsorázás ütemét csak az a meggondolás lassíthat-
ja le, hogy a további uzsora magát az uzsorást so-
dorná veszélybe: hamarosan nem maradna alkalma 
a haszonra, mert nem maradna mit kiuzsorázni. Nem 
jó tárgykészítő  tehát az az ember, aki saját céljának 
túlontúl foglya marad..... Ám a dolgok korántsem 
ilyen egyértelm űek. Ha az ember fel is emelkedett a 
természet fölé felismerésében, hogy a kiuzsorázás 
ütemét lassítani kell, hiszen ellenkez ő  esetben maga 
az uzsorás veszne ki, mégsem tudjuk teljes mérték-
ben sajnálni ezt az embert, s őt egyáltalán nem saj-
náljuk. Mert úgy t űnik, még nem é гt meg arra az 
egyedül helyes felismerésre, hogy a természetet, 
akár önmagát és társait nem kiuzsorázni kell — még 
lassított ütemben sem —, hanem komplementáris 
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Hernádi tárgyai nem közönséges tárgyak még akkor 
sem, ha szemléletszokásunkban kialakult megrögzött-
ségünk alapján azoknak is tekintenénk. A rabszolga, 
annak ellenére, hogy tárgyként kezelték, végs ősoron 
mégiscsak ember maradt, a mai tárgyak azonban 
mindennem ű  létező  és nem létező , rájuk aggatott 
funkciójukban kezdik az embert egyre teljesebb 
méhékben helyettesíteni. Ez a helyettesítési gyakor-
lat egészen a tárgyak emberek helyetti beszédéig is 
elmegy, sőt kihat az ember beszédére is: a tárgyak 
nyelvén való beszédet hozza létre. Ez a specifikus 
nyelv kitű nő  és h ű  másolata a tárgyközpontúságnak: 
külső  formabeli látszatgazdagság és bels ő  tartalmi 
totális üresség. A tárgy-élet sajátosságai meggy őző  
lendületességgel törnek be az egyén, de a társada-
lom gondolati, érzelmi szféráiba. A világban való 
mozgásunk viszonyát, tehát a „tárgyakhoz" való vi-
szonyunkat a „nyelvezet" tükrözi, de maga a nyelve-
zet belső  mélysége is hat a viszony teljességére. És 
mert az egyik sekély, azzá lesz a másik is. Reverzibi-
lis jelenség ez, akárcsak az akció-reakció elvén ala-
puló gyakorlott beugrás a vízen úszó csónakba. 
Az ilyen tárgyi világ pszichológiai funkciójában egy-
személyes, ha egy-egy személy számára igazán 
érthető  és fontos. Szociológiai funkciójában többsze-
mélyes, gazdasági funkciójában elvont jelentés ű . Az 
első  két funkciót szinte tökéletesen asszimilálja a 
harmadik: „a tárgy a maga fizikai valójában már nem 
annyira lényeges mint az az elvont tény, hogy fölcse-
rélhető  valami másra: pénzre vagy tárgyra, szolgál-
tatásra ". 

Az ilyen tárgyi világ éppúgy jelet és jelrendszert al-
kot, mint azok a viszonyok — a hozzáidomulás nyel-
vezetében —, amelyek segítségével kinyilvánítjuk 
„hozzátartozásunkat". Ez a nyelvezeti kitárulkozás 
(inkább bezárkózás) természetéb ő l fakadóan meg-
örökíti azokat a „tévedéseket", amelyek a tárgyi világ 
észlelésekor felbukkannak. 

A tárgyak pszichológiai funkciójáról Hernádi meg-
állapítja, hogy ez a funkció mindenképpen a tárgyak 
intimizálási folyamatához vezet, amely folyamat 
egyebek között azért is szükséges, hogy id ővel biz-
tonságos, megszokott környezetükben egyúttal ott-
honosakká válhassunk — ekkor ugyanis nem kell 
állandóan új pszichikai energiát fektetni be a tájé-
kozódásba. Csakhogy, mint észrevenni, a folyamat 
aligha áll meg itt. A biztonságosság érzetét eredeti-
leg betölteni hivatott intimizálási folyamat csökönyös-
ségében elferdülésekhez vezet. Ebben az egyén 
éppoly hibás, mint a közösségen uralkodó beidegz ő -
dése, normák, célirányos elvek. Hernádi a barkácso-
lás látszólagos intimitásán keresztül mutatja meg, 
hogy „paradox helyzet alakul ki: a munkadarab meg-
őrzi ugyan intim, egyšzemélyes voltát, a megmun-
kálás eszköze (például egy költséges fűrész- vagy 
gyalugép) azonbam már diktálni kezdi a lehetséges 
műveleteket. (Nem is szólva az elkészítésre javasolt 
tárgyak széles körben terjesztett tervrajzairól.) A gé-
pi barkácsolással az intimizálás visszazökken arra a 
színvonalra, amelyen a kész, gépi tárgyakkal kapcso-
latban zajlik. Az elkészített tárgy már csak annyiban 
lehet— pszichológiailag — a sajátunk, mint amennyire 
az igénybe vett gépi berendzések". Mondanunk sem 
kell, hogy ez a „mozgásirány" mennyivel hatványo-
zottabban jelentkezik a mindennapi, állandóan is-
métlődő , szinte „beleszólás" nélkül lezajló termelés-
ben a gyári munkagépek mellett, orvosi rendel őkben, 
filmgyártásban, szórakoztatóiparban. És hogy min-
dez ne mutatkozna meg —reflektálódva, hiprebolisz- 
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tikus imaginaritásban — a „munkapadon" kívül, ott, 
ahol — ha más nincs, de — emberek intim világai 
találkoznak szeretetben, szerelemben, m űvészet-
ben...? Ezért oly megrökönyít ő  az a felismerés, 
amely egy nevezőre engedi hozni a közhelyek és a 
tárgyak társadalmának lényegét. Mindkét típusra jel-
lemző  a „helyette" beszélés, az érzelmek igazi felsü-
lése, a gondolkodás és az aktív tapasztalás kiiktatá-
sa a valóságból. A rejt őzködés, begubózás, elverme-
lés filozófiája és az ember temetése — mint ahogy ar-
ra Adorno a Zsargon autentikussága című  munká-
jában is rámutatott — zavartalanul kicsengenek ezek-
bő l a cselekedetekbő l. Mert a közhely sem különb 
m űveleteket megszabó munkapadnál, amely eseten-
ként intimizált dolgaink el őállítására szolgál, önmaga 
is csak annak a barkácsszerszámnak a meghosz-
szabítása, féregnyúlványa. 

A tárgyaknak valóban rendkívül fontos szerepük van 
a közhelyek kialakításában. Meglep ő , hogy olykor-
olykor magunk is észrevesszük általunk használt 
közhelyeink lélektelenségét, bár ha el ő  is fordul, 
rendszerint felismerésünk csak a verbális kommuni-
káció területeire terjed ki. Nos, a lényeg azonban 
még ilyenkor is rejtve marad — az a lényeg, amely 
sokkal befoÍyásosabb „mozgatója" viselkedésünk-
nek és messze túlmutat a verbális közhelyek minő-
ségén: ez a „ranglétra". „Nagyrészt éppen a tárgy-
használat és a róla kialakult vélekedések teszik lehe-
tővé, hogy egymást és magunkat a társadalom kép-
zeletbeli térképén elhelyezzük! Aki minősít, az is mi-
nősül. Egyszerűen nincs rá mód, hogy a tárgyak tár-
sadalmi HELYZETKIJELÖLŐ  jelentéseitől csak egy-
szer is eltekintsünk. Ezek a jelentések annyira objek-
tívvé válnak, hogy a tervezők és a termelők már a 
tárgyak elkészítésekor is figyelembe veszik őket." 
Vagy akár ennek az ellentéte, a negatív rangjelkép 
is egyértelm űséggel bír. Tehát a tárgy valamit el-
vesztett magából — nevezetesen eredeti hasznossá-
gát. Viszont kapott helyette mást: „közvetlen hasz-
nosságán túlmutató funkciókat". Manipulatív helyzet 
áll elő , mint minden közhely esetében: a látszat biro-
dalmának felvirágzása — a látszaté, amely ügyesen 
megkerüli a tudat minden formáját, és mélyen bele-
vésődik abba, mint az igazság egyetlen és örökér-
vényű  jósági tényezője. 

A látszatok, amelyeket magunk ekltünk, apokaliptikus 
erővel törnek ránk. Ám a látszat, mert áligazság, 
csak addig „él ő ", amíg el nem érjük, ki nem sajátít-
juk. Ekkor szinte azonnal új lehet őségek után kuta-
tunk, miközben észre sem vesszük, hogy minderre 
azért van szükségünk, mert csalódtunk. Ezt a logikát 
csak egy módon képes követni a látszattársadalom: 
felkínálja az örökké változó színben, formában és 
pompában megjelen ő  UGYANAZT. Könnyelm űség 
volna azt gondolni, hogy a divat csak a ruházkodásra 
terjed ki. Eppen ma nem. Divat minden, és divatos-
sá tehető  minden, ami kelendővé is tehető . Még az 
eszme is... A lényege a divatnak, hogy olyat produ-
káljon, ;amilyet még nem láttunk — ám mégsem vál-
tozhat semmi, mert veszélybe kerül az alapelv. Te-
hát a látszat és a csalódás ekképpen köt ődik láncolat-
ba. A csalódások folytonossága arra készteti a „sér-
tett felet", hogy meneküljön. Hova? „A jelen — jelen-
téktelen. Hatására azzá satnyulhat a múlt is. A jövő  
marad menedékül soha nem látott hőstettek távlata-
ként. A kisember egész élete a jövő  jegyében zajlik... 
A jövő  szinte a jelenbe olvad; még e/ sem múlt a ta-
vasz már a kővetkező  évi divaton dolgoznak az ipari 

formák, zenék, viseletek s a szabványgondolatok 
tervezői. A jelenlegi divat a jövő  birodalmába ad be-
lépést, s mert a belépőjegy érvénye záros, újra és 
újra meg kell vásárolni a jövő  kegyeit. A jövő  csak 
azért szűzi terület, mert nem volt még alkalmunk 
csalódni benne. Az egyéni hiába csüng a jövő  ígé-
retén; akár elér céljához, akár nem, végül rá kell jön-
nie, becsapta magát. A jövőben élés először meg-
semmisíti a jelent, majd a jelen kiesésével már maga 
a jövő  is megsemmisül, hisz nincs, ami hozzá 
elvezessen... Az idő  három zónája közül csak a je-
len adhat élelmet a többinek. Aki lemond róla, s az 
»autentikus« mútba vagy a »sz űzi« jövőbe vágyik, 
csak a semmibe érkezhet." 

