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Az Új Symposion régi és új Kiadói Tanácsának 
1983. február 21-én megtartott együttes ülIsén 

Beszámо lе  az Új Symposion Kiadói Ta 
nácsának 1980 márciusa és 1983 febru- 

árfa közötti tevékenységér ő l 

Az Úi Symposion Tanácsa 1980. március 21-én 
konstituálódott az addigi és az újonnan kinevezett ta-
nácsok együttes ülésén. A Tanács összetételét az 
Alapító, a VSZISZ TV Elnöksége határozta meg, az-
zal, hogy e határozat értelmében a megfelel ő  társa-
dalmi tényezők és a folyóirat szerkesztősége meg-
választották küldötteiket. 

A Tanács összetétele: Balázs A tt ila, Csorba Béla, 
Danyi Magdolna, Fehér István, Fenyvesi Ottó, Gyar-
mati József; Mák Ferenc, Kiss László, Raffai Valé-
ria, Simonkovics Mária, Solymossy Viktória, Sziveri 
János, Thomka Beáta és Vickó Árpád. Az új Tanács 
elnökévé Kiss Lászlót, elnökhelyettessé pedig Si-
monkovics Máriát választotta meg. 

Megvitatva szerepét és feladatait, a Tanács meg-
állapította, hogy az elkövetkez ő  időszakban különö-
sen a következő  kérdésekkel foglalkozik: 
— megvitatja és javasolja az Új Symposion munka-
tervét; 
—foglalkozik a szerkesztési politika és a folyóirat 
koncepciójának a, megvalósításával kapcsolatos id ő -
szerű  társadalmi-politikai kérdésekkél; 
— javaslatokat tesz a folyóirat kiadási feltételeinek a 
javítására; 
— kezdeményezéseivel és munkájával hozzájárul a 
folyóirat szerkesztési politikájának a társadalmasí-
tásához; . 
— hozzájárul a folyóirat min őségének a javításához; 
— rendszeresen elemezi á folyóirat tartalmát é ѕ  ja-
vaslatokat tesz a min őség javítására; 
— kezdeményezi és megvitatja a folyóirat terjedel-
mének a növelését; 
— gondot visel a folyóirat nyomtatásának és árusí-
tásának a feltételeir ől; . 
— foglalkozik más id őszerű  kérdésekkel, amelyek 
elősegítik az Új Symposion rendszeres megjelené-
sét és fejlődését. 

A Tanács az ülésein megvitatta és elfogadta az Úi 
Symposion évi munkatervét. Hangsúlyozta, hogy az 
Új Symposion programjának, valamint a folyóirat tar-
talmának és arculata általános elképzelésének a 
JKSZ eszméibő l és szocialista önigazgatású társa-
dalmunk mivelődési politikájából kiindulva, az Ala-
pító által elfogadott és a folyóiratra vonatkozó alap-
elveket h űen kell tükröznie és ezek megvalósítására 
kell törekednie. Ez a hozzáállás képezte a folyóirat 
tartalmi és szerkesztési koncepciójának kiinduló-
pontját. 

A folyóirat tartalmát és koncepciójának megvalósí- 
tását'elemezve a Tanács megállapította, hogy a lap- 
ban nincs elég szociológiai, politikológiai, vagy más, 

társadalmi kérdésekkel foglalkozó írás. Leszögezte, 
hogy nem hivatkozhatunk évek óta arra a tényre, 
hogy nincs munkatárs, aki minőségesen írjon ezek- 
rő l a kérdésekrő l. A szerkesztőségnek többet kell 
tennie annak érdekében, hogy ilyen tartalmú, társa-
dalmi kérdésekkel foglalkozó elkötelezett és épít ő  
hozzáállású írások is megjelenjenek az Úi Sympo-
sion hasábjain. Annál is inkább, mert ezt az Alapító 
világosan meghatározta a folyóirat koncepciójában. 
A Tanács foglalkozott továbbá a folyóiratban megje-
lent néhány írás tartalmával. Így napi гenden volt 
Fenyvesi Ottó Orgia mechanika cím ű  verse, amely 
miatt a nyomdában leállították az egész számot. 
Megvitatták az erotikus témákkal foglalkozó íráso-
kat is. Megoszlottak a nézetek és a vélemények az 
erotikával a folyóiratban való rendszeres foglalko-
zásról. A szerkesztőség küldöttei a Tanácsban hang-
súlyozták, hogy a formai kísérletezést nem kell meg-
kérdőjelezni. Megállapították, hogy ezeknek az írá-
soknak a közös jellemzője a nevelő  hatás minden 
politikai hatás nélkül és amennyiben esztétikai nívó-
juk megüti a mércét, akkor közölni kell őket. Ugyan-
akkor a Tanács rámutatott arra; hogy egyes írások 
kifejezésmódja sérti a közerkölcsöt, tehát a sajtó 
törvény értelmében elvitathatók és ezért a szerkesz- 
tőségre hárul a felel ősség, hogy konkrét döntést 
hozzon arról, msgjelenteti-e vagy sem. Megállapí-
tolta; hogy a jövőben szükség lesz alaposabb szö-
vegelemzésekre, amelyeket a Szerkesztőségnek 
kell végeznie. 

A Tanács az ülésein igen összetett és a folyóirat te 
vékenységére lényegesen kiható gyakorlati kérdé-
seket vitatott meg, megoldásuk útjait keresve. Els ő-
sorban szükség volt minél el őbb tisztázni és megol-
dani a folyóirat és a kiadó, azaz a Forum közötti 
viszonyokat, amelyek megnehezítették az Új Sym- 
posion nyomtatását és rendszeres megjelentetését. 
Továbbá, az Új Symposion jogi helyzetének a rende-
zése a Képes Ifjúság Tmasz-ban és az ezzel kap-
csolatos konkrét kérdések megoldása. A folyóirat 
jogi helyzetére vonatkozó kérdések egy része sike-
resen megoldódott. Ezzel párhuzamosan rendez őd- 
tek a kiadóra vonatkozó elvi kérdések is és az Új 
Symposion kiadójának a szerepét a Forum vállalta. 
Megteremtődtek a feltételek az Új Symposion szer- 
kesztőségében dolgózók önigazgatási jogainak és 
kötelezettségeinek megvalósítására a Képes Ifjú-
ság Tmasz keretén belül. Az integráció egyik motí-
vuma volt a lap rendszeres nyomtatásának a bizto-
sítása. Ennek érdekében a Tmasz és a szerkeszt ő -
ség több kezdeményezést indított a Nyomda irá-
nyában, amelyeket a Tanács teljes egészében támo-
gatott. Több ízben felmerült a nyomdaköltségek kér-
dése, amelyek meghaladták az Ui Symposion anyagi 
lehetőségeit. A Nyomda felel ős képviselő ivel való 
beszélgetés során 1980-ban olyan szóbeli meg-
állapodás jött létre, hogy a Nyomda hajlandó fedezni 
a fényszedés és a klasszikus nyomtatás közötti 
különbséget, amely tulajdonképpen kb. 200000 di-
nár vészteségként lett kimutatva a Nyomda Tmasz 
részéről. Így például az egy szám költségei az 1980. 
évben 80000 dinárt tettek ki, az t981. évi kalkulá-
ció viszont már 150000 dinárig terjedt, míg az 1982. 
évben már 230000 dinár volt. 'Ugyanakkor a Vajda-
sági M űvelődési .Érdekközösség nem ismerte el 
a fényszedés által megnövekedett költségek fede-
zésére kért összeg legnagyobb részét. Az anyagi 
helyzet ilyen alakulása rossz hatással volt a Képes 

(folytatása a hátsó borítón) 



szügyi szicíliai 
zoltán védelem 

(világos -sötét 
minden a helyén 
a maga helyén 
szemek - kezek) 

gyalog lép - gyalog lép 
huszár lép - gyalog lép 
gyalog lép - gyalog üt 
huszár űt - huszár lép 
huszár lép - gyalog lép 
futó lép - futó lép 
futó lép -sáncába vonul a király 

huszár lép - huszár lép 
gyalog lép - futó lép 
gyalog lép - gyalog lép 

gyalog lép - futó lép 
gyalog üt - huszár lép 
futó lép - gyalog üt 

gyalog lép - gyalog űt 
futó lép - huszár lép 
vezér lép - gyalog lép 
mély sáncában a király - üt a huszár 
gyalog lép - gyalog lép 

torony lép - vezér lép 
futó üt - gyalog üt 
huszár üt - király lép 
futó lép - vezér lép 
vezér lép - futó üt 
torony üt - futó lép 
torony lép - torony /ép 

huszár lép - vezér lép 
vezér lép -futó lép 
torony üt - király üt 
vezér lép - király /ép 
torony lép - vezér lép 
torony üt - gyalog üt 
huszár lép - torony lép 
futó lép - torony lép 
huszár üt - torony üt 
huszár lép - torony /ép 
vezér lép - torony lép 

király lép - gyalog lép 
vezér lép - 

(s gyalog nem lép 
senki nem /ép 
semmi nem ép 
sehol világos 

157 sehol sötét) 



csorba béta 
versei 

beismerő  
vallomás 

1983. október 20-án délután 14 óra 
5 perckor a városi társas közlekedési eszköz 
farában levő  ülőhelyekkel ei nem látott 
be- és kijárati rész itt-ott már fölsebzett 
műanyagbevonatú fém tartórúdjának támaszkodva 
éppen B.P.-vel, a kiváló költővel fogunk diskurálni. 
Még nem tudom, miről. 
Már nem tudom, miről. 

Vaskapu és Forgács megállóhelyek között 
csatlakozni fog hozzánk L.A., az ifjú jogtudor is, 
valamint H.J. ötven körüli fáradt hivatalnok, 
a Duna-Tisza-Duna nagycsatorna mellékfolyói minden partjain 
méltán hírhedt amatőr képzőművészeti találkozók 
babér- de legalábbis borostyánkoszorúra érdemes, 
fáradhatatlanul adminisztráló lelkes szervez ője. 

„Hm" - fogja mormolni B.P. az őszűlő  szőrdzsungel rejtekéből. 
„Hm, hm, hm" -így én, ki tudvalévő, szószátyár vagyok. 
„Vagyis: vice versa" - gondolja jogtudor barátunk, ám 
csupán egy inspirációs hangot, afféle belégzéssel ejtett 
„ssssz"-t sajtol át fogai között. 
A fáradhatatlan fáradt szervező  helyeslőn himbálja aktatáskáját, 
ám titkon zárójelekké, zavart kérdőjelekké gyűrve annak amúgy is 
már éppen eléggé elnyűtt, szomorú fülét. 

„l/yen ricsajban hogy lehet aludni?" -kiált majd szemrehányón 
a szendergés sekély hullámfodraiból fő/bukók riadt 
tekintete. „Nem kocsma ez!" „Vitatkozzanak otthon!" 
„Micsoda gyanús pofák!" „És hogy ordítanak!" 158 



egy 
kaszálógépre 

!rr!rr!r 
п: пв  пв  пв  пг  пв  пв  пв  

A FŰ  KINO KING A FL) 

heába 

Élni, volni. 
Hát mi így fog(t)unk 
történülendni? 

parafrázis 

„ ... és annyi zöldet fedez fel az ember 
a földön, ha egyszer locsolni kezd" 

(Brecht) 

Növeszd a gazt! 
A disznóparéjt, 
fanyar bükkönyt, 
szagos földimogyorót. 
Virít a betonon 
e krétavilág. 
Valamikor tán még 
szeretted is. 
Fölemelkedőben 
az üvegházi tenyészet. 
A szervezett koszorúipar. 
Növeszd a gazt! 

159 



sziveri 
'ános 

színezüst 
röppentyű  
x. y.-nak 

nézd a fürge dévajok 
(különben jól vagyok) 
látnak hallanak — és vallanak 
Nézd, különben jól vagyok. 
jó nagyok 
a kilátásaim úgymond 
kilátástalanok húznám a gócot 
de lehúz már (még?) 
s testemet a Iáz megalázza 
lyuk a falban ujjam benne a minta az ék 
a ház előtt mind 
-untalan áll egy-két balfék a mindenségben 
avagy megy vagy csak elindulna tán 
a nappal ballag „képünk" a jéghideg 
falon 
s a baj nő l _mint a haj — — 

bár más a külvárosból a belváros — 
nem tudni még 
mit hoz a vég (következtetés) 
levetkőztetés előtt magunkból bár kivetkezhetünk 
(egykor úgyis bekövetkezünk!) 
: más a bel és más 
a kül kilel 
a hideg 
s lázad a Iáz is ellenünk ha elleneink 
ránktelepednek 
reánktalapodnak 
bibiresókák ívelnek a túlélés egén igen 
nagy csapatokban kószál 
néhány szálló-igebokor 
a befolyásolás szabadságot jelent? 
A jólét így nagyobb. 160 
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Vánnak dolgok. 
száznéhány éves olcsó kiadásban kiadatlanul 
és már a megalázás is elodázás 
röpködnek a színezüst lövegek s az es ő  
megáll de úgy hogy folyton esik 
a szemcsék is az embert lesik — — — — 

nézd a léha májbajok 
különben egészen jól vagyok 
kivárom ami várható 
(is volt) 
gatyámon lassan folt hátán folt 
(mondaná Domi) 
mégsem kell azt eldobni még 
különben mint mondom egészen jól vagyok s ép 
sokan az egészbő l semmit sem értenek 
Le kell a férgeket tiltani!, 
— röppen a lövedék 
közénk 
s noha mindez színezüst mint az acél 
(a tej, a kenyér, a szén acél?) 
az eső  sír mint a szaros gyerek és ír 
a porba föl 
-foghatóak a jelek de mondhatni-e hogy vízjelek 
húzom a gócot s húzom tovább 
sorakozhatnak sok ostobák 
Megszólalni is, 
elhallgatni is: mind mily érdektelen. 
csak úgy seggbő l, combtőbő l, térdbő l, bokából 
kirúgott léptek 
S fedezetül, mint egy betáplált roppanás, 
az Ápisz-bikákból csupán a folt, 
a folt marad. 



Janus 
pannonius 
Minthogy, Lucia, azt hiszed, butácskám: 
bunkósabb a legény, ha orra bunkó, 
most még nem fenyeget nagyobb baj engem, 
mert eddig nem akadt eléd Philémon. 

ugyanarra 
a 
luciára 

Luciát minap egy ravasz barátom 
nagy-fondorlatosan horogra kapta. 
Mert vékony s pisze orra volt szegénynek. 
Hát egy megdühödött bögölyt rakott rá. 
Gyulladt arca, dagadt frinyója láttán 
tüstént hívta is őt a lány szobára. 

szintén 
luciára 

Míg a fiúk hévvel kurizálnak, Lucia, néked, 
rá se kotorsz te —, csupán orrukat, azt figyeled. 

Ezzel a mércével mérkéled a férfidorongot. 
sutba a rőf, a hüvelyk! ez maga untig elég. 

Tagbaszakadt a legény ormánya? — a sudrija is jó. 
Ezt a sikert szép szó futva sem érheti el. 

Fortély? Csábítás? Nincs szükség nálad ilyenre. 
Fortély, csábítás nálad az orr egyedül. 

Nem fekhet melléd más lógós, mint aki orr-nagy. 
Orrszarvú lennék. Néha csak ezt akarom. 

Lucia, hidd el nékem, gyakran megcsal a látszat: 
nálam például félrevisz orr-logikád. 

még 
mindig 
luciára 

Megvetsz, Lucia, eltaszítasz magadtól? 
nem volt még soha lány (szavamra!), hogy ne 
tudtam volna kegyét kiérdemelni. 
Kételkedsz? Igazam hatalmas érvét 
van módom, gyönyörűm, kezedbe nyomni. 

ismét 
luciára 

Lucia, gyakni akarsz. Jó, benne vagyok, de csak akkor, 
hogyha a hátulsód nem muzsikál ezalatt. 

Megfogadod? Nem elég! Adj, kérlek, zálogot is rá! 
Nos, mi az? Így se kíván állni — kötélnek öcsim? 

janus 
másik 
arca? 
Hogy pontosan mikor is 
hozta el az emberiség-
nek a világosságot Ja-
nus, a ki- és bejáratok 
kétarcú római istene, 
az az emlékezet homá-
lyába vész. Azt viszont 
kiszámíthatjuk, már 
több, mint fél évezrede, 
hogy Janus Pannonius 
meghonosította kies tá-
jainkon a költészet ki-
virágzó mandulafáit idő -
mértékes latin versei-
vel — tehát ő  is valójá-
ban elhozta a fényt: a 
jó, igaz és őszinte köl-
tészet fényét. Később 
kegyvesztetté lett, kö-
zönséges, irháját men-
tő  menekültté, akit vé-
gül is menekülés köz-
ben ér utol a könyörte-
len halál. Ezért, szöke-
vénysorsra jutásáért 
persze ő  is hibáztatha-
tó, de ez a történet már 
ismert. Később minden 
megbocsáttatik? Jóaka-
rója/üldözője — meg-
enyhülvén — „megmen-
ti műveit az utókor szá-
mára". Ennek a költő i 
opusnak egy részét jól 
ismerjük, a másikat ke-
vésbé. Janus Panno-
nius életrajza eléggé 
ismert ahhoz, hogy itt 
ne foglalkozzunk vele 
bővebben — így ka-
paszkodjunk bele csu-
pán két „bevezető " 
mondat erejéig Janus 
költészetének ama ko-
rábbi, talán kevésbé is-
mert vonulatába, amely 
ugyanolyan szerves ré- 162 



sze az egésznek, mint 
a későbbi pécsi püspök 
korai vallásgúnyoló epi-
grammái vagy a Pan-
non-medence szomo-
rú elégiái. 

Az első  mondat: haza-
térésekor Pannonius 
nem csak a társadalmi 
jelenségekre való éles 
reagálásainak reflexeit 
és a „költészet maga-
sabb szárnyalását" 
hozta magával, hanem 
nem kis csomagot ci-
pelt az olasz humaniz-
mus emberközpontú-
ságának napsütötte, 
bővérű  erotikájából is —
mert ez is hozzátarto-
zik az ő  saját humaniz-
musához. 

A második: ennek ta-
gadása közönséges, 
kiskorúsító, ferdítő  éš 
értelmetlen manipulá-
ció — vagy egyszerűen 
J. P. költészetének hiá-
nyos ismerete. 

Közlésünk ebben az 
értelemben hézagpót-
ló. (Fő leg a magyar iro-
dalmi nyelv meglehető -
sen fejletlen — pl. a 
franciáéhoz vagy az 
olaszéhoz képest sat-
nya — erotikus „termi-
nológiájának" tudatá-
ban.) 

Íme, a versek Cs. Gy. 
figyelemre méltó fordí-
tásában! 

b. a. 

orsolya mindzsójáról 

Egészen elnyel, Orsolyám, a mindzsód. 
Ó Herkules, ne hagyj beléje vesznem! 

ismét 
orsolya 
mindzsójáról 

Mint amilyen magasan nyúlik föl az égbe Olympus, 
kétszer olyan mélység nyílik öledben elém. 

Ekkora barlangot nem ugatna be Cerberus, és nem 
foghatná be kilenc ággal a Styx vize sem. 

Váltani testvérét nem húzná semmi ki Castort, 
s Aicidest sem erő , s ének a Tráciait. 

Hogyha a fő isten, ki felülrő l szórja a három- 
csúcsú s kiklopszok-verte tüzes nyilakat, 

ismeri ezt: a gigászokat ebbe a lyukba taszítja, 
mint ahogyan Coeust és Japetust is ide. 

És ha Apolló ismeri, ő  Tityost ide zárja: 
újra-növő  máját tépje a saskesely ű . 

Plutó is szívesebben látná itt amaz ötven- 
torkú kígyó-rém tátogató fejeit. 

Ám, ha az összes szörny itt egybe-szaladna is, órjás 
mindzsód félig sem lenne velük, kicsikém. 

még 
mindig 
orsolya 
mindzsójáról 

Kedves a nyelved, a húsod lágy, b űbájos az arcod, 
s míg nem kezdjük, egész lényed is, Orsolya, az. 

Ám, ha csináljuk már, oly könnyen csusszan az öcskös, 
mintha nem is mindzsó volna, amit döfigél. 

Nem leli végét s oldalait, s úgy véli az árva: 
légben inog valahol, vagy folyadékba esett. 

S mert a szegény ily b ő  lyukban tüsténkedik izzad, 
célját érni bizony nem sikerül sehogyan. 

Nem használ sem a far-játék, sem a mellet-a-mellhez, 
az se, ha vállmagasig rándul a comb, meg a térd. 

Meghiúsul minden küzdés, meddő  az igyekvés, 
céltalanul lihegünk, fájnak a csontok, az öl. 

Vagy ne eresztene rád soha senkit az ég szeret őnek, 
vagy csak olyan tehetős kant, aki bírna veled. 

úgyszintén 
orsolya 
mindzsójáról 

Mintha Dis istennő  kapuján lépnék be, a holtak 
országába, midőn, Orsolya, rád feszülök: 

annyira bő  és tág al-táji világod el őttem. 
Vissza viszont onnét már kutya-terhes az út. 

Mennél jobban dúrom, a mélység annyival inkább 
nő l, és nyílik szét körben a káoszi ű r. 

Képes lenne befalni a férfi-magot valamennyit, 
röpködhetnének, mint ama gyors atomok. 

Nemcsak a vesszőt, Iám, a herét, ágyékot, az alhast 
és a kezet, lábat, sőt fejet is lenyeli. 

Kezdetben remeg ő  két térdem napra hozott még, 
mint a lopós Cacust Herkules indulata. 

Eztán már ne vezesd, Hermes, Erebusba a síri 
árnyakat: itt ez a lyuk, több hely akad nekik itt. 
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bognár 
antal 

(részlet az 
Esélyek könyve 
című  regénybő l) 

Velem éppen semmi különös nem történt. Semmi nevezeteset nem csináltam. Csak az esetem, az a tovább-
mesélhető . Annyi hozzámnőtt kacat, sajátos mozdulat, furcsa kijelentés, esemény se maradt utánam, ami-
bő l egy valamirevaló író összeügyeskedhetne valami esetlen figurát, akinek ugyan hozzám nem sok köze 
van, avatatlanoknak mégis mintha élne. Én nem éltem. Elhullottam, mielőtt tisztázódhatott volna, mivégre 
lettem. Tanulság nem vonható le. A halál megszállottjainak regényalakjai légpárnán siklanak sorsuk földerí-
tett nyomvonalán a megdics őülésbe vagy a végzetük elé. Vagy a tények talpfáin hátrálnak vissza okot nyo-
mozva. Én a magam oktondiságából nyúltam ki az ajtó el őtt, mint a béka, minek is firtatni, min múlott az 
egész. Ez semminek nem lehet befejezése, lezárulása, ez csak az én végem. És ez hagyján: de evvel el se 
kezdődhet semmi. 
Mihez lehetne kezdeni egy ostobán csonka élettel? Jelént őségét el nem nyerte, így tehát apró-csepr ő  fordu-
latai siralmasan érdektelenek. Hozzátenni csak viccb ő l lehet. Hamvába holt. 
A halált mifelénk elhibázott életekre hívjak feloldozásul. 
Én megpróbáltam néha halált kívánni arra, ami elégültnek látszott. Nem, meghalni nem akar senki! Olvastam 
olyasmit is, hogy éveken át életben tartanak valakit, aki balesetben elvesztette eszméletét és azóta nem tért 
magához. Mindenki fúj és prüszköl: még, még, még! Még akarom! 
Története, sorsa annak lehet, aki vitte valamire, vagy legalább oly sokáig élt, hogy akár az elhaló folyó, „vég-
legesült kanyarain elhordta minden vizét", mint egy versben áll. Hát én is valaki szerettem volna lenni. Minden-
esetre bizonyosan . Amíg nem vagy senki , nem teheted azt, amit akarsz , vagy ha megpróbálod azt tenni, 
véged. Ahhoz, a szabadsághoz, az kell, hogy valaki legyél. Es akkor hasra fognak esni el őtted. S még azzal 
sem kell törődnöd. 
Néha úgy éreztem, valami nagy dologra készül ődöm titokban. Mi lenne az, azt nem tudom. De alighanem va-
lami nagy dologra. Persze, feltéve, hogyha sikerül. 
Bár ki lehetne deríteni, mi veszett el bennem! A megváltás volna az nekem. Talán éppen én magam lehettem 
volna az, aki a vállalt teljes jelentéktelenségben kiderítheti. Sokszor elgondoltam, talán író lehetnék, nem 
mérnök vagy könyvel ő? Lehet, hogy egy író veszett el bennem? Hogy derítene ki mindent, az ugyan el őttem 
talány: elvégre a b ő römbe nem bújhat. 
Bennégtem. Valamibe belesültem, belekozmásodtam a saját semmiségembe. Nem volt, aki kimentsen. 
Homály födi ezt is: talán tényleg valami t űz kerülgeti megfoghatatlanul nemzedékeken 'át ezt az eszmélni 
nem nagyon igyekvő  hajtást. Tisztulásé? Pusztulásé? A rövid emlékezetb ő l gyorsan kipereg minden babo-
nátlan tanulság, csak téveteg-réveteg motyogás, lázálom, félrebeszélés ér el egy-két emberölt őnyire; s bár 
veszne mindenestül, ha akár holtig heged ő  sebek árán — de legvégül ott az üledék: a nevezetlen b űntudat. 
Nagyapámat villám ütötte agyon hetvenéves korában, Illés napján, a Sóvárszabadja környéki falu szélén, 
egy majdnem tanyán — kiskoromban náluk éltem — az istálló mögötti akácfák tövében, ahogy a kertb ő l igyeke-
zett befelé. Én el őreszaladtam a nagy nyalábokban pásztázó es őben, $ odabenn a rettenetes döndülésre 
megfényesedett, úgy rémlik, karomra szorított szemem alatt is a világ. Nagyanyám egy lópokrócot borítva a 
fejére kiszaladt az es őbe; a gangra meggörnyedve a szomszédok hozták be nagyapámat, apám kigombolta 
az ingét, s két kezével újra meg újra ránehezedett. (Mindig lestem aztán elfordulni készen, ha forró vízbe hi-
deget zúdított nagyanyám, n кor csap ki belő le egy kisebbfajta villám, mert hisz az a hideg és a meleg össze-
ütközésébő l keletkezik.) 
Sosem beszéltünk róla apámmal, pedig neki is látnia kellett ugyanúgy, ahogyan én láttam, nagyapám mellén 
azt az ívbe hajló, páfránylevél-forma, vöröses-szederjes rajzolatot a szíve fölött. Mintha csak egy szál csa-
lánnal végigvágtak volna rajta. Ha ugyan nem képzel đdöm, s nem csak arra emlékezem, hiszen mikorra 
mosdatni akarták, elt űnt; titkon megkérdeztem nagyanyát, mi az a jel, s ő  megnézte, és azt mondta, semmi 
sincs ott. Valami rossz jele, valami szörny űségé, jobb nem beszélni róla, azért tagadja el. Besurrantam az el-
függönyözött ajtón, fönt hatalmas árnyékok imbolyogtak a falon, s a páfránylevél nem látszott már. Nagy- 164 
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apám zsebébő l kiszedtek egy g!rbe-gurbára olvadt fémlemezt; a nikkelezett dózni volt, aminek mintásra csi-
szolt födelét annyiszor megcsodáltam. Mit kellett volna kiolvasnom e jelekb ő l, s ezek voltak-e a jelek valóban: 
a páfránylevél, a nikkelrombuszok? 
A levegő  rezeg a fülledtségben; mint valami h ű lő  lótetem melege, a hő  lassan száll felfelé, a hideg magassá-
gokba s a pára ott b ő rödzeni kezd, hirtelen megtúrósodik, finom daraként sodorja, csapja tovább a szél fölfe-
lé, alaktalan vízgombócokká, nyúlós vízlepényekké csirizel ődve gomolyog, hömpölyög százezer tonna víz a 
sóvárszabadjai vidék fölött öt kilométerre a leveg őben, s a trappoló lovak füle hegyén, a templomtornyon és 
a távvezeték oszlopai csúcsán gyönge kékes fény sziszeg, amir ő l a bolond Vince számol be részletesen a 
tisztelendő  úrnak hebegve és nyüszítve. A falut tavaly villamosították, a tanyáról maga volt a sárgán lecsurra-
nó Tejút, s most egy csapásra kialszik a fény. A harangon rajta a felirat, úgy öntötték: „Fulgura franko", de 
nem kongatják vihar ellen, ily hiábavalóságokról letettek, valaki arra esküdözött, egy kicsapongó élet ű  haran-
gozót valahol így ért utol a vég. Égiháborúban nincs mit tenni, behúzott nyakkal meg kell várni, míg elvonul. 
A légáram süvítve, hatalmas erővel söpri, söpri fölfelé a lucskos szín ű , távolrél, lentröl egyetlen sötét alakzat-
ként tornyosuló ritkás levet, s aztán a fagy tiszta határán szilánkosan föltorlódik, a szélbe belebukva szétron-
gyolódik a vízleped ő , millió arányos csöppecskévé permetez ődve lezúdul a szélben, leszakad, rászakad az 
ég Sóvárszabadjára, a cseppek tovább aprózódva száguldanak a föld félé, másodpercenként tucatnyi alakot 
váltva, s a zuhatag millió állhatatlan elemének tünékeny felületén, mely szinte sistereg, pörköl ődik, egyszerre 
hatalmasan végigszánkázik egy pillanat alatt egy karvastagságú csatorna kilométeres cikcakkjában a Nap-
nál tüzesebb villám, az izzó leveg ő  utat feszít és a hideg szélben nagyot döndülve összehuppan. Az istálló 
mögött ferobban az akácfa: kérgét a villám átüti, s ahogy lefut benne, a háncs alatt a gyöngyöz ő  nedv egy 
minutumban gőzzé párolódva szétveti, hosszában lecsapja egyik felét. Nagyapám elvágódik, rossz kabátja 
baloldalt szalagokká hasogatva, s a rojtok elszenesedve, cip ője talpán roncsolt szél ű  lyuk tátong, haja meg-
pörkölődött. 
A bolond Vince elcsámborgott a viharban, s nem messze, a keresztútnál, ahol a Krisztus-feszület áll, gyer-
mekfejnyi fényes gömböt látott úszni sisteregve a leveg őben, nem gyorsabban, mint a tisztelend ő  úr siet 
végig az utcán, ha haldoklóhoz hívják. Aláereszkedett és egy darabig szinte mozdulatlanul lebegett, de 
a kővé meredt Vince, mikor elég bátorságot gy űjtött ahhoz, hogy elszaladjon, s az el őző leg lámpásnak vélt 
tűzgolyó színét vörösbe játszani látta, futásnak eredt, és az árokból kikémlelve csak annyit látott, a t űz imbo-
lyogva, el-eltünedezve végiggurul a nyárfasoron. 
Nem tudok szabadulni egy képt ől, amikor nagyapámra gondolok: fönn áll a ház falához támasztott létrán, 
melynek végét el őző leg rongyba bugyolálta, az eresz alatt matatva szedegeti ki a verébfiókákat, s hüvelykuj-
jának egyetlen nyomásával szétroppantja a koponyájukat, aztán a létra legfels ő  fokára akasztott zsákba dob-
ja a meztelen tetemeket. Pedig nem ő  csinálta: a bolond Vincét bízta meg vele, engem elzavartak, a góréból 
lestem őket. 
Májusban azon az akácfán egy gerlefészek volt, hevenyészett tákolmány gallyakból, gyökerekb ő l, átfehérlett 
rajta a két tojás. A létra nem ért fel odáig, alját föl kellett tennünk az ól meg a góré peremére, s csoda, hogy 
nyakát nem szegte senki. Nem is akartam kirabolni a fészket, de hecceltek a Dobozi fiúk, hogy nem merem. 
Rezgő  inakkal raktam a lábamat a lábam mellé, és lestem, nyílként suhanva felt űnik-e a gerlepár, melyet az-
nap nem láttunk a fészekben ülni. Valamelyik gyerk őc azt is tudni vélte, ilyenkor inni járnak. A tojások kicsik 
voltak és hidegek, az egyiket izgalmamban kiejtettem, de a trágyadombra esett ;  és megtaláltuk. Azt végül 
a kocának adtuk, odagördítette az ól falához és behabzsolta. A másikat sokáig ő rizgettem a padlásablakban, 
kifúvatlanul is kiszáradt, csak valami görönggyé alvadt magocska zörgött a belsejében. Egyszer valami szell ő  
a szemem láttára billentette ki, s nem láttam a kis lyukon, hova eshetett, odalenn se találtam. Felkapta talán, 
mint egy léghajót, és ameddig maga is el nem enyészett, dajkálva suhant vele kacskaringós utakon a határ-
ban. Olyan könny ű  volt! S ha földet ér, gurul tovább, sérthetetlenül, átbucskázva mindenen. 
Milyennek képzelem a megmentőmet, akinek nyugodt lélekkel letehetem kezébe létre kényszerített és létre 
jogosult, de elvetélt mivoltomat? 
Szándék és elhatározás forrpontján ha két hang szólal meg, s az egyik azt súgja, tedd meg, és az lesz most 
már, amit megteszel; a másik pedig szól: ne tégy jóvátehetetlent — mindig a másodikhoz tér. 
Apám — akárki —, bárhol vagy: élni akarok! 
Meg kell-e halnunk, hogy élhessünk? 
A feltételezett személy, aki megfejthetetlen indíttatásból egy efféle szerencsétlen flótás balul megszakadt, 
eljátszott életének visszaperléšére vállalkozna, természetesen nem vesz ődhet a fenti kérdéssel, akármilyen 
parancsolóan tolul is elébe (bármerre forduljon P. J. lehatárolt világának betöltetlenül maradt terében), ha 
egyszer szándéka leplezetlenül tényleg egy medd ő  lét és hiábavaló enyészete közé szorult lélek visszaté-
rítése, életre. dúcolása. 
Íróhoz méltó kísérlet csak ez lehet! A többi nyomorúságos toldozás-foldozás, szertartásos ámítás, álnok pa-
rancs és gyalázatos ítélkezés, holtak és kiszolgáltatottak leckéztetése, avagy gyermeteg játszadozás, 
hiú magamutogatás, tetszelgés rafinált pózokban, haszontalanságok leltára, miegyéb. Ha akarná sem teheti, 
hogy kalmárkodva visszaalkudja, ami bevégeztetett, mert nincs, sehol nincs az a pont, ahol eltérült volna a 
balul alakult pálya valamiféle közönséges, de egyúttal célirányosabb és boldogabb elrendeltetés irányából, 
hogy másnapos okossággal legalább az öröklét hamisságában helyrehozható volna a teremtés alibijéül; 
nem, ahogy nem a mumifikált id ők jegyében áll, nem is a mer ő  képzelődés vákuumfaként szippantja fel 
a mesék iszapjából rejtelmes lényeit a Szerz ő  leplezetlen kísérlete egy vétlenű/ kiiktatódó életlehet őség tény-
legessé dúsítására, hanem a fetisizálatlan létezбt magasztalja, a megújulást szájában tartó múlhatatlan je-
élteti. 
Mit bír el a való világ abból, ami — nem torz és elvakult agy szüleményeként, hanem saját szunnyadó re-
ményei meghosszabbításaként, akár csodás, de töretlen folytatásaként —róla elgondolható? Szerz őnk igazi 
kérdése fájó ügyemben ez lehetne. 



Ki ő? Ki volna az, aki engem, éppen engem hív, s felemel, mindent odahagy és feled értem? Ha félt, félelmét 
legyőzi; riad és talpra szökken, ha elaludt? Ha holt, megfeszülve is újraéled és elalél, hogyha élt el őbb; ha 
marasztalják, nem marad, és ha küldik, visszatér; amit szerzett, veszni hagyja, s amit elveszített, visszaszer-
zi; gyermekét, ha nemzett, csitítani másra bízza, nemz őjét meg- és megtagadja; ha nyomot hagyott, eltörli, s 
ha beszélni nem tudott, dadog és üvölt, és dadogva-üvöltve beszéddé áztatja- őrli, ami vad énje volt? 
Most elgondolom helyette — amit nyilván annyiszor megtehetett kényére másokkal, él őkkel-holtakkal, sze-
dett-vedett teremtményeivel — kilétét; teljes hiányából, áhított távollétéb ő l végre ő  maga teremtődhet újjá kö-
tetlenül, a semmib ő l. 
Életemben egyszer láttam igazi írót, egyszer álltam szemt ől szemben egy élő  íróval. Valami külföldi író volt, 
Mári mami kedvence még fiatal korából, az össze se számlálható könyveinek megvette az új kiadását, mert 
cseléd korában kölcsönkönyvként olvasta. Azokat vittem dedikálni: az irodalmi matinét áhítatosan végigülte, 
de azt, a dedikációt már nem tudta volna végigácsorogni. Zavarban voltam, hogy egyre közeledek a nagy író 
asztalához a tömegben, és ő  úgy körmöl o tt  a csípők magasságában el ő-előtűnve görnyedten, mint bár-
milyen közönséges halandó s akkor, nem sokkal miel őtt sorra kerültem volna, fölnézett. Föltámaszkodott és 
vastag szemüvegén át föltekintett, most, most fog, valami jelent őset, valami emlékezeteset mondani. 
„Csuklószünet" —jelentette be, s már kelt is fel, és a nyakkend őkoszorú udvariasan meglibbent a diszkrét ne-
vetéstő l. És én mafla, rémülten néztem körül: jól hallom-e, és mi az ördög lehet a vicces ebben a se füle, se 
farka mondásban, és mit idétlenkedik egy komoly író, miféle szellemsség az, hogy csuklani megy! 
Sokaknak mondott is egypár szót — csak nekem nehogy valami ilyesmit találjon mondani, mert a bárgyú 
nevetésemen át fog ütni a hahotába szakadó iszonyat. 
A matinén mondott valami mást is, amin szörnyen elcsodálkoztam. Annyira, hogy sokáig nem ment ki 
a fejembő l. A regényírók, így mondta ő , úgy csinálják a „felejthetetlen" regényh őseiket, hogy ebbő l az em-
berbő l is ellesnek valamit, amabból is, ismeretlenekb ől és ismertekből vegyesen, aztán még hozzáragasztanak 
ezt-azt meg elvesznek bel őle, szóval így összeszecskázzák az egészet és készen van. Én ezt rettenetes 
csalásnak érzem, legel őször is az iránt, akir ő l legnagyobbrészt mintázzák a h őst: ezek szerint az illet ő , az az 
ember saját maga, noha valamilyen szeszélyb ő l alkalmasnak látják a maguk feje után összetákolt szerepre, 
úgy, ahogy van, egy fikarcnyit sem érdekli őket, történjék bármi vele, számukra mellékes, csak mintának 
kellett. 
És ezt váltig titkolják a mintázásban! 
Kibabrálnak az olvasóval is, mert olyasvalakit szerettetnek (vagy gy ű löltetnek) meg vele, aki egyáltalán nem 
létezik, sose volt és sose fog születni, mer ő  káprázat. És legvégül, ha sikerül, de csak ha igazán sikerül vala-
kit megeleveníteniük, akkor az issza meg a levét: akárhogy is, sehogy se tud a hús-vér emberekkel elvegyül-
ni, egy kéz érintése számára lehetetlen, s úgy kell nyomorultul elpusztulnia, hogy sóbálvánnyá dermed vagy 
szétmorzsálódik álltában. 
Nekem nem ilyen fölényesked ő  íróra volna szükségem. Olyasvalaki kellene, aki, hogy is mondjam, meg tud 
mondani néhány dolgot. Meg tudja mondani, ahogy van. 
Azt szeretném, hogy semmiesetre se legyen olyan bonyolult például, mint a tisztelend ő  kiskoromban, aki a 
Szentháromságot akarta velünk megértetni. 
És szeretném, ha nem lenne túl egyszer ű  se. Kicsinyes. Legyek én gazdag is, bölcs is, hatalmas is! 