A látszat-, illetve áleseményre jellemz ő , hogy ön-
magáért létez ő , önmagát jósolja meg, s valósítja 
meg. Ennek a z ű rzavarnak következménye, s őt cél-
ja, hogy „elhalványítsa, jelentőségükből kimozdítsa 
a valódi eseményeket! A világ valóban nagy hordere-
jű  eseményei úgy tűnnek fel, mint az emberi akarat-
tól független, vak logikájú történések". Ez a kultúra 
üres! Ez már a fogyasztói kultúra, amelynek „vég-
célja... »vele születtem« a fogyasztás", és örök jel-
lemzője az ELAVULÁS. „Az így biztosított folytonos-
ság azonban lényege szerint statikus, semmi köze 
az állandóan változó valósághoz, amelynek éber fel-
dolgozásával hivalkodik... " 

Most már csak egy lépésre vagyunk a giccst ő l, az 
egy-egy dimenzióban való létezés lényegét ő l. Ami-
kor a kisember érez, túl láthatóan, túl érzékelhet ően 
teszi azt. Hogy ez létrejöhessen, egy fölszíni effektu-
sokkal megtömködött médiumra van szüksége. Szá-
mára pedig médiummá válik minden, ami kézközel-
be hozható: fogható és tapintásra érzékelhet ő  a hall-
ható, a felfogható, az érzelmekre asszociálható, a 
reális leple alatt él ősködő  irreális képzelődés... 
A következtetéseket tovább fokozva végtelenül egy-
szerűvé és kézenfekvővé válik, hogy a műalkotások-
kal szemben is csak úgy fogunk viselkedni, mint bár-
mely tárggyal szemben. Ha pedig a különböz ő  tárgy-
gyal szembeni viselkedésünk azonos, miért tegyünk 
akkor különbséget tárgy és tárgy, de akár gondolat 
és gondolat, ~ eszme és eszme között is. Valójában 
teljesen mindegy, kivel és mivel állunk szemben. 
Ahol pedig már nincs lényegbevágó különbségtétel, 
idővel az a helyzet áll el ő , hogy képtelenek leszünk 
különbséget tenni tárgy és tükörképe között. A vi rtu-
ális valóság után kapunk abban a meggy őződésünk-
ben, hogy ott a reális valóság — a tükör összetörik. 
Máskor a hamisnak vélt tükröt törnénk össze — elimi-
náljuk önmagunkat. 

„ A szemét... elemzése nagyon hű  képet adhat a 
társadalom életformájáról, beszerzési és fogyasztási 
szokásairól, normáiról, időciklusairól, egész világ-
szemléletéről" — mondja Hernádi. És ez igencsak el-
gondolkodtató: hiszen egymásnak kevesebbet áru-
lunk el önmagunkból, mint a látszólag néma szeme-
tünk. Eljött már az ideje, hogy végleg változtassunk 

`ezen a képen... 
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Vannak korok és intervallumok, amikor a történelem 
ködébő l felsejlik egy elfeledtnek vélt arc vagy tekin-
tet, amikor újból id őszerűvé válik valamelyik mitoló-
giai hős, de akár téma, kifejez őmodor vagy stílus is. 
Fáradt és csüggedt szakaszaiban az egyetemes 
korszellem csak alig tud el ő re lépni, kereséseiben 
minduntalan a múltat idézi, a holtnak vélt dolgokban 
lel serkentő  erőt. Még ha nem is jelentős tettekhez 
kell ez az erő , csupán a fennmaradáshoz, az újra-
gondoláshoz. 

Ez az évtized határozott reminiszcencia-jelleggel in-
dult a szellem szféráiban. A visszafordulás különö-
sen a vizuális m űvészet m ű fajaiban szembeötl ő : 
Franciaországban az új barokk, az NSZK-ban az új 
vadak és az új expresszionizmus, Olaszországban a 
transzavantgarde, az USA-ban a sablonfestészet jel-
zi az alkotói törekvések hisztorikus távlatát. Az új ro-
manticizmus divatja is amellett szól, hogy még a ter-
mészeténél fogva is képlékenyebb és rugalmasabb, 
ciklikus fejlődésében sebesebb rock-zene sem ki-
vétel. Tény viszont, hogy a külső  jegyek alapján 
meghatározható magatartásformák múltba fordulá-
sa belső  szükségletek kifejezője; egyben a pillanat 
életérzésének — a világhangulatnak — egyenes meg-
felelője. 

Azt szeretném mindebbő l kihámozni, hogy már hu-
zamosabb ideje kísért egy arc, egy borzongató 
tekintet, magárahagyatottságában oly tragikusan sá-
padt ábrázat, amely Dorian Gray-i állhatatossággal 
úszik az idő  vizében. Óceán ez a víz, sóval teli ten-
gerek sokasága. Ezét ez az arc nem öregszik, mint 
Dorian Grayé, csupán torzulásaiban, fintoraiban, fe-
szüléseiben észlelhető  a változás jele, hiszen a 
kavargó időfolyam hol a felszínre dobja, hol a mély-
ség zugaiba engedi. Vagy mint akár a cocteau-i arc, 
amint fehér ingben, korunk Orpheuszaként egy fo-
lyó sekély medrében fekszik fél szemét behunyva, 
nyitott szemével pedig a szürke eget nézi. Azt a 
seszín ű  végtelenséget, amelynek kéknek kellene 
lennie. 

Edvard Munch ennek az életérzésnek egyetlen te-
kintetbe sű rítője, első  modern panaszosa. Talán 
minden megkínzott, fájdalmas, depressziós, féle-
lemmel teli arckifejezés alapképlete rejlik A kiáltás 
cím ű , 1895-ben közreadott litográfiájában (1. kép). 
De ott van már ez az életérzés Van Gogh, Toulouse-
Lautrec, Ensor és Hodler képein is, csak valamivel 
oldottabb formában, a szimbolizmus stílusjegyeivel 
ötvöződve. 

A századvég irányadó alkotói általában is expresz-
szionista vonzás alá kerülnek, elvetik a színeket, 
szétszaggatják a távlat bevált formáit, és a hangsúlyt 
a kontúrokra, a körfonalakra, az éles-érdes pere-
mekre helyezik. Ennek a m űvészeti programnak a 
kedvelt és legsikeresebb technikája pedig a famet-
szet, a fekete és a fehér ellenpontozásának legnagy-
szerűbb eszköze, amely els ősorban kifejez, s csak 
másodsorban ábrázol vagy elbeszél. Az expresszio-
nista metszetek és nyomatok a mondanivalót az 
alanyra és a tárgyra vezetik le, a cselekmény helye 
és ideje szinte mellékes. Nagyrészt ennek köszön-
hető  üzeneteik univerzális, ma is id őszerű  érvényes-
sége. 

Így úszik ez a munchi arc is már lassan egy évszá- 
zada az időben. Esszenciáját — közvetetten — Her- 143 



mann Bahr tanulmányrészlete összegzi: „Mi nem 
élünk többé, már éltünk. Nincs többé szabadságunk, 
nem tudunk többé határozni, az embert megfosztot-
ták lelkétől, a természetet megfosztották az ember-
től (...) Soha még kort nem zavart így össze a két-
ségbeesés, a haláltól való irtózás. Soha még temető-
ibb csend nem honolt a világon. Soha nem volt még 
az ember ennyire kicsi. Soha még nem volt ennyire 
nyugtalan. Soha nem volt az öröm távolabb, és a 
szabadság halottabb. Íme, a kétségbeesés üvöltése: 
az ember üvöltve kéri lelkét, egyetlen szorongásos 
kiáltás száll fel egész korunkból..... Ezekbe a szavak-
ba foglalta tehár Bahr az expresszionizmus poetikáját 
1916-ban (az id őpontot szándékosan halogattam, 
hogy az idézet olvasása közben nyilvánvalóbbá t űn-
jenek a párhuzamok, a ma is id őszerűsíthető  meg-
látások). Mintha csak Munch látomását írta volna 
le két évtizeddel kés őbb, Boccioni és Marc halálának 
évében. 

De nem csak Munchét, hanem például Ensorét is, 
aki a polgárság társadalmát mint maszkot, álarcot 
viselő , haláltáncot járó, a bomlás peremén álló tár-
sadalom képében láttatta. Munch arcábrázolását 
azonban nem nevezhetjük álarcnak. Nagyon is 
őszinte, meztelenségében, nyitottságában megraga-
dó arc ez; halálfejet idéz ő  beesett arc, megmerevedett 
tekintet. Maga a halál és a t ő le való félelem és bor-
zadály vegyül el egyetlen arckifejezésben. Ez a halál 
nem oly egyértelm ű , mint 1899-1900-as, Az élet 
tánca cím ű  alkotásáé, ahol az egymásba karoló ala-
kok szemüregén át a végtelen tenger látható; akik-
nek már tekintetük sincs, elvesztek az élet forga-
tagában. S éppen mert nem oly egyértelm ű , A kiáltás 
jóval összetettebb, esszenciálisabb, id őtállóbb. Ahogy 
Gombrich is megjegyzi, „soha meg nem tudjuk, 
mit jelent a kiáltás". A lélek feleletét, mondaná Bahr. 
„Szeretet nélkül a világ elviselhetetlen. Nem tudom, 
miért, de ez így van", mondhatná ez a lélek, s hozzá-
tehetné: „Annyi, mint életben halottnak lenni". 