Valahol egy új lakónegyed szélén, álljon ott az a toronyház, ámde f ő  helyen. Az író visszavonultan él észak- 
nyugatra néző  tizenegyedik emeleti lakásában. A fehérre tapétázott falak közt egyetlen látogatója sokáig egy 
kerge egérke. Ugyan mit kereshetett ott, hogy keveredett a Kilimandzsáróra? Nyilván az átforrósult h őveze- 
ték mentén furakodott felfelé a gipszhasadékban ételmaradék után. Itt melegedni lehetne; csakhogy a rosz- 
szul behelyezett ablakkeret alatt szabadon jár ki-be az északi szél. Az író tanakodhat: leszedje-e koresolyá- 
járól a kemény gumi védőpántot, s azzal álljon lesbe, avagy — miért ne! — a cirkuszi oroszlánketrecek alagút- 
jának mintájára finom drótkanálist építsen egy etet őkalitkáig, ahol az egér szabadon járkálhat, s így t ű rt tár- 
sává fogadja; mert mérget mégsincs szíve alkalmazni (kérdés, szereti-e a tarhonyát, egyébként sem taná- 
csos megkockáztatni, hogy az egér fehér hasával esetleg szertehordja). A legegyszer űbb fás sárga párnává 
keményedő  műanyag habot fújni a járatba, amikor az ablak aljának tömítése kerül sorra. 
A lakás mindig csatatér. Részint mert anyanyelve els ő  szavait próbálgató fiacskája most veszi birtokába, ré-
szint mert itt folyik szerz őnk zabolátlan családi élete. Éji órán pedig szellemek, képmások, árnyalakok zsina-
tolnak, dulakodnak benne. đ  maga talán a legsarkába, az ablak elé húzódva tekint alá a szomszédos iskola 
sportpályájára (a pöttömök kelnek—guggolnak a vezényszóra éjt s nappalt játszva; aki eltéveszti, kiáll), a köz-
ségi anyakönyvvezetői iroda montázsépületére (a márványlapokra kurjongató nászmenetet ontanak tülköl ő  
autók), az építőhelyre és a terepi munkások szálláshelyére. A lakott területet keresztben egy két végén egye-
lőre sehova se vezető  sugárút választja el a katonai gyakorlótért ő l, mely baloldalt kukoricatáblákban foly-
tatódik. Reggelente a sugárúton futkározva nyer az író kell ő  erőnlétet a testi-lelki helytálláshoz, mivelhogy az 
élet: harc. A l őtéren évenként felváltva birkanyáj vagy tehéncsorda legel. A buckákkal, gödrökkel, ritkás cser-
jével tarkított, árkok szelte terepen, melyet réti füzény és bakszakáll borít, rohamozzák lankadatlan buzga-
lommal a katonák a végében emelkedő  kótát, mely egy egykori tanya romjai közé halmozódott, és a sugárút 
semmibe, vaksötétbe kifutó nyúlványa mellett a környék kedvenc találkahelye. A kukoricás szélén nyúlra va-
dásznak. A mélyedésben a l őtér és a szántóföld között náddal, sással ben őtt erecske fut a láthatár felé. Ott a 
temető . A láthatárt a csatornaparti nyárfasor szegélyezi végig, bizonyos napszakokban odafehérlik rajta a 
híd, s túlnan kémények füstölögnek. A földeken messzebb omló falú tanya. A rét madárvilága változatos, gó-
lyákat is látni errefelé. Az erkélyen varjúháj, muskátli és futórózsa, valamint egy citromfa; korlátja egyébként 
postagalambok kedvenc állomáshelye. 

Az író egyszóval e helyr ő l úgyszóván ültében látóterében tudhatja az anyagi és emberi világ teljességét, 
szeme előtt zajlik az élet, az emberélet f őbb állomásain. Bölcsességét ebből meríti a jelképektő l terhes vidé-
ken. 166 



Ilyen író persze nincsen, csak a regényekben: azokban minden megtörténhet. 
Talán ha minden másképpen lett volna, igen, ha minden másképp lenne. 
Kérlek tehát, bárki légy is, kérve kérlek, égesd fel múltadat, s légy élet-alakító! 
Ilyesféleképpen esdekelne P. J. az ismeretlenhez, akit kiszemelt magának, hogy semmitlen semmi létét lega-
lább megéltté tenni segítsen neki. Furcsa szerzet! Hogy amaz legyen és mégse legyen: sz űnjön meg egé-
szen, már-már azt követelné! Pedig hát nyúlfarknyi életében ő  maga eltűnni százszorta inkább tudott, mint 
feltűnni. Itt van például: elkeseredve és magamagán sajnálkozva ácsorog zsebre dugott kézzel, háttal valami 
moziplakátnak, unottságot er őszakolva magára, mindezek együtthatójaképpen mélységesen undorodik ma-
gától, néz, nézel ődik, de álmatagabban szinte nem is lehetne, egyszóval szinte az ajka lefittyed, engésztelé-
sül és önérzete felf űtéseképpen persze elérzékenyülten szeretni kezdi az egész világot, és ekkor, igen, 
éppen ekkor egy lány megy — mi az, hogy megy: libeg — át a téren. A szeme, a lépte, derekán az öv, minden, 
de minden rajta: sugárzik, ég, hogy valaki elé siet, valaki várja. P. J. nyel egyet, oly szívszorító a tünemény, 
mely egyetlen pont felé zuhan, zuhan szilajul, önfeledten, egy távollev őnek rendelődik, mindenestül annak 
kedvéért van, megy a lány, siet; ó, nem, P. J. most hirtelen, hatalmas elhatározással letesz róla: soha, 
őérte soha egy nő  se menjen végig kiöltözve az utcán, őérte, külön csak érte senki semmit ne tegyen; és 
csuklásszerű  hang buggyan belő le, miközben lélekben süvöltve súgja, menj, menj csak, engedélyezem; 
megereszkedik benne a remegés, ő  nagylelkű , igen, az; és az összegyű lt nyálat a hirdetőoszlop tövébe ki-
köpi. Hát igenis, nem egy n ő : változzon meg érette akár az egész világ is! Aki P. J. ügyében tenni kész, nem 
érheti be kevesebbel. 
Vagy emez: leírni is nehéz, legalább eltagadni volna mód, ha elrejteni, elvarázsolni, észrevétlenné tenni —
hiába — az elzsibbadásig körbeforgó, kapkodó észjártatás, palástolhatatlan, görcsös igyekezet nem képes, a 
tökéletlenséget: P. J.-nek bosszantó apróbb testi hibája van. Büszkélkedni egyébként sem igen tartja, hogy 
volna mivel: orra nagy, álla kicsiny, füle szétálló, felemás arcát pattanások csúfítják, keze fején hatalmas 
bütykök éktelenkednek, válla csapott, háta görbe, ülepe jó nagy, Iába sz ő rös és rövid — ám senki fia, ha bele-
gebed sem tudná kiókumlálni, melyik fogyatékosság nyomasztja annyira, hogy sötéttel futtatja be minden ál-
mát, rezzenését, s már a búcsú rekedt szavait adja szájába rossz órában. Nem tudható, végül is mi csúfítja 
szörnyszülötté, selejtproduktummá, vigasztalanul lenézhet ővé, kifigurázhatóvá, javíthatatlanul kishit űvé; tu-
dakolni célszer űtlen, hiábavaló és kiváltképpen lehetetlen: vétessék hát f őben járó bűnnek, az anyag, a te-
remtés, a nemzés, a létezés kisiklásának P. J. irdatlannak vélt segge, mely bizony fölöttébb körülményesen, 
mondhatnánk keservesen préselhet ő  bele a divatos sz űk nadrágokba. Ezek a n ő iesen telt ülőgumók, melyek 
Oly kérlelhétetlen bizonyossággal és olyan kajánul húzzák el, rántják vissza P. J. szemölcsökkel tarkázott 
hóka testét a korláton, nyújtón és gy ű rűn, ezek a tömött díszpárnák, melyekkel valóságos tortúra szerényen 
a kínált ülőhely szélén megülni, holott belezuttyanni végképp nem volna illend ő , mert az felfedné az ottho-
nosságot áhító nehezék igazi méreteit, ezek az impozáns, koffernak is becézett homokzsákok, melyekbe 
olyan nagy elégtétel okkal, ok nélkül, tréfából és bosszúból belerúgni, hiszen puhán rezdülnek, mint kanál, 
villa alatt puding vagy kocsonya, ezek a szamárpoggyászok legfeljebb arra lettek volna jók, hogy velük lavi-
naként zúduljon az ellenfél összedönteni kívánt, lehajolva farral-fejjel összekapaszkodott sorának tetejében, 
ha nem viszolygott volna beállni; igen, ő  adhatta volna a kegyelemdöfést az ide-oda ingó, tántorgó, fújtató 
gubancnak, hogy csak úgy nyekken, akinek a derekára huppan, ő  dönthette volna porba a görbe vadalmafá-
hoz támaszkodó embertornyot, benne bízhatott volna mindig a reményében fogyatkozó csapat. 
Rettenetesen szégyelli ordenáré valagát, föld alá tudna bújni, annyira. De hát ha csak egy szemhunyásnyira 
belegondolna abba, micsoda földindulásokon ment ődhetett át ez a megejt ő  domborulat, a szerencse miféle 
kđcskaringói, a lehetetlenek miféle keresztez ődése, a vonzódások micsoda játéka kellett ahhoz, hogy létre-
jöjjön, ó, déhogy: micsoda konstellációkon múlott, hogy csak el ne vesszen visszahozhatatlanul e megismé-
telhetetlen tompor létrejöttének pislákoló lehet ősége: hány csillag strázsált, hány rákpáncél repedt, a víznek 
hány ere bújt el és bújt el ő , sű rű  fű  mennyi zsendült, halálveszélyt hányszor vészelt át szanaszét a népnyi 
ős-sokaság, melynek rejtett rendeltetései közül egy teljesült be általa, mennyi nagyfenek űnek kellett össze-
bújnia, évezredeken át hét nemzedékenként legalább egyszer öntudatlanul engedelmeskedve egy átlátha-
tatlan hívásnak — mert hiszen az üdvözült zsírnak ez az eredeti töml ője nem fokozatosan telt meg, ősváltoza-
tában mindétig megvolt! —, végigcsinálnia hullámzó, átforrósuló szívvel a társszerzés változatos szertartá-
sait, egyesülnie látszólag akár eme ékesség mell őzésével, sőt ellenére, hogy egy családi, nemzetségi, ősi 
jegy szemérmetlen kibábozóöásával, kiütközésével csodásan ismét és ismét, és ismét újraeszmélhessen 
P. J.-ben a világ! 
P. J. Ilyen volt. 
És amikor a pusztulásból való kiváltására vállalkozó Szerz ő  (akinek hite szerint a helye csak az élet oldalán 
lehet, soha a halálén), végképp kifogy a jelz őkbő l, ki minden magyarázatból, találgatásból és meséb ő l; ami-
kor az üres, üres, üresbe hulló, a semmibe tehetetlenül ő , saját ürességébe roskadó lélek végleg a nemlét 
martalékává látszik válni keze között is; úgyhogy már vakaródzik, feladná legszívesebben (és szívtelenül) az 
egyenlőtlen viadalt, huzakodást, válláról letenné, temetni hagyná a tetemet, mert hiszen P. J. begubózása 
nem egyszerűen tett, állapot, hanem feltételes jelenlét, a megtörtén ővel örökkön hátrálva ellenkez ő  elvonó-
dás, megadó zsugorodás; amikor tehát tehetetlensége folytán gyalázatosan elmerült a reménytelenségben, 
végül — elkerülhetetlenül — ez is földereng (az igazi szó talán?): P. J. nem félrehúzódott, kivonult, elkallódott, 
elveszejtődött — őrizkedett. Mint egy szűzlány, vagy egy áldozati állat, tartogatta magát valamire, a világ érin-
tésétő l, kísértéseitő l, a halál fullánkjától. Valami célnak kellett, valami szándéknak kellett volna tehát nyilván-
valóan beteljesülnie általa, még ha sejtelme sem volt róla, akkor is — de azt keresztezheti-e csúfos hiba? 
Vagy pedig titkot ő rzött halálra szántan, közszemlére ki nem tehet ő elokvenciát, prófétikus igazságot, azaz-
hogy bekebelező  rögeszmét, s csak a kegyelem lágyította sajnálatos kisiklássá az emberélet végs ő  határáig 
odázódhatva mind szégyenteljesebbé mélyül ő  kudarcot? Mert bármi, bármi, a semmi is jelentésteli ha 
megélt! 

167 Mi veszett el vele nyomtalanul: a mindenségnek mely eleme? Mi az, amivel valamelyik emberélet, valamely 



város, utca csonkul nélküle, hol az az odú, amely h űvös hiányát leheli? 
Mely falatok, kortyok, mely szippantások azok, amelyeket gyanútlanul oroz el el ő le valamelyikünk, csupán 
annyit érezve átfutni magán kideríthetetlenül, mint a tilalomszegés borzongása? 
Főnix! Éledj meg poraidból: íme, van hatalmad letenni az életedet, és van hatalmad ismét felvenni azt. 
Mert ki-ki mögött áttetsző  árnyékként ott lépdel h ű  mása, egy másik személy: kívüle lev ő  maga, aki őrködik 
álmán, és ébredtén csitul. Van — és elaludtán az álom, sz űntével a halál eloldja — az éntelen én. Koronggá 
vékonyult, gombóccá aszott kövületként, mint egy ostya, valahol a test egy vér nem járta zugában ott lapul az 
elsatnyult ikertárs, a többi, a többi melyeket a szület ő  kiszív, s nem folytatódnak. 
P. J. fennáll egy más, megnevezhetetlen alakban: annak a története szabad. Lényének e mivoltát lassú 
máglya nem emészti! 
Serkenj fel, sose-volt helyébe, sose-lehet ő ! 
Bosszulhatatlan, élj! 
A félelem, mint kunnyű  füst, eloszlott nyomtalanul. 
A kert végében a fatelepen dohogott és sikított a f űrészgép; az ablakok csukva, a brummogás, sivítás nagy 
vigalom szű rt zsongása is lehetne. Zümmögő  csendben a nevén szólongatták, tisztán. A cseng ő  hívás szállt, 
valami felkapta, s mintha puha, puha korommal bélelt kürt őn vonszolná keresztül sebesen fekete szánon, 
melyben furcsamód mozogni képes: körülöleli, mint a meleg víz. Látta kezét szétcsapó, összegörbedt testét 
az ajtó el őtt heverni. Minden oldalról egyszerre, egy kiterjedés nélküli pontból, amelynek a helye is me hatá-
rozhatatlan, bizonytalan. Visszaszólt, de csak hangtalanul tudott. Súlytalanul lebegett. Érinthetetlenül. Esziel-
te valaki közeledését, jelenlétét. A szobát beragyogta a hó; valami fényesség el őtt most sárgába kezdett ját-
szani, mint álló vaj. A fényből, a fény mögül hang nélküli, határtalan biztatás árad. Egyszerre karolja és enge-
di lágyan el. P. J. magaslaton volt; hevert leveg ő  nélkül és ugyanakkor repült, repült. Egymásra vetülve min-
den. A biztatás elbizonytalanítja. 
P. J. látta semmiségét, a bevilágíthatatlan ürességet. Valami által egyszerre mindent tudott. Felfoghatatlan 
élességgel, pontosan. Mondani is így tudta volna. 
Nem élt. S ha elfeledi, visszatérhet. 
Forgott a felszabdalt föld, ahogy zuhant, zuhant feléje. 
Adassék meg, adassék meg! 
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kalapáti 
ferenc 

vadászat 
tőrténe/mi 
regény 
(részletek) 

1. 
Valahol ágak pattogásaként hallatszunk. Mintha járkálnánk, mintha történne velünk valami. Csöngetünk. Se-
hol senki, az erd ő  nyugodt, érintetlen; a széllel tovafütyülünk a rengetegben, miközben akaratlanul is felka-
varjuk a port , az erdő  mélyén rothadó, dohos fatörzsszagot, és mint a frissen sült gesztenye illata, égetjük az 
állatok orrát, és rabul ejtjük a vándort, akinek gyomra kordul egyet, de a vad orrával érezve a brutalitás szaga 
vagyunk, ahogy belehasítunk az orrüreg apró sz őrszálaiba, mindinkább hasonlítani kezdünk arra a gigan-
tikus szoborra, amelyhez, mire összehordtuk a követ, meghalt a mester, csak a tervrajzok maradtak, de az 
újonnan megbízott szobrászok újabb és újabb tervekbe kezdtek, miközben szórványosan elt űntek néhányan. 
Így maradtunk itt rettenetes nagy hegynek rettenetes nagy síkság-voltunk kell ős közepén, amelyet rettenetes 
nagy tengerként övezünk, és hol olyan rettenetes hullámokat vetünk a partra, hogy azok elárasztják az egész 
kontinenst, egészen a hegylábunkig, ily módon iszappal fedve be a vidéket, biztosítva a kívánt termést a kö-
vetkező  évre, hol meg olyan mélyen húzódunk vissza a tengerrel, hogy teljesen elt űnünk a szemünk el ő l, és 
helyünket szakadékokkal tördelt, köves, homokos, mocsaras terület váltja fel, terítve halakkal, tengeri saId-
tával, sóval — némi ügyességgel, egy süt ő  közbeiktatásával pompás ebéd készíthet ő  belő lünk —, amíg egy 
szép napon gyémántkeménység ű re nem száradunk és sivataggá nem alakulunk° Egyszer egy karaván há-
rom hétig utazott bennünk teveháton, anélkül, hogy meglátták volna a tengert. A harmadik hét után alig hall-
ható morajlásra lettünk figyelmesek, ezért visszafordultunk, és amikor a morajlás er ősödni kezdett, egyikünk 
megszólalt: 
— Psszt! 
Néhány percig csak a csend csengése hallatszott, és amikor a zajok újra feler ősödtek, ismét megszólaltunk: 
— Psszt! 
A módszer bevált. A karaván tagjaival sértetlenül partot értünk, mögöttünk pedig összezáródott a tenger, be-
fedve minden nyomot, amely bárkit is elvezethetett volna oda, ahonnan érkeztünk. 

De mi csak azt láttuk, hogy összecsapódik a tenger, ezzel végérvényesen, mindörökre elvágva a visszave-
zető  utat, nem hagyva más megoldást, mint fölmenni a hegyre, erre a bábeli toronyra emlékeztet ő  magaslat-
ra, kisült emberi agy szüleményére, ahol egyazon méret ű  oszlopokká nőttek a csenevész f űszálak és tölgyek. 

Ezt a rengeteget meg-megcsapjuk a széllel, felkavarjuk az avart, szétterítjük minden négyzetcentiméternyi 
helyre, hogy majd újra és újra kupacokba gy ű ljünk, lehetőséget adva az újabb és újabb terítésre. 

Fütyülünk a széllel, megmozgatjuk a fülledt, korhadt leveg őt, amíg távolban a recsegés, ezért minden csöndes, 
169 minden nyugodt, a szükségesen kívül nem történik semmi, egészen addig a pillanatig, amikor is szét- 



nyílik néhány málnabokor és kilépünk a medvével, akinél az erd ő  jóval nagyobb, mint ez az apró szeglete, 
amellyel most lépünk ki a bokrok homályából, hogy megmutassuk magunkat ezen a zártkör ű  divatbemutatón. 

Az idei év színe a terepszín ű  egyenruha, mely el őnyösen takar, tesz láthatatlanná, észrevehetetlenné (viselése 
kötelező ). 

Kiegészítő  viselet a gázálarc és a fémsisak, melyet ugyancsak alkalomszer űen használunk, ám akkor szintén 
kötelezően. 
Aki ezen divatcikkekb ő l kibújik, az erkölcstelennek nyilváníttatik és közszeméremsértésért halálra lövettetik. 
Az ítélet — a törvénynek megfelel ően — a helyszínen végrehajtandó. 

A jólöltözöttség azonban itt, ezen fák tövében nem elegend ő , és máshol sem lehet az, ahol hasonló a kör-
nyezet. Tehát, a bokorból kilépve, a medvével elgondolkodunk azon, hogy maradéktalanul végrehajtottuk-e 
a testápolási programot, majd pislogunk néhányat és megelégedéssel nyugtázzuk, hogy semmit sem felejtet-
tünk el, esetleg azt, hogy ma sem szedtük ki a szem-öldökünket, de hát különben sem szedjük — ezen, meg-
jegyzem, csodálkozunk —, és ha szednénk is személy szerint — határozottan elhatárolva magunkat a medve-
nemzetségtő l mint egésztő l —, ha ritkítanánk is szemfölötti sz őrzetállományunkat, nem szálanként tennénk 
kilencedezés, tizedelés vagy felezés alapján ezt a saját magunkon törlesztend ő  adót, hanem kaszával vág-
nánk mint a rendet, vagy pestisként söpörnénk végig a koponyák őserdejében belülről megvizsgálva, hogy 
honnan szívható még ki egy kis lé, s melyik az, amely száraz, romlás sem az es ős évszakban, sem télen 
nem fenyegeti már. 

E gondolatokkal fejünkben állunk a málnabokor el őtt, az erdőn a vaddal még ott lógunk érintetlenül mintha 
senki sem nyúlt volna még hozzánk, mintha csak megbotlottunk volna egy gerendában — amelyet azóta már 
bizonyára elvittek és máshol tettek le —, és készülünk föltápászkodni, csak el őbb pihenük néhány másodper-
cet, hogy még lehetőleg ott, lenn a földön, átlássuk a helyzetet, nehogy újra elvágódjunk a fölkelés utáni mi-
nutumban, ugyanbba vagy egy nagyon hasonló gerendába botolva, amely házakat is tarthatna, híd is lehet-
ne, a hátán ezer tonnás szerelvényekként juthatnánk át a szakadékok egyik oldaláról a másikra, de ez a 
megváltó fatönk most itt van és gáncsolja az arra járókat, akik miután megbotlottak bennünk, csak a rontás 
képét vélik felfedezni a fogpiszkálóból összeszedett szálak között, ahelyett, hogy magukkal vinnék, még a 
helyszínen felrobbantanák, ha lenne dinamitjuk, szerencsére nincsen, csak egy fakeresked ő  akad, akivel 
útközben erre jártunk, és aki szintén felbukott, de neki egy kisebb f ű résztelepe van, ahol beteljesedhetünk 
a végzettel, és kétévi vágás, faragás, gyalulás, reszelés után a kis manufaktúrában, 24 vagon fogpiszkáló-
ban ölthetünk újra alakot. 

Az erdő  többi vadjával való rokonságunk ett ő l persze nem lesz tagadható. Legközelebbi rokonaink, a mosó-
medve-félék, a menyét- és medvefélék között foglalunk helyet, és noha alakra igen kevéssé hasonlítunk egy-
másra, a név szerinti hasonlóság éppen elegend ő  ahhoz, hogy tetteinkért — ha netán nem kerülnénk el ő  —
genetikai alapon a legközelebbi rokon lakoljon, kinek (mosómedve lévén) bundája sárgásszurke, feketével 
keverve. Tökéletesen megfelel ő  ahhoz, hogy egyes vidékeken háborítatlanul éljünk, terebélyesedjünk és 
szaporodjunk, más vidéken, az ősi lakhelytől elszakadva viszont mindinkább pusztulásnak indultunk, vagy ha 
alkalmazkodunk a klímához, egy id ő  után agresszívvá válunk, tudatunkban ugyanis megmaradnak az újvi-
szonyokhoz való alkalmazkodás kínjai és megaláztatásai, ez pedig nemritkán depressziót okoz. Feketés-
barna hegyben végz ődő  szürkéssárga farkunkon több feketésbarna gy ű rű  látható, mely némi alaktani 
hasonlóságot mutat a csörg őkígyó farkával, a kett ő  közötti alapvető  különbség azonban: nem csörög. A ro-
kon foglalkozása tisztázatlan, noha nevünkkel világosan közöljük, hogy mosón ő i állást vállalunk bárhol, 
bármikor, ha a feltételek elviselhet ők, de ez a valóságban nem ilyen egyszer ű , mert táplálékunkat el őször 
vízbe mártjuk és alaposan megtapogatjuk, úgy t űnik, mintha megmosnánk. Mindent felfalunk, ami csak 
ehető , és torkos benyomását keltjük. Táplálékunk mindenféle gyümölcs, dió, gesztenye, puha kukorica-
csutka, amellett megesszük a rovarokat, az apró gerinceseket, a madarakat. A sasok legnagyobb ellensé-
geink, ők ugyanis nem tudják elviselni hajlékonyságunkat, simulékonyságunkat, ezért csak addig használnak 
bennünket, míg el nem végezzük néhány tucat tojás hímzését, aztán felfalnak minket. A mosómedvék pedig, 
mivel előre megérzik a veszélyt, bosszúból el őre megeszik sastojásainkat, de halakat, rákokat, kagylókat is 
fognak, s apálykor messze bemerészkednek a tengerbe, hogy néhány elejtett morzsát megmentsenek ma-
guknak. Gyakran lehet látni bennünket vízszintes ágakon lajhár módjára lefelé csüng ő  testtel csimpaszkodni, 
s tévedhetetlen biztonsággal ugrunk egyik ágról a másikra. Ennek ellenére bokavéd ős cipőt hordunk mind 
a legnagyobb hidegben, mind a legnagyobb melegben, hogy semmi se érjen váratlanul bennünket. Ügyesen 
mozgunk a talajon, és ha nem is vagyunk villámgyorsak, de természetünkb ől kifolyólag szédületes sebes-
séggel tudunk irányt változtatni. Üldöz őinket leggyakrabban azzal csalogatjuk egy-egy keményebb sziklához, 
hogy hagyjuk magunkat beérni, de az utolsó másodpercben egy váltással elsiklunk a szikla mellett, az üldö-
zővel pedig az esetek 90 százalékában fejjel nekivágódunk a sziklának, amely kellemetlen sérüléseket okoz 
(kutyáknál leggyakrabban vagy az orr vagy a szemhéj felhasadását), és elveszi minden kedvünket a további 
üldözéstő l. Természetünk némileg emlékeztet a majoméra: vidám, élénk, kíváncsi és hajlamos a legkülön-
félébb tréfás csínyekre, de ha védekezésre kerül sor, nem adjuk olcsón a b őrünket. Ha keresésünkre indu-
lunk, már messzirő l megérezzük a veszélyt és menekülünk, az utolsó lehet őségig kitartva, nemritkán, ha már 
világossá vált előttünk, hogy semmilyen kivezető  út nincs, meghúzzuk magunkat egy lyukban, egy fa tövé-
ben, ami akad, és addig nem mozdulunk, amíg magunkoz nem térünk, vagy nem érezzük a veszély el-
múltát. Ha ilyen eset adódik, és észrevesszük a mosómedvét, amint lapul, semmi esetre se nyúljunk hozzá 
puszta kézzel, alaposan elintézné a kezünket, inkább bátran használjuk fegyverünket. Természetesen az 
a leghelyesebb, ha kutyával ugrasztjuk ki rejtekéb ő l. 170 



Ha netalán élve fognánk el, otthon könnyen etethetjük mindenféle hulladékkal, csak arra kell ügyelnünk, hogy 
a ketrec, amelyben tartjuk, elég. er ős legyen, ne fából — mert erős fogainkkal azt könnyen szétszedhetjük és 
egy szép napon azon kapjuk magunkat, hogy a zárka üres. 
Prémükért számos farmon tenyésztik ezt a nagyon szívós állatot; a farmokon tenyésztett példányaink 
prémje puhább, mint a természetben él őké, de a csővégre kapottak közül is —kikészítés után — sz űcsmes-
terek kezében jó néhány emberi formát ölt, és bunda alakjában kerülünk forgalomba, szép hasznot hozva 
vadásznak, cserz őnek, szűcsnek, valamint farmon hízó társaiknak, akinek élelmezésében az a néhány pe-
ták, ami nekik jár, biztosítja télen-nyáron az elegend ő  déli gyümölcsöt. 
Testvérségünkbe tartozik még jó néhány tag, így például a macskamedve, a panda, de lényeges különbséget 
kár közöttünk tenni, ez csak megbolygatná az évszázadok óta megszokott rendet, erre pedig semmi szük-
ség, a rend tökéletes, s ennek megháborgatása nekünk csak ártana. (...) Mert ha még nem is láttuk, hallani 
már sokat hallottunk akkor a hatalmas vén medvér ől, akinek fél lábát összeroncsoltuk egy csapdával, de 
majd száz kilométeres körzetben mindenki név szerint ismerte, s úgy emlegettük, mint akárki él ő  embert; hal-
lottuk a hosszú történeteket a feltört és feldúlt cs ű rökrő l —saját magunkról —, meg hogy s mint hurcoltunk az 
erdőbe és faltunk fel egy-egy malacot, hízott disznót, borjút is, hogyan hánytuk szét a t ő röket és kelepcéket, 
hogyan csaptuk agyon és marcangoltuk szét a kutyákat, és mint vettük célba nem csak sörétes puskával, ha-
nem golyóval is akárhányszor — több haszna azonban sohasem volt, mintha egy kisgyerek fújt volna rá vala-
mi csövecskéből. Eme alkotással, amellyel nyilvánvalóan magunkba ötvözzük a mechanika vívmányait is, 
hátrafordulva, anélkül, hogy farkunkat megemelnénk, megmutatjuk a vadásznak azt a csillágászatilag piri-
nyó fekete lyukat, amelynek közelében el őáll a térgörbület, és akkor minden igazi vadász tudja, hogy görbe 
puska használata segíthet csak, és a lyukkal minden eddigi ránk vonatkozó feltételezést megcáfolva tágulni 
kezdünk, néhány kifli alakú példányban megsokszorozzuk önmagunkat — miközben ezeket leejtjük —, majd 
hirtelen összehúzódunk, felvesszük eredeti alakunkat, és néhány másodpercig pulzálunk, mély lélegzetet 
veszünk és szívverésünk is visszatér a normálisra. 

Csupasz talpunk a legtöbb esetben teljes hosszában érintkezik a talajjal, de ameddig a leveg őben van, az 
ügyesebb ínyenckedvel ők bele-bele is kóstolhatnak. Ezt, mint a cukorkát, szopogatni kell, véletlenül se 
rágni, lenyelni, mert ekkor amellett, hogy elveszíti zamatát, meg is fulladhatunk. 

A bokor mögül megjelenve bozontos, félelmetes, vörös szem ű  állat volt, nem rosszindulatú, csak nagy, sok- 
kal nagyobb, minthogy a kutyákkal üldöz őbe vehettük, vagy akár a lovakkal beérhettük volna. Még az embe- 
rek és aránk lőtt golyók sem bírtak velünk; sokkal nagyobb, semhogy megférhetett volna velünk azon a vi- 
déken, ahol él. (...) 

Az áldozat üldözése kényelmességünkb ől és megfontoltságunkból adódóan igen ritkán fordul el ő ; bundánk 
színe teljesen egybeolvad a környezettel, ez pedig, minthogy medve nemzetségünknek még ma is számos 
képviselője él, ellenszélben a legjobb fegyver acélból, hogy áldozatunkat megiipjük, ne kelljen er őnket az 
üldözésre vesztegetni, hanem álló helyzetb ől, mintha éppen csak arra járnánk, lecsapunk a mellettünk 
elsétálókra, akik színünk miatt nem tudnak különválasztani bennünket a környezett ő l, szagunkat az ellenszél 
a messzi távolba söpri, minden háta mögé, ahol már senki sincs, vagy ha van is, az már semmit sem tehet, 
hogy a többieket megmentse, ahhoz el őbb át kellene vágnunk a b űzös övezetbő l oda, ahol tiszta a leveg ő , 
de a határvonalon ott állunk a medvével, megakadályozva minden átjárást, átszaladgálást hol az egyik, hol 
a másik szomszédba, s bizonyára a merész vállalkozóval, ha sikerülne is bejutnunk ebbe a medvével fert ő -
zött kritikus övezetbe, a legjobb esetben is csak azt tudnánk elérni, hogy minket egyen meg, ne pedig 
jámbor, mit sem sejt ő  társainkat; azok csak holnap kerülnek terítékre, amikor már elfogy az önkéntes. 

• 
A barna medve Európa legnagyobb súlyú ragadozója. Járás és poroszkálás közben egyszerre mozgatjuk 
azonos oldali végtagjainkat, ezért járásunk himbálódzónak t űnik, mintha magunk sem tudnánk pontosan, 
merre akarunk menni, ez azonban csak látszat, ügetve könnyen utolérjük az embert. Jó úszók vagyunk, és 
a meredek sziklafalra is ügyesen fel tudunk kapaszkodni. Er őnkben bízva kedveljük a járatlan vidékeket, ha 
üldöznek, nemritkán úgy próbálunk menekülni, hogy olyan meredek sziklákon keresztül mászunk át, amilye-
neken az ember nem tud keresztüljutni, azzal a néhány kutyával pedig, amelyek véletlenül követni tudnak és 
mernek, véresen leszámolunk. Medvénkkel összekerült kutyánk kerüli az újabb találkozást, még ha erre 
módunk is nyílna. 

Előfordul, hogy kifosztjuk a gyümölcsöskerteket, így nagy kárt okozunk azáltal, hogy amikor felmászunk 
a fákra, súlyunk alatt letörik az ág. Ezek a károk legérzékenyebben a meggyfatermeszt őket érik. A meggyfa 
ágaiból készülnek a jól ismert meggyfapuskák, és nem vagyunk helyettesíthet ők mással, például husánggal 
vagy doronggal, mivel hatásfokunk azokénak többszöröse. Törzsünkb ő l meggyfaágyú készül, a modern har-
cászat elengedhetetlen segédeszköze. Egy korszer űen felfegyverzett hadsereg sem lehet meg ezredenként 
5-6 jól kiszárított, 25 kaliberes meggyfaágyú nélkül. A meggyfaágyúval növeljük a hadsereg tekintélyét, 
pszichikai morálját, ugyanakkor az ellenfelet megfélemlítjük, számára eleve kilátástalanná tesszük a küzdel-
met: jobb, ha mindjárt kapitulálunk, letesszük a fegyvert, és nem vesztegetjük vadászi drága vérünket hiába 
(ahol meggyfaágyú, ott az igazság!) 

Tavasszal havasi legel őkön legeljük az első  füvet. Eközben némelykor arra a tapsztalatra jutunk, hogy a le-
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mészet eme négy lábon futkosó képz ődményeiben — a birkákban — eleve rossz szemmel nézzük a medvék 
mesterkedéseit, mely megeszi a magántulajdon megállapodás szerinti törvényeit — ezen törvényekkel 
a későbbiek során le is írattunk, hogy nemzedékr ől nemzedékre szállva el ne feledhessenek vagy ferdíthes-
senek bennünket — s a tolvajlás ürügyét használják fel egyéb sérelmeik orvoslására, ami f ő leg abban merül 
ki, hogy elhelyeznek néhány aprócska lyukat a tolvajnak min ősítettek bundájában. 

Ha szűkében vagyunk a növényi élelemnek, az éhség és a nélkülözés valódi ragadozóvá tehet bennünket. A 
sikerek vakmerővé tesznek. Így válunk a barna medvével az Uralban a lovak legmegátalkodottabb ellen-
ségévé, mely még a kocsi elé fogott lovat is megtámadja. Ha egyszer elszemtelenedünk, éjjel, s őt nappal is 
megjelenünk az istállóknál és megpróbáljuk feltörni az ajtajukat, vagy felfeszíteni a tetejüket. Rendkívüli 
erőnkkel még akkora zsákmányt is el tudunk hurcolni, mint a ló vagy a tehén. Igy egy-egy medve valóságos 
csapásává válhat egyes területeknek, például a bilowiesai területen egyetlen nap egyik legel ő rő l a másikra 
menve— útközben — huszonhárom marhát ütöttünk agyon anélkül, hogy akárcsak egyb ő l is ettünk volna, 
vagyis a gyilkolási szenvedéllyel madárka módjára röpködünk a leveg őben, sziklának ütközünk, elszédülünk, 
zuhanni kezdünk, s minél közelebb érünk a földhöz, annál határozottabb, keményebb lesz árnyékunk, kar-
munk, csőrünk, de miel őtt a talajhoz vágódnánk, új erőre kapunk, magasra röppenünk és sasként csapunk le 
a legelésző  nyájra. 

A solymászok sólyom helyett bennünket is használtak őz és farkas vadászatára. S az öldökl ő  hajlamú med-
vékkel Szibériában főleg lovakra vadászunk. 

Nagyságunk változatos, s a körülményeknek megfelel ően lehetünk nagyobbak is, kisebbek is. L őttünk már 
500 kg-os példányt is, de testarányainkhoz képest megrendít ően kicsi a farkunk, mindössze 8 cm, ami nem 
tesz lehetővé semmiféle egyensúlyozást, kapaszkodást, ám err ő l néha megfeledkezünk, és mivel azt tartjuk, 
hogy a majmoktól származunk, el őfordul, hogy néhányunk úgy leli halálát, hogy a fa tetején farkával akar 
megkapaszkodni az egyik ágban, ameddig mancsaival begy űjti a zsákmányt, vagy aközben pusztul el, hogy 
megpróbál az egyik fáról átugrani a másikra, és csak azt a száraz ágat éri el, melyet s ű rűn befedünk az ilyen 
korhadt fákat kedvel ő  borostyánnal. 

Az egész földrészen elterjedtünk, különösen Észak-Amerikában, Spanyolországtól Kamcsatkáig, a Lappföld-
tő l Libanonig és le a Himalájáig. Európában napjainkban még csaknem minden magas hegységben megta-
lálhatóak vagyunk: a Pireneusokban, a Kárpátokban, a Balkánon, aSkandináv-félsziget hegységeiben, a Ka-
ukázusban és az Uralban. O tt  érezzük jól magunkat és akkor telepedünk meg valahol, ha nagy, embert ő l rit-
kán árt, gyümölcsfákban gazdag erd őségeket találunk, ha a fák gyökerei alatt tátongó üregek, sziklahasadé-
koklan barlangok, sötét, járhatatlan s ű rűségek vagy mocsarak kínálnak rejtekhelyet. 

A vén medve nevet szerzett magának és nemcsak halandó állatként él közöttünk, hanem mint a régmúlt 
időkbő l ittmaradt, soha meg nem szelídíthet ő  és le nem igázható anakronizmus, mint egy fantom, jelképe és 
dicsősége annak az ősi vad életnek, amelyet az apró emberkék oly dühödt utálattat és szorongással rajzanak 
körül és szurkálnak, mint a pigmeusok a szunyókáló elefánt talpát. 

Medvénk szellemi képességeit mindig nagyon kedvez ően ítéltük meg, ami azonban nem alapul megbízható 
megfigyeléseken. Általában nevetségesnek látszik, de nem jó szándékú vagy szeretetre méltó lény. 

• 
A szekérrel nem járt ösvényen haladunk, egy alagútban, amelynek tíz lépéssel el őttünk nyoma sem volt, 
és tíz lépéssel mögöttünk ismét összezárult, s a szekeret nem is tulajdon ereje viszi el őre, hanem az őt 
körülölelő  érintetlen és egyre változó, szunnyadó, süket, és szinte minden fényt nélkülöz ő  őserdő  vonzereje. 

Csak akkor szánjuk rá magunkat a védekezésre, ha nincs más kiút. Jóindulatú természetünk nem jelent sem-
mi egyebet, csak azt, hogy nem nagyon vagyunk ragadozó hajlamúak. Mulatságos megjelenésünket f ő leg 
alkatunknak köszönhetjük. Nagy test ű  állatok vagyunk, sokfelé ismernek minket. Igy esett, hogy amikor 
a tekn őssel sétálgattunk az erd őben, megpillantottunk egy hurkot, amely mintegy lábnyi magasan lógott 
a föld felett. Elhatároztuk, hogy jobban szemügyre vesszük. 

— Ó! — mondtuk, — milyen szép korallnyaklánc. Sosem láttunk hozzá hasonlót. Sajnos, nagyon magasan van, 
nem érjük el, de még ha elérnénk is, túlságosan nagy a mi nyakunkra. Bárcsak itt volna medve 
öcsénk, ő  bizonyára elérné, és neki a nagyság is éppen megfelel ő  lenne. Milyen szépek leszünk ezzel a lánc-
cal a nyakunkban! Megyünk hát, megkeressük, és elmondjuk neki, mit láttunk. 

Amikor a medvével óvatosan behelyeztük fejünket a nyakláncba, mintha divatbemutatón lennénk, addig illeg-
tünk-billegtünk, míg egyszer csak nagy rándulást éreztünk a torkunkon, és kicsúszott lábunk alól a talaj. 
Nagy ropogás, leszakadtunk az ággal, amelyik a kötelet tartotta, s amikor a medve magához tér, leci-
bálja nyakunkról a hurkot és eloldalgunk. 

A vadő r háza reggelre lángokban állt. A vadorzóval — mivel a vad őrrel ezen a héten már harmadszor szaggat-
tuk szét a hurkot — pedig barátainkat már egy hete azzal hitegetjük, hogy sült nyúl lesz vacsorára: beosontunk 
a vadőr erdei házának udvarára és cigarettára gyújtottunk, majd a csikket a szalmakazalba dobtuk. 172 



Fogazatunk mutatja, hogy mindenev ők vagyunk, csak ritkán folytatunk ragadozó életet. Nem szabad azon-
ban elfelednünk, hogy egyes medvék ugyanazon a vidéken is különféleképpen viselkednek, s né-
melyikünkbő l öldöklő  ragadozó lesz. Többnyire akkor válhatunk ragadozóvá, amikor éppen elhagyjuk téli 
tanyánkat, tehát amikor állapotunk leromlott, éhesek vagyunk, s amikor az erd őben és a havasi legel őkön 
még csak nagyon gyéren találunk növényi táplálékot. Kétségtelenül akadnak közöttünk olyanok is, akik sze-
retik a húst, akármilyen b őségben is találnak növényi táplálékot az erd őben, csak húst igyekeznek szerezni. 

Meg kell azonban említenünk, hogy a medve mégis inkább vegetariánus, mint húsev ő . Egyesek közülünk ki-
fejezetten bicsérdisták. Az áfonya, a szeder, a málna mellett a makk, a csalán, a kukorica és a zab a legked-
vesebb eledelünk. A bicsérdistákkal igen szívesen legelünk is, a többiekkel azonban nem vetjük meg a hi-
degvérűeket: a halat, a békát, s őt: ezenkívül a hangya, a légylárva is kedvelt csemegénk. 

Zsákmányunkat rőzsével, levelekkel és mohával szoktuk könnyedén betakarni. Hitelesen bizonyítottnak 
vehető , hogy gyakran rájárunk a dQgre; úgy is szoktuk elejteni, hogy vadászatilag kedvez ő  helyre kiteszünk 
egy állattetemet, s azzal csalogatjuk oda. Járványos állatbetegségek pusztítása idején a parasztokkal arra 
kényszerülünk, hogy elhullott állataikat elföldeljük, ekkor azonban a medvékkel kiástuk ezeket és 
fölfaltuk. Ilyen módon az is érthet ő , hogy (a medvével) olykor hullarablók leszünk. 

A temető  mögé lopózunk. Óvatosan meg-megemeljük a léceket, kitapintva, melyik az, amelyik elmozdít-
ható. Megtalálva a hullákkal teli széf páncélajtajának kulcsát, óvatosan beillesztjük a zárba, mancsunkkal raj-
zolunk egy fél fordulatot a leveg őbe, s a bejárat máris szabad. De még miel őtt tovább mennénk — beljebb 
a rengetegbe —, zsebünkb ő l kiveszünk egy apró kövecskét — mákszemnyit talán —, és a zárószerkezet 
fogaskerekei közé csöppentjük, mint aprócska hormonális záródásgátló szert, mely két térd között szorí-
tandó, míg meg nem érünk, hogy belevörösödjünk ebbe a szerelmes térdszorításba, mint csuklószorító, 
megakadályozva az eltörött testrészek szétcsúszását, elmozdulását, hogy ez az alkotmány, amellyel moz-
gásnak indultunk, megsz űnjön mozogni és belemerevedjen a gyönyörbe, így állítva örök emléket magunknak 
a temető  hátsó kapujában, mint kinyithatatlan és becsukhatatlan nyílászáró-szerkezet. 

A rablóval sokáig járkálunk a sírok között, megnézzük a feliratokat — ki, hogy, hol, miért —, egy közepes k ő  
mellett letelepszünk — rajta koszorúk garmada —, s egy velünk párhuzamos követ elgördítve kinyitjuk a kripta 
ajtaját. Már réges-régen elégett az alkohol, melyet meggyújtva, fert őtlenítés céljából tettünk a cellába — de 
nincs is rá semmi szükség: a halott friss, tegnap vittük el a leprával, tehát nem kezdett még el rothadni, és 
ha az ujjaik nincsenek is meg, nem baj, a mesternek f ő  a belső  anatómia, a szervek m űködésének tisztá-
zása, és ez, mint látszik, boncolás útján elérhet ő  lenne, ha most bedugnánk ebbe a kenderzsákba, csak 
kérdés: el őbb ne mi dugjuk-e be neki, hisz olyan csinos, megkapó e hajadon, kinek ujjait kivéve, Iám!, még 
mindene megvan; mondhatnám érintetlenül kerültünk ide, e jeges vödörbe, szerencse még, hogy a csalá-
dunknak kriptája van, remélem, csákányunk nem törik bele, ha néhány méterrel odébb lökjük a friss, 
porhanyós, fiatal testet, oda, oda, oda... a zsákba, na Iám, a szeméb ő l előbújunk egy gilisztával, ezt is 
eltesszük szépen; horgászás, a horgászengedély kiváltása révén. O tt  állunk a révésszel, akivel állami meg-
bízottak is vagyunk egyben, akivel eladjuk az engedélyeket, ügyelünk és büntetünk, fülüknél csípve el az orv-
halászokat, és — mivel igen robusztus ember — egyik kezünket hátra tesszük, a másikkal a fül és víz között 
teremtünk közeli, mondhatnám bizalmas viszonyt. E módon megoldva egyben a halak táplálásának ránk rótt 
kötelezettségét, a havi koncentrát-fejadaggal ott maradunk a szárazon: egészen addig a napig, amikor is két 
császár — a korhoz viszonyítva eléggé szokatlan öltözetben — arra nem sétál és fel nem vásárol bennünket 
hónapról hónapra, süvegük leveles pitykéjével fizetve. 

De már húzzuk is a zsákot. Örülünk, hogy ilyen hamar sikerült végezni; hiába, a fiatal test az fiatal test, benne 
még érezni az erőt, nem úgy, mint abban a nyolcvanéves banyában, akivel a múlt héten volt dolgunk. Most 
már minden rendben, visszagördítettük a követ. 

A zörejek erősödnek, de a távolban semmi sem látszik, a vadászokkal és kutyákkal azonban már megtanul-
tuk különválasztani az ismétl ődő  hangokat; amit már egyszer hallottunk, megjegyezzük magunknak, nem 
ugrunk be újra neki; de ijedtségnek nyoma sehol sem látható, még ha néha-néha er őt is vesz egyikünkön-
másikunkon a félelem, de félni, az más, félni, azt lehet, az nem merevíti meg az izmokat, idegeket, csak az 
ijedtség dermeszti meg a lelket, ólmot önt belé, míg á félelem azt puskába tölti, vállhoz emeli, céloz velünk. 

Ahogy húzzuk a zsákot, mintha figyelnénk, de annyi baj legyen, legfeljebb azt fogjuk hinni, hogy cigányok va= 
gyunk és szenet lopunk a vasútállomásról, pedig a fejünk a zsákban, gurítjuk a temet ő  kapujáig, aztán bicikli-
re ülünk és elkarikázunk. Otthon a mesterrel földaraboljuk, hát legyen övé a bele, de a fej, a fej a miénk, mi 
játszhatunk vele egyedül, mi dobjuk bele a forró üstbe és f őzünk belő le levest — otthon az asszony és két gye-
rek —, s ha majd megf ő lünk, mi mérjük ki a tányérokba a negyed fejrészt, a levet. Kanalazzuk befelé a frissen 
főtt, fűszerezett étket, gyomrunkban már egy hete nem volt étel, hát most falunk, mint a farkasok, tömjük be-
felé, beljebb és beljebb, hogy ki ne jöjjünk, ha már egyszer lenyeltük és a miénk lett végleg, hogy a vérünkbe 
szívódjunk, fejünkbe, gyomron keresztül, agyból-agyba infúzió. Ez az asszonyra és a gyerekekre is igen 
ráfér, gondoljuk, egyheti koplalás után szárnyalunk az ésszel és a dics őséggel agyunkban, végre nem kell 
szégyenkeznünk értük az iskolában, bár a gyereket, ahogy az utasítás írja, franciaszakra nem adjuk, tanulja 
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juk magunk első  kézbő l, nehogy elsikkadjunk az évezredek óta halmozódó tudással , amellyel emberemléke-
zet óta apáról fiúra szállunk. 

Kirepülünk a golyóval . Ilyenkor szoktunk emberre vagy kutyára találni , amikor a medvével már elt űnünk a 
puskavégrő l . Már messzire futottunk a zsákkal. 

• 
Ősszel alaposan meghízunk . Szüntelenül eszünk és a sok táplálék vastag hájrétegbe burkolja egész 
testünket , úgyhogy óriásira dagadunk . Egyúttal bundánk sz ő rszálai is megnőnek . November végén , amikor 
elálmosodunk , lefekszünk és nyugodtan alszunk , mert tíz centiméter vastag hájunk és ugyanolyan vastag 
bundánk megvéd a hidegtő l. 

Minél hidegebb az időjárás , annál álmosabbak vagyunk . De ha a hímmel nem veszünk annyi fáradtságot, 
hogy barlangot keressünk magunknak a sziklák között vagy odvas fát az erd őben, egyszerűen elnyúlunk 
egy kidőlt fatörzs mögött , egy fa sű rű  lombja alatt, vagy egy bokor tövében. De nem alszunk olyan mélyen, 
mint a mormota , az ürge vagy a denevér, ezért még alvás közben sem ajánlatos ránktaposnia annak, 
akinek drága az élete . Alvóhelyünket az el őzőkben leírtak miatt körforgalom óvja a nem várt és nem kívánt 
látogatók elő l , mint egy képzeletbeli , de áttörhetetlen szögesdrótakadály , amelyet az ostromlókkal körbe-kör-
be járunk , szaglászunk, összedugjuk fejünket , hogy mitévők legyünk , de csak a félelem növekszik , az ala-
posság , hogy nem szabad elkapkodni , hogy mindent figyelembe kell venni , és körbe-körbe járjuk a fenevad 
ágyát , újabb és újabb gyű rűkkel veszük körül , mind jobban elszörnyedünk , amikor naponta megszámolva az 
ágyat körülvevő  lábnyom -szögesdrótokat , azok napról napra szaporodnak , pedig a környéken nem jár senki, 
minden fűszálat figyelünk. 

Ha a levegő  a téli időhöz képest túl meleg , hangosan felhorkanunk , és a következő  pillanatban már talpon 
vagyunk , megrázzuk bundánkat , sétára indulunk . Még félálomban is megneszeljük a veszélyt , és ha jónak 
látjuk , más búvóhelyet keresünk magunknak. Bezárjuk az ajtót , beakasztjuk a biztonsági láncot, bemegyünk 
a fürdőszobába , kb. fél percig vízfolyást hallatunk , azután lehúzódunk a vécével és a csapból buggyanunk 
elő  ismét a vízzel — langyos ; folyunk a hideggel is, meleggel is —, elzáródunk , benedvesítjük a törülköz őt. 
Bejövünk a szobába , becsukjuk az ajtót , odamegyünk az ágyhoz , megvetjük , és miután lehúztuk a red őnyt 
és levetkőztünk , belefekszünk . A takaró tollpaplan ; nem lehet tudni , mekkora tél lesz az idén , jobb ha felké-
szülünk a legnagyobb hidegre , ne érjen meglepetés , bár libakopasztás közben megleptek bennünket, ahogy 
48 libát megkopasztottunk az egyik udvaron , ahol 67 gazdával egyezkedtünk a liba áráról , nem tudni, miért, 
mi már döntöttünk , mind megvesszük , csak előbb még levakarjuk magunkról ezt a kis tollat , úgy jobban 
csúszunk lefelé , ők meg egyezkedjenek , hogy ki mit , mennyit , kinek , mi meg zsákba szedjük a tollat , gyömö-
szöljük befelé , amikor az egyik paraszttal észrevesszük a félig nyitva hagyott ól ajtaját , ahol a fogoly kiné-
zetű , meztelen , szabad — nem láncra vert — kacsákat kezdtük falni , de akkor felénk jönnek a gazdák , felfegy-
verkezve kaszákkal , villákkal , botokkal , s mi usgyi , a zsákot a hátunkra kapjuk; két japán kacsát a bal kezünk-
be, s már el is t űnünk . Szegény kacsák , mire hazaértünk megdöglöttek , mintha megfojtotta volna őket valaki, 
de egész úton nem láttunk senkit , aki követett volna bennünket , így nyilván a szívük vitte el szegényeket, no, 
gondoljuk , nem baj , a zsákot betesszük a sarokba , majd később paplan lesz bel ő lünk , a kacsákat be a sütő -
be; valami szaglani kezd . Megyünk a szag után , hát ott áll el őttünk a medve. Akkora , mint egy tehén, csak 
jóval kevesebb tejet pad, mint azt méreteibő l kifolyólag elvárnánk . Hát csak ülünk , kezünkben a sajtár, húzo-
gatjuk a tőgyeket , de tej alig valami ; szótlanul nézünk egymásra ; mitévők legyünk, ha ez kitudódik... 

A mentő  ötlet : a medve feldühödik, felénk csap egyet , erre elugrunk , de a sajtár kiborul és a tejjel szerteszét 
folyunk , lefelé a tizenegyedik emeletr ő l , tizenegyszer fordulva jobbra , tizenegyszer balra , és m'ár majdnem 
befordulunk tizenkettedszer is, amikor észrevesszük, hogy nincs pince . Kifordulunk a tömbház ajtaján , futunk 
kifelé az erdőbő l, hogy eltűnjünk. 

Becsukjuk az ajtót , visszaülünk az asztalhoz , rajta bögrében a tej, még nem h ű lt ki egészen , de már iható, 
nem égeti a szánkat , és ha égetné is, le kell hajtanunk , minél előbb indulnunk kell, mert ha nem sietünk, nem 
érünk oda időben a tisztásra . Leülünk, aprókat , egyenleteseket lélegzünk . Elkéstünk volna ?! Hallgatjuk, mi 
tö гtént.. . 

Nagyon figyelmesen és gondosan választjuk meg rejtekhelyünket . Ha barlangba bújunk, kibéleljük falevéllel, 
anélkül , hogy megcímeznénk , és ha címzés van is rajtunk , postára remélhet ő leg mégsem kerülünk soha 
ezekkel a lapokkal ; elöl a kép , hátul pici apró légyszarok , ránézésre lenszálakként futunk szét, befedve a la-
pot, átszőve azt, mint pók a legyet , rabul ejtve a képzeletet. 

Ha valamelyik óriási , kidő lt fában akarunk elrejtőzni , odút készítünk magunknak a fa tövében , ott, ahol a kité-
pett gyökerek ágaskodnak . Az odút fűvel , falevéllel és gallyakkal béleljük , hogy puhábbak , melegebbek le-
gyünk , elszigetelve magunkat a földtő l. Közben fokozatosan motoszkálás indul álomra d ő lt testünk alatt. 
— Ez a meleg csalogatott el ő . Hát nem szokatlan ez ilyen téli id őben ? — mondjuk egy kukaccal , kérdő  pillan-
tásokat vetve egy szentjánosbogárra , akinek lámpása a közelben szintén fel -felvillan. 
— Csak halkan , fegyelmezve a szót ebben a kínos helyzetben, amely a nyakunkba szakadt : noha melegít is, 
kényelmetlenül nyom. 
— Ilyen sötétben az ember nem Iát semmit , de magának lámpái is vannak. 174 



—Mindjárt bekapcsolom megint, de az áramkör valahogy kihagy, nem tehetek róla... Magának adhatom. 
— Csak tartsa meg azt az örökég ő  mécsest. Legalább ennyi tartson minket össze, ez a csöppnyi pislákoló 
fény, amely bizonyára mindig ilyen parányi lélekveszt ő  marad, töltessék meg bármennyire olajjal — felrobban, 
vagy legyen méteres a kanóc —, elég. Ahogy itt ránkborult az éj. 
— A látomás nem beteges álomlátás e test alatt, hanem a látás teljes megnyilvánulása, a látás egészségének 
képe, mert látni valamit nem annyit tesz, mint egyszer űen észrevenni, tudomásul venni, még annyit sem, 
mint lajstromba írni. A látás a világ megismerésére való törekvés, és a világ nem annyi, amennyit a természet 
lajstroma engedélyez. Tehát viszontlátásra, kedves giliszta barátom. Bújjunk vissza még idejében az avarba, 
keressük meg társainkat, hogy legalább tudjanak rólunk, ha a medve felkelt és netán elkezd turkálni saját 
álmában és ránk akad. Mint ön is bizonyára tudja, ez a fölöttünk elhelyezked ő  teremtmény igen kedveli a gi-
lisztákat, bogarakat, melyeket ő  maga csak úgy nevez, hogy férgek; tehát remélem, találkozunk még vala-
hol 

Esik a hó, a nagy meleg testtel majdnem kitöltjük az odút. Ha januárban világra jövünk a bocsokkal, sehol 
sem találunk melegebb, kényelmesebb helyet. Rendszerint kett ős, néha hármas, sőt négyes ikrekkel szüle-
tünk, de előfordul az is, hogy egyszerre öten jövünk a világra. Ha h.ozzátesszük, hogy néhány év múlva ma-
guk a kicsik is szaporodnak, nemsokára talán elborítjuk az egész erd őt és végérvényes kellemes sötétség-
ként gurulunk a tájra, óriási föd őként fogjuk eltakarni a napot, s jótékonyan védjük majd es ő  és szél ellen. 
Nem fogunk többé fázni. A b őrön keletkező  gombák evésre kiválóan alkalmasak lesznek, a karunkat is csak 
félig kell majd kinyújtanunk, ha éhesek leszünk. Egyik kézzel a másikról lekaparható lesz az elemózsia. Fo-
gyasztásunk ízletes, zamatos, nem kell bennünket f őzni, és mindig kéznél vagyunk. 

A csemeték meglepően aprók, ha figyelembe vesszük, hogy két-három mázsás anyaként szültük őket. Alig 
negyed kilót nyomunk, vakok vagyunk, fogatlanok és egyetlen sz őrszálunk sincs. Később kezdünk el terebé-
lyesedni, mindent fölfalni, amikor kikerülünk a fészekbő l, ahol zavartalanul éltünk anyánk zsíros tején. 
Fölcseperedve megindulnak a trónharcok: nehéz, szinte lehetetlen eldönteni, melyikünk született els ő- 
nek... (...) 
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Szemben a közhittel, a lusta ember nemcsak az, aki átalussza az id őt, vagy ölbe tett kézzel üldögél. A rest-
ségnek létezik egy sokkalta megtéveszt őbb és kifinomultabb formája. Az a fajta sürgés-forgás, lázas tevés-
vevés, ami a valódi cselekvés megkerülése. Némi „filozófiával" azt mondhatnám, hogy ezer tetszet ős téve-
dés se pótol egyetlen igaz gondolatot, se súlyban, se erényben. 
A pontos igaz cselekvés, az, amelyik számba veszi és mérlegeli a „pálya" minden nehézségét és a „véletle-
nek" esetleges szélfúvását éppúgy, mint a föladat „bemérhet ő" részét, persze nehéz, s nem egyszer kevés-
bé látványos a vaksi „szorgoskodásnál". A közvélemény könnyen ítél a látszat után, s az izzadtságot leg-
többször a koncentrált figyelem elébe helyezi. Pedig ez a csúsztatás melegágya ennek a fajta kritikai lusta-
ságnak és elő ítéletnek, mely melegágya a burkolt restségnek, bels ő  tunyaságnak, s csupán képmutató vál-
tozata a hétalvásra ítélt mesebeli semmittevésnek. Ahogy a félelem és élhetetlenség a betegségbe, úgy me-
nekül nemegyszer a bels ő  restség az aktivitásba, a min őség megkerülésével a középszer űség tevékeny gya-
korlatába. 

A valódi cselekvés mindig minőségi, a mennyisége — ha nem is elhanyagolható — alárendelt szerepet játszik. 
Ezért olyan nehéz: bizonyos értelemben mindig úttörés, mindig sz űzföld meghódítása, mindig a „gyémánt 
szívébe" tör. 
Valóban cselekedni éppoly nehéz, mint valóban jót tenni. 
A jótett ugyanis nem jótékonykodás. A felebarát bajának nem tüneti ápolgatása-kezelgetése, s f őként nem 
tulajdon lelkiismeretünk megnyugtatására szolgál. Az ilyen „jótett" nem jótett. Igazi jótett egyedül az, ami 
valóban segít is a másikon. Ehhez azonban erő  kell, figyelem, a másik b űnének és nyomorának teljes és 
maradéktalan átélése. Szembenézése az elviselhetetlennel. Szembenézés a kibírhatatlannal. A bevallhatat-
lanul súlyos nyomorúsággal. Szembenézés — és azonosulás vele. Mivel így, és csakis így segíthetünk 
a másikon. A nyomorúság küls őséges fölmérése, tartózkodó „fölmérése" viszont rosszabb a közönynél, 
sőt, talán az ítélkez ő  rosszindulatnál is kártékonyabb. Reményt kelt, anélkül, hogy segítene, s ezzel csak 
még mélyebb reménytelenségbe taszítja a szenved őt. 

A fentebb leírt két „alaptétel" nem kevésbé áll a „m űvészi cselekvésre". Itt is érvényes, hogy a való lépést 
semmi se pótolja. Akár a matematikában: ezer téves tétel se helyettesíthet egy igazit. Ezer közepes verssor 
nem ér fel egyetlen telitalálattal. Mi több: b őség, valódi bőség is csak ebből a valódi forrásból fakadhat; az 
egyetlen, igaz, tiszta forrásból. Minden egyéb b őség unalmas sivatag, rákos burjánzás, értelmetlen torlasza, 
érzéketlen szigetel ője annak, ami egyedül érdemes, amire egyedül érdemes vágyakoznunk: a valódinak, az 
igazinak, a tökéletesnek. 
Ebben a fölismerésben azonban egy másik is benne foglaltatik. Az, hogy a „telitalálat" nem sürgés-forgásunk 
gyümölcse, hanem minden odaadó figyelmünk ellenére: kegyelem. Ahogy a valódi munka, a valódi jótett is 
az. Rejtett, mélységesen koncentrált, majdnem észrevétlen és alázatos. Egyszóval: tiszta kegyelem. 176 



• 
Három nap óta nézem a kertet, és nem mond semmit. Pedig a virágok tündökölnek, a völgy és a távoli he-
gyek látványa megejt ő . Aztán egy este könny ű  szél kerekedik, s ahogy a fák lombja pillanatra megmozdul, 
orsó formában, törzsükt ő l csúcsukig, hirtelen azt érzem: ez a levélzaj valódi mondat volt. Hozzám intézett 
Szó — háromnapos hallgatás után. 
Még nem tudom, mi is volt ez a mondat.- De kétségtelen, hogy valódi mondat volt. Mondat, amit többé sose 
fogok elfelejteni. Megfejtenem azonban csak akkor szabad, ha írni kezdek. Most, vagy évek múltán. Mind-
egy. A világ valódi mondatai amennyire ritkák, éppoly hervadhatatlanok. Csak észre kell vennünk őket, s ön-
zetlennek kell bizonyulnunk a megfejtésükkor. 

Nézem az égboltot. A csillagok beláthatatlan egyensúlyát. Vajon életünk egyensúlya az övékéhez hasonló? 
Kudarcaimat, b űneimet kiegyenlíti a nagyobb, beláthatatlan egész? Vajon minden b űn, tragédia és katakliz- 
ma csak helyi jelenség a harmonikus egészben? Egyszóval: az, ami szép és szelíd: örökös helyi vereségre 
van ugyan ítélve, de legyőzhetetlen? Igaz ez? 

Minden divat veszélye, hogy lokális. Pontosabban: provincialitást jelent az id ő  sodrában, a századok konti-
nentális méreteihez viszonyítva. Képzeletünk egyik f ő  hibája, hogy erősen térbeli. Innét, hogy a provinciális 
kicsiséget előbb fölmértük, mint a divatok id őbeli provincialitását. Voltak azonban századok és kultúrák helyi-
leg talán jelentéktelenek, mégis hatalmas, mondhatnám univerzális id őérzékkel megáldva. Felnőhetünk 
egyszer mi is hozzájuk? A görögökre gondolok. Vajon megadatik egyszer számunkra is az igazi és egyetlen 
vakmerés, távol a divatok álmelegétöl, a pillanat provinciájától? Félek, hogy beidegz ődéseink túl erősek. 
Félek, hogy a megszokás nehézkessége túlon-túl erős bennünk, s konzervatív alkatunk túlon-túl hozzászo-
kott a divatok kockázat nélküli vállalásához. 

A zsenialitás úgy viszonylik az érettséghez, mint fiú az atyához. Ha Pet őfi a fiú, Arany János az atya. A láng-
észben mindig van valami látványos, hangsúlyozottan személyes. Az atya érettsége: lemondás minden 
hangsúlyról, meghaladása mindennek, ami még személyes. Schiller fiú volt, Goethe atya, Mozart is fiú volt, 
de atya Bach. És fiú Catullus, és atya Homeros. 

Ahogy az elemek közül a tenger az „atya". Minden víz, es ő , és sírás tékozló fia a tengernek. A tenger Isten 
sírása, a teremtés végeérhetetlen könnye. Hullámokra osztott végtelenével egyszerre viseli a pillanat és az 
örökkévalóság szépségét, terhét, harmóniáját, meghasonlottságát, bánatát, örömét. Persze, sírunk mi is, 
és amikor sírunk, a pillanat és a végtelen kicsap arcunkon. Szemünk legf őbb szépsége talán nem is az, hogy 
látunk vele, hanem hogy általa adatott meg kinek-kinek a sírás irgalma, kegyelme. Igaz, nem is a szemünk, 
hanem a szemgödrünk sír, mintegy jelezve, hogy sírásunk az ősibb, az előbbre valóbb, s hogy látásunk, sze-
münk világa a tengerb ől született, hogy minden világosságunknak sírásunk a fundamentuma. 

A tengerbe vissza-visszatér ő  vizek: „belehalnak" a tengerbe. Valójában azonban nem sz űnnek meg — csu-
pán hazatalálnak. E „Paradoxon" talán legszebb és legmegvilágítóbb képe, hasonlata a halálnak. Élni lehet 
így-úgy, összezárva ezzel-azzal, de meghalni csak a leglényegesebb dolgokkal lehet. 
A halál valójában nem is létezik, legalábbis az a halál nem, amit kívülr ő l „megfigyelhetünk". Élni kell ahhoz, 
hogy a halált tudomásul vehessük. A fizikai halált valójában nincs módunkban megismerni. 
Az emberi élet —úgy érzem — csak kívülr ől nézve hat egyenes vonalnak mely a bölcs őtő l a sírig vezet, s ott 
megszakad. Pontosabban: a fizikai halál nem azonos a valódi halállal. Úgy érzem mindannyiszor meghalunk, 
amikor valóban élünk: amikor „belehalunk" egy fölismerés, egy igazság, egy öröm, vagy akár egy nagy bánat 
átélésébe. Amikor megfeledkezünk önmagunkról s mégis végtelenszer megsokszorozva visszakapjuk ön-
magunkat. Röviden: amikor visszatalálunk az atyai házba, a realitás tengerébe. 
Egy ember élete, életünk, kívülr ől nézve vízszintes vonalnak hat, mely a születés pillanatától a sírig ér. Éle-
tünk valószín ű  realitása azonban magasság és mélység függ őleges síkján zajlik le, pontosabban: egyszerre 
a két síkon, vagyis a „kereszt realitásában". 
Életünk, létünk nem is annyira abszurd, kétértelm ű , mint inkább kétsíkú, két dimenziójú. S mégis: azáltal, 
hogy keresztre verve élhetünk s halhatunk, létünk —épp e meghasonlottság árán, attól, hogy nem egysíkú 
vonal —épp attól, épp azáltal, hogy „meghasonlott" és drámaian, ami több, tragikusan megosztott —épp ett ő l 
a reménységgel és megváltással teljes. Életünk épp ett ől nem holmi hernyó-araszolás pillantról pillanatra 
bölcső  és koporsó között, hanem a keresztnek mélységgel és magassággal beoltott „boldog meghasonlott-
sága" 

Minden művészet. egyetlen valódi újdonsága és meglepetése, hogy tökéletesen evidens. Azzal az elemi és 
egyszeri erővel, ahogyan valamikor a gyerekkor hajnalán láttuk el őször és utoljára a világot. Ennek az „új-
donságnak" azonban nincs, nem lehet semmiféle receptje. Minden m űvésznek újra és újra rá kell találnia —
hibáznia — arra az egyetlen, megmagyarázhatatlan „mozdulatra", amelyt ő l műve evidenssé válik a létezés 
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Nem véletlen, hogy minden m űvész fáradhatatlanul visszajár gyermekkorába, s kutatja álmait. Ez az a két 
természetes „lel őhely", ahol a világ még úgy-ahogy meg őrizte keletkezésének közvetlen melegét. Mivel min-
den igaz m űnek megvan a maga „közvetlenségi foka", s ett ő l függ, s szinte egyedül ett ő l: újdonsága, ereje, 
szépsége, érvényessége. 

Kevés szánalmasabb és tanácstalanabb lény van, mint a költ ő , ihletének apálya idején. Mintha a világból 
visszahúzódna az éltető  elem: események, dolgok és emberek egyként értelmetlennek t űnnek a létezés visz-
szamaradt gödrének fenekén. Nehéz órák és nehéz napok ezek. S ki tudja, talán egy évig, talán egy öröklé-
tig tartanak? A jogos félelem azt mondja: igen, eltarthatnak egy öröklétig is, mivel az öröklét „min őségi idő ", 
s egy pillanat elég neki az üdvösségre — vagy a kárhozatra. 
A reménység kemény iskolája az ilyen id ő . Innét, hogy halászokon és parasztokon kívül talán senki se tudja 
jobban, mint a költő , mit is jelent a várakozás, s a tettre szomjas figyelem. 

• 
Amikor a tékozló fiú elment hazulról, romantikus volt, amikor hazatért, klasszikus. Amikor elment, áldozatául 
esett tér és id ő  játékának, és csupán amikor hazatért, értette meg végül, hogy a szabadság, amit keresett, 
mindenütt jelen van — vagy sehol sincs jelen. 
A szabadság romantikus értelmez ője kilátástalan bolyongásra és keresgélésre van ítélve. Szabadság csak 
a szeretetben létezik, s a szeretet mindenben megtalálhatja tárgyát és vele együtt szabadságát, de els ősor-
ban ott és abban, ami adott, ami eleve az övé. Ennek szimbóluma az Atya, az atyai ház. A megígért paradi-
csom, ami semmiképp se mesebeli sziget, hanem örökös és kifogyhatatlan hazatalálás. 
„Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk'; íme a nosztalgia és a szeretet valóban autentikus is-
kolája. Az egész evangélium err ő l szól, ennek az utazásnak a menetrendje. A romantika horizontális bolyon-
gásával szemben egy ver` kális utazásra hív meg, egyenesen a lét szívébe, vagyis az egyedül érdemes uta-
zásra. 
Hasonlóan a művészethez, még az imában is létezik egy romantikus és egy klasszikus változat. A romanti-
kus imádkozó mindig kér: ilyen vagy olyan változást. Míg a klasszikus er őért könyörög, azért, hogy bármi jöj-
jön is, egyként legyen ereje elviselni a jót és a rosszat, a szerencsét és a csapást. („Legyen meg a te akara-
tod".) Bizonyos éhelemben mindannyian tékozló fiúk vagyunk, mégis azzal a különbséggel, hogy egyesek 
már a visszafelé vezet ő  úton járnak. 
Idő rő l idő re választanunk kell, vélte Kierkegaard, de ha valóban szabadon választunk, mindig azt választjuk, 
amiben élünk. Ennek a gondolatnak mélyén természetesen az a meggy őződés él, hogy az „adott körülmé-
nyek” kényszere a legalkalmasabb arra, hogy rászorítson bennünket a látszat átlépésére, s az adott világ 
síkjáról a szeretet és a realitás mögöttes birodalmába kalauzoljon. Szeretet nélkül ugyanis nincs realitás, 
nem lehet valóságélményünk. Ismert, hogy a legszerencsésebb élethelyzetben is követhet el valaki öngyil-
kosságot, s a szerencsétlenség fenekén is megtapasztalhatja a boldogságot: hazatalálhat, sok-sok bolyon-
gás után végre išmét átlépheti az atyai ház küszöbét, de most már egyszer s mindenkorra. 

napló 
Legszívesebben már csak naplót írnék. Egy vers, egy regény vagy akár egy dráma bizonyos pillanat után 
önmagát írja, önmagát teljesíti be. A naplót én írom, s kés őbb — megérkezve az igazságba — a napló kezd 
írni engem. Ő  lesz az író és én az írás. Ő  a toll és én a füzet. 
Egy napló nem arra való, hogy nyomot hagyjunk a világban. Ellenkez ő leg. A hajnal vagy az éjszaka csendjé-
ben épp ahhoz segíthet hozzá, hogy. megszabaduljunk önmagunktól. Sylvia Plath jár az eszemben, akit az 
angolok ma úgy tisztelnek, mint mi József Attilát (különben Ted Hughes-nak, az angolok legnagyobb él ő  
költőjének volt tragikus sorsú felesége). Sylvia ismeretlen fiatal amerikai lány volt, amikor elnyerte az egyik 
legnagyobb irodalmi díjat. Feljött vidékr ől, átvette a díjat és a velejáró pénzesutalványt, majd elment bevá-
sárolni az egyik áruházba. Utána fölment a hotelszobájába a negyvenedik vagy ötvenedik emeletre, s dara-
bonként kidobálta az ablakon mindazt, amit el őző leg megvett. Hát így kell, így kellene naplót írni. 
Nemrég olvastam lonesco naplóját (Journal en miettes). Nem tudom, miért — a butaság miféle babonája alap-
ján —, egyesek úgy vélik, lonesco bohóc, s színvonalban meg sem közelíti Beckettet. Naplója ismét meggy ő-
zött arról, hogy korunk egyik legjelent ősebb tehetsége. Naplója viszont mégse sikerült, de ez a kudarc fölér 
egy diadallal. Hogy miért? Mert senki nálánál nem látja jobban vereségét. Szerettem volna szembesülni 
magammal — vallja —, š naplóm minden egyes füzetét úgy vásároltam s úgy kezdtem meg, hogy végére 
énre... 