Bármennyire is megrázó a munchi arckifejezés, a 
képnek van egy belső  harmóniája, valamilyen kimért 
hullámzása, mintha csak a környezet, a táj is a 
kiáltás, az éterbe hasító hang frekvenciáján lüktetne. 
A mi korunk szemével nézve, persze, nem pedig a 
XIX. század konvencióinak pszeudo létábrázolása 
szellemében. Mert hiszen nem véletlenül vetették el 
az expresszionisták Raffaello és Correggio klasszi-
cizmusának mesterkéltségét, nem hiába esküdtek 
az élet visszásságainak és sötét er ő inek nyers, 
bántóan őszinte transzponálására. Kétségtelen, 
hogy a polgári életforma elferdüléseit csak könyörte-
len igazságszeretettel, az önelégültség messzi elve-
tésével érzékeltethették hiánytalanul. Ezért a polgári 
művészetfelfogás szemszögéb ő l bomlasztónak szá-
mító Munch-féle kiáltás már csak stilisztikai szem-
pontból is a létfolyam túlsó partjáról tört fel, holott —
tüzetesen szemlélve —jól látható a szecesszió utó-
hatása a folyondáros, kacskaringós vonalakban, me-
lyeknek összképében a halálfélelmet tükröz ő , kétség-
beesett arc fenyeget ő  fároszként világlik. 

Munch művének párhuzamán haladva eljutunk a 
másik nagy expresszionista mester, Ernst Barlach 
Wa/purgis-éj cím ű  fametszetciklusának egyik darab-
jáig. Bár keletkezését nézve késeibb, tematikája 
szemszögéből pedig koraibb, pontosabban történe-
tibb, Barlach metszete mégis alkalmas az össze-
vetésre (2. kép). A goethei tragédia két h ősét, Faus- 

tot és Mefisztót ábrázoló alkotás a realisztikus 
expresszionizmus mintapéldája, ám vonalvezetése 
ettő l függetlenül jóval szaggatottabb, idegesebb, 
hangulata ziláltabb, mint Munch esetében. 

Az alkotást elemezve az ember és a természet er ő i-
nek elkülönülését érezzük, a forma egyszerre gro-
teszk és harmonikus. A m űben aromán m űvészet, a 
gótika és a verista expresszionizmus stílusjegyei 
elő legezik a megszemélyesített h ősök arckifejezésé-
bő l feltörő  belső  feszültséget. Barlach a fausti alkat-
ban találja meg az expresszív ember ideálját, aki a 
lényeg ösztönös felismerésében hisz, „Aki meg-
vetően tekint a szóra, Minden látszattól borzadoz, 
Csak a lényeg mélysége vonzza ". Mert a látszat és a 
lényeg nem azonos, vallja az expresszionista m ű -
vész, így Barlach is. „Az álarc mögött az ember igazi 
lényegét kereste s akárcsak Rouault, ő  is azokban 
találta meg, akik az igazságtalanság miatt szenved-
nek", írja róla De Micheli. Mint számos kortársa, Bar-
lach is a rejtett értékek intuitív felkutatása mellett 
tesz hitet, Faust és ő  tehát bizonyos vonatkozásban 
rokon lelkek. 

A sitilisztikai összevetés, párhuzamba állítás sem 
kevésbé érdekes, hiszen Sarlachnál a gótika m űvé-
szetfilozófiája és életfelfogása elevenedik meg. 
Faust nyílt, a világra rácsodálkozó tekintetében, és 
Mefisztó bölcs, magába forduló alakjában feltárul a 
gótika naiv tisztasága, emberközelsége, vallásos 
áhítata, miszticizmusa, de ott a remény is, ott vannak 
az embert segítő  tényezők. Faust fél az ismeret-
lentő l, tekintete azonban még nem a munchi kilátás-
talanságot, nem a halálfélelmet tükrözi vissza, mert 
mielőtt kiáltana, még meghallgatja a Föld Szellemé-
nek válaszát; még idejekorán el tudja fojtani a torkán 
feltüremlő  kiáltást. Pedig a válasz nem valami ked-
vező  számára. 

A barlachi arc bels ő  láztól ég, Munché viszont halvá-
nyabbnál is halványabb, testtartása is csupa esen-
dőség. A kiáltó ember nem a hódító, hanem a szá- 144 



nandó ember, ő  még nem a független nietzschei indi- 
viduum, hanem a szenvedő , a kiszolgáltatott, szá- 
mos Strindberg-, Wedekind-, Barlach- és Kaiser- 
dráma főhőse. Nem tör már világhódításra, nem 
akarja megváltoztatni az életet, egyetlen kívánsága 
van: túlélni. Nem vezérlik fausti gyötrelmek, nem 
tesz fel tehát kérdéseket, nem akar szükségtelenül 
gondolkodni. 

Az idő  mintha igazolta volna az expresszionizmust, 
amikor nem a nietzschei Ént, hanem a csavargókat, 
a proletárokat, az elnyomottakat emelte magasba, a 
társadalom legalján vegetálók feltörését segítette, 
ezáltal teljesítve ki fontos szociális küldetését. Az 
expresszionizmus együttérzett a tökéletlen emberrel, 
s minden tő le telhető  eszközzel segítette erkölcsi-
anyagi felemelkedését, szellemi feleszmélését. Ma-
gától égetődően vetette el a mindentő l független, 
hódító „Ubermensch" létfilozófiáját. 

Most, hogy az NSZK-beli új expresszionizmus újból 
időszerűsítette Munch, Barlach, Grosz és mások 
munkásságát, csak annyi mondható, hogy amint a 
történelem, úgy a m űvészettörténet bizonyos sza-
kaszai is ismétlik önmagukat. Hiszen az expresszio-
nista szenzibilitás szervesen kapcsolódik korunk ál-
talános életérzéséhez, az egzisztencialista létkérdé-
sekhez és az idő  hiteles megélésének korszer ű  felfo-
gásához. A jelen semmivel sem kevésbé expresszí-
vebb, mint a század eleje volt, s őt az expresszivitás 
jelenléte magatartási formáinkban — más értékmeg-
határozó tényez ők megfelelő  részesedése mellett is 
— csak nőttön nő . Elvégre mi, akik a nyugati kultúra 
égisze alatt munkálkodunk, nem lehetünk minden-
nek az alfái és omegái; a ma embere egyre össze-
férhetetlenebb, türelmetlenebb, önz őbb, öldöklőbb. 
Wedekind drámája, A tavasz ébredése csak alig le-
hetett frissebb, aktuálisabb keletkezése idején, mint 
napjainkban. 

Új expresszionizmus „after Edvard Munch". Ám nem 
Munch után, hanem Munch nyomán. A Munch-remi-
niszcenciák egyik szerzője, Winston Smith valóban 
találóan, lényegbevágóan nyúlt az id ő  elevenjéhez, 

még annak árán is, hogy kissé eldologiasította a m ű  
eredetijét (3. kép). A kiáltáson, Munch eredeti m űvén 
első  pillantásra semmilyen változás sem tapasztal-
ható, hiszen a Smith által a háttérbe szerkesztett 
atombombafelhő  a munchi jelbeszéd szabályai sze-
rint olvad a metszet erőterébe. Smith ilyen formán 
csak adaptálja, időszerűsíti, a kor „követelményei-
hez" és „dicső  vívmányaihoz" igazítja a munchi gon-
dolat univerzális üzenetét, egész korszakot vissza-
vetítő  átfogó érvényességét. Attól a zavaró körül-
ménytő l eltekintve, hogy Smith Munch-parafrázisa 
kicsit túl köznapias és a napi politika regresszív 
erő inek enged, intervenciója végeredményben konst-
ruktív — benne mégiscsak Munchot fedezzük fel és 
általa ismét csak Munchot szeretjük. Ez immár nem 
Dorian Gray esete, itt nem az arc, hanem a háttér, 
az élethelyzet, a létfeltétel változik. A munchi arc 
változatlan és örök, érintetlenül tömör és összetett. 
„Szürkévé halványulunk", énekli a Visage, s ez a 
kontextusából kiragadott tőmondat találóan illik a 
kiáltó arcra. 

Smith A kiáltása a hetvenes éven végén születhetett. 
Gary Panther Üvöltőjének, illetve Sivítójának kelet-
kezési évét nem kell találgatni: eredetének eszten-
deje 1977 (4. kép). Ez már nem a testi-lelki össze-
törtségre és végítéletre kárhozatatott munchi arc, 
nem a koncentrációs táborok, a második viIdghábo-
rú apokalipszisét megjárt ösztönemberek végs ő  két-
ségbeesését tolmácsoló idegroncs-tekintet víziója, 
hanem egy önérzetesen magasba emelt, a páni fé-
lelmet nem ismerő , mégis idegsokkos borzadály, aki-
nek arcfizionómiája a munchi arcnál valamivel ke-
vésbé stilizált, azonosíthatóbb. Ebben a kifejezés-
ben és fejformában mintha a nagy képregényh ősök 
összevonásával, szintetizálásával nyert modern ar-
chetípust vélnénk felfedezni. A ma embere ő ízig-
vérig, aki — miután beteljesítette azokat a külde-
tésszerű  feladatokat, amelyeket a fehér faj mítosza 
erőszakolt rá — most megadóan néz a pusztítás 
emésztőtüzébe, hangját már talán nem is érzékeljük, 
csupán égbe meredő  üstöke árulkodik magányos-
ságában, menthetetlenségében szorult helyzetérő l. 
A sivító ember nem zsidó, se nem más „alacso- 
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nyabb rend ű " népek sarja, ő  immár a „tiszta" faj el-
szigetelt, depresszióba sodródott, beteges egyede, 
aki talán ha tudja is, mit kellene tennie, valójában 
képtelen cselekedni. Ő  a „tények" elé állított, a nem 
túl erőszakosan, de kiszámított módszerességgel 
meghurcolt, a „minden visszafejlődésben és bom-
lásban levő  korszak szubjektivizmusával" (Goethe) 
félrevezetett társadalmi-szociális egyed, a h ősies-
ségében, netán emberi helytállásában is magára 
utalt „valaki". 

Következő  példánkban a trbovljei Laibach Kunst ne-
vű  rock-zenei és képzőművészeti csoport - felté-
telezhetően linó - metszetsorozatának egyik lapjánál 
időzünk el (5. kép). A sötét alapú, negatív polarizá-
ciót alkalmazó alkotás a Ga ry  Panther-féle punk beü-
tés valamivel durvább, szálkásabb, s ennélfogva 
jóval expresszívebb változata. A cselekmény húsfel-
dolgozó üzembe, a baromfifeldolgozó csarnokba 
visz bennünket, ahol hatalmas késekkel hadonászó 
mészárosok zsigerelik a drótkötélen érkez ő  kopasz-
tott csirkéket. A barlachi'kézügyességet és stilizációt 
felelevenítő  Laibach-metszet egy technológiai 
rendszert, illetve folyamatot villant fel, amely csak 
ürügy arra az utalásra, melyet a lap alsó részén lát-
hatunk. Akárcsak a csirkék, a tarkójuk alatt vaskam-
póra akasztott emberi figurák félholtan lógnak a moz-
gó futószalagon. Távozás közben még egyikb ő l-má-
sikból feltör a sikoly, a munchi kiáltás. 