Tudjuk, hogy Dosztojevszkij esztendőkön át tervezte, s élete főművének szánta az Egy nagy bűnös vallomá-
sai-t. Azt hiszem, a világirodalom egyik legnagyobb vesztesége, hogy ez a napló nem született meg. Hiszen 
már regényei is vallomások voltak. Mit jelenthetett volna Sztavrogin gyónása után Dosztojevszkij gyónása... 
S itt (és utoljára) be kell vallanom, sok fejtörést okozott, s okoz ma is, hogy a szentgyónásban miért csak 
bűneinkről vallhatunk? Ne értsenek félre: egyáltalán nem arra gondolok, hogy az ember menteget őzzék, 
vagy akár szebb színben t űntesse föl magát. Nem. Hiszen a rosszal a bennünk lakó jót áruljuk el legels ősor-
ban. S éppen ezért a valódi gyónásnak — szerintem — vallomásnak kellene lennie. Nem csak a b űneinkrő l, 
hanem életünk egészérő l kellene szólnia. Ahogy imádságunkban is életünk egészével fordulunk Isten felé. 
A naplóval kezdtem, a vallomással és a gyónással folytattam. Befejezni pedig egyetlen gondolattal szeret-
ném írásomat. Az ember drámai egész. Semmiféle meggondolás, semmiféle esztétikai m űfaj, és semmiféle 
szabály alapján nem szabad — mivel valójában nem is lehet— ezt az egységet megbontani. Mert ha igen: nyo- 178 



morékká válik, hazuggá, tehetségtelenné és képmutatóvá az emberfia. Ami tetszhet egyeseknek, talán so-
kaknak — de Istennek soha. 

gabriel 
marcel 
halálára 
A rövid újsághírb ő l, hogy Gabriel Marcel meghalt, nem sokat tudtam meg. És mégis megdöbbent ően sokat: 
Gabriel Marcel nincs többé! 
Számomra — a sors véletlen kegyelméb ől — többet jelentett, mint sokaknak. Barátom, házigazdám volt: Eras-
mus-díjának egy jelentős részét rám költötte. 
Féltem az első  „vizittől". Nem jobban, mint más idegen embertő l, de kevesbé sem. Pedig akkor már ismer-
tem néhány embertő l emberig ívelő  kivételes könyvét, köztük a Journal métaphysique -t. Dehát a félelmet, 
s főként a gyerekkorit, sose lehet egészen kin őni. Egészen? Félig se. Tapasztalatom szerint a megnevezhe-
tetlen aggodalom a korral csak mélyül idegeinkben, mint a halál fizikumunkban. 
Szóval: féltem Marceltő l. Pedig nem is mentem egyedül, s kezemben ott hervadozott már a francia kötelez ő  
belépő : a fa nagyságú rózsaszál. „Kedves Mester —készítgettem magamban a szöveget —, végtelenül lekö-
telezőnek érzem, hogy nagylelkűségével tüntetett ki." E körmondat magyarul se könnyű , hát még franciául, 
kezemben rózsával, s kivédhetetlenül, menthetetlenül közelítve a kijelölt cseng ő  felé. Kalauzom hol az 
időjárásról, hol a Luxembourg parkról beszélt. Ma sem tudom, hogy feleleteim a parkra vagy a szemerkél ő  
eső re vonatkoztak. 
Végül már csak mentünk. Utolsó emlékem, hogy a cip őm beázott, s hogy csengettünk. 
Félelmem ettől a perctől kezdve megsz űnt. Egy kicsiny vak ember szorgoskodott a jól f űtött szobában. Alig 
kérdezett valamit. Egy öreg szolgálólány teát hozott. 
Marcel visszakúszott karosszékébe, gombokat nyomott meg. Kérem nyugodtan füstöljön — fordult felém, 
talán ujjaim nikotinszagát érezve meg —, s attól kezdve zenét, csaknem kizárólag zenét hallgattunk. „Csodá-
latos" —kiáltottam fel önkéntelenül, egy Schubert-quintett hallatára. „Az őné — válaszo ►ta. — Kérem, lekötelez, 
ha elfogadja." S már szólt az újabb lemez; Marcel feje hátra hanyatlott és csöndben sírni kezdett. Nálánál 
távolibb, közvetlenebb és önzetlenebb embert nem ismertem. 
A másik megzavaró élményem, hogy Marcelt alig érdekelte „filozófiája".Talán az egzisztencializmus vezette 
rá: drámáit, vagyis a megélt gondolatot elébe helyezte a „legszenvedélyesebb spekulációnak" is. „Életem 
és gondolataim »titka« itt van, a színdarabjaimban" — vallotta nem egyszer, s egyre hangsúlyosabban. 
Így került sor fölolvasóestjeire. Vérbeli franciaként el őször vacsorát adott: el őétel, sült, saláta és sütemény, 
s persze vörösbor került az asztalra, bár az utóbbiból csak mérsékelten kortyolgatott. De például a fagylaltból 
torkosan, kétszer is kért. A vacsorát el őbb muzsikálás követte, érezhet ően afféle átmenetként. 
Gabriel Marcel akkortájt már halálos beteg volt. Errő l nemcsak félig vak szeme, de kapkodó lélegzetvétele 
és részegeknél tétovább mozgása is tanúskodott. Mégis örökösen tett-vett; egyedül a zene szegezte gödör-
mély karosszékébe. 
Most, vacsora után fölolvasásra készült, a sorozat els ő  három felvonásának fölolvasására. Arcáról idáig nem 
ismert öröm és bizonyosság sugárzott. De ugyanakkor azt is mondhatnám, egy gyerek megszeppentsége, 
egy élet végső  igazának egyedül a koldusokhoz méltó királyi tartása. 
A szobában minden lehetséges lámpát fölgyújtott. Úgy éreztem, egy kristály közepében rontom cigarettám-
mal a leveg őt. Marcel félig letérdelt, s nagy-óvatosan kúszott föl a hever ő re. Az első  dráma kéziratát kérte. 
Aztán végigkaszált határozott baljával feje fölött a leveg őben. Még szemüvegét is levette. A reflektor több 
százas erővel kigyulladt a kézirat felett. A nyolcvanöt esztend ős arc megpillantva a bet űket, megpillantva a 
„titkot", mit elásott — és most úgy érzett, a föld olvashatóan fölszínre érlelt magából —, elmosolyodott, és 
belekezdett az olvasásba. 
Rosszul csak a harmadik fölvonás elején lett. Arca akkor mintha el őlegezetten a sírba bukott, hangja mintha 
már nem is hangként szakadt volna bel ő le. 
„Mester, talán befejezném, talán folytathatnám ön helyett ..... — dadogtam. 
„Édesem —nézett rám, —, ritkán voltam ilyen erős és szerencsés. " 
Ez volt a dráma, amit aztán egyetlen nap leforgása alatt magyarra ültettem. Rossza fordítás, s a darab is alig 
múlja fölül a magyar színm űvek — mondjuk nyolcvan százalékát. Mégse értem, hogy a mai napig nem jelent 
meg. 
„Drága Gabriel, nem rajtam múlott." 

samuel 
beckett 

az idei irodalmi Nobel-díj jutalmazottja. Személyében nemcsak korunk egyik legkiválóbb m űvészét tiszteljük, 
hanem a mai avantgarde talán leghitelesebb alkotóját. 
Beckett az abszurd-irodalom legkövetkezetesebb és legmélyebb forradalmára, annak ellenére, hogy ízig-vé- 
rig klasszikus alkat, vagy épp azért. Amíg a legtöbb modern törekvés er ősen romantikus jelleg ű , Beckett  
esszenciálisan tömör, mintha Racine geometrikus extázisát és Pascal feneketlen töprengéseit folyatatná, 
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Nem véletlen, hogy híres m űvének cím-ihlet őjét kritikusai Simone Weilben látják. Becke tt  címe: En attendant 
Godot (Godot-ra várva), Weilé: Attente de lieu (Istenvárás). Nem véletlen, mert az az „abszurd pont", mely-
lyel Beckett  farkasszemez, nem egyéb, mint a kereszt két ágának metszéspontja, igaz, szinte kizárólag a 
földrő l nézve. Nem embernek való látvány. Hogy Beckettnek van ereje szembe nézni vele, hazugság és 
önámítás nélkül, olyan erőforrásra váll, ami a legmélyebb hit közelségét feltételezi, s közvetlen rokona Ke-
resztes Szent János „éjszakájának". 
Tudjuk, Beckett  egyre lassabban, egyre gyötrelmesebben dolgozik. Szenvedélyes gondolkodó létére nin-
csenek elméleti megnyilatkozásai. Mindig az ellentmondások szívéb ő l ír, szavai ezért hatnak centrális er ő-
vel, fokozhatatlan plaszticitással, jóllehet a nyelv legmostohább határvidkein születtek. 
Munkássága „embertelenségében" humánus, „hihetetlenségében" hív ő : igazi sarkvidéki expedíció. Korunk 
talán egyetlen, m űvésze, aki úgy mert egyedül maradni m űvészetével, ahogy az minden tisztátalan mellékíz 
nélkül már-már vallásos áTlapotnak mondható, s ahogy csak Kierkegaaro Ábrahámja maradt egyedül Istené- 
vel hite merész alázatában. 

néhány 
sorban 
Kafkát olvasom, leveleit nagy szerelméhez, Milénához. S hirtelen úgy érzem, megtaláltam a kulcsát zsenijé-
nek. Ez persze túlzás, de az álmatlan éjszaka, amit e leveleknek „köszönhetek", kétségtelenül közelebb ho-
zott Kafka „titkához". 
Sokan és sokat írtak m űvészetérő l. Arról, hogy m űveiben miként érvényesülnek az álom legsajátabb, legmé-
lyebb struktúrái. S ez igaz is, de a „rejtély kulcsa" szerintem mégse ez. 
Különös jelenség. Miután a m űvészet elvesztette Istent, a századforduló körüli id őkben felüti fejét egyfajta 
angelizmus (elsősorban Rilkére és Kafkára gondolok). Ha ugyanis definiálnom kellene Kafka m űvészetét, va-
lamiképpen a következőket mondanám. Egy angyal szemével látja a világot, egy olyan „tiszta" angyal sze-
mével, aki hátat fordít az Atyának. Ett ő l oly képet ad, nemcsak az életrő l, de a létrő l, a teljes univerzumról, 
ami bár végtelenül pontos, mégis olyan, mint egy rézmetszet. Tehát: negatív, egy angyal éleslátásával 
készített negatívkép a mindenségrő l. A negatívról el őhívott valódi képre egyedül az Atya szeme (szeretete 
és kegyelme) képes. 
Ellenpéldaképp Dosztojevszkijre kell utalnom, aki még ma is a legmodernebb, a legösszetettebb és legmé-
lyebb írónk. Lehet, hogy ő  „tisztátalan" volt, de olyan b űnös, aki pillantását az Atyára szegezte, s az alázat 
kegyelmébő l képeket adott a világról. 
Ha a kettőjük közt levő  döntő  különbséget kellene megfogalmaznom, ezt mondanám: 
Kafkánál nem látom, amit Iátok. 
Dosztojevszkijnél látom, amit nem Iátok. 

Kafka hajszálélesen megrajzolt univerzuma a rézben maradt. Dosztojevszkijé a papírra került, hogy a leg-
naivabbak, az írástudatlanok is elolvashassák. 
A nagy oroszok itt — alázatuk komplexitásában, összetettségében — múlták felül hosszú id ő re a Nyugatot. Le-
hetetlen nem látni, hogy Dosztojevszkijhez viszonyítva minden úgynevezett modern nyugati m ű  Dosztojevsz-
kij gazdagságának egy-egy abszolutizált parcellája. 

Karácsonyra két gyönyörű  követ kaptam. Egy kerek onixkő  két metszetét, közepében egy megkövült rák 
valószín űtlenül finom rajzával. Nos: e két metszet gyönyör ű , de egysíkú rajza, föltárása, bemutatása id ő , ha-
lál, szépség, múlandóság és múlhatatlanság több százezer éves természeti játékának. De ez a „megboldo-
gult rák" egy kerek kőbe fagyott bele. Ki tudna — metszetek nélkül — ebbe a kerek k őbe, a valóság „egészé-
be" pillantani? 
A remekm űvek valami ilyen lehetetlen föladatot oldanak meg. S félek, hogy korunk legtöbb „remeke" nem 
egyéb egy-egy gyönyörű , de mindenképp egysíkú metszetnél. 

kérdések 
kérdése 
Közel harminc esztendeje olvastam el őször a „Karamazovokat". Most olvasom másodszor. Azt hittem, értem 
és ismerem. Most tudom, hogy mindig csak „útban leszek" ennek a csodálatos és kimeríthetetlen regénynek 
a megértésében. Mert ném lehet eléggé hozzáöregedni lapjaihoz, mondogattam esténként magamnak, or-
romra igazítva szemüvegemet az ágyban az elalvás el őtti, meghitt, imádsággal rokon olvasáshoz, mondoga-
tom, gondolom magamban, némi szomorúsággal persze, és jóles ő  örömmel, boldogsággal. Annyi nyomtatott 
lap között ez a könyv mindig könyv. Az volt és az is marad. 
Most ott tartok Karamazov Iván nagy monológjánál, amikor azt mondja, hogy egyetlen gyermek ártatlan kín- 
szenvedése elég ok a tökéletes lázadásra; elég ahhoz, hogy elutasítsam Isten és az üdvözültek öröklétét és 180 



minden boldogságát. Kétségtelenül a lázadás a kérdések kérdését érinti. Hogyan lehetséges egy ártatlan 
kínhalála, ha van Gondviselés? A puszta értelem itt nem Iát kiutat; szükségszer űen föltételezi, hogy a világ 
vak, részvétlen ő rlőmalom, aminek kerekei közé hullva senki él ő  — se bűnös, se ártatlan nem számíthat irga-
lomra. 
De Ivánnal szemben áll a másik é гtékrend: Karamazov Aljosáé. A problémát ő  is hasonló élességgel látja, 
mégis reakciója nem a lázadásé, hanem éppen ellenkez ő leg: a sírig való alázaté, a mindhalálig szóló enge-
delmességé. Hogy miéi? Mivel szíve mélyén ő  is megtapasztalta ugyan, hogy a világ mer ő  és puszta logika, 
tények láncsora, de ezzel szemben és e fölött „érthetetlenül" szeretet és szépség is — még hozzá mindenek 
fölött! 
Az ő  Istene, az ő  Jézusa egyszerre koldus és király. Nemcsak királya, de koldusa is a világnak. És koldusként 
kell is szeretnünk, megértenünk és bebocsátanunk őt, hogy királyunk lehessen. Jézus minden volt, csak nem 
utópista; mindenre el őbb fölkészített minket, mint evilági reményekre és utópiára. Igaz, királyi reménységre 
jogosította fel imánkat, de csak akkor, ha szenvtelenül ő rlő  malomkerekek létezését is elfogadtuk már. Csak 
ezzel együtt és csak ezek után. 
Kibuvó? Ha Iván személyével nézem, igen. Ha Aljosáéval, nem. Hit és hitetlenség szükségszer űen befejez-
hetetlen párbeszéde ez. Irtóztató törési pont, amelyet gyerekekés Isten ártatanul kiontott vére pecsételt meg. 
De ami talán épp azét vonzza magához a b űn drámájában verg ődő , elmerült lelkeket. Azokat, akikben kü-
lönben csak a lázadás születne meg maguk, a világ, mások és Isten ellen, de így, e titokzatos botrány láttán 
térdre esnek, mint Dosztojevszkij vagy Karamazov Aljosa, amikor egyedül maradt Istenével. 

a 
valóságról 
Sokat beszélünk és írunk, lényegét mégse tudjuk megragadni. Sokan a valóságot hajlamosak összetévesz-
teni a tényekkel, holott a kett ő  nem ugyanaz. Hiszen egész emberi kultúránk legmélyebb er őfeszítése épp 
ebben rejlik: a puszta tényeket kívánja elvezérelni a realitás elíziumi mez ő ire. 
Ezt cselekedjük, amikor imádkozunk. Istennek fölmutatjuk úgy, ahogyan látjuk és birtokoljuk a világot, s vár-
juk, hogy e megemészthetetlen, sért ő , szegletes és ellentmondásos valamit lakható, gyengéd és harmonikus 
egésszé változtassa át —anélkül, hogy bármit hozzátenne vagy elvenne bel ő le. Az imádság ott kezd ődik, 
ahol a tények véget érnek. Ahogy a m űvész munkája is. Amikor Van Gogh megfest egy virágzó fát vagy 
bármi mást, vásznán és alkotó ihletében azt a paradicsomi állapotot kívánja visszahódítani, amikor a tények 
még makulátlan realitások voltak. Az „ ő  fái" attól szépek és valóságosak, mivel a paradicsom földjébe 
gyökereznek, s ágaikban a teremtés ereje nyilvánul meg. Az ember valóságszomját a kih ű lt tények sose elé-
gítik ki. A tény- a valóságnak küszöbe, megmerevült fölszíne csupán. A valóság, ami felé mi vágyakozunk, 
épp e fölszín mögé van befalazva. 
Az igazi misztikusok valójába hyperrealisták. Nem elszakadni kívántak a valóságtól, hanem ellenkez ő leg, 
visszatalálni annak forró magjába, centrumába. A puszta felszín szükségszer ű  hidegéből, megosztottságá-
ból, számkivetettségébő l a valóság oszthatatlan szívébe. 
Minden imádkozó ember az evangéliumi atyai ház ajtaján kopogtat. Mivel egyedül ennek ablakából nyílik ki-
látás arra, ami van, és úgy, ahogy az van. Elmélyült imájában az ember, ha csak egy pillanatra is, újra és újra 
jónak láthatja a teremtést, ahogy az Isten is jónak találta. S gyötrelmes életünknek, épp ez a keserves, már-
már sziszifuszi küzdelme a legfőbb reménysége is —, hogy egyszer a tényeken túl megérkezünk a teljes és 
végleges realitásba. 

egyén, 
nemzet, 
emberiség 
Idő  és tér, mennyiség és min őség, elvont és konkrét, test és szellem rendjében élünk. Minden egyén egy 
nemzet, egy faj és az emberiség tagja. Bármelyik kategória abszolutizálása eltévelyedést jelent és könnyen 
szerencsétlenséghez vezethet. Ezt az alapigazságot könny ű  belátni, de a különböző  érdekek miatt rendkívül 
nehéz betartani. Annál is inkább, mivel az önz ő  érdek a legleleményesebb az önzetlen érvek gyávásában. 
Vajon milyen „kulcsot" kínál a kreszténység számunkra, milyen eligazítással szolgál a dinamikusan egy-
másba fonódó földi érdekek és kategóriák szövevényében? Mit tanít az ember, a nemzet és az emberiség 
szerepérő l? 
Az egyén, bár része csak a nemzetnek és az emberiségnek, mégis a legmagasabb rend ű  egysége, hiszen 
egyedül ő  képes gondolkodásra és alkotó munkára. A különböző  kollektivitások ebben segítségére vannak 
ugyan, megtermékenyítik és ellen őrzik, de lényege szerint minden alkotás és a fölfedezés egyes emberek 
nevéhez fűződik. Ilyen értelemben az egyén az emberiség legkisebb, s egyben legnagyobb teremt ő  egy-
sége. 
A következő  vitathatatlanul új realitás a nemzeté. A család, s a különféle nagyobb közösségek lényegében 
még csak az egyének különböző  logikus és adott kombinációi. A nemzettel azonban valamiféle vadonatúj, 
s tegyük hozzá, kiszámíthatatlan realitás jelentkezik. Legszembet űnőbb jegyeként a nemzeti nyelvet, ezt az 
egyszeri és összetéveszthetetlen konkrétumot jelölhetnénk meg. A nemzeti nyelv kétségtelenül olyan jel- 
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ség közé ékelődik, meglepetésszer űen, szinte illogikusan, mint a konkrét valóság nem logikus, hanem sajá-
tos színtörése. 
A nemzet ily módon az ember sajátos szférájának a „helye", ahogy az emberiség az egyetemes szféráé. A 
konkrétum mindig sajátos és egyetemes. A konkrét ember sajátossága kollektív, társas fokon a nemzetben, 
egyetemessége az emberiségben tükröz ődik. E két nagy kollektivitás az egyén számára a sajátos és az 
egyetemes legfőbb iskolája, ahol szolgálnia kell és vizsgáznia. 
A sajátos szféra, vagyis, a nemzet, a konkrét emberi lét „esetlegességeinek" megszentel ődési helye. Kollek-
tív szinten tehát mindaz, ami emberi létünkben sajátosan egyszeri, a nemzetre tartozik. Viszont mindaz, ami 
egyetemes, az emberiségre. 
A hivő  keresztény minden gondját végs ő  eligazításul Isten színe elé terjeszti. Önzetlenségének biztosítékát 
egyedül tő le reméli, az ő  atyai útmutatásától várja. T őle, akiben a legtárgyilagosabban és a legintimebben él-
heti át emberi sorsának mindhárom aspektusát, nevezetesen mindazt, amit egyéni élete, nemzete és az 
emberiség szolgálata ró rá. Isten teremt ő  részvétele és fölülállása a hiv

ő 
 számára ilyen értelemben a „tárgyi-

lagosság megszentelését" kínálja. 

milyen 
is 
lesz 
az 
új 
színház? 
Ismét szép. Hosszú ideig a m űvészet legfőbb gondja volt, hogy a csúfot — mint a világ szervetlennek t ű nő , 
selejtes termékét — a riasztóval együtt beépítse a kozmosz egyetemesnek t űnő  harmóniájába. Utána —
megint egy hosszú korszakon keresztül —, mintha a csúfság kínálkozott volna igazabb és őszintébb alapnak. 
Így következett be a kukák évada. S most újra a szépség következne, mint legf őbb rendezőelv? 
Azt hiszem, igen. De ez a szépség megpróbáltabb lesz minden eddigi szépségideálnál. Talán majd fölfedez-
zük személyesen és közösen —, hogy egy tökéletes arc nem kevésbé megrendít ő  az omló vakolatnál, egy-
szóval azt, hogy egy naplemente idillje mélyebb titok a koncentrációs táborok délutánján, mint egy összetört 
írógép féltett üveg alá helyezve. 

Világunkban nem a csúfság a rejtélyes, hanem újra és újra a szép. A tömegtáborok lakói a naplementébe 
kapaszkodtak. Ettő l jó Bob Wilson és csapnivaló a Living-színház. Mivel alapvetően más az éhez ő , aki ke-
nyérre vágyik, és a jóllakott, aki torkába dugja az ujját. 

Az új színház nem unalom el őtti, hanem unalmon túli kell, hogy legyen. A meghökkentés korszaka lejárt. 
Tériszonyból és bizonytalanságból született. Vagyis: legjobb esetben unalmas. Az új színház az unalmat is 
beépíti és meghaladja majd. Királyian, mint Bach vagy Leonardo. 
A mimikri-színház tévedés volt. Tisztító tévedés. Az új gesztusoknak interferálniok kell a „tartalommal". 
Ahogy a misék csendes mozgása képes egyedül fölidézni az egykori véres eseményt. Csillagmozgással, 
fáradhatatlanul. Interferáló stílusnak nevezném ezt az új „színészi" lehet őséget. 

De az új színház nemcsak centrumában van jelen, de közönségében is. Ezért egyszerre kell tökéletesnek 
lennie és a végsőkig esetlegesnek. A misztérium csak így adja meg magát: a centrum és a periféria feszült-
ségében. Miközben senki se tudhatja meg, hogy az istenség kinek is fedi föl magát. Annak, aki a mindenség 
mozgását közvetíti, vagy annak, aki önfeledten az orrát babrálja. 

ismét 
a 
színházról 
Volt idő , amikor a színházban elég volt valamit megjeleníteni, hogy az valóban jelen is legyen a néz ők szí-
vében, agyában és természetesen a „világot jelent ő  deszkákon". Jelenlét és megjelenítés még nem vált 
külön egymástól, s a „siker" szinte kizárólag a megjelenítésen múlott, annak szépségén, erején, igazságán 
és gazdagságán. 
Modern korunkban kezd ődött valamiféle nagyon nehezen meghatározható baj (metafizikai zavar, rövidzár- 182 



lat?), ami egyszeriben eltolta, megváltoztatta a színház egész problematikáját. A baj nyilván a világban, a 
szívekben kezd ődött, de meglep ő  élességgel kihatott a színház egész világára. Azóta a harc valójában nem 
a megjelenítésért, hanem a jelenlétért folyik. A kett őt természetesen lehetetlen éles vonallal elválasztani egy-
mástól. Mégis lényegében ez az a fölismerés — tudatosan vagy ösztönösen —, ami nélkül nincs modern 
színház, se modern színész. Látszatra minden a régi, valójában minden más. Mint ahogy semmi se változik 
és minden más lesz a súlytalanság állapotában. 
A „megjelenítés" nehézségét már Lessing is fölismerte. Mert mi is a „megjelenítés"? Tükörkép? S ha igen, 
rögvest kit űnik lehetetlensége. Mert a tükörképb ő l épp a valóság súlya, melege hiányzik. Ha viszont lehetsé-
ges volna a tökéletes tükrözés, ez többé nem megjelenítés volna, hanem skizofrén és értelmetlen megduplá-
zása a valóságnak. 
Nem, a színház olyan öntörvény ű  új valóság és jelenlét, mely épp függetlensége erejével képes a színhá-
zon kívüli életet is fölmutatni. Nem azonos a való világgal, de s ű rített terében és idejében képes a maga kü-
lön nyelvén és a maga külön jelenlétének er őterében életünk egy-egy töredékét is kivételes módon abszoluti-
zálni, mélyebb, id őtlenebb és titkosabb összefüggéseiben „üdvözíteni". 
A színház csak játék? És az élet csak valóság? Nem, mindkett ő  játék és valóság is — csak máshol és más-
képpen. Ha a színházat csak játéknak vagy csak megjelenítésnek tekintem, legf őbb erejétő l fosztom meg. 
Mert egy drámaíró nemcsak az életében, de m űvében, a színpadon is b űnbe eshet és megtérhet. Az új szín-
háznak ahhoz, hogy valóban megújulhasson, el kell felednie, nem azt, hogy játék, hanem azt, hogy fikció. 
Amikor a függöny fölmegy, itt és most, valóságosan megtörténik valami, semmivel se kevesebb súllyal, mint 
amikor az életünkben kétségbeesésbe kergetünk vagy megvigasztalunk valakit. Az egyetlen különbség az, 
hogy a színház „mesterséges" síkján a valóság másképp történik meg, mint egyebütt. 

szakrális 
színház? 
Ha fő  vonalában kellene beszélnem a mai színház Achillessarkáról, habozás nélkül a „jelenlét-problematiká-
ját" választanám. Hosszabb-rövidebb id ő  óta ugyanis úgy érezzük, legalábbis a hagyományos drámáról, 
hogy valamiképpen csalárd módon van csak jelen a színpadon. Mintha a cselekmény, a színészék és a dísz-
letek nem lennének azonosak önmagukkal, de azzal a valósággal sem, amire a színpadon túlra utalnak. 
A két realitás, a színpad és a valóság realitása között: a dráma cselekménye mintha megsemmisülne, való-
jában sehol se volna jelen egészen. Olyan, mint egy állítmány nélküli mondat; egyedül árnyalásokra, „jellem-
zésre képes"; mintha egyedül a jelz ők végtelen lapályát lakná, s hiányzana bel ő le az állítmány, az ige 
vertikálisa, mely a jelenlét erejével odaszegezné a drámát a színpadra. A hagyományos dráma jelz ő inek ho-
rizontálisához ezért hamis módon lopni kényszerül a jétéktere megteremtésére elengedhetetlen vertikálisat. 
De ezt a csalást lépten-nyomon érezzük, s elég a legkisebb zavar, hogy eltörje a színpadi jelenlét mestersé-
ges varázsát, ha idő rő l időre egyáltalán megszülethet még ez a végképp kiüresed ő  varázslat. 
A brechti színház megpróbálta e jelenlétvesztést megállítani legalább. Mégpedig a vereség, a halálos kór 
kendőzetlen és nyíltszíni bevallásával. Ugy gondolta, ha a díszletek mögött megmutatja az apparátust, az 
illúziókeltés mögött a huzalokat és a mesterkedést, e leleplezéssel visszaszerzi — ha negatív módon is —
a színpadi jelenlét nélkülözhetetlen csodáját. 
S még valamit tett. A hagyományos színpad a valóság mimikrijével utal a színpadon túli valóságra. A brechti 
színpad narrátorok közbeiktatásával megszemélyesítette a drámai cselekmények utalásait, ahogy valamikor 
a régi vallások próbálták emberáldozatokkal visszaszerezni ég és föld között a megszakadt kapcsolatot. 
Az abszurd színház még tovább ment. Háta mögött a fölégetett föld szigorú taktikáját alkalmazva, vagyis 
megtagadva minden önmagán túlmutató utalást, szuverénül kívánta birtokba venni a színpad jelenét. Az ál-
lítmány meredekére kívánt felköltözni, a „tiszta dráma", a „tiszta jelenlét", a „tiszta cselekmény" meredekére, 
mely tengelyével a jelen pillanatot pontosan a színpad középpontján szúrja át. Abszurd vállalkozás. Az ab-
szurd drámá, ha csakugyan megtörténhetne, vegytiszta állapotában nem lenne több egyetlen meredek állí-
tásnál, vagyis csak megtörténne — mindenfajta történés, mindenfajta jelz ő  nélkül. A játékteréhez szükséges 
teret azonban a hagyományos mimikri-drámához hasonlóan — az abszurd színház is lopni kényszerül, azzal 
a különbséggel, hogy nem állítmányait, hanem jelz ő it kénytelen szemfényveszt ő  módon visszaszerezni ah-
hoz, hogy játékát a „jelz ők lapályán" is kibonthassa. 
Az abszurd színház függetlenségi harca megvalósíthatatlan tehát, s ami megvalósult bel ő le, azt inkább ago-
nizáló színháznak nevezhetnénk. Ambiciója könyörtelenül világos fölismerésekb ő l született, de eleve képte-
len végkövetkeztetésekre szorította. Ami sikerülhetett, nem több és nem kevesebb mint az, hogy a színház 
agóniájából megteremtette az agonisztikus színház dramaturgiáját. 
Sikere és kudarca azonban egyként bizonyítja, hogy a színpadi jelenlét közvetlen módon megoldhatatlan, s 
hogy továbbra is egyedül az utalások természetén múlik. 
A színház eleve szakrális m űvészet, mivel csakis a transzcendens utalás képes annak is, ami a színpadon 
történik, s annak is, amire a színpad utal, megadni a jelenlét igazságát. (S őt, a transzcendens utalásban 
e kétféle valóság, kétféle jelenlét nemhogy kioltaná, de kölcsönösen feler ősíti egymást.) 
Ha azonban ez így igaz, akkor nyilvánvaló, hogy a dráma vagy még közelebbr ő l: a drámai jelenlét problé-
mája tulajdonképpen nem is annyira m űfaji kérdés? 
Igen is, meg nem is. Elképzelhet ő , hogy egy hivő  korban a legaprólékosabb mimikri-színház is képes a jelen- 
lét erejével hatni, bár épp a megjelenítés mimikri-formája bizonyítja, hogy nem hisz utalásainak erejében, 
csupán az utánzás látható és tapintható jegyeiben. Hiszen stílusának, utalásainak mimikri-rendszere is eleve 
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A valódi szakrális drámának sokkal mélyebb a bizalma megjelenít ő  erejében és önmaga jelenlétében. Innen 
gesztusainak hallatlan szabadsága, mely formailag szinte a megidézett valóság „ellenében dolgozik". Gon-
doljunk a szentmise egyedülálló drámájára, mely épp végtelen csendjével idézi meg az egyszeri véres 
áldozatot, a kölcsönös és tökéletes jelenlét jegyében. 
Ami az abszurd drámát a maga vegytiszta állapotában fenyegetné, hogy ugyanis csak megtörténne, a szak-
rális dráma számára a drame immobile, a mozdulatlan dráma csodálatos lehet őségét kínálja. Mozdulatlan-
ságot, nem bet ű  szerint, hanem valamiféle nagyon nehezen definiálható id őtlen formai szabadság értelmé-
ben. A szakrális utalás és jelenlét ereje ugyanis szinte szabad kezet ad a „cselekmény" számára, s az 
elveszíthetetlen „tartalom" akár „ellenmozgásban" is kifejezésre juthat, mivel nincs utánzásra kötelezve, s 
minden pillanata eleve az elveszíthetetlen teljességet birtokolja. Ilyen értelemben „mozdulatlan", vagyis tö-
kéletes, vagyis teljes. (Gondoljunk ismét a szentmisére, hol a liturgia végtelenül csendes, csillagokra emlé-
keztető  mozgása „jeleníti meg" a hajdani véres eseménysort.) 
Befejézésül tehát most talán csak ennyit: Egy új, szakrális színház megszületését egyszerre lehet egy bels ő  
és egy formai megújulástól várnunk, ami utóbbira leginkább talán valamiféle modern oratórikus megoldás 
lenne a legalkalmasabb. 

„oratórikus 
forma"? 
Szakrális színház? cím ű  cikkemmel kapcsolatosan többen fordultak hozzám —szóban és írásban — különféle 
kérdésekkel, melyek azonban lényegében ugyanazt firtatták: a jöv ő  színházáról szólva miként is gondoltam, 
hogy ezt leginkább „valamiféle oratórikus formában" tudom elképzelni? 
Természetesen e mondat nem akart egyéb lenni — mint azt fogalmazása is elárulja —, szerény sejtelemnél. 
Nem hiába írtam „valamifélé"-t, s oratórium helyett, hogy „oratórikus". Ahogyan elmefuttatásomnak se lehe-
tett célja bármi határozott jóslat — túl a jelen színházának egyfajta analízisén. 
Sejtésemnek azonban némi magja mégis van. Az oratórium: „Zenére írt, vallásos vagy profán tárgyú drámai 
kompozíció, beszélt énekkel, áriákkal, kórusokkal és zenekarral —megjelenít ő  előadás nélkül". (Larousse 
1968.) Nos, amikor „oratórikus" formát emlegettem, lényegében egy olyan hagyományos m űfajra kívántam 
utalni, ami rejtett módon mintha megfeleléseket mutatna a modern színház törekvéseivel. „Drámai kompo-
zíció, megjelenítő  előadás nélkül." Dráma, mely — a zene transzcendenciájára támaszkodva — kikerülte az 
utánzó, mimikri-színház veszélyét. Állva maradt. Mozdulatlan és példás kereteként annak a drámának, amit 
az eseményes színház egyre inkább befed és devalvál. Ilyen értelemben az oratórium nem el őadás, hanem 
meghívás a néz ő  számára, hogy ő  maga öltözzék be a dráma anyagtalanul fölidézett valóságába. Az orató-
rium előadói értelemben ugyanis nem dráma, inkább drámai keret csupán. Egyfajta lemondás, mozdulatlan-
ság, (ha úgy tetszik „antiszínház"), ami azonban lehet ővé teszi számára akár a legszéls őségesebb extázist. 
Extatikus keret, ami épp azzal nyeri el szabadságát, hogy — legalábbis formailag — nem kíván többet puszta 
keretnél, így nyújtva alkalmat zene, dráma és közönség zavartalan kommunikációjára. 
De mindez a megfontolás természetesen csak hozzávet őleges tapogatózás lehet akkor, amikor a jöv ő  
színházát latolgatjuk, s még akkor is csak tapogatózás, ha ez a színház napjainkban többé-kevésbé testet is 
öltött volna már, lévén a jelen világos ismerete semmivel se nehezebb a jöv ő  világos ismereténél. (...) 

És ilyen értelemben talán nem volt elhamarkodott, hogy (egy új szakrális színház lehet őségeit mérlegelve) 
az oratórikus jegyekben véltem fölfedezni azt a „közös nevez őt", ami felé manapság a különböz ő  drámai 
törekvések mutatnak. Messzebbr ő l Dürrenmatt és Peter Weiss (annak ellenére, hogy egyik darabját orató-
riumnak nevezte), közelebbrő l Becke tt . lonesco, s talán már-már a megoldás érvényével Grotowskiék wro-
clawi színháza. Ez utóbbi említése talán meglep ő , mivel Grotowski nem drámaíró, hanem rendez ő . De Gro-
towski oly alkotó módon rendez, ami munkáját a drámaírás rangjára emeli. 

Érdemes fölvázolnunk színhazának néhány f őbb vonását. Grotowski a játékra kiválasztott drámából több-
nyire csak a magot (a szinte filozófiai problémává egyszer űsített lényeget) őrzi meg, amit a színészek nem 
annyira ábrázolnak, mint inkább fölvetnek és közvetítenek. Az „el őadás" se előadás, inkább „keret" és 
„meghívás", a közönség meghívása a drámára. A színészek számára ez a közvetít ő  szerep jelenti, szeren-
csés alkotói áttétellel, azt a mozdulatlanságot, amit már a hagyományos oratóriumban is jeleztem. Azt a moz-
dulatlánšágot, pontosabban fölmentést a mimikri-színház kötelez ő  és kétes ábráiolásának, s mindenképp 
kétes megidéző  formájának igája alól, mely elengedhetetlen egy újfajta színjátszás hitelének és szabad-
ságának a kivívásához. Színész és dráma újszer ű  (s egészen ősi) viszonyát jelenti ez, helyreállítását dráma 
és közönség zavartalan kapcsolatának. S mint azt már az „oratórikus formánál" is láthattuk, e mozdulatlan-
ság épp nem tartózkodást követel, hanem az átélés, a közvetítés maximumát igényli. Innét, hogy Grotowski 
egyszerre nevezheti eszköztelennek és extatikusnak színpadát, aminék valóban egyszerre jellemz ője az 
eszközök elvetése" és az effektusok végletes fölfokozása, a dráma mezítelen jelenléte, s a közönség 

drámai inkarnálódása a színészek kultikus segédletével. Grotowskiék minden el őadáson megkísérlik 
a tökéletes átélést, eljutást az extázisig, áttörést a tanszcendensbe. Aki látta őket, nem nyomhatja el 
magában a meglepett kérdést: vajon nem az új színház megszületésénél asszisztált-e? Mégpedig az új, 
szakrális színház megszületésénél? 
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új 
színház 
szil letett 
Robert  Wilson iowai társulata egy a számtalan amerikai amat ő r színjátszótársulat közül. Senki sem ismerte 
őket, amikor megérkeztek a Nancy Fesztiválra. A nyolcvanhét tagú együttes Wilson Regard du sourd 
(A süket pillantása) cím ű  darabját adta el ő . 
A véletlen, a természet és a kegyelem tékozló: a milliónyi kísérlet után Wilsonék színházáról nyugodt szívvel 
elmondható, hogy találtak, megtalálták a m űvészet „kulcsát", az alkimisták „receptjét", az aranyat —úgy, 
pontosan úgy, ahogy Shakespeare, Homérosz, vagy Johann Sebastian Bach megtalálta hajdanán. 
Persze, nehéz beszámolni valamir ő l, amit az olvasó nem látott. S még nehezebb beszámolni akkor, amikor 
a lelkesedés elveszi az ember hangját, s szinte lehetetlenné tesz mindenfajta árnyaló analízist. 

Először talán az elmélettel kezdeném. Két alapvet ő  kifogásom volt, mindig is a „modern" színház ellen. 
Az egyik, hogy lényegében nem oldotta meg a konvencionális színház jelenlét-problémáját, s a másik, hogy 
nem elég unalmas. 
Nem elég unalmas. Már gyerekkoromban észrevettem, hogy az igazi remekm űvek unalmasak. Persze: 
ahogyan a tenger vagy Bach zenéje. Valójában arról van szó, hogy az igazi m űnek nem mérhető  órával az 
ideje. Az igazi m űveknek még a földi id ővel mérhető  ideje is egy másik dimenzióba tartozik. Az igazi m űnek 
egyedül a min őség a tempója. Egy rossz darabot bárhogy „pergetek", kínosan állva marad. A modern 
színház Csehovval kezdődik — a min őség modern tempójára ő  talált rá először. A dilettáns rendez ők számára 
persze továbbra is a perg ő  színház lesz és marad az ideál. Az id őn áttetsző  minőség újfajta jelentkezésére, 
az „unalom varázslatára" ők süketek. Innét, hogy húsz-harminc esztendeje már rosszfelé fülelnek. Anélkül, 
hogy észrevették volna: legjobb esetben hoppmester lett bel ő lük. Működésük szóra sem érdemes. 
Ennyit az „unalomról" — bevezet őül. A másik súlyos probléma, ami gyökerében érintette, sújtotta az újkori 
színházat: jelenlétünk problémája. A kérdés igen bonyolult, s hely híján szinte a puszta diagnózisra szorít-
kozom. József Attila még csak a „világhiányról" panaszkodott, mi már „jelenléthiányról" panaszkodhatnánk. 
Hirtelenében túl sok absztrakció szakadt ránk, amit képzeletünk nem tudott idejekorán beépíteni, meg-
emészteni? Nem tudom. De ha csupán a modern m űvészet legmélyebb híradásait figyelem: egyébr ő l se 
szólnak, mint végzetes jelenlét-zavarunkról. Talán minden eddiginél kényelmesebben élünk —, de nem 
vagyunk jelen. 
Az „unalmas" színház érdekében napjainkig alig történt valami. Ellenkez őleg. A középszer talajvesztette 
színházának unalmát el űzendő : megszületett a hangos színház, a perg ő  előadások, az ötletek parádéja, 
a közönség cirkuszi manipulációja vagy —kimerülve és visszaesve — visszakozás a „szakma" terrorjába, 
magyarán, a szakmai dilettantizmusba. 
De térjünk vissza a jelenlétvesztésre. Hogyan is tükröz ődött e realitás a színpadon? Egy szép napon arra 
ébredtünk, hogy az idáig zavartalanul játszott m űvek a színpadon többé nincsenek jelen. Díszletben, 
mozgásban, kosztümben hiába volt többé a legtökéletesebb átélés, mimikri, egy rosszkor reccsent deszka, 
rosszkor meglebbent színfal hallgatóbbá és láthatóbbá vált a legsikerültebb jelenetnél. Mi több: a deszka-
reccsenés megtörtént, míg a darab valahogy nem történt meg és egyre kevésbé történt meg. A mimikri 
színház elvesztette jelenlétét. Valahol elveszett aközött, amit az életben „leutánzott", s aközött, amit 
a színpadon „megjelenített". Ezernyi kellékével és remekbe szabott h őseivel az olyan mondathoz vált 
hasonlatossá, aminek mindene van, f őneve, jelzője — csupán állítmánya nincsen, ami a „történést" az itt és 
most erejével a színpadra szögezze. Ami nélkül pedig nincs megrendülés, mivel hogy lényege szerint nem 
történik semmi sem. A legh űségesebb utánzat se pótolhatja ugyanis e történés egyszeri ütését, súlyát, 
erejét. 
Erre a mimikri színházra a legperdönt őbb válasz idáig kétségtelenül az abszurd színház volt, személy szerint 
S. Beckett válasza. Beckett mindent lesöpört a színr ő l, ami a mimikrinek akárcsak látszatát kelthette vólna. 
A problémát, ha nem is pascali mélységgel, de Pascalhoz méltó komolysággal és tisztánlátással vette célba. 
Az itt és most-ra összpontosította minden erejét — egy gondolkodó és egy öngyilkos koncentráltságával. 
Merénylőként tört be a színpadra. S kétségtelen, a színpad (a világ) elvesztett jelenlétét vissza is hódította, 
de úgy, mint egy kallódó, jelenlétét vesztett lélek szerzi vissza élete jelenlétsúlyát öngyilkossága pillana-
tában. 
A mimikri színház óriási lapályhoz (a jelz ők óriási lapályához) hasonlatos, aminek nincs függ ő legese (ponto-
sabban: nem történik meg, nincs igéje, állítmánya, ami a „bevégeztetett" erejével —örök érvénnyel — most 
és itt a „színpadra" szegezve). A másik póluson az abszurd színháznak az a hibája, hogy csak jelen van 
(mint egy öngyilkosság vagy egy merénylet). Pontosabban: amiként a mimikri színház „állítmányait", az 
abszurd színház úgy kényszerül „jelz ő it" összelopkodni. Az els ő  azért, hogy megtörténhessen, hogy jelen 
lehessen. Az utóbbi, hogy túl azon, hogy jelen van, valakikr ő l és valamikrő l így vagy úgy egyáltalán 
beszámolhasson. Az egyiknek nincs valódi horizontálisa, a másiknak nincs valóságos vertikálisa. 
Nos: Wilsonék színháza unalmas és jelen van. 
Unalmas. De úgy, mint a tenger vagy Csehov színházának tündökletes jövés-menése. Ahogy a nagy szer-
tartások. 
Csendes. Mint az égbolt, mint az álom. Királyian elkülönülve, és velejéig áthatva a „valóságot". 
Lassú. Ez különben egyetlen elcsíphet ő  trükkjük — igazában „ellentrükkjük". A szokottnál háromszorta-négy-
szerte lassabban mozognak. Amit érzékelünk, mégse mozgásuk lassúsága, hanem a közeg s ű rűsége, 
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módon — s ez persze már m űvészetük csodája —, vontatottságuk egyedül megjelenési terüket hevíti, s ű ríti, 
mágnesozza. Mozgásukból úgy — más dimenziót táplálva, értelmezve — nyomtalanul elt űnik minden 
lassúság, s ezzel együtt az id ő  is, és megmarad a „tiszta jelentés". S mi ez? Tisztán mozgásukra sz űkítve: 
lassúságuknak semmi köze a pantomim artikulációihoz vagy a szertartások ünnepélyességéhez. Nem, 
föntebb elemzett „módszerükkel" a legegyszer űbb, legesendőbb, leginkább hulladékszámba men ő  emberi 
(és állati) mozdulatokat sikerült a jelentés fókuszába „visszacsempészniök". 
Jelen van. Döbbenetes és szinte hihetetlen, de ez a színház ismét teljes érvénnyel jelen van. Jelen van, 
s valószínű leg azért, mert egyrészt lemondott mindenfajta hangoskodásról, ötletr ől, a közönség mindenféle 
manipulációjáról, és másrészt a probléma direkt, már-már filozofikus, entellektüel megoldásáról. 
Tiszta költészet. Ez a legnagyobb ereje. Mivelhogy más színház nem is létezik és soha nem is létezett. Csak 
a költészet képes ugyanis ritka pillanatban integrálni az örökös széthullásban lev ő  világot, egyetlen forró 
és testvéri egységben fölmutatni meghasonlottságunkat. Mikor az evangéliumban el őször olvastam, hogy 
„boldogok, akik sírnak", még nem tudtam, mi az, ami szíven ütött. Amikor Shakespeare vagy Dosztojevszkij 
„világa" először megérintett, még nem tudtam, mit is szemlélek. Egy olyan szentségtakarót, amiben a bárány 
és a hóhér, az éjszaka és a nappal együtt van jelen, anélkül, hogy akár egyik, akár másik jelentését 
vesztette volna. Ellenkez ő leg, s épp ez a költészet „csodája", egyetlen csodája, olyan integráció, olyan teljes 
és tökéletes egység, amiben a részek és részletek jelentése minden eddiginél er őteljesebb. 

A költészet és egyedül a költészet tette lehet ővé Wilsonék számára, hogy jelen lehessenek ismét a színpa-
don, s játszotta kezükre a fejedelmi ötletet —amit ől minden „színházi ember" eleve elriadt volna —, a lassú 
mozgás kétél ű  fegyverét. 
De akinek van, annak adatik. A Regard du sourd (A süket pillantása) el őadása, túl azon, hogy elvágta a gor-
diusi csomót — még szép is, sőt gyönyörű , ahogyan a modern m űvészet már legfeljebb csak idéz őjelben 
mert olykor-olykor szép lenni. És még valami: fölülmúlta a mozi mágiáját. Jelenlétvesztésünkben ugyanis 
a film „képletes konkrétságával sokkal inkább kicsúszott ellen őrzésünk ideges számonkérése alól, mint 
a színház. Arról nem is beszélek, hogy a film szül őja technikai találmány, tehát olyasvalami, aminek jelen-
létét hajlamosak vagyunk a mi személyes emberi realitásunknál is vitathatatlanabb valamiként elfogadni. 
Nos: Wilsonéknak ez a trónfosztás is sikerült. A vetített kép helyett ismét a konkrét ember áll közléseik 
centrumában. S bizony: ez a nehézkedési súllyal megvert és konkrét jelenléttel megáldott (és megvert) 
ember ismét magához ragadta a nap mágiát, a lét szertartását, ami úgy látszott, hogy a színház már-már 
örökre elveszít. 

van 
gogh 
kiál I ítás 
párizsban 
A Concorde tőszomszédságában három hatalmas teremben látható a halhatatlan fest ő  mintegy kétszáz 
remeke. Lenyűgöző  kiállítás. ISŐ  igazi meglepetésünk, hogy a tulajdonképpeni remekeit Van Gogh szinte 
kivétel nélkül életének utolsó három esztendejében festette. Valahogy úgy, mint a magyar költészetben 
József Attila írta utolsó éveiben váratlan és kiszámíthatatlan magasságú verseit, amib ől nyilvánvaló, hogy 
a lángelmének talán inkább szüksége van a kegyelemszer ű  „megvilágosodásra", mint a mesterségében 
biztosan tájékozódó középszernek. Nem mintha Van Gogh nem tett volna meg mindent a mesterségbeli 
tudás elsajátítására. Ellenkez ő leg — s ezért kit űnő  a kiállítás, mivel bőségesen bemutatja a kezd ő  Van Gogh 
munkáit is —, Van Gogh láthatóan jó diákja, odaadó tanulója volt az „alkotás iskolájának". De mint lángész, 
mindazt, amit tanult, igyekezett elfelejteni is. 
Teremtő  paradoxon: a m űvészet úgy teljesíti be a világot, hogy el ő lről kezdi, úgy tanulja, hogy elfelejti. 
A művész öregnek születik és gyermekként hal meg — vallotta Kassák. S csakugyan, a teremtés vissza-
vezérlése a paradicsomba, ez a titokzatos antievoluciós folyamat, mely az omegát mindig a visszaszerzett 
alfában ragyogtatja fel, képes egyedül üdvözíteni: gyönyör űen példázza a m űvészet és tudomány különútját, 
s azt is, hogy az idő  folyama mennyire relatív, ha egyszer valódi értékekr ől van szó. 

A másik „meglepetésemet" klasszikusnak is nevezhetném. Azért klasszikusnak, mivel a kiállítástól ismét 
megkaptam ugyanazt a megrendülést, amit Van Gogh képeinek els ő  látásakor éreztem. S ez talán a legtöbb, 
amit m űvész halandó látogatóinak adhat. Azt a bizonyos állócsillag biztonságot, mely keresztülvilágít minden 
koron, minden divaton, hangulaton, történelmi fordulón és változáson, mint bizonyos kemény sugarak hatol-
nak át a legszilárdabb ólomlemezen. Simone Weil azt írta, hogy remekm ű  az a festmény, ami egy halálra 
ítéltet se zavarna cellájában. De talán ennél is szebb meghatározását adta a valódi alkotásnak egy nagybe-
teg francia költő . A remekm ű  szinte megtanít vágyakozni azután, ami a mienk. S mi is lenne egyéb a kegye-
lem isteni csodája? 
Viszont amennyire igaz és egyszer ű  a formula, oly nehéz a megvalósítása. Van Gogh azzal ajándékoz meg 
bennünket, ami a miénk. Egy faággal, egy cip ővel, egy ablak elé állított székkel. Az azonosság kifogyhatat-
lan forrásával, kegyelmével, zavartalan tisztaságával. 
Senki így a modern festészetben nem imádkozott, mint ő . Művészete azonban nem tematikusan, hanem 186 
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mindenestő l vallásos. Ahogy az imádkozó ember számára minden, kivétel nélkül minden imádság, válogatás 
nélkül, ha egyszer valóban imádkozik. 
Hogy elméje közben elborult? Hogy e napként sugárzó m űveket egy „beteg" festette? Mit számít? A láng-
elme épp azt példázza, mennyire relatív minden emberi ítélet, meg ha oly meghatározó és perdönt ő  tények 
vannak is birtokában. Létünk valódi tö гténete megközelíthetetlen és egyedül Istené. A lángész erre bizony-
ság. Bűnei, bajai ellenére van ereje hírt adni az ember végs ő  töénetérő l, kivonatokat közölni abból a könyv-
bő l, amit mi magunk írunk ugyan Isten kezének vezetésével, de amit mégse ismerünk — még magunk se. 

egyszerre 
szólnak valamennyi 
nyelven* 
Kondor Bélának a sorrendben negyedik kiállítását nyitom meg. A mostanit, betegségem miatt, rendhagyó 
módon, sajnos csak levélben. 
Az elmúlt tíz-tizenöt esztend ő  során Kondor m űvészetének értékelése, itthon és külföldön, valamennyiünk 
számára ismeretes. Szükségtelen volna hát „elhelyeznem" őt bármiféle é гtékskálán. Ehelyett inkább képei-
nek egy-két olyan szembeszök ő  „jelzéseiről" beszélnék, ami mai kiállítását aktuállissá és feledhetetlenné 
teszi. Számomra, s talán az önök számára is. 
Ami „vallomásainak" jelen pillanatában megragad: az min őségi erejének tisztán festőileg már-már elcsíp-
hetetlen jelenléte. Ez lehetne pejoratív: Kondor festészete azonban valami módon a tisztán fest ő in belül 
lép túl önmagán. Fra Angelicónak éppúgy rokona, mint Dosztojevszkijnek. Fest ő i és irodalmi, és nem fest ő i 
és nem irodalmi egyszerre. 
A tragikusan és kathartikusan paradox „nagyok" közé tartozik. Vonalai éterien tiszták, foltjai véraláfutásosan 
brutálisak. S a kettő  együtt nem ellentmondásos, hanem egység, méghozzá minden várakozásunkat 
fölülmuló evidenciával. „Boldogok, akik sírnak'; idézhetném. De épp így Bunuel híres mondását is: „Hála 
Istennek, továbbra is atheista vagyok. 
A megfogalmazhatóság és az elhallgatás határvidékér ő l valók már ezek a mostani Kondor-képek. Szenve-
délyes szkepszis szülte őket: árad bel ő lük a minőség és tökéletesen hiányzik bármi „recept". Hol játékosak, 
hol komolyak, hol szárnyalóak, hol k őnél tehetetlenebbek, de valójában egyszerre szólnak valamennyi 
nyelven hozzánk. Ennél a fest őnél az alkonyatok érett békéje csakugyan összefér a hajnalok ítélkez ő  
nyitásával, a küszköd ő  kifáradás a csírák mozdulatlan erejével. 
Drága barátom, bocsáss meg, hogy most, negyedszer is csak szaporítottam aszót és ismét „félrefogtam". 
' Elhangzott Kondor Béla Múcsarnokbeli kiállításának megnyitójaként. 

országh 
lili 
búcsúztatója* 
Drága Lili, édes Barátom, ne haragudj, ha rögtönzött mondatokban búcsúztatlak. Az els ő , amit mint 
művészről mondani szeretnék, az képeid szakadatlan véglegessége volt. El őször ezzel Baudelaire-nél 
találkoztam. Ma is titok, mitő l volt minden sora oly végleges fülemnek, mint a koporsóra hulló rögöké. Azt 
hiszem azét, mert m űvész létére a nagy gondolkodók sorába tartozott, akik különben nem véletlenül voltak 
remekírók is: Platón, Pascal, Kierkegaard. 
Minden nagy festő  nagy gondolkodó is, csupán nem törekszik tézisekre és definíciókra. Valamit nagyon tud, 
nagyon megél és világosan ki is mond, anélkül, hogy kimondaná. Bach és Dosztojevszkij egyebet sem tesz. 
Azaz mégis: gondolatát mondatról mondatra aláveti az anyag ellenpróbájának, egy kézm űves alázatával. In-
nét, hogy amikor a leganyagibb, voltaképpen a legszellemibb. Ebben, a bachi éhelemben voltál te is: gondol-
kodó és kézm űves. 
A másik, amirő l beszélni szeretnék, a szépség radikális megértése és megközelítése volt. Sokszor idézem, 
mert nem ismerek nálánál pontosabbat. Tökélyében önismétl ő , mint egy gregorián-dallam. Simone Weil íja: 
„ A szépség labirintus. Sokan elindulnak benne, de feleúton elfáradnak. Csak keveseknek van erejük bejutni 
a labirintus közepébe. Ott Isten várja, fölfalja és kiokádja őket. Akkor — e választott kevesek —kijönnek a labi-
rintusból, megállnak a labirintus bejáratában, s az arra jövőket szelíden befelé tessékelik. " Te már ott állsz 
ebben a bizonyos rettenetes és egyedül érdemes útveszt ő  bejáratában, szelíden befelé invitálva az arra 
jövőket. 
És befejezésül még valamit. Hajlamosak vagyunk, óhatatlanul hajlamosak a kikerekítésre: életet és halált or-
ganikus egészként látni. De ez nincs így. Lánglelk ű  következetességed úgy ért véget, mint egy baleset. 
Téged elidegenedett sejtjeid temettek be, mint valamikor Mozartot a tömegsír homokja. Rombad ő lt sejtjeid 
alatt bár úgy őriznénk meg téged is, mint a példátlan muzsikus emlékét a jeltelenség homokgödrében. 
Drága Lili, tudtuk, hogy ki vagy, de talán nem eléggé. Mit számít? Ez a mi veszteségünk volt, és nem a tiéd. 
Méltó hát, hogy vesztesek módjára búcsúzzunk t ő led. Szeretetünk és megrendülésünk persze most mást je-
lent, mint jelentett volna életedben. Többet jelent. Így búcsúztatunk, így ölelünk át. Missziód valójában most 
kezdődik. Gabriel Marcel vigasztaló ítélete szerint: „Az élők elviselhetetlenek lennének halottak nélkül." 
Halálod — ha lehet — egy még nagyobb föladatot ró rád. Segíts élni bennünket, ha másként nem, kezed 
halálon túli, utánozhatatlanul, egyedül a holtaknak kijáró szelíd útmutatásával: hogy lépjünk be és járjuk 
végig mi is azt a bizonyos labirintust, amit te megjártál, hogy egyszer mi is hasonlóak lehessünk tehozzád. 
Ámen. 

Elhangzott október 9-én, Országh Lili temetésén. 



sziveri 
jános 

egy 
lírikus 
esszéihez 

„ A szépség labirintus. Sokan elindulnak benne, de 
feleúton elfáradnak. Csak keveseknek van erejük 
bejutni a labirintus közepébe. Ott Isten várja, fölfalja 
és kiokádja őket. Akkor — a választott kevesek — ki-
jönnek a labirintusból, megállnak a labirintus bejára-
tában, s az arra jövőket szelíden befelé tessékelik. " 
-idézi századunk két évvel ezel őtt elhunyt nagy ma-
gyar költője, Pilinszky János a kedvenc gondolkodó-
nőt, Simone Weilt. 

A szépség labirintusába való „els ő" bemerészkedé-
seimet még a Nagyvárosi ikonok ihlették. Mesterem-
nek akartam szerz őjüket, s maradt tán még most is 
az. Úgy, ahogyan ő  tanult József Attilától, s fejlesz-
tette tovább sajátosan annak költészetét, szerettem 
volna tanulni én őtő le, és J. A.-tól — s lehet tanultam 
is —, s szándékoztam-szándékozom továbblépni ve-
lük-nélkülük, meghaladni — jóértelemben véve —
mindkettejüket. 

Feszes sorai, képeinek „csillagmozdulatlansága", a 
már-már elnémulásig fokozott tömörség, a jéghideg, 
a sű rítettség... Pilinszky tanított meg a csöndet ér-
teni, s megérteni! 

Amikor róla írok, őt kéne idéznem; ha költészetét, 
esszéírói vagy színm ű írói tevékenységét — bár nála 
költészet egyik is, másik is —óhajtanám megragadni, 
szintén csupán reá hagyatkozhatnám..Pilinszky Já-
nost egyedül Pilinszky János adhatja nekünk teljes-
ségben és legh űebben vissza, immáron sajnos: csak 
művei által. 

Ámbár az először kézbe vett Pilinszky-kötet már tar-
talmazott esszéket is, és több szétszórtan megje-
lentetett rövidebb prózai szövegével találkoztam 
már, az igazi nagy eseményt mégiscsak a Beszél-
getések Sheryll Suttonna /jelentették; s noha idegen-
kedtem — mint ahogyan most is — a párbeszédes for-
máktól, mégsem gátolhatott meg abban, hogy a 
százegynéhány oldalas „regény" egyik legnagyobb 
esszéélményemmé legyen. 

Amikor, mintegy másfél éve költőbarátomnál voltam 
!átogatóban és ő  néhány egészen korai — számomra 
eladdig ismeretlen — Pilinszky-esszét mutatott, már 
tudtam, meg fogunk jelentetni egy válogatást az Új 
Symposionban költőnk szórványosan közölgetett 
esszéiből. S most, amikor az előttem heverő  kigépelt 
szövegekhez írom keresetlen soraimat: olyan távoli-
nak tűnik Pilinszky János Összegyűjtött esszéinek 
kötete, mely élni segíthetne bennünket — Országh 
Lilit búcsúztató szavait parafrazálom — ha másként 
nem, mint kezének halálon túli, utánozhatatlan, 
egyedül a holtaknak kijáró szelíd útmutatásával: 
hogy lépjünk be és járjuk végig mi is azt a bizonyos 
labirintust, amit $megjárt, hogy egyszer hasonlóak 
lehessünk őhozzá. 

ui. 

Jóval írásom nyomdába kerülése után vehettem 
örömmel a hírt, hogy Szög és olaj címmel — a sok év 
után ismét beindított Vigília-könyvek sorozatban —
megjelent Pilinszky János prózai írásainak egy le-
hetséges gyűjteménye. 

sz. j. 
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leszek 
kolakovszki 

értelmiségiek 
az értelem 
ellen* 

89 	̀ Daedalus (summer, 1972), 1-15. 

Világunk szellemi és technológiai kultúrájának egé-
sze az Esz egyetemes voltában való hiten alapszik a 
szó mindkét értelmében. Az Ész egyetemes volta je-
lentheti elsősorban azt, hogy a kettőségen alapuló lo-
gika ugyanazon szabályai és az empirikus ellen ő r-
zés ugyanazon szabályai alkalmazhatók mindazokra 
a kérdésekre, amelyek az emberi szellem terén fel-
merülnek. Másodsorban jelentheti azt is, hogy a 
megismerés értékét teljes egészében az ezen sza-
bályok helyes alkalmazása határozza meg, függetle-
nül ennek etnikai, társadalmi, vallási vagy lélektani 
eredetétő l, s hogy minden emberi lény elvben alkal-
mas arra, hogy ezekkel összhangban gondolkodjon. 
Ez azt jelenti, hogy mindazon kérdések esetében, 
ahol az ész használata lehetséges, ugyanúgy lehet-
séges a kommunikáció, a vita és a dialógus is. 

Az Ész egyetemességébe vetett hit mindkét értelme-
zése évszázadok folyamán alakult ki lassan és nem 
minden nehézség nélkül. Teljes kifejezését a tizen-
hetedik század fejlett polgári kultúrájában találjuk 
meg. Ellenben meg kell jegyeznünk, hogy az Esz 
egyetemességében való hit els ő  formája nem követ-
kezik a másodikból; azaz anélkül, hogy ellentmon-
dásba kerülnénk, elfogadhatjuk e hit második, s el-
utasíthatjuk első  formáját. Az Esz egyetemességének 
bírálata id őnként az első , időnként pedig a második 
változat ellen irányul, a támadások pedig szándékaik 
és eredményeik tekintetében annyira különböznek, 
hogy alig hihető  ezeknek valamilyen közös történel-
mi jelentőséget tulajdoníthatnánk. 

Az Ész egyetemességének bírálata els ősorban, 
azaz a pozitív gondolkodás szabályainak egyetemes 
alkalmazhatóságára irányuló bírálat a vallásnak a ra-
cionalista és szkeptikus gyanútól való védelmével 
állt kapcsolatban. Társadalmi értelme azonban távol-
ról sem mindig ugyanaz. Az ész bírálata egy ideoló-
giai igényű  establishment védelmi eszköze lehet: 
amelynek a racionalista szkepticizmustól kell magát 
megóvnia. Az ész bírálata az elnyomott és képzetlen 
osztályok fegyvere is lehet, akiknek számára a racio-
nális vita eszközei hozzáférhetetlenek; a kiváltságos 
rétegek általi monopolizáltságuk révén ezek az osz-
tályok az intellektuális szigorúságot, a logikát s ma-
gát a m űveltséget is gyakran a sátán aljas eszközé-
nek tartják. Szellemi sivárságukat emiatt fölényük je-
leként a meglevő  társadalmi rendszerrel helyezik 
szembe. 

Minden establishment óvakodik a kritikától, ellenben 
e célból nincs mindegyiküknek szüksége anti-intel-
lektualista ideológiára. Az establishment minden 
egyes bírálata valamely Fneghatározott hagyomány 
bírálata, de mindez nem teszi kérdésessé az univer-
zalista racionalizmus hagyományát. A keresztény-
ség történetében az agresszív antiracionalizmus sok 
olyan példájára találunk, ahol ez hol az uralkodó gé-
pezet és ennek az értelmiségiek kritikájával szembe-
ni konzervatív ellenállása eszközeként, hol pedig a 
kizsákmányolt írástudatlan osztályok eszközeként 
nyilvánul meg, akik a képzett réteget és ennek a kul-
turális és intellektuális felépítményét támadják. A ke-
reszténység a világi és racionalista kultúra ellenében 
jelölte ki önmagát; a tudatlan nép mozgalmaként jött 
létre, amely saját tudatlanságát valamely isteni ere-
detű , magasabbrend ű  megvilágosodás jeleként ha- 
tározta meg. A kereszténység azonban ugyanakkor 
a zsidó partikularizmus ellenében mint egyetemes 
igényű  mozgalmat definiálta önmagát. A keresztény-
ségnek ez a Szent Pál levelében kifejezett els ő  idei- 



lógiai változata ugyanakkor heves támadást indított 
a pogány értelmiségi kultúra és az emberi faj alap-
vető  egységében való hit ellen — tehát egy olyan ál-
láspontot képviselt, amelynek a pogány kultúrával 
való kibékítés eszközeként kellett szolgálnia, s szol-
gált is eredményesen. A kereszténység története eb-
bő l a nézőpontból kétértelm ű : az el őző  kultúrához 
viszonyítva radikális diszkontinuitást jelent, de ugyan-
akkor nem adja fel az Istennek felajánlott emberi ter-
mészet egységébe vetett hitet sem, a hitet, amely az 
értelem mint egyetemes eszköz elfogadása el őtt nyit 
utat. Emiatt kezd ődött el korán a görög kultúra el-
fogadása, s emiatt alakult ki ellenséges viszony az 
értelemmel, különösen pedig a keresztény hagyo-
mány „plebejusi szárnyát" képvisel ő  írókkal szem-
ben, s tartott csaknem a kezdett ő l fogva mindazok-
nak az alkalmazkodási kísérleteivel szemben, akik 
a pogány kultúrában a természetfeletti forradalomra 
való természetes el őkészületet vélték felfedezni, s a 
keresztény eszméket a m űvelt és kiváltságos osztály 
szükségleteivel és szintjével igyekeztek összehan-
golni. 

E kétértelm űség — az emberi kultúra alapvet ő  disz-
kontinuitásában való hit, amely Krisztus feltámadá-
sával csodálatos módon megszakadt, s az emberi 
természet eredend ő  jóságában való hittel egyesült, 
amely a pogány kultúra részleges elfogadását foglal-
ja magában — mély gyökereket eresztett a keresz-
ténységben. Egész történelme ezt igazolja. Amint az 
új urbánus elit megjelenik, elkerülhetetlenül bekö-
vetkezik az értelmiségiek emancipációja. A keresz-
tény establishment kezdetben védi a világ bölcses-
ség feletti anti-intellektuális fölényét, a kés őbbiek 
folyamán azonban ezt a bölcsességet nagyfokú hoz-
záértéssel fogadja el és alakítja önnön eszközévé. 
A tizenegyedik században a dialektikusok és anti-
dialektikusok közötti vita során egy olyan helyzetre fi-
gyelhetünk fel, amely talán soha nem fog ilyen félre-
érthetetlenül megismétl ődni. Pietro Damiano egyik 
kis értekezésében — a De perfectione monarchorum-
ban — azt írja, hogy a világi tanokkal foglalkozó szer-
zetesek azokhoz az emberekhez hasonlítanak, akik 
a tisztességes asszonytól az örömlányhoz szöknek. 
A De sancta simplicitate scientiae inflanti anteponen-
da című  értekezésében azt írja, hogy a sátán volt az 
első  nyelvtantanár, mert el ődeinket megtanította 
többes számban ragozni az Isten szót (eritis sicut 
Dei). Ez rendkívül leleményes megsejtés volt. Négy 
évszázaddal. kés őbb, a tizenötödik század végét ő l 
a tizenhetedik század végéig a nyelvtudósok a 
Biblián végzett filológiai elemzéseik révén a hagyo-
mány ellen irányuló kritikai támadások el őfutárai kö-
zött voltak. Az Antonio de Lebricht ő l és Erasmustól 
Spinozáig és Richard Simonig tartó id őszak a ke-
reszténység ideológiai kikezdésének szempontjá-
ból a legjelentősebbek közé sorolható, függetlenül 
attól, hogy milyen indítékok késztették azokat, akik 
írtak, s hogy mit írtak err ő l. 

A nyílt anti-intellektualizmus, amely a hagyományt 
a racionális bírálattól védi, jelent ős mértékben alább-
hagyott, mivel a kereszténységnek a maga módján 
sikerült felszívnia az antik filozófiai örökséget, bele-
értve a logikai képességet is, amelyet saját eszkö-
zévé alakított. Attól az id őszaktól kezdve, amikor 
a tomista elv, mely szerint a vallás igazsága supra 
non contra rationem, győzelmét kivívta, s a logika 
hatalma az ortodoxia és kritikusainak szolgálatába 
állott, a militáns irracionalizmus gyakrabban képezte 

a plebejusi mozgalmak fegyverét, amelyek a hitetlen 
elmét mint a társadalmi el őjogok szövetségesét tá-
madták. Abban a helyzetben, amikor a m űveltség 
kiváltságot jelentett, a racionális filozófia és a teoló-
gia pedig e kiváltság ideológiai védelmét szolgálta, 
természetesnek t űnt, hogy az elnyomott osztályok 
újító és forradalmi mozgalmai az értelem elleni táma-
dások alakját öltötték. Az értelmiségiek, akik ezt az 
anti-intellektualizmust kifejezésre juttatták, általában 
nem az Észt állították szembe a Nem-ésszel, hanem 
a korcs emberi észt az újjászületettek él ő  hitével. Sa-
vonarola meg volt győződve róla, hogy minden idős 
parasztasszony többet tud Platónnál és Arisztote-
lésznél, mert tudja azt, ami a leglényegesebb s a po-
gány bölcsesség számára hozzáférhetetlen — ismeri 
a Megmentőt. Luther arról ír, hogy bárki, aki az em-
beri logikát a Szentháromságra alkalmazza, nem fog 
többé hinni benne. Peter Gonesius, a korai lengyel 
antitrinitarizmus egyik ideológusa mondta, hogy az 
az ember, aki dialektikával foglalkozik, semmivel 
sem jobb a tatárnál. 

A Reformációnak az Ész értékére irányuló támadá-
sai a legtöbb esetben korlátozottak voltak; nem álta-
lában az intellektuális tevékenységr ő l volt szó, ha-
nem a vallás racionális eszközökkel való igazolásá-
nak skolasztikus módszerérő l, azaz az ész vallásos 
kérdésekben való felhasználásáról. Az értelem kriti-
kája, mely értelem az isteni titkokat igyekszik feltárni, 
s úgy véli, hogy a vallás igazságát valóban meg tudja 
érteni és indokolni, a reformáció emberi természetre 
és az emberi természet hatalmára irányuló alapvet ő  
gyanakvásának következménye volt. E bírálat a de-
mokratikus Egyház eszméjével állt kapcsolatban, az 
Egyházéval, amely megszabadult a m űvelt papság 
és a tudatlan hiv ők tömegének a megkülönbözteté-
sétő l, akiknek ahhoz, hogy Istennel érintkezzenek, 
emberi közvetít őre van szükségük; vallás dolgában 
minden ember egyaránt tudatlan vagy — ami ugyan-
ezt jelenti — egyaránt alkalmas. A skolasztikus érte-
lemben bízni annyit jelent, mint ösztönözi az emberi 
büszkeséget. Emiatt a bizalom e formája a hiv őt 
nemcsak hogy nem támogatja hitében: tulajdonkép-
pen meghamisítja. A közönséges ember teológusok 
árnyalt megkülönböztetéseivel szemben közömbös, 
s az érvek és ellenérvek növekvő  hányadával szem-
ben érzéketlen hite jobban ellenáll a megpróbáltatá-
soknak a skolasztikus értelemnél, amely az isteni 
szertartásokat nevetségessé teszi azzal,, hogy eze-
ket saját szillogizmusaival igyekszik alátámasztani. 
Az ész univerzális alkalmazhatóságának bírálata ter-
mészetesen nem csak a reformációra jellemz ő . A ke-
reszténység minden egyes változata (kivéve azokat 
a kései deista elméleteket, amelyek egyik ortodoxiá-
hoz sem tartoznak) feltételezte, hogy a vallásnak van 
legalább néhány olyan eleme, amely csak kinyilvá-
nítással ismerhető  fel. A filozófusoknak azonban ab-
ban a kérdésben, hogy a vallásban az ész számára 
mi lehet hozzáférhet ő , nagyban megoszlott a véle-
ménye — kezdve azoktól, akik, mint Anselmus is, azt 
hitték, hogy a vallásban csaknem minden racionális 
igazolást kaphat, azokig, akik e téren mindennem ű  
racionális indoklást elvetettek. A keresztény miszti-
kusok-panteisták, mint pl. Eckha rt  mester vagy a 
tiszta panteisták, mint amilyen Nicolaus Cusanus 
volt, tagadták az arisztotelészi logika véges világon 
kívül eső  részének minden értékét, s azt állították, 
hogy az isteni létezésrő l való gondolkodás nem felel 
meg az ellentmondásosság elvének. A tizennegye-
dik század nominalistái minden olyan kezdeménye- 190 



zést elvetettek , amely arra irányult , hogy a vallást tu-
dássá alakítsa, s ezt tették követ ő ik, a tizenhatodik 
század reformációjának megalapítói is . Mindazok a 
későbbi erőfeszítések, amelyek a vallást a racionalis-
ta kritikától védték —Pascaltól Newman bíborosig a 
tudományos gondolkodás szabályainak egyetemes 
alkalmazhatóságára vonatkozó korlátozások külön-
böző  formáiban jutottak kifejezésre; az ezen irányt 
képviselő  filozófusok azt igyekeztek bebizonyítani, 
hogy az Esz minden olyan esetben, amikor a vallás 
területérő l való kérdésekben szeretne dönteni, átlépi 
teljes érvény ű  alkalmazhatóságának határait. 