Az analógia félreérthetetlen: totalitarista rendszer, 
totalitarista, pontosabban totális dehumanizmus. A 
Laibach Kunst társadalma a korlátlan hatalom társa-
dalma, ahol az egyedeknek nincs egyéniségük, au-
tonóm szellemiségük és érzelmi világuk. S ami a leg-
izgalmasabb, a Laibach ezt a filozófiát, illetve ideoló-
giát önmagára vonatkoztatva is alkalmazza: a cso-
port tagjai a névtelenség és az egyéni önkifejezés el-
fojtásának diadalát ünneplik: „Eltöröljük a különbsé-
geket és az individualizmust", hangoztatják. Átveszik 
az ipari termelés szervezési rendszerét és saját 
munkájukra is úgy tekintenek, mint a technológiai fo-
lyamat részére. Az individualista hajlamok lefojtásá-
val egyidej ű leg az eredetiséget is elvetik. Így nem 
csoda, ha metszeteiken Barlach hatása a kelleténél 
jobban érvényesül. Ez persze önmagában véve nem 
vonja kétségbe önkifejezésük id őszerűségét. Sőt: 
nagyon is érzékenyen tapintanak rá világunk önel-
lentmondásaira, önpusztító tendenciáira. Alkotásaik 
csak a kifejezés síkján mutatnak hasonlóságot az 
expresszionizmus ismérveivel. M űvészetfilozófiájuk és 
világlátásuk az expresszionista attit űd szub4ektiviz-
musának merő  ellentéte. A Laibach Kunst alkotásai-
ban ilyképpen a régi forma és az új tartalom egy fajta 
szintézisét véljük felfedezni. A hagyomány öröksége-
ként könyvelhető  el maga a kifejez őeszközhöz, a 
kézi megmunkálás egyik legősibb ágazatához, a 
metszethez való visszatérés, továbbá a verista exp-
resszionizmus felélesztése a maga hatalmas fekete 
felületeivel, amely jelen esetben - a Laibach Kunst 
esetében - jelenthet negatív létgyakorlatot, de je-
lentheti - és jelenti is hatványozottan - „az ember-
ben rejlő  sötétséget is: a vakságot és a kegyetlensé-
get, azt a felkorbácsolt pusztító szenvedélytömeget, 
mely végigdúlja az emberi szellemet, művészetet, 
szerelmet; az apokalipszis sátáni állata itt új alakban 
jelenik meg". „Mindnyájan benne vagyunk egy ilyen 
HARCBAN, akár háború van, akár béke" toldja meg 
a gondolatot Lützeler. 

Az ember igazi valóját elfed ő  álarcok, maszkok akkor 
is a halál megszemélyesít ő i lehetnek, amikor nem ki-
fejezetten komorak, hanem éppenséggel vidámak 
vagy közömbösek. A vancouveri Gerald Jupiter-Lar-
sen rajzán (6. kép) az expresszionista karikírozás a 
háttér embertelen sablonformáival keveredik. A sza-
bályos vonalakat és háromszögeket monoton pul-
záló hanghatásoknak is elfogadhatjuk, de úgy is te-
kinthetünk rájuk, mint a világmindenséget jelképez ő  
absztrakt jelbeszédre. Szinte bántó az a nyelvi ellen-
tét, amely a háttér és az el őtérben felbukkanó két 
emberfej érdes kuszasága között feszül. Az egyik te-
kintet kifejezetten szomorú, búskomor, a másik - a 
bal oldali - viszont mondana vagy kiáltana valamit, 
ha a halál sötét éjszakája immár nem ülepedett volna 146 
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meg szemgödreiben. Akaratlanul is Barlach Faust-in-
terpretációjával kínálkozik párhuzam, mintha a levert 
Faust a vállán át dobná oda Mefisztónak Else Lasker 
schüler két verssorát: „Minden halott / Csak te meg 
én nem". Mert a világ itt már valóban dirib-darabokra 
tört, de forradalmi tudót híján nincs aki kidobálná az 
összesöpört cserepet. Önkényuralom, anarchia ural-
kodik valahol a jövő  sokadik fázisában. Talán már a 
nietzschei kérdésnek sincs meg az igazi értelme: „Mi 
van az emberrel. Van-e célja? Tovább formáljak-e 
rajta ezen a csillagon?" 
Hermann Bahr 1916-ban azt írta, hogy a polgári 
társadalom embere fül csupán, passzív befogadó, 
nincsen szája, hogy valljon magáról és a világról. 
Az expresszionizmus tanította meg az embert be-
szélni, panaszkodni, vádolni, az expresszionista al-
kotó nyitotta ki az emberi szájat: „...mind ez ideig 

némán figyelt az ember s most azt akarja, hogy a /é-
lek feleljen". S a lelkek, a lelkek milliói azóta is ren-
díthetetlenül felelnek, mert mindig van olyan id ő  és 
olyan hely a földkerekségen, ahol csak hangos kiál-
tással, netán állati sikítással vallhat az ember önma-
gáról. A gyenge és keserű  szerelemről szóló kiált-
ványban Tzara 147-szer írja le, hogy „üvölts üvölts 
üvölts...... Allan Ginsberg nagy poémájának a címe: 
Üvöltés. A kiáltás, illetve az üvöltés tehát semmi-
képpen sem lehet egy hajdan indult stílusirányzat és 
művészetfilozófia kisajátított tulajdona, bár tagadha-
tatlan, hogy a tett — igei értelemben — valóban kife-
jező , a tehetetlenság jelbeszéde. Az expresszioniz-
mus „drámai inger", mondja soergel. Még pedig 
olyan fokú, tegyük hozzá, amely a lét és a nemlét 
drámaiságát, tragikus voltát legjobb m űvelő i által 
egyetlen arcban is vissza tudja adni. 



sebők 
zoltán 

bálind 
Istvánról 

Bálind István munkáival a szorgalmas tárlatlátogató többször is találkozhatott az 
elmúlt két év alatt. A temerini TAKT rendszeres résztvev ője (1981-ben ő  kapta meg 
a Bíró Miklós-díjat), külön termet kapott az újvidéki Matica srpska Galériában 1982 
májusában megrendezett Fiatalok '82 elnevezés ű  kiállításon, ugyanaz év nyarán 
önálló tárlata volt a rijekai Jadroagent képtárban, majd egy csoportmunka társalko-
tójaként szerepelt a párizsi Fiatalok Biennáléján. Id őközben az ő  munkái képezték 
az Új Symposion 198-199. számának képz őművészeti anyagát. 
Bálind az újvidéki Képzőművészeti Akadémián tanult, de szerencsére volt annyi 
lélekjelenléte, hogy még a befejezése el őtt megtanuljon felejteni is. Ebben bizonyára 
szerepe volt az új m űvészeti gyakorlat ismert képvisel őjének, Bogdanka Poznano-
vićnak, aki az Akadémia áporodott leveg őjét egy korszer ű  inte гmediális csoport 
megszervezésével próbálta felfrissíteni. Bálind els ő , a körülményekhez képest 
igen radikális felejtési kísérlete 1980-ra datálható, amikor is úgy döntött, hogy egyik 
festményét apró négyzetekre darabolja. A festménydarabkákat összekeverte, s 
mint kis téglákból, új képet, villogó absztrakt struktúrát épített. Valójában ezzel a 
gesztussal kezd ődött tevékenységének az a szakasza, amely engem érdekel, s 
amelyet itt röviden vázolni szeretnék. 
Mindössze kétéves alkotói periódusról van szó, melyr ő l rögtön meg kell jegyez-
nem, hogy nem homogén és nem befejezett. Az el őbbi Bálind esetében nem a 
fiataloknál gyakran tapasztalható kezdeti ingadozás, céltalan és ügyetlen keres-
gélés jele, hanem —úgy t űnik —egyel ő re még meg nem fogalmazott alkotói ala$l-
lás, mondhatni ars poetica. Ha meg akarnánk fogalmazni, körülbelül arról szólna, 
hogy a művésznek a lehetőségek sokaságával kell játszania, nem szorítkozhat 
egy-egy részprobléma monotematikus boncolgatására, a végs ő  konzekvenciák le-
vonását nem szabad sürgetnie, s ha el is jut hozzájuk, tilos őket variálnia. Egyszó-
val, nyitottnak kell lennie. Erre a hitvallásra rezonál az a tény, hogy nemcsak e két-
éves alkotói periódusa befejezetlen, hanem munkái külön-külön is szerkezeti nyi-
tottságról, strukturális befejezetlenségr ő l, máskor a véletlen szándékolt kihívásá-
ról tanúskodank. 
Ha egy kicsit is igazodni próbálunk alkotásai létrejöttének sorrendjéhez, el őször is 
a véletlen megjelenésér ő l, vagyis a véletlenszerűség alkotói elvként való alkal-
mazásáról kell szólnunk. Bálind egy nagy kartonlapra stilizált, robusztus ember-
alakot rajzolt, körvonalát részben kivágta, kilyuggatta, majd festeni kezdett rá. A vég-
eredmény két kép lett, mondhatjuk: egy szubjektív és egy objektív. A kartonlap 
egyik oldalán többé-kevésbé a m űvész szándéka valósult meg, de a kartonba fúrt 
lyukat egyúttal lehetővé tették, hogy anyaga részben önnállósuljon, hogy az átszi-
várgó festék a másik oldalon ellen ő rzésétő l függetlened ő  alakzatokat hozzon lét-
re. A felmerült elv azonban — hogy így egyszerre két képet is lehet festeni — nem 148 



hozta meg igazán a várható eredményt. A hátlapon keletkezett kép végül is ugyan-
azt az emberalakot jelenítette meg, csak valamivel hanyagabbul — tehát a vélet-
lenszerű  még igen korlátolt keretek között mutathatta csak meg Iehet őségeit..E le-
hetőségek kiaknázása azóta is folyamatban van. Eddig legszebb eredménye egy 
absztrakt, tussal festett struktúra, mely a rajzlapba vájt zsilettnyomokon keresztül 
a másik oldalon lebeg ő  pihék benyomását keltő  finom alakzatokká folyik'szét. 