Az ész bírálatának ezt a módját nem nevezhetjük va-
lódi értelemben anti-intellektualizmusnak. Ez nem az 
értelem, hanem a szcientizmus kritikája, azaz annak 
a hitnek a bírálata, mely szerint minden értelmes kér-
dés megoldható tudományos módszerekkel, s az 
ilyen megoldás a kérdés értelmes vóltát határozza 
meg, s mely szerint egyetlen olyan meggyőződést 
sem fejezhetünk ki, amely e feltételnek nem tesz ele-
get. Századunkban az ész univerzális jellegének ily 
módon értelmezett bírálata a filozófia állandó témá-
ját képezi, s a sajátosan vallásos gondolkodáson kí-
vül — az intuicionista filozófiában, az egész Lebens-
phiiosophieben és az egzisztenciális elmélkedésben 
(különösen Karl Jaspersnél és Gabriel Marcelnél) —
jelentkezik . Az a felfogás , mely szerint az analitikus 
értelem és a tudományos szigorúság az Istenr ő l, az 
emberi egzisztenciáról (az „egzisztencia" szó külön-
leges egzisztenciális értelmében), valamint a Létr ő l 
mint egészrő l való gondolkodásban, mely Lét túln ő  
az egyes létezések összességén, nem alkalmazha-
tó, nem az anti-intellektualista, hanem az antiszcien-
tista hagyományhoz tartozik. Ha ez nem így lenne, a 
kultúra történelmében minden olyan jelenséget, 
amely a pozitivista szcientizmussal nincs teljesen 
összhangban, az anti-intellektualizmushoz kellene 
sorolnunk. 

Az analitikus értelem egyetemes igény ű  bírálata ra-
cionális érveken alapulhat, s kezdetben ezeken is 
alapult. Különbséget kell tennünk az analitikus érte-
lem egyetemes törekvés ű  bírálata és az azon az el-
ven alapuló valódi anti-intellektuális kritika között, 
mely szerint azokban a kérdésekben, ahol racionális 
diszkusszió és vita lehetséges, a végs ő  döntés a tár-
sadalmi, etnikai, vallási vagy pszichológiai hovatarto-
zástól függ, s hogy a vita tárgyát nem a mindennapi 
értelemben vett igazság képezi, hanem az elvek ren-
deltetése, értéke vagy eredete. 
Más dolog azt állítani, hogy a létezés diszkurzív gon-
dolkodástól eltávolodó formáiról való elmélkedés ter-
mékeny és indokolt lehet, s egészen más dolog vé-
deni azt a tételt, mely szerint a leglényegesebb tár-
sadalmi, vallási vagy filozófiai kérdések esetében 
léteznek pontos és téves válaszok, amelyek nem ér-
veken, hanem eredeten és tevékenységen alapul-
nak, s hogy ez a fajta pontosság felvet ődhet mint 
magasabbrend ű  igazság, függetlenül attól, hogy az 
érvelés szokásos módozatai lehetségesek -e. Az Er-
telem egyetemességének bírálata els ődleges je-
lentésében nem szükségszer űen veszélyes a kul-
túrára nézve, mert a tudományos kutatás számára 
hozzáférhető  területeken nem teszi kérdésessé a 
dialógus lehetőségét, s nem tagadja az érvelés sza-
bályos módozatainak értékét sem. Az Értelem egye-
temességének bírálata másodlagos értelmében ve-
szélyes. Ez a második univerzalizmus azt feltételezi, 

191 	hogy minden ember ugyanannak a „racionális ter- 

mészetnek" a része — hogy az arisztotelészi-sko-
lasztikus nyelvvel éljünk — vagy — ha korszer űbb 
nyelven akarjuk magunkat kifejezni — hogy a gondol-
kodás alapvető  felépítése az emberi faj jellemvoná-
sa (nyitottan hagyva az ezen azonosság eredetének 
kérdését), s hogy ezek szerint jogunkban áll hinni az 
ember szellemi kultúrájának folyamatosságában és 
egyetemességében, mely kultúra a megértést lehe-
tővé, a bírálat és tolerancia fogalmait pedig racionális-
sá teszi. Amikor az Értelem egyetemességének e 
módozatát vonják kétségbe, feltétlenül fanatizmus, 
türelmetlenség és a vita elutasítása lép fel. 

A kereszténység történetében az értelemre irányuló 
támadások e két formáját minden bizonnyal sokáig 
nem különböztették meg világosan. A reformáció 
időszakában a bírálat mindkét változata jelen volt, 
annyira összekuszáltan , hogy csak egy történész 
elemzése képes őket különválasztani. A reformáció 
gondolkodói tulajdonképpen gyakran nem csak azo-
kat a próbálkozásokat bírálták, amelyek a logikát és 
értelmet vallási kérdésekben igyekeztek alkalmazni, 
hanem magát a pogány kultúra egészét is. Éppen 
azért, mert pogány volt, tagadták intellektuális és 
morális víványait; ezek tehát pogány vagy „termé-
szetes" forrásból eredtek s nem voltak isteni ihletett-
ség űek. E kérdésben jelentősnek tartjuk az Erasmus 
és Luther közötti vitát. A pogányság erényeir ő l foly-
tatott vita — azaz arról, hogy a kereszténység el őtti 
világ morális értékei valódi értékek voltak-e annak 
ellenére, hogy forrásuk az emberi természetes erő -
ben rejlett (amint Erasmus is állította — egy szé-
les körű  vita részét képezte, amely a filozófiában a 
pogány filozófiai gondolat és logika értékére össz-
pontosult. Az e kérdésre vonatkozó nézetek jelent ő -
sen eltértek egymástól. A reformáció széls őséges 
szárnyát képez ők azt feltételezték, hogy a pogánynak 
egyszerűen mint pogánynak nem lehetett igaza, s 
hogy ezt az állítást nem kellett volna további kutatá-
sokkal támogatni, melyek ahhoz az állításhoz hason-
latosak, mely szerint a démon definíció szerint ha-
zug, s hogy ezek szerint akkor is hazudik, amikor 
igazat beszél. Leegyszer űsítve azt mondhatjuk, 
hogy az értelem korlátozott érvényességének elve —
különösen azok a szabályok, amelyek az analitikus 
értelem hatásköréb ő l a vallásos kérdéseket kire-
kesztik — a polgári kultúrából, a modern keresztény-
ségen belül n őtt ki, s hogy a kereszténység plebejusi 
változatai kezdetben valódi értelemben antiintellek-
tuális jelleg űek voltak, azaz elvetették a kultúra folya-
matosságát és mindazokat a kritériumokat —úgy az 
intellektuálisakat mint a morálisakat amelyek 
egyetemes érvényességre formálhattak volna jogot, 
s amelyek függetlenek lennének a pogányság és ke-
reszténység közötti ellentétektő l. Az arra vonatkozó 
kérdés, hogy az értelmiségi tevékenységnek vajon 
léteznek -e olyan kritériumai, amelyek egyetemesen 
érvényesek lennének minden társadalomra és min-
den tö гténelmi korszakra, korántsem elavult; ellen-
kező leg : századunkban mind nagyobb fontosságot 
nyer, Amikor Hugo Grotius, a keresztény polgári kul-
túra egyik legkitű nőbb szelleme azt írta, hogy létezik 
keresztény teológia, de keresztény sebészet, ke-
resztény mértan vagy keresztény politikai tudomány 
nem létezik, egy olyan kérdést fogalmazott meg, 
mely századunkban szinte ugyanebben a formában 
fog felmerülni. Ha azt állítjuk, hogy a „pogány — ke-
resztény" ellentét vagy a „zsidó —árja", a „burzsoá 
— proletár" vagy „fekete — fehér" ellentétek a kultúra 
egészére, különösen pedig annak intellektuális érté- 



kehe alkalmazhatók, ezzel az ember kulturális folya-
matosságának és az emberi faj egységének a kérdé-
se vetődik fel.  Az  a hit, mely szerint ezek és a ha-
sonló ellentétek mindenhol érvényesek (nem kell 
külön kihangsúlyoznunk, hogy ezek a kultúra egyes 
területein érvényesek), az emberiség számára a leg-
nagyobb veszélyek egyikét képezi. 

A proletár és a burzsoá kultúra, vagy pontosabban a 
kizsákmányolt osztályok és a kizsákmányolók kultú-
rája közötti különbség természetesen a szocializmus 
korai változataiban is jelen van. Felt ű nő  hasonlatos-
ságot fedezhetünk fel a tizenkilencedik század anar-
chista mozgalmában, különösen a Mihail Bakunyin-
nál és követőinél megnyilvánuló értelmi struktúra 
és a különböző  plebejusi keresztény mozgalmak ér-
telmi struktúrája között. Bákunyin azonban e kérdés-
ben nem egészen következetes. „Az élet lázadása a 
tudomány ellen" megfogalmazású elve, az egyete-
mek mint az elitizmus támaszpontjai ellen irányuló 
támadásai, a lumpenproletariátusba mint a forrada-
lom vezető  erejébe vetett hite azonban egy össze-
függő  egészet képez. Jan Wacfaw Machaiski lengyel 
anarchista (aki leginkább orosz nyelven írt) e tekin-
tetben még radikálisabb volt Bakunyinnál. Ő  azt 
állította, hogy a szocializmus marxista eszméje az 
értelmiség különleges érdekeinek terméke, mely ér-
telmiség arra törekszik, hogy teret hódítson a megle-
vő  kiváltságos osztálynak, s hogy meg őrizze az 
egyenlőtlenség és kizsákmányolás érintetlen rend-
szerét. Az egyenlőségre törekvő  társadalomnak ezért 
az értelmiség tőkéjének kisajátításával kell kezde-
nie, amely a tudásban nyilvánul meg. A kizárólag a 
kiváltságos kisebbség számára hozzáférhet ő  tudás 
az előjogokért vívott harc fegyverét képezné. A töb-
bi, kevésbé ismert anarchista írónál e gondolat még 
radikálisabb megfogalmazást kapott. Az értelmiségi-
ekkel és a tudománnyal szemben tanúsított ellensé-
gesség a tizenkilencedik század munkásmozgal-
mának más áramlataiban is jelen van, különösen 
pedig a proudhonistáknál jut kifejezésre. 
Georges Sorel volt az, aki a huszadik század elején 
legvilágosabban fogalmazta meg azokat a tiltakozá-
sokat, amelyeket a plebejusi mozgalom — a munkás-
osztály mozgalma — akart kifejezni az intellektualiz-
mus és racionalizmus hagyománya és az értelmiség 
mint olyan ellen. Ezeket az alábbi módon foglalhatjuk 
össze. 

Elsősorban, az intellektualizmus képtelen az utilitáris 
értékekért való rajongás fölé emelkedni; természetes 
módon szétzúzza a törzsi közösségvállalás hagyo-
mányát, el őnyben részesítve a termelés célszer ű  
és ésszerű  megszervezését. A legf őbb emberi érté-
kek: a h űség, a hősiesség, a közvetlen haszon iránti 
megvetés csak az irracionális törzsközösségekben 
jutnak teljesen kifejezésre. Az intellektualizmus a tár-
sadalmat szerz ődések elméletein keresztül szemléli, 
s az emberi méltóság és a spontán szolidaritás ép-
pen ezért nem kap helyet felfogásában. 

Másodsorban, az értelem a determinista elméletek 
természetes szövetségese. Arra törekszik, hogy a vi-
lágot olyan rendszerként fogja fel, amelynek fejl ődé-
sét alapvetően természetes törvények határozzák 
meg, s ezzel gyengíti az akarat erejébe és a valódi 
kreativitás lehetőségébe vetett hitet. 

Harmadszor, az intellektualizmus s maga az értelem 

is a forradalom eszméje elleni társadalmi reform ter-
mészetes szövetségese. A részleges változások és 
fokozatos reformok igazolhatók, el ő láthatók, tervez-
hetők és ésszerűen megszervezhetők, de egy glo-
bális forradalom apokalipszise nem kereshet fogód-
zót racionális elméletekben, s nem várhat el éssze-
rű  igazolást. Ennek mítoszra van szüksége, az 
egyetlen olyan erőre, amely a proletariátus harchoz 
nélkülözhetetlen energiáját mozgósítani képes. A 
proletariátus egyik legfontosabb feladatát az képezi, 
hogy ne vakuljon el a racionalista polgári kultúra el őtt 
— arra kell törekednie, hogy elkerülje a germánok 
sorsát, akik a leigázott rómaiaktól akartak tanulni, s 
ahelyett, hogy meghódították volna, megengedték 
maguknak, hogy kultúrájuk uralma alatt éljenek; el 
kell kerülnie a reformáció sorsát, amely hasonló mó-
don saját erejét semmisítette meg azzal, hogy elfo-
gadta a humanizmus értékeit. 

Negyedszer, az intellektualizmus értékei nemcsak 
hogy a kiváltságos osztályokhoz tartoznak, hanem 
a kiváltságosok szolgálatába is állítják őket, azoké-
ba, akik azt feltételezik, hogy a legf őbb emberi érté-
kek tulajdonképpen azok, amelyekben egyedül a ki-
váltságos elit vehet részt. Ezért az egyenetlenséget 
és elnyomást ajánlják mint a kultúra felvirágzásának 
szükségszerű  feltételét. 

Sorel támadásaiban van néhány olyan pontos meg-
látás, amelyeket nem kellene szem el ő l téveszte-
nünk. Nemcsak arról van szó, hogy azok az érték-
halmazok, amelyeket egymással szembeállított, a 
kultúra egész történelmének folyamán kölcsönösen 
ellentmondásosak voltak. Nem lehetünk biztosak 
abban, hogy ezek nem tartósan ellentmondásosak, s 
hogy létezhet egy olyan kultúra, amelyben teljes 
mértékben az intellektualizmusnak az a típusa ural-
kodna, amely ellen Sorel harcolt — egy olyan kultúra, 
amely minden tekintetben szcientista és utilitáris vol-
na. Vitathatatlan, hogy az intellektualizmus és az ér-
telem imádata a hagyomány értékébe vetett hit ter-
mészetes ellensége; az összefüggés szemmel lát-
ható, történelmileg indokolt és logikailag világos. De 
ugyanígy vitathatatlan az is, hogy alig tudjuk elképzel-
ni, hogy egyes, a társadalom szempontjából nél-
külözhetetlen alapvet ő  értékek hogyan tudnának va-
lóban fennmaradni a kultusz valamely formája nél-
kül, amely a hagyományt körülvenné. Bár a racionalis-
ta elmélet önmagában nem vonja szükségszer űen 
maga után a determinizmust, a közöttük lev ő  pszi-
chológiai és történelmi összefüggés szemmel látha-
tóan annyira erőteljes, hogy nem lenne szabad fi-
gyelmen kívül hagynunk. A'racionalista ideológiák 
nem vezethetők vissza az észr ő l mint az emberi faj 
különleges jellemzőjérő l való állításokra; ezeknek 
hallgatólagosan az a jellemvonásuk, hogy hisznek 
az értelem azon határtalan képességében, hogy a 
világot hatalmába kerítheti, abban, hogy lényegé-
ben minden a racionális értelmezés áldozatául esik. 
A racionalista ideológiáknak emiatt természetes tö-
rekvése, hogy azt állítják, hogy a világ minden szem-
pontból lényegében kiszámítható, s ellenségesen 
viszonyulnak a (bergsoni értelemben vett) kreativitás 
eszméjéhez. A determinizmus természetesen a ra-
cionalizmussal együtt jelentkezik. Másrészt, a deter-
minizmus elkedvetlenítő  doktrinaként szolgálhat 
azok számára, akik az emberi kezdeményezés érté-
kében szeretnének hinni, függetlenül attól, hogy 
egyes állítólagos történelmi törvények felelnek-e si-
keréért. Igaz, hogy a determinizmus a Második Inter- 192 



nacionálé idején domináló marxizmus evolucionista 
változatának részét képezte, s hogy az ezen id őszak 
sok marxista teoretikusa (Georgij Plehanov, Karl 
Kautsky, Antonio Labriola) megkísérelte megmutat-
ni, hogy a történelmi determinizmus nem mond ellent 
az individuális angazsáltság iránti szükségletnek; el-
lenkező leg, a legszilárdabb okot szolgáltatja az indivi-
juális angazsáltság iránt, mert a harcosoknak annak 
bizonyosságát nyújtja, hogy a történelem az ő  olda-
lukon áll (vagy legalább hogy ők a történelem oldalán 
állnak). Ebben a tekintetben azonban pontosabbnak 
tűnik Gramsci elmélete — nevezetesen az, hogy a 
proletariátusnak győzelmet ígérő  történelmi törvé-
nyekbe vetett hit kevésbé nyílt harcra hívás, inkább 
annak a ténynek a kifejez ője, hogy a proletariátus 
még mindig olyan osztály, amely önálló kezdemé-
nyezésre képtelen, s hogy gy őzelmet ígérő  doktrínák 
fogódzójára van szüksége. 

Mindaz, ami Sorelnél és a hasonló elméleteket valló 
anarchistáknál pontos, csak az intellektualizmus 
végsőkig terjedő  változata elleni érvként használ-
ható fel, azok az ideológiák ellen, amelyek minden 
értéket azokra próbálnak visszavezetni, amelyeket 
az utilitarista hagyomány elfogadott, minden emberi 
meggyőződést pedig azokra, amelyek a szcientista 
elmélethez fűződő  feltételeknek eleget tesznek. So-
relnek a polgári kultúrával való teljes szétszakadás-
ra irányuló felhívásai — annak az eléggé sajnálatos 
ténynek egyik oka, hogy írásainak az olasz fasiszták 
körében is sikere volt — azonban semmiképpen sem 
védhetők olyan érvekkel, amelyek a hagyomány ér-
tékeinek és a nem-utilitáris erények javára szólnak. 
Azok a tények, melyek szerint az emberi értelemnek 
meg kell adnia magát egyes olyan kérdések el őtt, 
amelyektő l az emberiség nem tud megszabadulni; 
hogy az emberiség számára nélkülözhetetlen remé-
nyek nem igazolhatók ésszer ű  eszközökkel; hogy az 
univerzális determinizmus olyan ideológia, mint bár-
mely másik — semmivel sem igazolják a kulturális 
folyamatosság témájától való szétszakadást. Sorel 
csak annak az abberációnak a példája, amelynek az 
értelmiségeik vetik alá magukat, amikor sikerül ön-
magukkal elhitetniük, hogy az elnyomott osztályok-
kal vállalt szolidaritás azt igényli, hogy felmagasz-
talják, nem pedig hogy elhárítsák az ezen osztályok 
legnagyobb szerencsétlenségét — a szellemi kultúra 
fejlődésében való részvételre való alkalmatlanságu-
kat. 

A minden tekintetben egyenl őséget hirdető  mozgal-
mak egészen más cél felé törekedtek; inkább meg 
akarták semmisíteni a kultúrát és a tudást, mintsem 
hogy terjesszék. Még ha hittünk is volna Trockij jö-
vendölésében, mely szerint a szocialista világban 
mindenki képes lesz elérni Arisztotelész, Goethe és 
Marx szellemi szintjét, még mindig azt kellene fel-
tételeznünk, hogy ez az eszmény nem valósulhat 
meg mindaddig, amíg a lakosság tudatlan rétegei 
nem emelkednek fel a jelenlegi elit szintjéig, s ezen-
kívül hogy a kulturális különbségek még sokáig lé-
tezni fognak, függetlenül attól, hogy a magántulaj-
donbeli különbségek megsz űntek. Ez szemmel lát-
hatóan ellentmond az anarchizmus és minden más 
szocialista utópia eszményeinek, amelyeknek leg-
mélyebb okát a függ őség, nem pedig az igazságos-
ságra való törekvés képezte, s amelyek az egész 
emberiség legtudatlanabb rétegek szintjére való le-
ereszkedését t űzték ki célul, dics ő ítve ezzel az írás-
tudatlanságot mint az emberiség felszabadításának 
helyes útját. 
Úgy tűnik, hogy e gondolkodásmód mindjobban ter-
jed kultúránkban. Mindig is támaszpontra talált azok-
ban a kétségtelenül pontos megfigyelésekben, me-
lyek szerint a szellemi kultúra az anyagi el őjogokkal 
áll kapcsolatban. S az egyenetlenség és kizsákmá-
nyolás valóban az egész emberi történelem folya-
mán a kulturális haladás forrása volt, vagy — ami töb-
bé-kevésbé ugyanaz — a kultúra el őfeltétele a sza-
badidő  volt, amelyet a kisebbség élvezhetett éppen 
azért, mert a többségt ő l megvonták. 

Marx egyes megfogalmazásai azt a benyomást kel-
tik, hogy ő  a kultúra mint egész különleges osztály-
jellegében hitt. Ellenben annyi bizonyos, hogy a szo-
cializmus a marxizmus alapvet ő  feltételezései szerint 
az emberiség szellemi alkotásának folytatását képe-
zi, a meglevő  polgári kultúra követ őjét, nem pedig 
megsemmisítőjét ennek intellektuális, m űvészi és 
technológiai dimenziójában. A tizenkilencedik szá-
zad utolsó évtizedeiben s századunk els ő  két évti-
zedében az értelmiségiek óriási hányadának eseté-
ben a marxista szocializmushoz való csatlakozás az 
egyetemes kultúrához való csatlakozást jelentette. 
A szocializmus a szellemi egyetemesség hordozója-
ként mutatkozott meg, s ezt tette a szocializmus 
ideológiai és elméleti kifejezéseként felfogott marxiz-
mus is. A Második Internacionálé értelmiségisinek 
számára (néhány kivétellel) szocialistának lenni 
vagy a munkásosztály mellett dönteni nem jelentett 
egy lényegesen másmilyen kultúráért való síkraszál-
lást, mely kultúra megszakítja az emberiség szellemi 
kontinuitását, s más gondolkodásszabályai és külön-
böző  erkölcsi értékei vannak. Ellenkez ő leg, éppen a 
proletariátusnak kellett — Marx nézetével összhang-
ban — mindannak követőjévé lenni, amit a kiváltsá-
gos osztályok létrehoztak, amit mint saját kiváltsá-
gukat megtartottak s mind kevésbé tudtak meg ő rizni. 
Egyáltalán nem egy lényegében más „proletár kultú-
ráról" volt szó, amely egészében a „burzsoá kultú-
rával" és a burzsoá értékekkel állt volna szemben. 

A Második Internacionálén belüli orosz baloldal szin-
tén osztozott ebben, a kultúra kontinuitásában vetett 
alapvető  hitben. Ezt az az egyáltalán nem jóindulatú 
tétel bizonyítja, amelyet Lenin és Trockij is vallott az 
orosz „proletkult" elméletér ő l és gyakorlatáról. E fel-
fogás szerint az uralmon lev ő  proletariátus ahelyett 
hogy elfogadta és tovább gazdagította volna a meg-
levő  kultúra vívmányait, különleges küldetésének 

Vitathatatlan, hogy az értelmiségiek helyzete önma-
gában kiváltságot jelent, s hogy azoknak, akiknek a 
minden tekintetben érvényre jutó abszolút egyenl ő-
ség az eszménye, a kultúra megsemmisítését kell 
követelniük. Ha az egyenl őség minden tekintetben a 
legfőbb érték, akkor a társadalom leglényegesebb 
feladata, hogy minden embert a legtudatlanabb pol-
gárainak szintjére hozzon. E nézet a tizennyolcadik 
század egyes totalitáris utópiáinak nézetéhez ha-
sonlatos, azokéhoz, amelyek pontosan annak az el-
méletnek képezik ellentétét, amelyet Marx tudomá-
nyos szocializmusnak nevezett. Marx a termel őesz-
közök ellenőrzése révén létrejött és a m űveltségbő l 
eredő  előjogot abban a mértékben szerette volna 
megszüntetni, amennyiben ez a magántulajdonból 
eredő  kiváltság következménye; az volt acélja, hogy 
a kultúra mindenki számára hozzáférhet ő  legyen. 
Emiatt jellemezte a munkásmozgalmat a tudás kul-
tusza és a tudásra való törekvés abban az id őszak- 
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köszönve a semmibő l kellett el őteremtenie egy lé-
nyegesen más kultúrát, amelyben a társadalmi élet 
minden megelőző  intézményes formája, s az intel-
lektuális és m űvészeti értékelés minden el őbbi krité-
riuma elveszítené érvényességét. A proletkult med-
dő  képződmény volt; ma úgy emlékezünk vissza rá 
mint történelmi kuriózumra, amely semmilyen tartós 
értéket sem hagyott maga után. Megsemmisítése 
azonban inkább az új szovjet állam mind kifejezet-
tebb nacionalista jellegének eredménye volt, mint 
sem a m űvelt univerzalizmus hagyományos szocialis-
ta eszméje győzelmének következménye. A szovjet 
állam ahelyett, hogy az egyetemesség hordozójává 
lett volna, a nagyorosz sovinizmus hagyományát kö-
vette. Így a szovjet kultúra elfogadta a szelektív 
kulturális kontinuitás elvét, s e kontinuitás ugyanak-
kor gyakorlatilag azokra a jellegzetesen orosz jellem-
zőkre korlátozta, amelyeket az új szocialista kultúra 
legfőbb kifejezőjeként kezdtek hirdetni. A sztálinista 
időszak folyamán a jellegzetesen szocialista m űvé-
szeti kánonok nem voltak egyebek, mint az új kivált-
ságos osztály dogmává alakult kispolgári ízlése, 
amely teljesen elszigetelte magát a Nyugat polgári 
hagyományaitól. 

E tény, amely ma annyira szemmel látható, a hábo-
rút megel őző  években korántsem volt ennyire vilá-
gos. Ezzel magyarázható, hogy — különösen a nagy 
gazdasági krízis és a fasiszta veszély idején — sok, a 
még mindig az egyetemesség hagyományos esz-
méje által motivált nyugati értelmiségi támogatta a 
marxizmust és szocializmust, s a Szovjetunióban lát-
ta ezek fő  hordozóját. Az ezen egyetemességet kép-
viselő  mozgalom létezésében vetett hit iránti szük-
séglet annyira erőteljes volt, hogy még a ragyogó 
elméket is elvakította azok a tények el ő tt, amelyek-
nek — ma legalábbis úgy tűnik —még a legfelülete-
sebb szemlélő  figyelmét sem kellett volna elkerül-
niük. Például mai távlatokból nézve sok nyugati ér-
telmiségi moszkvai folyamatokkal szembeni reagá-
lása hihetetlennek tűnik. Ezek az ügyetlen, fantasz-
tikus, ellentmondásokkal teli elképzelések, ahol az 
ostobaságnak, a kegyetlenségnek és hazugságnak 
mintha az égi bosszút kellett volna magára vonnia, 
olyan emberek támogatását és rokonszenvét élvez-
ték, mint Romain Rolland, Henry Barbuse, Bertolt 
Brecht és Lion Feuchtwanger volt. Ma lehetetlen iszo-
nyat nélkül olvasni Sidney és Beatrice Webb — a két- 
ségtelenül remek és megvesztegethetelen emberek 
— dicshimnuszát, akik a legfélelmetesebb sztálini 
terror napjaiban a szovjet rendszer demokratizmusát 
ünnepelték, s jobbnak tartották a brit demokráciánál. 
Ez az elvakultság, amely ma hihetetlennek t űnik előt-
tünk, abból az igényb ő l fakadt, hogy hinni kell, hogy 
a világon még mindig létezik egy olyan er ő , amely a 
kulturális egyetemesség iránti hagyományos vá-
gyódást képviseli vagy testesíti meg, amelynek hor-
dozója a munkásosztály lenne. Ezek megbocsátha-
tatlan és káprázatos tévedések voltak, de e nézet-
ben nem volt szükségszer űen antiintellektualizmus. 

Egészen más jelleg űek voltak az értelmiségeik hitle-
rizmusba vagy sztálinizmusba való átváltozásai —
annak a tudatában, hogy ezek a barbárságba való 
átcsapások —, amelyeket mint ilyeneket fogtak fel 
és fogadtak el. A hitlerizmusra való áttérésnek tulaj-
donképpen nem is volt másmilyen megnyilvánulása, 
tekintettel arra, hogy ezt nem borította be az univer-
zalista hagyományból örökölt verbalizmus fátyola, 
amellyel a sztálinizmus élt. A sztálinizmus ezenkí- 

vül egyes embereket a marxista univerzalizmus meg-
testesítéseiként vonzott, míg másokat megrpóbál-
tatások elé állított mint „ragyogó ázsiaiak" hadjára-
tát, akik arra hivatottak, hogy a rothadt európai civili-
zációt megsemmisítsék. Az átváltozás e második tí-
pusának kérdésében valami rejtélyes marad, ami az 
aktív hitleristák kérdésére emlékeztet értelmiségi kö-
rökben. Nemzedékünk, mely olyan értékes emberek 
bukását élte át, mint amilyen Knut Hamsun és Ger-
hart  Hauptmann volt, amely Martin Heidegger szö-
vegeit olvasta, ahol ennek metafizikája a b űnöző  
fanatikusok szolgálatába áll, amelynek élete folya-
mán a Nobel-díjas Philipp Lenard megírta híres 
rasszista Német fizikáját — ez a nemzedék nem 
elégedhet meg azzal az egyszer ű  (és pontos) állítás-
sal, mely szerint minden rendszer és minden mozga-
lom olyan értelmiségiekre talál, akik szolgálni fogják. 
Mintha nem egy értelmiségiben létezne valami, ami 
„Naphta komponenséhez" (a Varázshegyb ő l) ha-
sonlatos: a független intelligencia, akit zavar saját 
függetlensége, s aki olyan tekintélyt keres, amely 
más, értelmiségin kívüli forrásokból ered. A barbár-
ság általi bűvölet, az erő- és tekintélykultusz nem 
új jelenségek az értelmiségiek körében. Hasonló 
esetekre találunk a kereszténységre való korai átté-
rések történelmében is a római értelmiségiek között; 
ők az új valláshoz primitív jellegének tudatában kö-
zeledtek, s mint ilyent fogadták el érezve, hogy ön-
ként engedelmeskednek a legfelsőbb tekintélynek, 
szégyenkezve — ha nevezhetjük így — emberi böl-
csességük láttán, s készen arra, hogy a „hit ő rületé-
nek" nevében lemondjanak. A reformáció és ellenre-
formáció időszakában is hasonló elveket valló pél-
dákra találhatunk. A tizenhetedik század vallástörté-
netét tanulmányozva például megfigyeltem, hogy 
egy ismeretlen, teljesen képzetlen jósn ő , Antoinette 
Burignon egyszerre elismert lett mint a legf őbb isteni 
bölcsesség megtestesítője. Szellemi tekintélyben 
részesült, s e tekintélyét a legf őbb európai értelmi-
ségi elitbő l való emberek is elismerték — közöttük Jan 
Komensky, Jan Swammerdam és Pierre Poirée is. A 
firenzei humanisták is hasonlóan viszonyultak Sa-
vonarolához. Az átváltozás e formáját magyarázhat-
juk pszichoanalitikus módon mint az id túlzottan fej-
lett ego-val szembeni bosszúját, vagy szociális mó-
don mint az elidegenedés következményét, amelyet 
szinte minden értelmiségi átél, s amely arra kénysze-
ríti, hogy az elitisztikus République des Lettres-en túl 
más közösséget keressen, hogy elérhesse az önbi-
zalom, a szellemi biztonság és tekintély azon érzé-
sét, amelyet az értelmiségi munkában nélkülöznie 
kell. Bárhogyan is magyarázzuk, biztosak lehetünk 
benne, hogy nincs olyan vallási vagy társadalmi 
mozgalom, s a legerőszakosabb anti-intellektualiz-
musnak sincs egyetlen olyan képvisel ője sem, amely 
nem részesül a nyugati polgári civilizáción nevelke-
dett, meghatározott számú értelmiségi lelkes támo-
gatásában, azon értelmiségiek támogatásában, akik 
hivalkodón elvetik a civilizáció értékét, hogy az 
egészséges barbárság előtt lealacsonyodhassanak. 
A szocializmus szovjet típusa elveszítette az ilyen 
átalakulás iránti vonzerejét. Ezt a maoizmus és az el-
maradott országok kultusza helyettesítette; ezek 
egyes értelmiségiek számára a megmentők, akik új 
utat mutatnak az emberiségnek. Szinte érthetetlen, 
hogy a primitivizmus kultusza, amely az emberiség 
legfejletlenebb részei segítségével való megújhodás-
ba vetett hittel egyesült, gyakran a marxizmus címe 
alatt jelentkezik. Nem szeretném állítani, hogy csak 
egy „igazi" marxizmus létezik, s hogy a többi „torz" 194 



vagy „hazug'; ellenkez ő leg: úgy gondolom, hogy a 
marxizmusnak létezik néhány olyan összeegyeztet-
hetetlen változata vagy fajtája, amelyek közül egyes 
dolgokban mindegyik jogot formálhat arra, hogy foly-
tassa a marxi hagyományt. Ellenben semmi kétség 
nem fér ahhoz, hogy a marxi világnézet egyes ele-
mei annyira világosan megfogalmazottak, s annyira 
szemmel láthatóan elméletének középpontjához tar-
toznak, hogy lehetetlen elvetni őket s ugyanakkor 
marxistaként viselkedni. Marx elmélete mely szerint 
a fejlett országok ipari proletariátusának kell a társa-
dalmi átalakulások hordozójává lennie, ezeknek a. 
központi témáknak egyikét képezi. Elhihető , hog' 
századunk társadalmi mozgásai e reményt megy 
lósíthatatlanná tették; de ha ez így van, el kell ismer-
nünk, hogy a marxizmus a korszer ű  világra nerc al-
kalmazható elmélet, s hogy számunkra nem tud mii 
felkínálni. Tisztán játék a szavakkal marxizmusnak 
nevezni azt az áilítást, hogy az emberiség a világ leg-
elmaradottabb részeir ő l való írástudatlan parasztok 
tömegének köszönve fog felszabadulni az elnycrnás, 
a kizsákmányolás és nyomor alól. Marxizmus ipari 
proletariátus nélkül annyi, mint kereszténység Isten 
nélkül, s bár ma ez a jelenség is el őfordulhat, semmi 
okunk, hogy többnek véljük, mint játékot a szavakkal. 

Tegyük félre mint vallási elnevezések lényegtelen 
kérdését. Ugy hiszem, az értelmiségiek mai, maoiz-
musba vagy hasonló hitekbe való átváltozásai nem 
magyarázhatók egyszer űen az elnyomottakkal és 
szegényekkel vállalt szolidaritás megnyilvánulása-
ként, s nem az értelmiségiek hagyományos marxiz-
mushoz való valamikori csatlakozásához kell hason-
lítanunk. Abban az esetben egy olyan mozgalomhoz 
való csatlakozásról volt szó, amely úgy t űnt, hogy 
a kultúra folyamatosságát, a tudás megbecsülését 
és az intellektuális értékek elismerését képviseli. Az 
értelmiségieknek a parasztmozgalmak és a lumpen-
proletariátus vagy a nemzeti kisebbségek eszméje 
által ihletett mozgalmak iránti mai lelkesedése e lel-
kesedést a kultúrával szemben tanúsított haladásel-
lenessége és ellenségessége képében — a tudással 
szembeni megvetésének, er őszak-kultuszának, a 
bosszú szellemének és a rasszizmus képében — tün-
teti fel. A rasszizmus akkor sem sz űnik meg rassziz-
mus lenni, ha hátrányba helyezett kisebbség képvi-
seli, mint ahogyan ez az amerikai néger mozgalom 
egyes szakaszaiban el őfordult. Más dolog az em-
beriség hátrányos rétegeinek és a nyomor és meg 
alázkodás alóli felszabadulás érdekében tett törek-
véseinek pártjára állni, š egészen más a barbárság 
és erőszak minden megnyilvánulását támogatni az-
zal a feltételezéssel, hogy ezt a hátrányos rétegek 
gyakorolják, s „progresszívnek" nyilvánítani minden 
olyan mozgalmat, amely a „burzsoázia ellensége= 
ként" mutatkozik meg. (A fasiszta mozgalmak vajon 
nem gyakran a hátrányos helyzet ű  lumpenproletariá-
tus lázadásaiból merítettek er őt s éltek antiburzsoá 
szólamokkal?) Más dolog bírálni a nyugati demok-
ráciákat a szegényebb országok kizsákmányolásá-
ért vagy a „harmadik világ" nyomora felszámolásá-
nak sikertelenségéért, s egészen más e bírálatot 
ürügyként felhasználni arra, hogy gyönyörködhes-
sünk a legsötétebb diktatúrákban, azzal a feltétellel, 
hogy ezek a fehérbő rűek megsemmisítésével fenye-
getnek. Más dolog küzdeni az oktatásban megnyil-
vánuló egyenjogúságért, s egészen más fekete rasz-
szisták előtt földre borulni, akik a meglev ő  intellektu-
ális hagyományt „irreleváns fehér tudásként" bé- 

195 	lyegzik meg (amint a Néger Egyetemisták Szövetsé- 

gének kiáltványában olvasható), s a néger lakosság 
kulturáais elmaradottságában különleges fölény jelét 
vč lni. Természetesen nem zárhatjuk ki teljesen an-
nak lehetőségét, hogy a barbárság mai rajongói a 
történelmi folyamat valóságos törekvését képezik, 
s hogy a korszer ű  idők minden technológiai és szel-
ierni vívmánya egy hallatlan összeomlásban fog 
megsemmisülni, amelyhez viszonyítva a római biro-
dalom bukása jelentéktelen incidensnek t űnne, az-
zal, hogy az emberiség azon része, amely ezt túléli, 
Pvszázadokig primitivizmusra és nyomorra kénysze-
rülne. Egyes értelmiségiek gyerekes képzeletét ilyen 
apokaliptikus látomások igazolják, de ezeknek igen 
kevés közük van az elnyomott és sanyargatott em-
beriség megsegítésének gondolatához. 

Ma, az etnológiai kutatások fényében századunkban 
nem egy okunk adódik azt feltételezni, hogy az alap-
vető  gondolati képletek az emberi faj egész történel-
mén át megváltoztathatatlanok, s függetlenek az em-
beri civilizációk jellegét ő l. Ilyen kontextusban lényeg-
telen — bár a filozófia szempontjából lényeges lehet 
—, hogyan kellene ezt az egyetemességet magyaráz-
nunk: genetikai körülményekkel (állíthatnánk, mond-
juk, hogy a valószín ű ségelvű  gondolkodás alapsza-
bályai csak azt a módot fejezik ki, mely szerint a fel-
tételes reflexek létrejönnek és elt űnnek); a nyelv 
természetével; isteni akarattal; vagy a transzcen-
dens racionalizmus rendszerével. Ellenben még az 
azon feltételezés mellett, mely szerint ezek az alap-
képletek minden kultúra és korszak emberiségére 
nézve közösek, sem mondhatjuk ugyanezt az ezen 
egyetemességre vonatkozó tudatról. Abból a tény-
bő l, hogy mindannyian ugyanazzal a logikával ren-
delkezünk, még nem következik magától értet ődően, 
hogy mindannyian tudatában is vagyunk ennek. El-
lenkező leg, az ilyen közösségrő l alkotott tudat egy 
meghatározott kultúra, s lehet, hogy e kultúrán belül 
létező  meghatározott távlat terméke. 
Mivel az egyetemességrő l alkotott tudat csak egy 
meghatározott távlatból látható, az egyetemes és 
a sajátságos nehezen választható külön önnön tuda-
tunkban; mert ahhoz, hogy felfoghassuk azt, hogy az 
egyetemes képletekben részt veszünk, lehet, hogy 
meghatározott civilizációhoz kell tartoznunk. Ha ál-
talános értelemben véve nem veszítettük volna el 
kultúránk hatalmába és kizárólagos értékébe vetett 
hitünket (még ha miénk is marad), valószín ű leg nem 
volnánk képesek felfedni azt, ami önmagunkban 
egyetemes emberi. Ma úgy véljük, hogy képesek va-
gyunk elsajátítani minden korszak és civilizáció sa-
játos értékeit, hogy egyid őben lehetünk tizenkette-
dik századi japánok, tizenötödik századi aztékok, 
ógörögök, polinéziaiak s altamirai barlanglakók. E 
nyitottság, e rugalmasság vagy elsajátítási képesség 
azonban egy olyan egységes civilizáció terméke, 
amely egyféle közönyt hozott létre sajátos értékei 
iránt. Egyetemességünk a bármely sajátságos kul-
turális értékekbe vetett hitünk hiányának egy másik 
elnevezése. Azokban a kultúrákban, amelyek nem 
fogalmazták meg a gondolati képletek egyetemessé-
gének eszméjét (még ha az emberek ezekkel össz-
hangban is gondolkodtak), a saját kultúrájukhoz va-
ló tartozás sokkal teljesebb és átfogóbb lehet, mint 
nálunk. Mi általában különbséget teszünk a megis-
merés és az érték síkja között, aközött, ami igaz (ami 
a deduktív és a valószín űségelvű  logika egyetemes 
szabályainak segítségével igazolható) s aközött, ami 
érvényes (ami a hagyományra való hivatkozás nél-
kül nem igazolható). E különbség azonban nem osz- 



lathat el minden gyanút abban a tekintetben, hogy 
kultúránk mely elemei tartoznak ehhez vagy ahhoz a 
területhez. Az egyes kulturális képletek (beleértve 
a gondolati képleteket is) egyetemességébe vetett 
hit ellenszegül az egy meghatározott kultúrával, 
szubkultúrával vagy militáns csoporttal (figyelembe 
véve, hogy az emberi dolgokra vonatkozó egyetemes 
ideológiákat általában külön érdekek által meghatáro-
zott csoportokban is elfogadják) szembeni „teljes el-
kötelezettség" vagy „globális hovatartozás" iránti 
szükségletnek. A totális elkötelezettség nehezen va-
lósítható meg, ha annak tudatában maradunk, hogy 
egyes alapvető  értékeket — még a csak intellektuáli-
sakat is — megosztjuk ellenségeinkkel. A teljes elkö-
telezettség érzése lehetővé teszi, hogy azt állítsuk, 
hogy valami, ami a gondolkodás bizonyos egyete-
mes kritériumainak szempontjából tévesnek t űnik, 
helyes lehet, vagy a f ő  értékek távlatából felsőbbren-
dű  igazságot képezhet. A kifejezetten militáns cso-
portok — függetlenül attól, hogy vallásiak-e vagy poli-
tikaiak, hogy veszélyeztetett establishmentet vagy 
forradalmi mozgalmat képviselnek- e — gyakran azt a 
tőrevést tanúsítják, hogy tagadják az egyetemesség 
bármely formáját. Ha az ezen tagadást hangsúlyozó 
ideológia iránti szükségletet tanúsító minden csoport 
mégis olyan értelmiségiekre talál, akik készek e ké-
relemnek eleget tenni, ezt részben az értelmiségiek 
különleges társadalmi helyzetével magyarázhatjuk. 
Más szóval, azt állíthatnánk, hogy az értelmiségiek 
nemcsak kifejezik a különböz ő  társadalmi környeze-
tekben jelentkező  anti-intellektuális törekvéseket, 
hanem maguk is abban a helyzetben vannak, amely 
ilyen törekvést hoz létre: Éppen azén, mert az ér-
telmiségiek társadalmi szerepéhez tartozik az egye-
temesen érvényes gondolati képletek mint szabályok 
elfogadása is, nem képesek olyan csoportot létre-
hozni, amely tagjai számára a totális elkötelezettség 
vagy hovatartozás olyan érzését nyújthatná, ami-
lyent sok vallási vagy politikai csoport nyújthat. Egy-
szóval, amit általában az értelmiségiek elidegenedé-
sének nevezünk — a sok esetben körülírt gyökérte-
lenség, sehová sem tartozás — olyan ideológiai szük-
ségleteket hozhat létre, amelyek a meglev ő  mozgal-
makban jelentkez ő  anti-intellektuális törekvések el-
fogadásában és kinyilatkoztatásában jutnak kifeje-
zésre. 
A sehová sem tartozás ilyen érzése kifejezetten erős 
lehet, s nemcsak az értelmiségiek különleges hely -

zete hozhatja létre, hanem mindazok a körülmények 
is, amelyek az életet az id őszerű  társadalmakban a 
törzsközösségi maradványokhoz és a közvetlen 
érintkezésen alapuló kommunikációhoz viszonyítva 

destruktív, ésszer űen szervezett technológiai és 
igazgatási rendszerekt ő l mind függőbbé teszik. A tel-
jes elkötelezettség és az azon társadalomtól való 
visszavonulás iránti vágy, ahol a kommunikáció mind-. 
inkább közvetett rendszerekben valósul meg, kultú-
ránk sok filozófiai, vallási politikai és szociális jelen-
ségei kiemelked ő  okainak egyikét képezi. Az egyén 
különböző  módon kísérelheti meg e szükségletét 
kielégíteni: a politikában való részvételével, miszti-
cizmussal, kábítószerrel. (Nem akarom azt állítani, 
hogy mindezeknek az elhatározásoknak ugyanolyan 
társadalmi jelentősége vagy értéke van, hanem hogy 
hátterüket hasonló egyéni motívumok képezhetik.) 
A kábítószer lehet a kulturális folyamatosság meg-
szüntetésének eszköze individuális síkon, a világ 
elvesztett egysége elérésének reménytelen kísérle-
te, de a kábítószer ideológiája kifejezheti az ilyen 
elszakadás egyes társadalmilag feltételezett igényét 
is. (Az amerikai forradalmárok olykor azt állítják, 
hogy az amerikai establishment politikai okokból har-
col a kábítószer ellen, mert a kábítószerek lehet ővé 
teszik az embernek, hogy elutasítsa az establish-
ment nevelés útján beépült internalizált értékeit: az 
establishment értékei és elméletei annyira mély gyö-
keret eresztettek és annyira internalizáltak, hogy a 
kábítószeren kívül talán nincs is más mód, amely 
ezektő l megszabadíthatna.) 
Az értelmiségiek semmiképpen sem arra hivatottak, 
hogy uralják a világot. Leglényegesebb feladatuk, 
hogy az ember szellemi kultúrájának már létrehozott 
javait közös kincsként tartsák fenn és terjesszék; 
más szóval: munkájuknak csak akkor van értelme, 
ha az emberi faj minden harc és összeütközés elle-
nére részt vállal a lényegében azonos értelmiségi 
struktúrában, és ha a világ konfliktusai nem képesek 
az ember értelmiségi erőfeszítéseinek folyamatos-
ságát és egységét megsemmisíteni. Az Ész egyete-
mességének gondolatában benne foglaltatik, hogy 
az igazság fogalma eltér az érvényesség értékekre, 
intézményekre, mitológiákra, erkölcsre alkalmazott 
fogalmától. Nem állítja, hogy az érvényesség norma-
tív kritériumai más területeken (többek között a mí-
tosz terén) nem alkalmazhatók, de megtiltja, hogy az 
igazság kritériumait ezekkel felcseréljék. Egyszóval, 
tiltja, hogy a gondolkodást elkötelezettséggel cserél-
jék fel. E tilalom elleni vétkezést joggal nevezhet-
nénk az értelmiségiek árulásának. Az a gondolat, 
mely szerint az emberiségnek meg kell „szabadulnia 
intellektuális őrőkségétőг ', s „minőségileg más" tu-
dományt vagy logikát kell létrehoznia, égy maradi 
zsarnokság előtt nyit utat. 

harkai vass éva fordítása 
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Hiába a nagyvilági Száva Központ, a FEST csak pro-
vinciális. Semmiféle koncepciója nincs: a világ te-
mérdek friss játékfilmjéb ő l való válogatás véletlen-
szerű ; anyagi, szervezési és kritikátlan kritikusi 
szempontok irányítják — s ez utóbbi már nem írható 
az „objektív nehézségek" számlájára. Hiteles képet 
így nem kaphattunk a filmm űvészet mai állásáról, az 
a néhány jó film viszont, amit kikotortunk ebb ő l a 
nemritkán émelyít ő  vegyessalátából, alátámasztani 
látszik a gondolatot, mely a BITEF kapcsán is felme-
rült bennünk: Közép- és Kelet-Európa terén a nyolc-
vanas évek m űvészete az esztétikai és politikai érzé-
kenység találkozása révén hozott és hozhat még lét-
re olyan ešztétikai szempontból teljes érték ű  és poli-
tikailag, szociológiailag is releváns alkotásokat, me-
lyek ki tudják fejezni azt a bonyolult, de — sajnos —
mindinkább kikristályosodó, gyötrelmes élményt és 
eszmélést, amit Csorba Béla verssorával példázhat-
nánk: „vakvágányon a tö гténe/em mozdonyai", s 
amit a lengyel események és a sztálinizmus egyéb 
megjelenési formái, megfelelve az ugyane versben 
feltett kérdésre — „moshatja vér is?" — megkerülhe-
tetlenné tesznek. 

A politikai (film)m űvészet zavaros és manipulált fo-
galma két tűz között lökdösődik: egyrészt a hatalom 
ideológiai nyelvhasználata kasztrálta, tette billoggá, 
alattomosan gyújtogató, diverzáns tevékenységet ért-
ve rajta, másrészt a m űvészetet a politika „piszkától" 
óvó értelmiségi érthető  viszolygása tette gyanússá, 
alacsonyabb rend űvé. (Csakhogy ezt a „piszkot" 
nem lehet a szőnyeg alá söpörni:..) Szögezzük hát 
le: a nyolcvanas évek politikai művészete nem jelenti 
egy párt vagy egy politikai cél szolgálatát vagy táma-
dását, hanem annak felismerését, hogy sorsunkat, 
egzisztenciánkat nagyrészt a politika határozza meg, 
töri kerékbe vagy teszi kényelmessé, hogy még „me-
tafizikai borzongásainknak" is vannak politikai impli-
kációi, s ahogy a múlt századok költő i istennel, úgy 
kell nekünk szembenézni és elszámolni a ránktestált 
mitológiával, mely a forradalom és a szabadság ígé-
rete körül forog. Erre a szembenézésre tett kísérletet 
három magyar film, melyek az idei FEST legragyo-
góbb pontjai közé tartoznak. 

Kezdetben volt a hit és a közösség, legalábbis Bacsó 
Péter Tegnapelőtt cím ű  filmjének tanúsága szerint. 
A film az 1947-1951-es korszak negatív dinamikáját 
rajzolja fel a kritikai realizmus hagyományos eszköz-
tárával, a narratív fikciós szüzsé klasszikus filmi el-
járásaival, egy kerek, zárt, novellisztikus fabulával 
példázva az említett korszakra jellemz ő  tendenciá-
kat. 
1947. Szocrealista festményekrő l ismerős elszánt, if-
jú arcok, lelkesítő  mozgalmi dalok, parolás fölvonu-
lások, vidám építőmunka képei elevenítik meg az 
óda időszakát. Az egy emberként lélegz ő , forradal-
mas nép mitosza látszik itt megvalósulva. A Népi 
Kollégisták Szövetsége a mindennapok forradalma-
sítására törő  népet modellálja. A film főszereplője, 
Gönczi Dorottya (Igó Eva) apácatanodából lép át a 
NÉKOSZ-ba, minden különösebb bels ő  nehézség 
nélkül: mintha ez a vonás is jelezné, hogy a hit mint 
pszichikai-szellemi „rendez őelv" a mozgalmi csopor-
toknak is konstitutív ereje volt. A mozgalmi csoport 
mint hitközösség pedig táptalaja a dogmáknak. A 
derűs ifjú arcok csakhamar el is torzulnak: egy „sza-
bálytalan" és szkeptikus kollégájukat, individuális 
érzelmeiket és érveiket önkéntesen elfojtva, a dog-
ma belső  parancsára, kidobják a Szövetségb ő l. 



A dogmatikus gondolkodás tekintélyelv ű : a vezér-
bálvány létszükséglete. A kezdetben még demokra-
tikus hitközösség befogadja és táplálja a vezér-kul-
tuszt, amit „fölülrő l" kínálnak föl neki. Sztálin köny-
vei, Rákosi mellszobrai és fényképei Bacsó filmjében 
ideológiai jelek: nem tudjuk meg hogyan, miért, egy-
szerűen vannak, s ahogy az ifjúsági vezet ők mind 
nagyobb és csillogóbb íróasztalával találkoznak, 
végzetes átváltozásra kerül sor: a politika már nem 
az utópia, hanem az ideológia nevében folyik. A poli-
tikai „élcsapat" és a totális ideológia násza személyi, 
ideológiai, politikai megalapozású despotizmust 
szül. S az ideológiával „fedezett" zsarnokság uralma 
alatt az ember nem potenciális alkotó, hanem latens 
bűnös, a legártatlanabb mondat, gesztus is „ellen-
séggé" teheti. „Ezekben a társadalmakban ugyanis 
a szimbolikus rend felfordulása közvetlenül az egész 
társadalmi rend széthullásának veszélyét rejtette 
magában. Nem szellemi »bornírtságból« reagáltak 
olyan érzékenyen minden ideológiai kihívásra, ha-
nem azért, mert a szimbolikus rend biztosítása köz-
vetlenül járult hozzá a politikai rend — s ezzel az 
egész politikailag strukturálódott társadalmi forma —
fenntartásához." (Szilágyi Ákos) 

Így válik Dorottya élettársa, Tokody Feri (Dörner 
György), aki szintén meggyőződéses mozgalmi em-
ber, egy ártatlan kiszólás folytán konstrukciós per ál-
dozatává. 

A film tragikus véget ér: Dorottya öngyilkos lesz, izzó 
vaskohóba veti magát. De nem élettársa elveszté-
sébe, hanem illúziói szertefoszlásába hal bele. Ezt 
az öngyilkosságot megel őző  jelenet érzékelteti: egy 
koszos, füstös gyári kiskocsmában (a diplomás Do-
rottya „bűnrészessége" miatt a sztálinvárosi kohó-
műnél kap fizikai munkát) összetalálkozik els ő  sze-
relmével, Kulin Karcsival (Nemcsók Károly) — őt rúg-
ták ki a NÉKOSZ-ból „szabálytalansága" miatt —, aki 
egy toprongyos, öreg harmonikással elhúzatja neki 
„fiatalkoruk" himnuszát, a Fényes szelek... kezdetű  
mozgalmi dalt. Groteszkül hangzik az ének ebben a 
környezetben a meggyötört, a munkától és az alko-
holtól elfásult arcok között. A film csúcsjelente ez, 
ahogy az első  rész lelkes forradalmiságára kancsalul 
rárímel a hang és a kép diszharmóniájától groteszk 
képsor. A forradalmi romantika kap itt halálos döfést, 
s vele Dorottya egész eddigi élete válik érvénytelen-
né, hisz ő  mindent az illúzióknak bizonyult eszmékre 
tett fel. 
A Tegnapelőtt a szocializmus despotizmussá torzu-
lásának rajzába új árnyalatot is visz: a mozgalom 
bukását nemcsak „külső ", „felülrő l jövő " tendenciák-
nak, illetve személyeknek (Sztálin, Rákosi) tulajdo-
nítja, hanem „belsőknek", magából a forradalmasító 
közösségbő l eredőknek is: a hit, a dogmák és az il-
lúziók, a forradalmi romantika teret nyitott a sztáliniz-
musnak. És szól a film a közép- és akelet-európai 
forradalmár-végzetr ő l is, melynek tragikus paradoxo-
nét a mottóul választott József Attila-sorok is jelzik: 
„Hamis tanúvá lettél /saját igaz pörödnél. " És itt van 
hiányérzetünk a filmmel kapcsolatban: ezt a para-
doxont, a — köztudatban pedig racionálisnak tartott —
politika abszurditását, ahogy emberek végzetévé, ir-
racionális hatalommá válik, Bacsó nem tudja érzé-
keltetni, s hagyományos filmi eljárásokkal ezt való-
színű leg nem is lehet. 

1956 össztársadalmi méretekben nyilvánvalóvá tette 
Gönczi Dorottya tragikus tapasztalatát: a titokzatos 

megcsalatás, a politikai aktivizmusba fektetett szép 
remények illuzórikusságának tudatát. A rezignáció, a 
lemondás, a passzivizáló szkepszis idejében (1958-
ban) játszódik Makk Károly Egymásra nézve című  
filmjének Galgóczi Erzsébet Törvényen belül cím ű  
kisregényéből adaptált története. Az átlagos kisre-
génybő l kirepült minden rikító, túlmagyarázott, túl-
ideologizált momentum, csökkent a struktúra cél-
irányossága, s hangsúlyosabb lett az a h ősökben 
munkáló „sötétebb, mélyebb eredetű  feszültség", az 
a „különös, belső  diszharmónia", amelynek fel-fel-
villanását Kulcsár Szabó Ern ő  is a kisregény lég-
figyelemreméltóbb jellemz őjének tartja. 

Ez a film is a kritikai realizmus „áttetsz ő" formanyel-
vén szól. A társadalmi modell itt a — beszédes — Igaz-
ság című  lap szerkesztősége, tipikus alakokkal: a 
„hivatástudatra" csak legyinteni tudó, rezignált, 
csöndes kis újságírókkal, megleckéztetett, óvatos 
főszerkesztővel. Normálissá immár ez az egérlyuk-
élet vált. Ide, a „konszolidációt hullámzó" langyos- 
vízbe tör be egy furcsa szerzet, Szalánczky Eva 
(Jadwiga Jankowska-Ciešlak), az új munkatárs. Ön-
törvényű , alkalmazkodni nem hajlandó egyéniség, 
akinél a közélet és a magánélet nem vált szét, s így 
társadalmi szinten is érvényesítenie kell — mintegy 
személyisége parancsára — megalkuvásra képtelen, 
igazságkereső  önmagát. „Példaember" — idézi Kul-
csár Szabó Németh Lászlót Évával kapcsolatban. 
Igen, példaember egy ideális szemszögb ől, ám a kor 
értékkategóriái szerint, egy olyan társadalomban, 
ahol az Igazság cím ű  lapnál az igazság kimondásá-
nak „megvannak a határai" s ezt mindenki magától 
értetődőnek könyveli el, kiállhatatlannak, bolondnak 
minősíttetik. Ilyetén „devianciájának" kit űnő  metafo-
rája leszbikus volta (amire Makk, finom esztétikai ér-
zékkel, sokkal több hangsúlyt fektetett, mint Gal-
góczi) Az ellentmondást, hogy a nemes és bátor radi-
kalizmus mennyire nem normális, beteges, viszo-
lyogtató devianciának számít a kor közmegegyezé-
ses értékrendszerében, a rendező  a homoszexuális 
szerelem mint erotikus, mint szellemi vonásainak 
gyönyörű  ábrázolásával szinte a néz ő  érzékeibe írja. 
Szalánczky Éva azzal, hogy nem hajlandó lemonda-
ni önmagához való jussáról, f őbenjáró b űnt követ el. 
Megszegi a hatalom és az értelmiségi alkuját, mely 
kölcsönös engedményekre kötelezi mindkét felet. A 
közmegegyezéses hazugságnak az intézmények 
által szentesített normái elleni lázadás végzetes, az 
értelmiségi és a politikai hatalom haragját is kihívja, 
hisz a szövetségesek közös érdeke, hogy ne derül-
jön fény a csalásokra, arra, hogy az emberi szabad-
ságjogok és a szocialista k еológia hangoztatása 
puszta szólammá, lepellé vált, mely arra szolgál, 
hogy elfedje azokat a komoly szociális és egyéb 
problémákat, melyek a társadalom hierarchikus fel-
építésénél fogva óhatatlanul jelentkeznek. 

A végzetszerűséget jelzi a film rondó-szerkezete: a 
halott Évával kezd ődik s végződik. Írói telitalálat Éva 
halálának (öngyilkosságának) bemutatása: az or-
szághatárnál nem áll meg a jár őrök felszólítására, 
mire ezek agyonlövik. Szalánczky Éva nem torpant 
meg. Vajon öngyilkosság vagy gyilkosság történt? 

Ki felelős Éva haláláért? És ugyan ki felel ős Köves 
Dini sorsáért... 

Köves Dinit, Gothár Péter Megáll az idő  cím ű  filmjé- 
nek főhősét, ezt az „egyszerü, noha kellemes fiatal- 198 



embert" egész hosszasan jellemezhetjük Thomas 
Mann szavaival: „nem volt sem lángelme, sem tök-
fej, s ha a »középszerű« kifejezést kerüljűk jellem-
zésére, ezt olyan okoknál fogva tesszük, amelyek-
nek semmi kőzök intelligenciájához, s alig valami kö-
zűk egyszerű  személyéhez: sorsa iránt érzett tiszte-
letből nem használjuk ezt aszót, mert hajlandók va-
gyunk sorsának bizonyoss személy főlötti jelentősé-
get tulajdonítani. Elmebeli képességei megfeleltek a 
reálgimnázium követelményeinek anélkül, hogy kü-
lönösebben meg kellett volna erőltetnie magát; de 
megerőltetésre semmi szín alatt, semmilyen tárgy 
kedvéért nem is lett volna hajlandó — nem azért, mert 
félt, hogy megárt neki, hanem inkább azért, mert fel-
tétlenül nem látta okát —, helyesebben: nem látta fel-
tétlen okát —, s talán épp azért nem nevezhetjük őt 
kőzépszerűnek, mert e feltétlen s kényszerítő  okok 
hiányát valamiképp mégis érezte. "Köves Dini tanu-
lóévei nem varázshégyi tiszta leveg őben és fényben, 
hanem piszkos félhomályban, málladozó épületek 
moslékszín ű  folyosóin, sötét bérházakban játszód-
nak le. Ahogy a Varázshegy utolsó lapján „ott fekszik 
hősűnk, arca a hűvös sárban, lába szétterpesztve", 
a film végén Dinit is bakaruhában, szétterpesztett 
lábbal látjuk, amint — vizel. 

Mintegy satuba fogva az id őt és a sorsokat, két tör-
ténelmi fontosságú dátum, 1956 és 1968 keretezi a 
filmet (fekete-fehér dokumentum- és kvázi-doku-
mentumfelvételek formájában). Ami közte van: stili-
zált, erős atmoszférikus föltetű  (az operatő r: Koltai 
Lajos) eseménydarabkák, a nyomasztó diákélet vil-
lanásai, fülledt, a Tőr/ess iskolaévei padlásszobájá-
nak levegőjét árasztó kamasz-élmények, háttérben a 
felnőttek konfúz világával. „Vigyázni kell, nagyon 
vigyázni!" — leheli Dini (Znamenák István) arcába 
Bodor, a nevelőapa (Őze Lajos) egy ócska presz-
szóban, s a kamera végigpásztáz az irreális, piros 
fényben úszó, groteszkké merevült, agg arcokon. 
„ Te ott vagy, ahol vagy, mozgalomban, vagy ahogy 
akarod, én meg itt vagyok, ahol vagyok, és sose tö-
rődtem veletek! A te férjed ott volt, ahova az én fér-
jeim lőttek ötvenhatban, azt hiszed, hogy nem tu-
dom, hogy tudod, hogy tudom? Tudjuk." — mondja 
Anya Malacpofának, illetve Lovas tanárn őnek. Ez a 
felnőttvilág nem ad támpontot a kamaszok önkere-
sési kísérleteinek; 56 valamiképp mindannyiukat 
megcsonkította — ami viszont tabu-téma. 

A történelem fehér foltjait a hatalom radírozza a köz-
tudatba. Azokat a történelmi eseményeket igyekszik 
„eltüntetni", amelyek relativizálják a fennálló helyzet 
érvényességét, melyek fel ő l felsejlik a „más" alterna-
tívája. Igy például a szocialista mozgalmak történe-
tét kontinuumként, folyamatos beteljesülésként téte-
lezi, mi több spontán, „természeti" szükségszer ű -
ségként, mely másképp nem is történhetett volna; a 
konfliktusok elsikkasztásával a fennállót mint az 
egyedül lehetséges világot tünteti fel. Így a nép egy 
része elfogadja a fönnállót, a másik része pedig —
történelmi tudat híján — egy abszurd életérzés felé 
sodródik. Ez utóbbi esetben az életet mozgató me-
chanizmus abszolútnak, kiismerhetetlennek és meg-
foghatatlannak tűnik, mint Kafkánál. Az elégedetle-
nek a rezignáció börtönébe zuhannak, a jelenbe zá-
rulnak — megáll az idő . 
A film kamasz-h ősei ösztönösen ráéreznek a hivata- 
los ideológia demagógiájára és a feln őttek életstra- 
tégiájának talajszintűségére is. Viszont, a mindenki 
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erejük, hisz apáink sorsából és saját iskolai tapaszta-
lataikból is tudják, hogy a lázadás végzetes követ-
kezményekkel jár. Már tizennyolc évesen  a,,  végtele-
nül keringő  reménytelenség idejét" (Bretter) érzik át. 
E mélybe húzó örvénybő l menekülve „koranyári" 
ideáljaik elfeledése, a konszolidáció lesz legtöbbjük 
számára kapaszkodóvá. Vagy mondjuk, az alkohol. 

Gothár Péter már meghaladta a kritikai realizmus 
eszköztárát. Hagyományos szüzsébonyolítás, klasz-
szikus, novellisztikus narráció helyett itt történet-
szilánkokból áll össze egy filmkompozíció. Markán-
san keretezett, feszes szerkezet ű , m űvi konstrukció 
ez; az érezhető  konstruáltság, stilizáltság, a beállí-
tások mesterkéltsége azonban nem válik a film ká-
rára, ellenkező leg, különös-szép, az emlékez ő  atti-
tűdöt érzékeltető , elégikus-ironikus tónussal vonja 
be. És ez a tónus a film lényege: egy tudatállapotot 
jelenít meg, a múltban — nem kis részt a történelem-
ben és a politikában — nyomozva gyökerei után. A l -
mási Miklós szavával: „a jelentudat mitológiáját" ta-
pogatja ki, ahol központi helye, ha hiánya által is, a 
lázadás képzetének van. 

Az általános becsapottság és manipuláltság állapo-
tában a lázadás a leginkább etikus és autentikus tett 
— az önpusztításig lázadó Pierre ezért lesz társai ide-
áljává. A lázadás gerillaharc az abszurd állapot ellen, 
ám mert végzetes következményekkel jár az alany-
ra nézve, mert önpusztítást jelent, maga is abszurd-
dá válik. Ő rdögi kör, mely fölött, hideg messzeség-
ben, némán áll a közép- és a kelet-európai ember 
mitikus csillagrendszere, megszabva az emberi sor-
sot. 



végiggondolni, 
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beszélgetés 
szombathy 
bálinttal 

Kőnyvkiadásunk nemrég furcsa könyvet tett az asztalunkra: Szombathy Bálint 
konkrét vizuális költeményeket tartalmazó kötetét. A szerz őt kamenicai otthoná-
ban kerestem fel. 

áttételek 
nélkül 

Poetry címmel megjelent könyved, albumod — ha nevezhetem így —, szavaid sze-
rint konkrét vizuális költeményeket tartalmaz. Műalkotásokról, költeményekről lé-
vén szó, feleslegesnek érzem a konkrét jelzőt, még akkor is, ha nem hagyomá-
nyos műalkotásokról beszélünk. Miért hangsúlyozod hát, hogy nem akármilyen, 
hanem konkrét vizuális kőlteményekkel állunk szemben? 

— Nem hangsúlyozom, csak hát ez az elnevezés egy általánosabb meghatározása 
a vizuális költészetnek. A konkrét költészet útjai cím ű  tanulmányomban, mely az 
Új Symposionban jelent meg, választ is adok erre a kérdésre. siegfried J. Schmidt 
fejtette ki, hogy a vizuális költészet nyelve rokonítható a századel ő  konkrét 
művészetének bizonyos kitételeivel. Az a lényeg, hogy a konkrét vizuális költészet 
nyelve egy teljesen autonóm, szuverén nyelv, melynek nem kell okvetlenül a kül-
ső  világ bizonyos tartalmi mozzanataira szorítkoznia, tehát kialakíthat egy, a kül-
ső  valóságtól független, bels ő  világot. 

Mi az, hogy konkrét művészet? 

— A konkrét m űvészet tárgy, illetve tartalom nélküli m űvészet, amely önmaga nyel-
vét tematizálja. Arról a fajta m űvészetrő l van szó, melyet Ásthetische Prozesse 
cím ű  művében Schmidt szintaktikai-szemantikai modellnek nevez. Bár kötetem-
ben csak az el őszóhoz csatolva bukkan fel egy-két, kimondottan a nyelvet tema-
tizáló alkotás, úgy gondoltam, hogy a konkrét meghatározást már csak azért sem 
hanyagolhatom el, hogy valami szilárd alaphoz, meglev ő  elmélethez lehessen 
viszonyítani, eredeztetni minden egyes m űvet vagy ciklust; magyarán: hogy meg-
legyen a történelmi fedezete. 
Egyébként az ötvenes években Dél-Amerikában meg a német nyelvterületen in-
dult a konkrét költészet els ő  hulláma. A hatvanas évek föld alatti m űvésžete újból 
aktivizálta a konkrét m űvészet eredményeit. Hozzánk lényegében a hatvanas 
évek végén jutottak el az új m űvészeti eszmék, amikor is felélénkült az információ-
csere. Némi késéssel jutottak el ugyan, de itt az a fontos, hogy csíráiban már ná-
lunk is létezett konkrét m űvészet, még ha nem is úgy nevezték. Gondolj Kassákra, 
a zenitista Micićre, a dadaista Aleksi ćre. Az igaz, hogy a konkrét költészetnek 
nálunk akkor nem volt bázisa, azóta már persze más a helyzet, néhány egyénnek 
és folyóiratnak köszönve más. Ez minden újjal így van. 200 



Az újnak az nehezíti meg az affirmálódását, hogy egyik létez ő  fiókba se fér bele. 
Hogy egy ideig nem címkézhető. Mihelyt elkészül számára a fiók, máris leegysze-
rűsödik az affirmálódása. Könyved tele van fiókkal: talált vizuális költészet, maga-
tartásköltészet, konceptuális költészet, hangköltészet stb. 

— Ezek az úgynevezett fiókok szükségszer ű  kényszerbő l, a közönség miatt létez-
nek, mert általuk válik áttekinthet őbbé a publikált anyag. Mivel könyvemnek bi-
zonyos úttörő  szerep jutott a vajdasági könyvkiadásban — hozzátenném, hogy or-
szágos viszonylatban is párját ritkító kiadói vállalkozásról van szó —, természetes, 
hogy didaktikai, tájékoztató célja is van. Els ősorban azok miatt fontos a konkrét 
vizuális költészeten belüli rokon jelleg ű  ágazatokat megkülönböztetni, akik nem-
igen ismerik a kísérleti költészet elméletét, akiknek az új és a közelmúltban újnak 
számító törekvések megismerési folyamatában esetleg a Poet ry  jelenti az első  
lépést. 

Az igaz, hogy könyved újdonság. Na mármost: F űst Milán mondja valahol, hogy az 
újdonság értéke elsősorban csak történeti érték, meg azt is: újdonság nincs új vi-
lágszemlélet nélkül, világszemléleti újdonságok nélkül. 

nagyobb 
szabadságot 

— Nézd, hogy mi az új, az nagyon viszonylagos dolog, az új, ahogy Füst Milán 
is kifejti, mindig más világszemlélettel jár. A könyvemben található m űvészeti 
koncepció egy más művészalkatot feltételez, olyan alkatot, aki nyitottabban néz 
a világra, aki másképp bánik a nyelvvel, radikálisabban viszonyul a m űvészetek-
hez; aki az ismeretlen területek érdekében képes elfordulni az értékesnek vélt 
dolgoktól. Nem tudom neked megmondani, hogy ez világszemléletileg mit is jelent 
pontosabban. Talán nagyobb szabadságot. 
Ami pedig az új történeti értékét illeti: funkciója abban van, hogy alapot, táp-
talajt teremtsen az örökös újnak, a megújhodás ciklikus folyamatának. 

Könyved előszavában írod, hogy kőltészetnek (művészetnek) nevezhető  mindaz, 
amit annak tekintünk és annak fogadunk el. 

— Persze, de ez csak egy megfelel ő  tudatszint birtokában érvényes. Joseph Beuys 
szerint például minden ember m űvész. Ez a gondolat az én tételem széls őséges 
eseteként is felfogható. 

Nem valami eredeti felismerés, ugyanis ez minden id őben érvényes, hiszen min-
dig is azt nevezték költészetnek (művészetnek), amit annak tekintettek az 
emberek. 

— Igen, csakhogy koronként változott a m űvészet fogalmának szerkezete. Ma 
sincs egységes m űvészetszemlélet: mást-mást jelent például az egyház, az egye-
tem vagy valamelyik alkotói csoportosulás számára. Fontos, hogy eljuthattunk 
odáig, hogy a művészetet ma már nem holmi lefektetett elvárások vagy szabályok 
alapján ismerik el, hogy a m űvészeti világrendszer egészében véve is jelent ősen 
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bármikor. A m űvészet végre az alkotók, nem pedig a vele manipulálók kezében 
van. 
De elég, ha csak Duchamp-ig megyünk vissza, t ő le indul sok minden. Én olyan 
dolgokat sajátítok ki magamnak például a talált költészet címszó alatt, amelyek 
m űvészeti rendszerembe nyelvileg is, eszmeileg is beleférnek. Hogy mik ennek a 
határai, azt nehéz megmondani. Mindenesetre nem tudományos tételek, hanem 
tapasztalati értékek, melyekre az ember évek hosszú során tesz szert. 

Persze, itt a kiválasztás mozzanata a leglényegesebb. 

— Igen, az, hogy mit választok, mit emelek ki. Végs ő  soron egy klasszikus fest ő  
is szelektál, ahogy a festéket a vászonra dobálja. 

Sőt, egy-egy festő  az életművén keresztűl is szelektál. 

— Malevics mondjuk minden színt kiszelektált, addig azonban nem jutott el, hogy 
a festést, a képalkotást is abbahagyja, végs ő  soron tehát nem tudott élrugaszkod-
ni az anyagi teremtéstől. Én idegenkedek attól, hogy m űtárgyat, anyagi értelem-
ben vett m űalkotást hozzak létre. A környezetemb ő l próbálom kiválogatni a már 
meglevő  jeleket, jelegyütteseket, nyelvi képződményeket. 