Az imént említett stilizált, robusztus figura csakhamar elvált a képsíktól és — külön-
féle ravasz térproblémákat fölvetve —afféle ál-szoborként kezdett funkcionálni. A 
megvalósult munkák a figurák anyagát képez ő  kartonpapír szeszélyes görbülései-
vel továbbra is napirenden tartották a véletlen problémáját, s egyúttal közkelet ű  
szimbolikus-antropomorf olvasatokat sugalltak. Az emberalakokat azonban csak-
hamar absztrakt struktúrák váltották fel, s Bálindot egyre inkább az e struktúrák 
alapelemeinek minimális eltolása vagy megváltoztatása által keletkez ő  vibrálás 
kezdte érdekelni. E kísérleteir ő l mindenekelőtt a düsseldorfi Zero-csoport tevékeny-
sége jut eszünkbe, azzal, hogy Bálind nem kísérletezett kinetikus m űvekkel 

A tiszta színtestekbő l, különféle szögben elhajló gyufafejekb ő l, levélszerű  stilizált 
alakzatokból stb. álló rendszerek tekintetünket a szerkezet rendez őelvének felisme-
résére és képzeletbeli folytatására késztetik. Ez az op arttal kacérkodó kedves vil-
logás esetenként felfüggesztett, tehát körüljárható nylonfólián is megvalósul, fi-
gyelmeztetve arra a már tárgyalt alapigazságra, hogy a festménynek általában két 
oldala van és esetenként érdemesebb hátulról nézni, mint elölr ő l. A nylonfólia-
képeket eleve mindkét oldalról meg kell nézni, de ett ő l talán fontosabb, hogy ennek 
az anyagnak a használata téralkotó tényez ővé teszi a képet. Az ilyen függ ő  alko-
tásokkal akár az egész kiállítótermet be lehet rendezni, s mivel Bálind az átlátszó 
anyagot egy vékony festékréteggel áttetsz ővé tompítja, nagyon ambivalens terek 
keletkezhetnek. Az így felfüggesztett kép már nem csak az ami: itt-ott áttetszik raj-
ta a mögötte lev ő  kép, a környezet vagy épp az alkotás másik oldalát fürkész ő  né-
ző  is. A festmény nem csak nonfiguratív struktúra, hanem tárgy is és átgondoltan 
elhomályosított, „elfüggönyözött" ablak is. 

E nyitott struktúrák Bálind újabb munkáin egyre inkább bezárulnak, letisztulnak, 
leegyszerűsödnek, színei semlegessé fakulnak, anyaga pedig mind változatosab-
bá válik. Az op artos látványosság kontemplatívvá, visszafogottabbá szelídül. Ri-
jekai kiállítása ilyen gyönyörű  „csöndes" munkákból állt: egyszer megkínzott vé-
kony papírlap gy ű rűzik a fekete alapon, máskor egymásra helyezett pausz lapok 
keltik a sunyi menekülés képzetét vagy a ragasztó remek faktúrája csalogatja te-
kintetünket. Váltakozva dominál ezeken a képeken a tiszta informeles anyagsze-
rűség, egy diszkrét szimbolizálás, s őt filozofikus elmélyültség. Hogy melyik válto-
zat továbbfejlesztése várható a jöv őben, egyelő re nem tudhatjuk. Tény azonban, 
hogy Bálind Istvánt —els ősorban rijekai kiállítása alapján — máris legígéretesebb 

149 fiatal képzőművészeink között kell számon tartanunk. 



karika tura 

„Mondd meg min nevetsz —
megmondom ki vagy." 

(Pignol) 
S ha nem nevetsz, akkor még 
jobban megösmerlek. 

centr'petá 's 
farok 

„Humorban nem ismerek tréfát" —
mondja Karinthy Frigyes, és mi is csak 
ezt kívánhatjuk a humorban és azon kí-
vül buzgólkodóknak, de mindenekel őtt 
önmagunknak. Éleslátást és meg nem 
alkuvást. Tisztánlátást és mélyrelátást, 
mert a humorista csak így fedheti fel és 
állíthatja pellengérre az emberi gyarló-
ságot és az általa szült gépezetek visz-
szásságait. Csak így juthat el a fel-
színen, a látszaton túl a lényegig, a 
viccbabrálásokon túl az igazi szatíráig, 
karikatúráig, amely kajánul a szemünk-
be hunyorít és — itt elsősorban a karika-
túrára gondolok, mert mi másra is gon-
dolhatnék —, szóval a szemünkbe hu-
nyorít, és egy-két gesztussal, egy-két 
vonallal mindent elmond. Elmondja, 
pofánkba vágja különbejáratú balfácán-
ságunkat. 
Szóval, félre a tréfát. 
Nevessünk halálos komolysággal, s ha 
kell, s ha tudunk, röhögjünk is minden 
lényegretapintó szatirikus íráson, raj-
zon. Balfácánságunkat gyógyítjuk így. 
A nevetés fegyver és gyógyír. A nevetés 
leleplez és kisemmiz, s ha akarjuk, hizlal 
is. (A hús 30 ezer, a humor sokkal ol-
csóbb.) 
Humorunk legyen éles (művelni csak így 
érdemes), de mindig az általános embe-
ri jó szolgálatában álljon. Ne legyen 
megalkuvó. (Nehéz, mi?) 
Azok, akik gondjainkra hivatkozva, az 
építő  jellegű , éles kritikát jobb id őkre 
halasztják, nem biztos, hogy nekünk 
tesznek jót. A porhintés megnehezíti a 
tájékozódást, az egyenes szembené-
zést és őszinteséget, amelyre nem csak 
közérzetünk miatt van szükség. Szatí 
ránkról és karikatúráinkról rázzuk le a 
vaníliáscukrot, nézzük meg és lássék is, 
hogy a sütemény hol égett meg jobban, 
mint szerettük volna. Tudom, egyesek 
cukrozva, sőt porcukorba hempergetve 
szeretik valóságsüteményeinket, míg 
mások anélkül, és ez utóbbi talán a leg 
egészségesebb. Gondoljunk a gyom-
runkra. Jó étvágyat! 

A karikatúra szó szerint karika túra, ka-
rikába forog. Először öncenzúránk sz ű ri 
meg, majd a szerkeszt ő  cenzúra nélkül 
szű ri fiókját vele, hogy végül az őt meg 
illető  rotációs papírra jusson, vagy sza-
gos ünnepekkor (megtörténik) finomabb 
papirosra. 

Egyes lapok arculatához szorosan hoz 
zátartozik a karikatúra (lásd a NIN-t, 
Illetve a Večernje novostit), és itt áll 
junk meg. Ezeknél a sajtószerveknél a 
karikatúra nem mint gatya- és fejtágító/ 
szellőztető  bárgyú csacskaság van je-
len, hanem mint komoly publicisztikai 
megnyilatkozás, mint elkötelezett újság-
írói diszciplína, melyet —érthet ő  — nem 
inasok m űvelnek. 
Quid licet lovi — non licet bovi! — vá-
laszolják majd sokan, pedig fenéket. 
Egy ilyen szokás kialakítása nekünk 
sem ártana. Tegyük már egyszer helyé 
re a karikatúrát. Lépjünk már ki vidé-
kiességünkbő l! A karikatúra nem csak a 
Homo Bhascodicusok ügye, a jó karika-
túra (jaj de kevés van bel ő le!) a szembe 
nézésre szoktat. Nézzünk szembe ön-
magunkkal (nem könny ű  mi?). A jó ka-
rikatúra segít ebben. A jó karikatúra 
lényegretörő  „újságírói" m űfaj; amely, 
ha tényleg jó, akkor bír olyan figye 
lemfölkeltő  erővel és értékkel, mint egy 
vezércikk. S ha most engednék elfogult-
ságomnak, akkor azt is állíthatnám, 
hogy felül is múlja azt, de objektív le-
szek: egy igazi karikatúra hatásosabb, 
mint egy vezércikk. De hagyjuk a vezér-
cikket. Azt hiszem rossz helyen tapoga-
tunk, nэert nem elölről (jaj, az a meg 
rögzött kispolgári stílus), hanem há-
tulról kell megközelíteni lapjainkat. Az 
utolsó oldalak rejtegetik ugyanis a cs ő re 
töltött pampuskákat, amelyek üres dur-
rogásaikkal hivatottak megmosolyogtat-
ni bennünket. 
— Tudod, egy kicsit fel kell dobni az em-
bereket. — Ezt a hangot láthatod és hall-
hatod bármely szerkesztőségben. Igen, 
az ollózott, sajnos rosszul ollózott 
karikatúráknak csúfolt viccekkel és lapo-
sabb honi humortermékekkel látszólag 
feldobjuk a nagyrabecsült és baleknak 
tartott olvasót, pislogót, aki, éppen ezért, 
annál nagyobbat esik majd. Kedves 
szerkesztők, önök, akik a lapok farát 
szerkesztik, a csacska rajzokat hagyják 
fiókjaikban, illetve kosaraikban (az bizto-
sabb). 

A rossz humort (legyen az írott vagy raj-
zolt) ne terjesszék. Azt sokkal inkább 
irtani kellene, mintsem széjjelszórni. 
Ha már ollózunk — ami egyáltalán nem 
bűn, de még szégyen sem —, tegyük azt 

ügyesen, hozzáértéssel, jó humorérzék-
kel és grafikai igényességgel. Tudom, 
nem könnyű , sőt lehet, hogy egyáltalán 
nem is nehéz. Uraim, szedjük már össze 
magunkat. 
„A humor, az ember egyik legdemokrati-
kusabb szokásai közé tartozik." (Sajnos 
nem tudom, hogy kitő l van az idézet, sőt 
hozzáfűzni valóm sincs, de tetszik.) 
A karikatúra elemei a valóságban van-
nak. Bennünk. Éppen ezért legyünk 
őszinték és könyörtelenek, mindenek-
előtt önmagunkkal. 

És aki birkatürelmével eddig eljutott, an-
nak elárulom, hogy eredetileg egy kiállí-
tásról akartam szólni. 
15. jugoslovenski konkurs karikatura za 
nagradu Pjer, 
Organizator:„Večernje novosti” Galerija 
Borbe, Beograd 
Állok a fővárosi buszállomás emberda-
rálójában, hónom alatt a katalógus, piros 
Pier fölirattal. Mögöttem a Zeleni venac, 
a Borba és az ellenő r. Beszállok. Újra-
nézem a kiállítás anyagát, most nyu-
godtabban, katalógusból, s őt föl is írok 
egyet s mást: 
— megnyitó, hermelinbundák pattogó 
szőre, uborkakrém, chat noire, mozgó 
múmiák között ölebek s csak itt-ott 
ugató, fogvicsorgató karikatúra kutyák; 
a_ nyáj széjjelmászik, de sebaj, marad a 
katalógus. 
Hátradő lök, fölöttem H. tangó szól, mel-
lettem senki, üres a hely. A kiállítás 
elmúlt, a barátság marad, a jó karikatúra 
szintén. Fő leg, ha nem rólunk szól. 
Egy karikaturista ne pofázzon, inkább 
rajzoljon. Köszönöm! 

léphalt pál 
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Fekete Elvira: Tévém űsor 
kultúránk peremén, Dolgozók 
—Hétvége 1983. március 3. 

Nem állítom , hogy „világbajnok" volna 
az a Magunkról, másokról című  múvelб-
dési műsor, melyet február 15-én sugár-
zott Újvidéki Televíziónk. Amolyan er ős 
közepes, még csak tucatterméknek sem 
nevezhető , figyelemre méltó adást néz-
tünk végig, s ha nem is rohantunk a 
postára gratuláló táviratot intézni készí-
tб ihöz, egyetlen, a színvonallal kapcso-
latos elmarasztaló jelző  sem hagyta el 
ajakunkat. 
Fogalmam sincs, Fekete Elvirát mi ra-
gadtathatta el olyannyira, hogy csalárd 
módon a műsor szerkesztőjének, veze-
tőjének, megszólaltatott szerepl ő inek fe 
jéhez vágott, ledurungoló, túlnyomó-
részt hamis vádzuhataggal megtévesz-
sze, félrevezesse azokat a gyanútlan ol-
vasókat , akik az általa mffgbírált m űsort 
merő  véletlenségbő l nem látták, s őket, 
a potenciális, lelkes tévé- és kultúrm ű -
soг-nézőket az effajta produkciók meg-
tekintésétđ l egyszer s mindenkorra visz-
szatántorítsa ?! Szerintem a cikkíró vala-
miféle „szörnyűséges" egyéni sérelme-
cskéje ) foroghat fönn, mert bírálata 

botrányosan elfogult , valóságalapja mi-
nimális, sírásával nemcsak hogy magát 
teszi nevetségessé (ami nem nagy baj), 
de lejáratja a kritika m űfaját is. 
A magát eminensnek vélő  Kritikus rövid 
írásában néhányszor ziccerhelyzetbe 
hoz bennünket, kirívó felületessége, fi-
gyelmetlensége, tárgyi tévedései kártya-
várként omlasztják össze seféle kritiká-
ját. Sorolom: 

Az adást nem a Literatúra keretcím 
alatt sugározták, hanem egyszer űen 
M űvelődési műsorként. Fekete Elvira 
konok elszántsággal , legalább három 
ízben hiteti el a szerencsétlen olvasóval, 
hogy bizony a Literatúra című  állandó 
műsorról van szó. 

A műsorvezető  nevének írásmódja 
nem Öregh hanem Öreg (Fekete akár 
Eöregh-gé is „el ő léptethette" volna az 
újságírót). 

„Provincialista" hibaként rója fel, hogy 
a Literatúrából kimaradt például a kép-
zőm űvészet. Ez igaz. De, könyörgök, 
hát nem került szóba a muzsika, az ipar-
művészet, a fotó stb. sem. Egy félórás 
művelődési műsornak nem kill,felálelnie 
a m űvészet ágainak mindegyikét. Nem 
beszélve arról, hogy nem csupán a m ű -
vészeti ágak tartoznak a m űvelődéshez. 
Fekete elvárása lehetetlen , ugyanolyan 
mint a hozzáállása. 

Mert míg Bartuc Gabriellát könyörtelenül 
„helyreteszi", kétségbe vonja színikriti-
kusi státusát, elsősorban azén, mert az 
a lámpalázas riportalany szerepében 
nem akarta vállalni az életszagú beszél-
getés kockázatát (az azért mégsem 
Igaz, hogy olvasni sem tudott), addig 
rosszindulatúan és valóságferdítőn el-
mulasztja Bartuccal szembeállítani Ge-
rold László elegáns, sziporkázó, tudós, 
de mégis népszerűen előadott vélemé-
nyét, Ládi István vitathatatlan szaké гtel-
mét, P. Keczeli Klára és Purger Tibor 
értelmes válaszait s Juhász Erzsébet 
frappáns, kemény, a tévém űsorok fo-
gyatékosságaira rámutató szavait. 
S végül ejtsünk néhány szót Fekete Elvi-
ra főögyész első rendű  vádlottja, đreg 
alias Oregh Dezsđ  alias Deseő  szerep-
lésérő l. 
A bevezetet szépen hangsúlyozva, he-
lyes magyarsággal egyetlen nyelvbot-
lás, tehát összbenyomás -rontó vágás 
nélkül mondotta el, miközben éreztük, 
beszélget velünk a müsorvezető . Jól 
megválasztott beszélgetőtársainak pe-
dig a témák beharangozását , a blokkok 
bevezetését követő leg ilyen jelleg ű  kér-
déseket tett föl: 
— Milyennek látták az Újvidéki Színház 
tavaly bemutatott el őadásait , s mi a vé-
leményük a színház m űsorpolitikájáról? 
— Mi a titka a hazai filmek növekvő  kö-
zönségsikerének? Alakulófélben van-e 
egy jugoszláv filmiskola, tekintve hogy 
az utóbbi időben sok fiatal rendező  ké-
szít játékfilmet? 
— Mi a véleményük az Újvidéki TV kultu-
rális és művészeti műsorairól? 
Elfogadható koncepció. Kerek egész. 
Gondosan elékészített profi munka. Szi-
lárd szerkezet ű , ritmusos adás. Kézzel 
fogható, látható, nézhető , élvezhető  
eredmény. 
Egy ilyen m űsort botrányosan rossz 
anyagúnak , katasztrofálisnak , dilettáns-
nak, provincialistának, megszégyenítđ -
nek nevezni egyszerűen felháborító. 
Mindenkinek, Fekete Elvirának is lehet 
különbejáratú véleménye m űvelődési 
életünk folyó ügyeirő l, égető  kérdései-
ről, de nem bánnánk , ha nem valótlan-
ságokkal vagdalózna. 
Ha írásom netán egy kissé személyes-
kedőnek tűnnék, kihangsúlyozom: nem 
Fekete Elvira személye, hanem a rossz-
indulatú kritika ellen emeltem kifogást. 
letsch endre 



Igen tisztelt 
BALÁZS ATILLA 
író úrnak 
Újvidék 

tisztelt 
hitre 
árpád! 

Bocsásson meg, hogy kéretlen? hívat-
lan, fogadatlan prókátorként fordulok 
đnhöz, de anyanyelvünk iránti félt ő  sze-
retet és némi nyelvi gondolkozás, ok-
szerű  figyelembevétel késztet arra, hogy 
bátorkodjam a Magyar Szóban megje-
lent elbeszélésnek részletét kis javítás-
sal visszaküldeni, hogy szíveskedjék 
megjegyzéseimen elgondolkodni. Majd 
pedig, ha e jóakaratú megjegyzéseket 
szívesen veszi, éljen vele a jöv đben. 
Először is, mint ismeretlen olvasója, 
gratulálok m űvéhez. Erőteljes és lebilin-
cselő  gondolatai szárnyalása és monda-
tokba öntése. 
Hanem, bizonyára megütközik nevének 
írásmódja miatt. nem tévedésbál írom 
így. — Az „ATTILA", ősi germán írás-
mádnak és kiejtésnek átvétele, s őt „be-
ággyazódottsága"! — E név eredete: ATA! 
ATYÁCSKA! Az „illa" kéozável megtold-
va! E képző  pl. bármily ősi „szókincs-
hez" tartozik, ma is élhet a „cipellő " 
szóban! — Persze más az „atilla", mert 
ez ruhadarab, mint ahogy a „ferencjós-
ka" is az. Ellenben: Ferenc Jóska, mini 
név! 
Elbeszélésének címe így erőteljesebb, 
VILÁG, ma felébredtem! Az igében ben-
ne van az én! E személynévmás sok-
szor indokolatlan és fölösleges haszná-
lata is az idegen nyelvek hatása, fordí-
tások következménye! 
Az „óvó néni" írásmódja is helytelen, 
mert a beszélt, hangsúlyozott kiejtésben 
nem így hangzik, még ha az Akadémia 
ezt a formáját hagyta is jóvá! — Az ige, 
valóban „óv' tehát hosszu ó-val. De a 
magánhangzóknak van egy fel nem de-
rített törvénye az egytagú szavakban. 
Ez pedig az, hogy aszó hosszabodása-
kor a magánhangzó olykor megrövidül. 
PI. híd-hidas, lüa-ludas, víz-vizes, t űz 
-tüzes, stb. Hiszen a szó első  tagjára esik 
a hangsúly. Ezért nem „óvoda" vagy 
„óvóПéni"! 
Azután, a helyes magyar beszéd és 
írásmódban a testrészeket — se, a ma-
gyar gondokozás, fogalmazás szerint —
nem többesszámban mondjuk és írjuk. 
Nem: „lábaim", „szemeim", „kezeim", 
„füleim' karjaim stb. 
A többesszém használata is idegen 
nyelvek hatása! 
Végül, még megjegyzem, hogy olykor 
igen hosszú mondatot ír. Elénkebb, 
pattogóbb, hatásosabb a rövid mondat- 
szerkesztés! 
Kérem, ne vegye zokon e megjegyzése-
ket. Csupán segíteni kívánok azzal a 
megfontolással, hogy: „több szem, töb-
bet lát"! 
Szivélyes üdvözlettel és elismeréssel: 
hitre árpád 
25000 Sombor 
С  itaonička u. 28. 

Köszönöm jóakaratú észrevételeit, taná-
csain mindenképp el fogok gondolkodni. 
Hogy nevemmel valami nincs rendjén, 
azt már én is régóta érzem... Aszóban 
forgó kötet meg sajnos —így hibásan —
látott napvilágot, már nem lehet rajta 
segíteni — de vigasztalhatjuk magunkat 
a meglehetősen alacsony példányszám 
mal. Ha pedig — amire nincs remény —
mégis újból kiadnák, akkor esetleg ki 
javíthatnánk, nem? Addig talán — ha 
némiképp tetszik nekünk ez a kö П 'v —
kénytelen-kelletlen szemet kell huny-
nunk értelmetlen tökéletlenségei felett. 
Most már én is tisztában vagyok vele, 
hogy túl sok benne azén: Almatlan 
éjszakáimon azt is beláttam, mennyire 
vakul hagytam én magam az Akadémia 
által félrevezetni, így azt is megígérem, 
hogy az Akadémiával kapcsolatos állás-
pontjaimat sürg ősen revideálni fogom —
minden becsületes kétkez ű  ovó néni ér-
dekében. 

Ami a testrészeket illeti, ott be kell val-
lanom, engem az a híres versike vezérelt 
megbocsáthatatlanul tévútra, mely úgy 
kezdődik, hogy: kedves szüleim, 
fáznak a füleim... 
— mivel annak a kedves szülőm, fázik 
a fűlőm változatát semmiképp sem tud-
tam elfogadni. Tudom, hogy ez nagy hi-
ba, mely idegen nyelvek hatására ve-
zethető  vissza. 

Végül ami mondataimat illeti: katonás-
kodásom tizedesi rangjától talán tudat 
alatt szabadulni igyekezvén, az élénk, 
pattogó és módfelett hatásos mondato-
kat kerülve kezdtem el immár betegesen 
vonzódni, sodródni a hosszú mondatok 
felé. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
megnyugtathatom: mondataim zsugorí-
tása folyamatban van. Legvégül: nekem 
a Maga írásában csupán egy dolog 
szúrt szemet (a lényegtelen hibákon túl), 
csupán egy megállapításom lenne (ap-
ró, valószín ű leg gépelési hiba, de el-
gondolkodtató): a magyar „gondokozás" 
(hiányzó „1" mássalhangzójával) a HIT-
RE ÁRPÁD kiáltó-névvel (?) összekötve 
agyamban egyetlen nagy kérdést éb-
reszt: nem baszkódnak maguk egy kicsit 
tő lem is többet abban az Olvasó utcá-
ban? 

Kérem, ne vegye zokon e megjegyzést. 
Amennyiben  On  valóban ezen a néven 
létező  személy abban a sombori utcá-
ban, melyben én régen jártam — kész va-
gyok đntöl bármikor bocsánatot kérni, s 
ha lehet, minden szavát meghallgatni. 

Tisztelettel: 
balázs attila 
Ilirska 11 
Újvidék 152 
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Én már születésem pillanatában 
tudtára hoztam a világnak, hogy: 
„Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" 
Errő l még más kéz tett bejegyzést: „Felsírt. " 
De életem delére 
egy tucat nyomdai íven 
általam betakarítva áll 
emberrő l s világról érdemes tudnivaló. 

Csak kijár annyi tisztelet 
magamtól magamnak, 
hogy enciklopédiámat átmenekítsem 
zsendülő  fejekbe! 
Kátés kérdésnek-feleletnek egyaránt 
idézetet önzetlen 
kész vagyok naponta kiutalni 
Művembő l; 
tézis-dúcolót 
vagy gondolat-faltör őkosul. 

г  



helyreigazító 
nyilatkozat 

Az Új Symposion 211. számának 454. 
oldalán Csorba Béla aláírással megje-
lent, személyemet sért ő  és valótlansá 
gokat tartalmazó közlemény kapcsán —
a sajtótörvényre hivatkozva —kérem az 
alábbi helyreigazítás közlését: 

Nem felel meg a valóságnak Csorba 
Béla inszinuálása, mely szerint A csönd 
városa c. könyvet Bogdánfi sötét célok 
érdekében megjelent könyvnek, kész 
összeesküvésnek, diverziónak tartja. 
Ezzel szemben az igazság az, hogy a 
fentieket sem írásban, sem szóban soha 
sehol nem állítottam. 

Nem felel meg a valóságnak Csorba 
Béla állítása, hogy Bogdánfi szerint van 
egy gyanús céllal kiadott, s amellett elfo-
gultan megszerkesztett könyvünk, A 
csönd városa, és hogy Bogdánfi nem 
mondja meg, mit ért elfogult szerkesz-
tésen. 
Ezzel szemben az igazság az, hogy 
Csorba Béla bele sem nézett A csönd 
városa c. könyvbe, különben tudná, 
hogy az elfogult szerkesztést illet ően 
nem tő lem kell kérnie magyarázatot, ha-
nem a könyv szerkesztő itő l, mert én az 
Utószóból (lásd A csönd városa 163. 
oldalán) vettem át a könyv egyik szer-
kesztője, Koncz István közlését: „Ez a 
könyv elfogult válogatás. " „Elfogult volt 
a szerkesztés és hadd hivalkodjon elfo-
gu/tságával. " Ehhez a magam részérő l 
nem azt tettem hozzá, hogy A csönd 
városa gyanús céllal kiadott könyv, ha-
nem azt; hogy más céllal készült. Értve 
ezen, hogy inkább az általam egyébként 
nagyra becsült kanizsai helyi m űvészek 
és az általam egyébként igen-igen mél-
tányolt kanizsai helyi érdekek szemszö-
gébő l, mint az Írótábor múltja feltárá 
sának szándékából állították össze. Erre 
utal a könyv főszerkesztőjének költő i 
vallomása is (lásd A csönd városa 144. 
oldalán): „...mindig voltak fenntartása-
im az (rótáborral  szemben (olykor még 
most is idegesít ez a sok firkász szülő-
helyem szentélyeiben...)" 

Nem felel meg a valóságnak Csorba 
Béla állítása sem, mely szerint Bogdán-
fi a kanizsai téziseket sátáninak tartaj. 

Ezzel szemben az igazság az, hogy 
Csorba Béla bele sem nézett a tézisek- 
rő l folytatott vita anyagába, különben 
tudná, hogy ilyet soha sehol sem állí
tottam, hanem lényegében csak Marx 
nevének az utolsó tézisben való emlí-
tését kifogásoltam, feltéve a kérdést: va-
jon Marx nevének említése, zárójelben, 
okvetlenül szükséges vagy fölösleges 
volt-e. Erre eddig nem adott választ sem 
Sebők, sem Csorba. Továbbra is állí 
tom, hogy az utolsó tézis szövege, fel-
tehetőleg helytelen megfogalmazás 
miatt, téves politikai kicsengés ű . 

A valótlan tények közlésével, továb-
bá a való tények hamis színben történ ő  
feltüntetésével és a személyemet leala-
csonyító, megszégyenítő  kifejezések 
használatával Csorba Béla sajtób űntet-
tet, becsületsértés és rágalmazás b űn-
cselekményét követte el, bár nyilván-
valóan ezzel sincs tisztában, mert a 
büntető  törvénykönyvbe sem nézett be-
le. És nem nézett bele Bosnyák István-
nak az Új Symposionban megjelent nyi-
latkozatába sem, amelyben éppen a vi-
táinkban eluralkodó személyeskedés el-
len szólva leszögezi, hogy „a vitatársak 
olykor a legnevetségesebb kis kritikai 
reflexiók ellen is olyan vehemenciával 
ágálnak, olyan intranzigens hevesség-
gel védik a maguk abszolút igazát... Ez 
pedig provinciális (ál) értelmiségi maga-
tartás akkor is, ha a fővárosban, s akkor 
is, ha Kukutyinban találkozunk vele". A 
csönd városa c. könyvre tett négy-öt so-
ros megjegyzésemmel és a Tézisek 
egyetlen kitételének kifogásolásával én 
is pontosan így jártam az anyag kell ő  is-
merete nélkül vitázó, felületes és egy-
oldalú Csorba Bélával, aki mások sze-
mélyének csepülésével próbálja magára 
hívni a figyelmet. Vitamódszerének, el-
bírálásáért az Új Symposion olvasóihoz, 
szerkesztő ihez, kiadói tanácsához, cik-
kének becsületsértő  kitételeiért pedig az 
illetékes bírósághoz folyamodom. 

Újvidék, 1983. február 9. 
bogdánfisándor 

csorba 
béla 
válasza 

Korábbi véleményemet — Bogdánfi Sán 
dor bírósággal, perrel fenyegetőző  leve-
le ellenére is — FÖNNTARTOM. 

Újvidék, 1983. február 9. 	csorba béla 
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végéhez 
közeledik 
a 
kanizsai 
tanárok 
ügye! 

Mivel annak idején folyóiratunk besz ő  
molt a kanizsai Radnóti Miklós Egysé 
ges Középiskola életét megbolygató hír-
hedt horgosi „orgona-afférról" és annak 
elképesztő  következményeirő l, ezért ez-
úttal is kötelességünknek tartjuk olvasó-
ink tárgyilagos tájékoztatását az ügy je-
lenlegi állásáról. Erre annák inkább 
szükség van, mivel a jó hír köztudottan 
ólomlábakon jár. Márpedig ezúttal jó hírt 
kell közölnünk mindazokkal, akiknek 
nem volt közömbös a kizárt pedagógu 
sok becsülete: 
— a szabadkai Társult Munka Bírósága 
teljes egészében helyt adott a kanizsai 

középiskola dolgozói közösségéb ő l eltá 
volított pedagógusok (Antóci Mária, He-
gedűs László, Kabók István és Lajkó 
Nándor) keresetének, s megállapította, 
hogy az iskola munkástanácsának a ki-
zárásokra vonatkozó határozatai nélkü-
lözik a törvényességet. 

A pereskedés ezzel még nem ért véget, 
hiszen az iskola képvisel ő i minden bi-
zonnyal élni fognak a fellebbezési jog 
kínálta lehetőséggel. A kérdés végleges 
lezárása érdekében mindenesetre nagy 
lépés történt. 
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Megvallom azirt is, mert azt a Tari Ist-
van, Sziveri János. Csorba Béla, szügyi 
Zoltán , Bálint Béla, Fenyvesi О ttó, Vasi 
Eva és Cs:ínyl Erzsébet kö!tészetéve! fog- 
I а !кozó  hosszabb iamiitmínvoatat. metvet az  
C] sym POs гon mostа ;іі  szerlseszű iséaével  
folytatott m.c^,beszélés alapján trtam. simán  
visszaiilasitotta az áltítólag nem apológ;á sа t, 
hanem csak birálatola г t hüzlü lolyóirat. 
hénytelen vagyok arra gyanakodni, hogy 
a konkrét eaalben a Csorba Béta ittak fen-
ten hangoztatott határozott és Következetes 
apológiaillenes magatartás tanuhnáttyont 
ilyen г iszlete ;n f"lhtt"tt zátanyra: 

hétfájdalmú 
primadonnánk 

De sajnálom én a többre érdemes Po-
dolszki Józsefet örökös megbántottsá-
gával, túlérzékeny hiúságával, amikor 
ebben a mai rossz komédiában — rá jel-
lemzően — fogcsikorgató igyekezettel 
törekszik egész költészetcs őszi-való-
ságbakteri mivoltával eljátszani á taga-
dás tagadásának megtestesült szelle-
mét! Nem akarom én a magam filozófiai 
félműveltségével kioktatni arról, amit 
úgysem tanulna meg, s amit túlságosan 
tanítani sem érdemes, hogy miféle fur-
csa összefüggésekben lehet egymással 
költészet és valóság —errő l úgyis össze-
hordott az utóbbi időben sok lapos, 
vulgáris, fölösleges dolgot saját maga is, 
minek szaporítsuk hát tovább a rossz re-
cepteket. Mostani minden rossz mixtú 
rája ellenére Podolszki valamikor j б  
költő  volt, s ezt nem lehet elfelejteni. 
S mindezt még az sem szabad, hogy el-
feledtesse velünk: Podolszki évek óta 
rövidlátóan Symposion-ellenes, s szinte 
a faképnél hagyott szerető  féltékenysé-
gével csap le, amire éppen eszébe jut. 
Ha rossz, azért, ha jó, annál inkább. 
Megértem hát, miért žutyulta össze 
Szűcs Imrét Sziveri Jánossal (I. Képes 
Ifjúság, 1983. január 19.), megértem, 
hogy miként téveszti össze a patikus 
módszereit a dialektikuséival. (gy aztán 
mondanivalójának lényege alig is lesz 
több, mint amit Sz űcs Imrénél, „az egy- 
szerű  modern, egyszerű  elkötelezett" 
költőnél ugyanabban a számban már ol-
vashattunk. Sz űcs álforradalmiságot és 
álmodernséget emleget, Podolszki a 
trágárságok álarcába öltözköd ő  meghu 
nyászkodást, szolgalelkűséget, a külsб-
ségek forradalmát, külsőséges forra-
dalmakat — és mindezt, egészen nyil-
vánvaló, Sziveri költészete kapcsán, bár 
természetesen másokra is értendő , álta 
lánosító „áthallatásokkal". Persze az 
igazság ezúttal sem olyan egyszerű , 
ahogyan azt Podolszki a maga kis belső  
düheinek lángjánál látni szeretné. Vi-
szont az általa fennen hangoztatott 
„olyan egyszerű  igazság " valóban olyan 
egyszerű: a költő i nyelv félreértéséig 
érvényes. Máskülönben hogyan és miért 
magyarázná félre a szinte már pofon 
egyszerű  metaforát: „Pannóniai vagyok 
és János"? („ ... Sziveri... saját é пΡéke-
lése szerint majdnem Pannonius" -
okoskodik Podolszki). 

Aki nem tud részigazságokon és (nem is 
biztos, hogy éppen jogos) magánfájdal-
makon fölülemelkedni, az aligha képes 
nagyobb összefüggések felismerésére 
annál, amire a „minden pofont vissza 
kell adni" elvében megtestesül ő  parlagi 
vajdasági szokásetika predesztinálja. 
(gy aztán Podolszki legutóbbi „epeöm-
lését" (Csorbát szenved — lásd: Képes 
Ifjúság, 1983. február 16.) sem lehet 
egészen komolyan venni: oly lehangoló 
látvány a maga sokéves piciny privát-
sérelmeinek restaurálása közepette, kü-
lönösen, ahogyan küszködik ac ily 
lyési gondolattal, de azért etika ide 
vagy oda, jól oldalba kapja az Új Sym-
posiont, mintha nem tudná, hogy ép 
pen itt és éppen most mi zajlik körü-
lötte. Ehhez aztán fölösleges volt Illyés-
sel pédálózni. Pedig különben tán még 
igazat is adnék Podolszkinak egyben-
másban, még a magam korábbi véle-
ményével szemben is — függetlenül at-
tól, hogy miféle apológiáról beszéltem 
Fekete J. József kapcsán, s hogy ezt 
miként érti félre Podolszki. Az Uj Sympo 
sion sem mentes minden esetben az 
egymást dicsérés terméketlen divatjá-
tól. De ha Podolszki mondanivalóját 
próbálom megragadni, semmi más nem 
marad, mint az üszkös vád: azért nem 
jelentettétek meg kritikáimat, mert meg-
mondtam a főszerkesztőtökrő l a maga-
mét! Ám hogy az egyébként könyvnyi 
terjedelmü (Iám, elhallgatja Podolszki) 
kritika-csokrétával netán módszerbeli, 
mitöbb mindségi bajok is lehettek, az 
eszébe sem jut. 
De hát miért is jutna eszébe? 
A fó dolog a magánvaló, vagyis én. 

(..) Értitek? Magánvaló az, ami magán 
való, értitek?" —így ágál Buchner Péter 
királya. Ez Podolszki elutasító de impli-
cite önmagára mutató dohogásainak 
belső  logikája is. Az „itt és most" vilá-
gának logikája: az egydimenziós (költé-
szet)felfogás. 

Nehezen lesz ebbő l még egyszer ITT 
ÉS MÁSI . 

1983. február 18. 	csorba béla  

közlemény 

Podolszki József 1980 derekán azzal a 
javaslattal fordult szerkeszt őségünkhöz, 
hogy a fiatalok költészetérő l szervez-
zünk kerekasztal-beszélgetést, amely-
hez Ő  vitaindítót írna. A szerkeszt ő  
bizottság elfogadta a javaslatot és a vita 
időpontját attól tette függ ővé, mikorra 
készül el a bevezető  írás. 
A megbeszélést követően mintegy fél 
évre Podolszki József megírta a szöve-
get, melyben Bálint Béla, Csorba Béla, 
Fenyvesi Ottó, Sziveri János, Szügyi 
Zoltán, Tari István és Vass Éva elsó 
köteteivel, illetve Csányi Erzsébet ösz-
szeválogatott verseivel foglalkozott, és 
közlés сб lјбból átadta a szerkesztöšég-
nék. 
Miután az Új Symposion szerkeszt ősé-
gének többsége a tanulmányt elolvasta, 
abban állapodott meg, hogy Podolszki 
József szövegét ilyen formában nem je-
lenteti meg! 
Indoklás: 

1981-ben, amikor a vizsgált szerzők 
egy hányada már második kötetének 
megjelenését várja, értelmetlennek t űnik 
1977-es és 1978-as kötetekkel foglal-
kozni a lapban; 

a tanulmány módszere felületes és 
egyoldalú; 

nyelvezete pongyola és lapos; 
az írásnak több mint felét a tárgyalt 

versekbő l vett idézetek képezik; 
az írás terjedelménél fogva nem al-

kalmas folyóirati közlésre, mivel az több 
mint 120 gépelt oldalt tesz ki. 
A felelős főszerkesztő  azzal adta vissza 
Podolszkinak a tanulmányt, hogy azt rö-
vidítse le maximum. 30 gépelt oldalra, 
mert a szerkeszt őség a kerekasztal-be-
szélgetés anyagát is meg akarja jelen-
tetni. Podolszki a rövidítésre nem volt 
hajlandó. 

az Új Symposion szerkesztősége 
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apró istván: mítosz 
sziveri jános: felröhögünk 
a dolgok állásán 
kala$ti Ferenc: óriás felirat 
a kínai nagy falra 
géber°lászló versei 
czirok fer'enc versei 
george orwell: állatfarm 
(részlet) 
varga zoltán: orwell és 
állatfarmja 
balassa péter: „erlösung 
dim erlöser" 
interjú utasi csabával 
a híd-díj bíráló bizottságának 
jelentése 
„semmi ami ésszerű , nem 
érdekel" 
rainer werner fassbinder filmjei 
végel lászló: reneszánsz igény ű  
filmrendez ő  
radios viktória: a nyúlnál 
fontosabb dolgokról 
cservénák róbert: „tárgyak 
a társadalomban 
a rt  lover: a kiáltó arc. 
metamorfózisa 
sebők zoltán: bálind jstvánról 

centripetális farok 

rossz versek 
pályázata 1982. 

Az Új Symposion által meghirdetett Rossz Ver-
sek pályázatának bíráló bizottsága (Vajda Gábor 
elnök, Virág Ágnes és Seb ők Zoltán, az Úi 
Symposion szerkesztőségének képviselője) 
1983. március 15-i ülésén a következ ő  döntést 
hozta: az els ő  díjat Kovácsevity Jolánnak, má 
sodik díjat Kecskés M. Endrének, a harmadik 
díjat Gimpe/ Tibornak ítélte oda. Bozsik Péter 
és Megyeri Valéria verseit pedig közlésre java-
solta. 

A bíráló bizottság méltatását és a díjazott pá-
lyamunkákat a következ ő  számunkban közöl 
jük. 

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

Kiadói Tanács: 

Baráth Ferenc, Bartuc Gabriella, Bognár Antal, Dudás 
Károly, Gion Nándor, Erdélyj Anna, Jung Károly, Komáro-
mi Ákos, Ködmön Emese, Rácz Rózsa, Sándor Franciska, 
Sziveri János, Thomka Beáta, Tišma Aleksandar, Vékony 
Károly és Zombori Imre 

A Kiadói Tanács elnöke: Gion Nándor 
Fő- és fele/ós szerkesztő. Sziveri János 
SгerkеsztŐ: Balázs Att ila 
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, Ujvjdék, Vojvode 
Miši ća 1/I11 
Telefon: 56-832, 611-300 (49 mellék) 

Ára 15 dinár, egyévi el őfizetés összege 150 dinár (kül-
földre 300 dinár). Előfizethető  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 el ő . 
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