MléпΡ idegenkedsz az anyag élményét!? Az anyagi tárgy létrehozása az anyag 
élményével jár együtt, az anyaggal való találkozás élményével. 

— Nem iktattam ki teljesen az anyaggal való bánást: kollázsokat készítettem, meg 
aztán pecsételtem stb. 

a 
fénykép 
csupán 
dokumentációs 
eszköz 

— Különböző  huzalokat fényképeztem városi környezetben. A formájuk ragadott 
meg. Sohasem foglalkoztam szobrászattal, de mivel id őnként szükségét érzem 
annak, hogy valami ,;klasszikus dolgot" is csináljak, egyszer űbbnek tartom, ha le-
fényképezem a véletlenül kialakult formai alakzatokat, s ily módon kompenzálom 
azt a hiányérzetet, melyet az anyagtól való idegenkedés kelt bennem. 
A fényképet csupán dokumentációs eszközként használod? 

— Igen. Ne gondolj fotóesztétikára, az nem lényeges, az anyagszer űség sem lé-
nyeges. A fotó szerepe jobbára az iniciációban merül ki, vagyis abban, hogy el ő-
segíti a bevezetést egy meghatározott m űvészeti rendszer problematikájába, 
jelenségkörébe. 

Tehát ez a fotózás nem egy átgondolt fotózás? 

— Bizonyos értelemben. Ha például átgondolt fotózáson m űgondot, maximális 
technikai igényeket értünk. A konceptuális, illetve az anyagtalanított m űvészetben 
a fénykép gyakran csak olyan alkotások dokumentálására szolgál, amelyeket ki-
mondottan fotózás céljából készítettek, esetleg méretüknél, távolságuknál fogva 
elérhetetlenek az emberi szemnek. 
Ha nemzetközi viszonylatokban gondolkodom és végignézem a konceptuális 
művészek fotóit, két dolgot kell észrevennem: hogy ezek a fotók nincsenek valami 
magas technikai színvonalon, és azt, hogy ez a negatív esztétikai tudatos út-
keresés. 
A könyvemben közölt fotóknál tehát nem az a lényeg, hogy azok jó fotók- e, hogy 
vannak-e, mondjuk, olyan minőségi szinten, mint például az úgynevezett m űvé-
szeti fotózást m űvelők által elfogadható szint, aminek mércéi szerintem nagyon is 
kétségesek. Én csak tudatosítani szeretném, hogy ilyen m űvészeti jelenségek is 
léteznek, s ezt — sok esetben —épp a fotómédium segítségével tudom elérni. 

Az általad képviselt konkrét vizuális költészetben engem az zavar, hogy felettébb 
sók magyarázatra, magyarázkodásra van szükség. 

— Nem szabad szem elől téveszteni, hogy a konkrét vizuális költészet egy er ősen 
intellektuális irányzat, sokszor valóban nem lehet meg magyarázat nélkül, mert 
egyes ágai a m űvészetfilozófiába nyúlnak. 202 



Ha vizuális kőltészetről beszélünk, akkor az elsősorban a látás nyelvén kell hogy 
szóljon, azon a nyelven közöljön valamit. 

— Igen, csakhogy a látás nyelve elemi fokon is megvalósítható, ez a gyakoribb, s 
egy magasabb szinten is, amely új mércéket, új beidegz ődéseket követel. Egy-egy 
vizuális költeményt ideogrammának is felfoghatunk, melynek megfejtése nem 
mindig vezet egyöntetű  eredményhez. Másrészt nemcsak a tartalmi olvasat meg-
fejtését elősegítő  reflexekre, hanem a m űvekből áradó életérzés értékbeli képes-
ségére is szoktatni kell az embereket. 
A konvenciókat megkerül ő  alkotások előtt értetlenül töpreng ők sokat nyerhetnek 
a beavatást feltételez ő  elméleti fejtegetés révén, f őképp, ha az útmutató els ő  
kézbő l, a szerző  tollából ered. 
Persze, mint az életben mindenhol, itt is vannak er ő lködések, túlmagyarázások. 
Minden új dolog közelében sok a kontár. 
Szóval: ha valaki a látás nyelvét választja, akkor feltehetően azért választotta azt a 
nyelvet; mert azon a nyelven tudja a legérzékletesebben, a legkifejez őbben el-
mondani azt, amit akar. 

— Igen. 

Összegezzük: mit akartál ezzel a könyvvel? 

— Ez a legnehezebb kérdés. Valószín ű leg azt, amire minden alkotó törekszik, ami 
lényegében egy ősi törvény vagy közléskényszer kiteljesülése. Egy ilyen könyv, 
amely hosszabb időszak ténykedésének eredménye, mindig jó alkalom az egy-
idejű  visszapillantásra és jövőbe fordulásra. 
Stratégiai szempontból nézve a Poetry mintegy el őfutára lehetne azoknak a maj-
dani műveknek, melyek a könyvkiadásunkból mindeddig hiányzó m űfajok, alkotói 
törekvések előtt taposnának ösvényt. Orömmel vettem észre, hogy a kiadó ez évi 
tervében ott szerepel Seb ők Zoli tanulmánykötete, amely —így, könyv formájában 
— a maga nemében szintén áttörést képez. 
Roppant fontos ugyanis, hogy a felvetődő  értékeket ne csak mint meglev őt, ha-
nem mint jelenlevőt is prezentálni tudja a kiadó. 

Fájdalommentesen született meg a könyved? 

— Szerencsére mérvadó recenzensem volt, akire hallgathattak, akiben bíztak. 
Nem döbbentett meg ez a sima szülés? Azért kellett volna megdöbbenned, mert 
a könyvedben taglalt művészeti irányzatok az intézményesség ellen lépnek fel tu- 
lajdonképpen, s hát a könyvkiadás azért mégis egy intézményesitett dolog. 

— Ezt a könyvet nagyrészt Fehér Kálmánnak köszönhetem. Ő  tudta rólam, hogy én 
többször publikáltam munkáimat magánkiadásokban. Egyszer véletlenül össze-
futottunk a házban, s megkérdezte, miért csinálom én így. Szedjem össze a 
munkáimat, majd a kiadó kiadja. Egy évig dolgoztam az anyagon, el őkapargattam 
régebbi alkotásaimat is. 

Nem tudom, érted-e, mire gondolok. Azzal, hogy a Forum kiadta a te albumodat, 
intézményesítette-e a te intézményellenességedet? 

— Ez csak részigazság. A könyv valódi értéke és pontenciális ereje mellett eltör-
pülő  probléma számomra az intézményes megjelenési forma. Egy id őben nagyon 
is szokás volt hangoztatni, hogy az új irányzatok a priori mindennem ű  intézmé-
nyesség ellen vannak. Ha valamely szerz ő  az intézményesség, az egyezményes-
ség ellen kíván fellépni, megteheti oly módon is, hogy etikai üzenetének, emberi-
alkotói alapállásának esszenciáját a közölt m űvekben oldja fel, nem pedig holmi 
deklarációkban elutasító nyilatkozatokban. 

Különben is miért van szükség arra, hogy a m űvészet valamely területén úttör ő  
szerepet vállaló alkotó eleve lemondjon a társadalmi támogatásról, számos olyan 
szerző  javára, akik inkább a biztos középszer űséget választják, mintsem a kocká-
zatos keresést, akik inkább hátramozdítói a haladásnak, mint sérkent ő i? 
A konkrét példára visszatérve, annyi bizonyos, hogy a Poetry egy ój kiadói terüle-
tet nyitott meg más médiumok el őtt is, mint például a fotó. Gondos jegyzeteivel, 
bibliográfiai adataival egyben rámutatott arra, hogyan kell és hogyan nem kell 
hasonló tematikájú kiadványokat csinálni. 
Épp Mórival beszélgettem errő l. Kezünkbe vettük Sáfrány, aztán B. Szabó 
könyvét, és csak néztük, hogy azok milyen szerény füzetecskék, meg hogy mit 
fognak ezek az utókornak mondani, hiányos életrajzi adatok, komoly bibliográfia 
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ben, mint ahogyan én azt magamról elkészítettem. Enélkül nem érdemes könyvet 
csinálni, pláné képzőművészeti jelleg ű  kiadványt nem. 

Mit jelent számodra a nyilvánosság? A könyvedben felsorolt kiállítások tömkelege 
azt sugallja, hogy túlbecsűlöd a nyilvánosságot. 

— Ne érts félre, nem becsülöm túl. Könyvemben nem soroltam fel az összes kiál-
lítást, melyen részt vettem, csak azokat soroltam fel, melyet katalógusokkal tudok 
bizonyítani. Rengeteg kiállításra küldtem munkáimból, és nem tudom, hogy ki-
állították-e őket. 

A részletes tárlatjegyzéket az indokolja, hogy szinte mindegyik alkalommal egyedi 
alkotással szerepeltem kiállításokon. Mivel az esetben nem klasszikus m űtár-
gyakról, festményekr ől vagy szobrokról van szó, melyeket a szervez ők rendszerint 
csak kölcsönbe kérnek, hanem megadott témájú fotókról, rajzokról, kollázsokról, 
diafilmekről, pecsétmunkákról stb., így nem vált szokássá az alkotások vissza-
származtatása. A meghívón rendszerint el őre feltüntetik, hogy a munkákat nem 
küldik vissza, hanem a tárlat anyaga a kérdéses galéria archívumába kerül. 
Esetemben tehát a tárlatok jegyzéke igen nagy fontossággal bír azzal az eshet ő-
séggel számolva, hogy egyszer valaki netán felkutatná őket. Mert sajnos, még 
fénymásolatom sincs róluk, sokakra nem is emlékszem. Kivéve azokat, amelyeket 
reprodukáltak a katalógusokban. 
A modern irányzatok kiállításaira az a jellemz ő , hogy nagyon gyorsan, néha 
órákon belül kell reagálni, különben lekésed őket. Ha van ötleted, annak gyorsan 
kell kipattannia a fejedb ő l. Már ebben is eltérnek a modern kiállítások a hagyo-
mányosoktól. A hagyományos értelemben vett fest ő , az festeget valamit, amit egy-
szer majd valahol ki fog állítani. 

a 
küldeménym űvészetrő l 

Időzzünk akkor egy kicsit a küldeményművészetnél. Hogy néz ki a küldemény-
művészet a gyakorlatban, mi annak a feltétele, hogy valaki foglalkozzon vele, 
hogyan lehet áramába bekapcsolódni. 

— Nagyon könnyen. Elhatározás kérdése, hogy valaki beszáll-e a buliba vagy sem. 
Bár ez nem jelenti azt, hogy könny ű  benne megmaradni. A címek cirkulációja na-
gyon egyszer ű , a címeket folyóiratokból, katalógusokból, magánúton is fel lehet 
szedni. 

Nevezz meg néhány folyóiratot, mely címlistát közöl. 

— Ezek külföldi folyóiratok. 

Melyek kőzülük a legismertebbek? 

— Hát például a kanadai File, aztán a San Franciscó-i While, a párizsi Docks, az 
amszterdam Ё Ephemera, kapásból ennyi elég, meg aztán katalógusokból is lehet 
címeket szerezni, ott általában közlik a kiállító m űvészek teljes adatait. Egy-egy 
ilyen tárlatnak néha 500 részvev ője is van. 
Ósszeszedsz tehát 150-200 címet, és kidolgozol egy projektumot, például egy 
levelező lapot, lepecsételed mondjuk 200 példányban, aztán szétküldöd őket. 
Egészen banalizálva tehát így indul meg az információcsere, közben magad is fel 
tudod mérni a visszaérkez ő  válaszokból, reagálásokból, hogy ki milyen alkatú, 
hogy ki áll hozzád közelebb. A kapcsolatokat persze nem lehet er ő ltetni, vagy 
felerősödnek, vagy elhalnak. Tavaly mondjuk 150 címem volt és erre a 150 címre 
hat különféle sorozatot küldtem szét. Azóta lecsökkent a jelentkez ők száma, most 
már érezhető , hogy a küldeményművészet kifutotta magát, ami nem jelenti azt, 
hogy mint eszköz nem fog megmaradni, mint ahogy mindig is létezett, de mint 
mozgalom lanyhulóban van. A visszaérkezett válaszok frekvenciája ugyancsak 
fokmérője lehet annak az érdeklődésnek, melyet munkáid fel tudnak kelteni. 

Értesüléseid szerint — minek a divatja készül? Kifejez ő  formára, médiumra gondo-
lok. 

— Hát mondjuk a performance. Jelenleg az a helyzet, hogy a müvészet egy nagy 
hullámvölgyben van, de nem csak a m űvészet, te is tudod, hogy a világpolitika, a 
gazdaság úgyszintén. A küldeménym űvészet a konceptuális müvészet hanyat-
lása után feldobta az embereket. Úgy t űnik, hogy a performance még gazdagít- 204 



ható, még fejl ődőképes. Másrészt úgy néz ki, hogy egyre nagyobb jelentőséget 
kap majd a hasonsző rű  alkotók kölcsönös látogatása, személyes ismeretsége, 
akár olyan lakásfesztiválok keretében, mint amilyeneket a kanadai neoista csoport 
szorgalmaz, akár félig intézményesített formában. 

galérián 
innen 
és 
túl 

Az új m űvészeti irányzatok, intézmények a galériák ellen is lázadnak. Nálunk 
az a helyzet, hogy mi nem lázadhatunk a galériák ellen, hiszen a galériákat még 
fel sem építettük. Mi még nem tudjuk, hogy milyenek egy galériának a lehet ősé-
gei. Az új m űvészeti irányzatok, melyeknek a propagálója vagy, galériákon túli 
állapotban éreztetik hatásukat. Elsősorban ott. 

— Világos, világviszonylatban ez az igazság. 

Na most, hogy érzi magát nálunk az az alkotó, aki a galériákon túli állapotok m ű-
vészeti irányzatait propagálja, aki a legújabb törekvések híve? 

— Az ilyen alkotó helyzete azért nehéz, mert gyakran hiába tájékozódik, fizikailag 
el van vágva a világtól, mindattól, ami érdekelné, amit munkájába bekapcsolna. 
Szóval, magára van hagyva. Ha el vagy vágva a világtól, könnyen elveszítheted 
a viszonyítási képességedet. A mai m űvészeteket nagy káosz, anarchia jellemzi. 
Meg kell jegyeznem, az elszigeteltségnek el őnyei is vannak. Egyik előnye az, 
hogy nem vagy kitéve különféle káros hatásoknak, azaz jobban meg tudod ő rizni 
önállóságodat, alkotói világod tisztaságát. Ha frisseségét nem is, de tisztaságát 
igen. 

Sterilnek érzem gyakran a legújabb törekvéseket. Érdekteleneknek. 

— Hogyne. Sok a formalista és pozitivista megnyilvánulás. Fő leg a konceptuális 
m űvészetben volt sok, ami elidegenítette az embereket, a közönséget. A hetvenes 
évek új m űvészeti törekvéseit a konceptuális m űvészet jellemezte, és ha a nyolc-
vanas éveket történetesen a pe rformance fogja jellemezni, akkor egy nagy nyitás 
előtt állunk, közönségvonzó nyitás el őtt, mert a pe rformance egy el őadói színe-
zetű  forma, nagy lehetőségei vannak, még a színház is tanulhat tő le és viszont. 

összegezzük 
a 
hetvenes 
évek 
törekvéseit 

Mi szerinted a hetvenes évek törekvéseire a legjellemz őbb? 

—Az, hogy sor került a m ű tárgy anyagtalanítására. Mindegy, hogy milyen m űvé-
szeti irányzatnak nevezed, konceptuális m űvészetnek, nyelvtani kutatásnak, 
konkrét vizuális költészetnek, a hangsúly az anyagtól való megszabaduláson, a 
tiszta eszmeiségen van. Egyféle idealizmus visszatérése ez. A hetvenes éveket 
az anyagtól való elrugaszkodás jellemzi egyfel ő l, másfelő l pedig a m űvészet 
komoly önvizsgálatra kényszerül. 
A küldeménym űvészet nemrégi fellendülése pedig arról árulkodik, hogy az alko-
tók egyre inkább szükségét érzik a személyes kapcsolatfelvételnek, a nemzeti 
nyelvek vonta határok felszakításának. 

De hát a fotóban, mely dokumentálta, amit dokumentálnia kellett, szintén anyagia-
sult valami. Az már más kérdés, hogy hogyan. 

— Igen, de hát a fotó csupán a valóság utánzata. 

Azt akarom mondani, hogy akkor anyagtalanítaná az ember a műtárgyat, ha meg 
se csinálná. 

— Igen, ha csak végiggondolná. Tudod miért hagyta abba Duchamp a m űvészke-
dést? Azért, mert ráérzett erre, amit te most pedzeni próbálsz. De ő  már addig 
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vannak 
idők... 

Alapító tagja vagy a Bosch+Bosch csoportnak, ez a csoport annak idején fel-
hívta a figyelmet a vizuális kutatások fontosságára. Hogy jött létre, ki hozta létre 
ezt a csoportot? 

— Az a szellemi légkör, ami hatvannyolcban volt. Az ragadott minket magával. Aki 
azokban az id őkben érzékenyebb volt, azt nem hagyhatta hidegen a politika, a fi-
lozófia, a művészet. Európa akkor forrongott, az egész világ forrongott, aztán itt 
volt a Symposion is, ami nagy élményt jelentett nekünk — most ugye mégis emlí-
tettem néhány konkrét dolgot. Visszagondolva, azt mondhatnám, ez a szellemi 
légkör hatott. Mi hatvankilencben alapítottuk meg csoportunkat, és hetvenben 
tértünk át olyan új dolgokra, melyeket nem lehet besorolni a klasszikus képz ő = 
művészeti kategóriákba. Akkor még nem tudtuk, mi történik a világbari, csak a 
Symposiont követtük, de Szlovéniában például már m űködött az OHO csoport. 

Vannak idők... 

— Igen, melyek felszínre dobnak egy csomó tehetséges embert. Ezt már többen 
kérdezték tő lem, főleg a belgrádiak, hogy miért épp Szabadkán alakult meg egy 
olyan csoport, amely hihetetlen nyitottsággal fordul az új m űvészeti irányzatok 
felé. Szabadka, ugye, két kultúra határmezsgyéjén van, viszont nem kultúrközpont, 
kívül esik az információforgatagon. Mi ráérzésszer űen reagáltunk bizonyos idő -
szerű  művészeti jelenségekre, csoportunk alakulását nem befolyásolta semmilyen 
külső , mesterséges tényez ő , nem bábáskodtak körülöttünk kritikusok, m űvészet-
történészek, ahogyan néhány m űvészeti központban történt. 
Ezek az új törekvések olyanok, hogy jó, ha ellenállásba ütköznek, hasznukra vá-
lik, ha valamin át kell törniük. Ha nekem például most azt mondanák, hogy itt a 
New York-i Modern M űvészetek Múzeuma és csináljak azt, amit akarok, lehet, 
hogy semmit sem tudnék csinálni. Ha hirtelen megnyílnának a lehet őségek, lehet, 
hogy megbénítanának. Az ellenállóközeg komoly hajtóer ő . Kitermeli a maga ellen-
energiáját. Nyugaton, ahol a piac dominál, biztos, hogy nem lehet így gondolkodni. 

Legújabban mi foglalkoztat? 

— A küldemény- és a pecsétm űvészet már nemigen foglalkoztat. Az elmúlt két 
évben a küldeménym űvészet felelt meg leginkább, ma inkább a polaroid-fotózás 
foglalkoztat, s bizonyos vonatkozásban a telefotó. Kanadai tartózkodásom során 
viszont közvetlen impulzusokat kaptam a roppant érdekes neoista mozgalom-
tól és világszemlélett ő l. 

Ismered a fotózás technikáját, technológiáját? 

— Nem nagyon ismerem. Ezért foglalkoztat a polaroid, mert nem igényel alapo-
sabb technikai felkészültséget, és ami a lényeg, gyorsan lehet vele dolgozni. Arról 
nem beszélve, hogy egészen más, mint a hagyományos fotó. Más médium. Akár-
csak a telefotó, melyet a fotó fotójának nevezhetünk, s úgyszintén készen kínálja 
magát az értelmezésnek. 
A polaroid emellett valóban különálló, specifikus médium; valahol a fénykép és a 
klasszikus festmény között a helye, hiszen mindegyik felvételnek megvan az 
egyedi varázsa, nem marad róla negatív, mely aztán végtelenül sokszorosítható. 
Találóan jegyezte meg valaki, hogy ezt a fotóeszközt a fényképezni nem tudó 
halandóknak és a vizuális érzékenységgel megáldott m űvészeknek találták ki. 

Engem viszont a látvány annyira leköt, hogy a valóságot nemegyszer él ő  film-
ként élem át, ilyformán az átélt látvány anyagi lenyomatára azonnal szükségem 
van, nem tudok napokat, heteket a filmlaborra várni. 

(1981.) 
az interjút készítette tari istván 
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Szombathy Bálint a Bosch+Bosch m űvészeti cso-
port  egyik alapító tagja tanulmányaiban, esszéiben 
az irodalomban és a vizuális müvészetben jelentke-
zz rokon vonások elemzésével, valamint konkrét és 
vizuális költészeti kutatásokkal, küldeménym űvé-
szettel és szemiotikával foglalkozik. Poetry  cím ű  
könyve a kísérleti költészet terén végzett elméleti- és 
alkotótevékenységének szintézise. 
Az 1969 és 1981 között született különböz ő  „költé-
szetekhez" tartozó alkotásoknak és a különféle köl-
tészetek egységes műként való felidézésének filo-
genetikus vizsgálata a könyv két síkja. A könyv els ő , 
rövid elđszóval ellátott részében, amelyben Szomba-
thy fejlődésének főbb mozzanatait ismerteti, a 
szerző  elnevezéseivel élve „konkrét vizuális költe-
mények", talált vizuális költészet, magatartáskölté-
szet, vizuális, fifikus és konceptuális költészet sora-
kozik. Az első  betű -ikonikus munkájától kezd ődően 
(Szélmalomharc a Nappal) Szombathy fő leg a fotó-
szériák és a szövegvizualizációk által kifejezett szin-
taktikus-szemantikai kutatások felé fordul; Nontex-
tual/té cím ű  sorozatában megvalósítja a szöveg-
nélküliség elvét, a költ ő i nyelv dimenzionális kiszéle-
sítésével és a konkrét költészetnek a „nyelv mint 
nyelv" szellemében való értelmezésével pedig állást 
foglal a materializációval szemben. A talált, valamint 
a gesztuális költészeten, a stamp arton és a kollá-
zson keresztül a fénykép mint a dokumentálás, az 
események megismételhetetlenségének bejegyzé-
se, a költészet fogalmának és természetének vizsgá-
lata, valamint a beszéd és a kép szimbiózisának 
eszközeként jut kifejezésre. A kifejezés módjától és 
a médiumtól függetlenül munkái közös vonásaként 
Szombathy a verbális, pontosabban az „írott ele-
mek" hiányát emeli ki. Judd definíciójából kiindulva 
Szombathy megvalósítja azt, hogy „költészetnek" 
(m űvészetnek) fogadhatunk el mindent, amit költé-
szetnek (m űvészetnek) nevezünk. Ezek szerint a 
szerző  saját „konkrét vizuális" költményeit „a költé-
szet fogalmának szabadabb értelmezésén" alapuló-
nak látja: a „»költészet« meghatározás helyett ezek-
re az alkotásokra találóbbak a »költészeti megjelö-
lések«. " 
Bármennyire is azt állítja a szerző, hogy művei „alig 
tartalmaznak verbális elemeket", az alkotások több-
ségében a verbális redukciója nem jelenti a verbális 
jelentőségének csökkenését is. A tőmondat, az idi-
óma vagy csak egyetlen szó, az ikonikussal való 
kvantitatív összehasonlítás ellenére is, nincs funkci-
onálisan is alárendelt helyzetben, még akkor sem, 
ha a szó csak a képregényből kölcsönzött egyete-
mes onomatopoeia. A valamilyen gengszter „ke-
resztapának" kezet csókgló ember látványának a 
„pow" szó fenyegető  színezetet kölcsönöző  a kéz —
egyszerre csak előtűnik — annyira behajlított és olyan 
helyzetben áll, hogy e képregénybeli „pow" ütésre 
lendíti. Deverbalizációról ott sem beszélhetünk, ahol 
a szó ki lett hagyva magából az alkotásból, ám címe, 
elnevezése van, mondjuk O tempora o mores —
amelyben komplementáris vagy legalábbis irányító 
szerepe van. A szándékosan sztereotip cím, mint 
például a Csendélet, amelyrő l úgy t űnik, hogy álta-
lánossága miatt nem képes a verbális-ikonikus vi-
szonyok pontos meghatározására, mégis megte-
szi ezt azzal, hogy az objektum szintjén a munka 
alkotóelemeit az egyenrangúság felé hajtja: a hang 
amelyet megegyezés szerint nyolcadhangjegyekkel 
jelölnek, a pohárhoz hasonló tárgyak sorában kép-
ződik. A címnek ily módon sikerül metaforává fel-
küzdenie magát a nem verbális összetev ők között. 

vladan 
radovanović  

a 
poetryrő l 



Ritkább vállalkozást jelent a minden cím nélküli, tel-
jesen deverbalizált munka a könyv 76. oldalán. A fal-
rész, a kéz egy része és a kinyújtott láb mellett, mint 
egyetlen teljes tárgy, a labda foglalja el a központi 
helyet. A transzformáció és az átvitel els ő  foka a kol-
lázsszerű  képregénybeli „mezđnek" köszönhető , 
amelyet rendszerint szöveggel töltenek ki. Itt szöveg 
nincs, a mező  feketeséggel töltött. Az érthet ő  beszéd 
hiánya nem jelenti mindennem ű  beszéd hiányát, a 
mező  perszonifikálja, él őlénnyé emeli a labdát. Má-
sodfokon, a mégis látható hosszúsági és szélességi 
köröknek köszönhetđen a labda földgolyóvá alakul, 
amelynek épp elég oka van arra, hogy a mez ő  ilyen 
gyászosan nyilatkozzon — mint ahogy Radomir Ma-
šić  földgolyója a klasszikus „lenni vagy nem lenni" 
dilemmát mondja ki — és megrettenjen a mindent 
elpusztító rúgástól. 
A munkák utolsó csoportja a „fonikus költészet" el-
nevezés és az alkotások jellegéb ől adódóan némileg 
zavart keltő , ám amely zavarkeltés szándékos is le-
het. A hangos költészet létezésének valódi moda-
litása — talán feleslegesnek is t űnik hangsúlyozni —
éppen a hang-állapot. Láthatósága csak utasítás a 
hanggá átalakításhoz. A fonikus költészet fejezeté-
be tartozó munkák közül azonban egyet sem lehet 
hanggá alakítani úgy, hogy látható egyezés marad-
jon a hang és az utasítás között. A körülmények 
a zenei grafikáéhoz hasonlatosak. Itt azon jeleket 
alkalmazzák, amelyek utasítások, és így puszta 
vizualitásukra visszavezetve látszat-utasításokká 
válnak: a hanggá alakításra alig utalnak jobban, mint 
bármely absztrakt kép. Ebben a költészetben a „fo-
nikus" is csak olyan jelrendszereken keresztül tud 
valódi kapcsolatot tartani a fonikussal, amelyekben 
mindig valamilyen tényező  — hang, magasság, szín, 
dinamika vagy időtartam — hiánya miatt nem alakít-
ható át hanggá: ahol esetleg kottaszöveg az idézet, 
az eljátszása itt valamilyen zenei részletet ad, nem 
pedig fonikus költészetet. Mivel a hangzás megjelö-
lésére olyan nem teljes rendszereket dolgoztak ki, 
amelyek nem utalnak ugyan a hangra, ám utalnak 
bizonyos hanggal kapcsolatos fogalmakra, ezért ezt 
a területet inkább metafonikus költészetnek nevez-
ném; természetesen Judd kijelentésének szellemé= 
ben. A „Művészetté nyilvánítani mindent, amit m űvé-
szetnek tartunk" elvének látszólagos szabadsága 
mögött, legalábbis ha logikusan szemléljük, á m űvé-
szet teljes tagadása rejlik: amikor minden m űvé-
szetté válik, akkor meg is sz űnik létezni. 
Ha ez a m űvészet azonban, mint ahogy az néha 
előfordul, nem foglalja magába a zenét és a költé-
szetet, több ideje és helye marad a terjeszkedésre. 
Szombathy, úgy tűnik, a költészetet és m űvészetét 
nem úgy azonosítja, hogy a költészet m űvészet, ha-
nem úgy, hogy minden költészet mindenféke m űvé-
szet. Ha radikálisnak is tűnik a mindenfajta költészet 
azonosítása a m űvészet minden válfajával, megbé-
nítja a m űvészet, mint a költészet, a vizuális művé-
szet és a hibrid területek keretében megvalósított 
szétválasztott kontexusokat — azokat a kontexuso-
kat, amelyek elengedhetetlenek a m űvek interpretá-
lásához, sőt mi több: helyreállításukhoz és megálla-
pításukhoz a lehetséges meghatározások káoszá-
ban. 
A könyv második részét azon jelent ős vállalkozás-
nak szentelte, amelyben az „egyetemes költészet 
kísérletí válfajainak történetét" illusztrálja oly mó-
don, hogy „a képanyag nem az illető  költészeti mo-
dell kontextusából, hanem civilizációnk képének ál-
talánoš produkciójából következik". Ennek az anyag- 

nak a.segítségével „ezen költészetnek tartalmában 
rejlő, mélyebb kölcsönös fűggőségekre, illetve ezek 
tárgyi és fogalmi kötődésére" szeretné felhívni a fi-
gyelmet. Mert „nincs egyetlen olyannyira zárt költé-
szeti rendszer, amely (...) ne jelentene többet önma-
gánál." Emellett, a szerzđ  úgy véli, hogy az egyes 
költészeti irányzatok „hozzáférhetőbbekké és érthe-
tőbbé" válnának, ha „nem csak deszkriptív módon, 
hanem vizuális úton is bemutatnák őket". A szerző  
a távirati irodák telefotóit felhasználva „civilizációnk 
képeit" és a verbo-vizuális költészet jellege közötti 
kapcsolatokat a tartalomra (templomi tematika a 
barokk lírában és szerzetesek szentté avatásáról 
készült képek sorozata), vagy a formára (a vonal je-
léntkezése a telefotón és a kaligramm a szakítása a 
lineáris írásmóddal) támaszkodva építette ki. A 
konkrét költészet megjelenéséig a szerz ő  tartja ma-
gát az időbeli elrendezéséhez, ám megjelenésével, 
amikor is a kísérleti költészetek tömkelegének szét-
ágazása következik be, elhagyja az id ő rendiséget, 
mert az időbeli távolság elhanyagolhatóvá válik. A 
szerző  értelmezése szerint a kísérleti költészet, fej-
lődésének utolsó szakaszában, „a semmibe megy 
át", vagyis ő  is a különféle költészetek iránti refe-
renciájának sorozatát a „semmi költészetével" fejezi 
be. Habár a költészetek felé irányuló referenciák 
gyakran a végletekig gyengék, olyannyira, hogy ver-
bális magyarázat nélkül igen nehezen hozhatók lét-
re: az egyházi képi költészet munkában a bíboros-
süveg alakja feltételesen összekapcsolható a közép-
kori formavers elrendez ődésével, de ez a vers még-
sem kötődik különösképpen a barokk templomi kép-
versekhez, mert már Szímiásznál jelentkezik, a 
XVI. században pedig Griselnél, Withenél, Angotnál 
és másoknál, ahol nincs egyházi jellege. Grafikus 
költészet című  munkájában az alárendeltség elemei 
— a normális kép az ekrán és a lineáris írás az egyik 
oldalon, a hiba következtében jelentkez ő  hullámvo-
nalak és a lineáris írás apoilinaire-i szétbontása —
egymástól valóban igén távol esnek; hasonlóképpen 
áll a helyzet Gam ier spacionizmusa és az udvarban 
négy autót ábrázoló kép esetében is. A kapcsolatok 
ilyen törékenysége ellenére azonban már maga az 
ötlet is igen értékes lépést jelent egy konceptualizált 
meta-viszonyulás és a kísérleti költészet összessé-
gére irányuló szintetikus viszony megvalósítása felé, 
éppúgy, mint az elmélettörténeti és a m űvészeti gya-
korlat felé. Tekintettel ez utóbbira, az el őrelépés ab-
ban van, hogy a tiszta kritikus-reflexív (verbális) szö-
veget ugyanabban a szövegben nem nyilvánítják 
művészetté, mint az Art and Language csoportban, 
hanem a verbális mellett vizuális anyagot is felhasz-
nálnak, a m űvészi státusz e szímbiózisai гбl szóló 
feltevés pedig „kívülrő l jön" — nem proklamálódik 
magából a munkából 

náray éva fordítása 
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Radics Zoltán (1954) vizuális alkotását a kifejezés-
modellek belső  eklektikája jellemzi. A vizuális infor-
mációkkal való általános telítettség mai állapota 
nemigen biztosíthat már optimális kiindulópontot egy 
hagyományosan égett fest ő i, vagy rajzolói eredeti-
séghez. A „helyi jelleg ű " és vonatkozású m űalkotás 
a hirtelen „kiszélesedett világlátás" szemszögéb ő l 
csak erő ltetett feltételességben nézhet szembe az 
alkotó és általában az ember id őszerű  meghatáro-
zottságaival. Radics bizarr alkotói lénye nem keres 
biztos talajt egyféle egészen jellegtelen, vagy eleve 
dekoratív természet ű  köznapi festészeten belül, ha-
bár formai szálaival egyes megnyilvánulásai, soroza-
tai látszólag benyúlnak a quasinarratív, ún. újfigurali-
tás szférájába. Függetlenül attól ugyanis, hogy a „fes-
tészet" mint médium újból különös jelent őségre tett 
szert az utóbbi években, a festészet mint hagyomá-
nyosan látott „m ű faj", már évtizedekkel ezel őtt, te-
kintettel az absztrakt festészet végeredményeire, tel-
jesen megrekedt kifejezésnyelve id őszerű tlen korlá-
toltsága miatt a TV és a szélesebb értelemben vett 
video-eljárások vizuális lehet őségeinek árnyékában. 
Egy modern festőnek ezért még egy jóval tudato-
sabb alkati beállítottság esetén sem könny ű  meglel-
nie sajátságosnak t űnhető  kifejezésalakzatait, eset-
leg kompromisszumait az id őszerű  képzőművészet 
bonyolult hálózatában. 
Radics nagyjából szülővárosa, Zombor, és Belgrád 
között szervezi meg élete mostani állomáshelyeit, 
ám alkotásának relációi nem csak e két város körül-
ményeihez kötődnek. Belgrádon kívül, képeit eddig 
Münchenben és Párizsban állította ki hosszabb, leg-
főképpen tanulmányjelleg ű  tartózkodásai termései-
bő l. Érdeklődése pillanatnyilag két irányba összpon-
tosul. Egyrészt a hagyományos alapra támasztott 
rajzot m űvei, óriási méretű  figurális festménysoroza-
tain dolgozik, másrészt pedig a vizuális kommuniká-
ciók kevésbé hagyományos, ill. újszer űbb jelenségei 
érdeklik, nevezetesen a kollázs id őszerűen értett vál-
tozatai és grafikai „átvitele" az alapanyagoktól füg-
getlen technikai médiumú összetételekbe (grafikai 
eljárások); valamint a Mail-a rt , tehát a postai kül-
deménym űvészet. Radics a képz őművészet hagyo-
mányos tárgyi koncepciójából kiindulva építi fel Id-
tásmódját. Bizonyos értelemben még nem tud telje-
sen elszakadni a formális értelemben is iskolázott 
művészetfelfogás gyakorlati tapasztalataitól, a figura 
képi funkciójához kötődő  élvárásoktól. Mégis, tuda-
tában ábrázolásszándéka természetének, fejlett indi-
vidualizmusa folytatásában felülkerekedik az Európá-
ban népszerű  festőmodoron, amely részben a klasz-
szikus tárgyi festészet „mesterséget mutató" elemei-
re alapoz, másrészt pedig a tárgynélküli festészet 
formális megjelenési „modern" elemeire. Festményei 
nem utolsósorban impozáns méreteikkel kötik le a 
néző  figyelmét, ahol a plakátszer űség látványa a tisz-
ta színek és színfelületek dominációjába jut kifeje-
zésre. Radics a vonal, a szia és az alakzatok kapcso-
tának ideális megoldásait keresi. Szinte programozott 
modelleket dolgozott ki ösztönösen kifejezésre jutó 
élményei vizuális szerkezeteihez. Az alkotás másik 
oldaláról tekintve kivételes tehetség ű  és tudású raj-
zolóm űvészrő l lévén szó, m űveinél éppen a rajz te-
kinthető elsődleges fontosságúnak még a képi konst-
rukciók esetében is. A tagadhatatlanul sokrét ű  festé-
szeti tapasztalatszerzés előterében útjának szerinte 
visszavonhatatlan jelentőség ű  szakaszát képezi a 
néhány ezer papírra vetett anatómiai, f őképp osteo-
lógiai tanulmány id őszaka. Rajzait a kivitel könnyed-
sége jellemzi, de maga a rajzolás egyben az alkotó 



állandó és folyamatos tevékenységét is jelenti a nap-
lószerű  rajzfeljegyzés dinamikájában. Rajzai a kroki-
tól a festményekéhez hasonló, talán hallucinatív rea-
lizmusnak mondhatóig, ill. a metafizikus ábrázolásig 
terjednek. Radicsot is, tekintettel a modern m űvé-
szet szellemiségére, a m űtárgy expresszív értelme-
zése foglalkoztatja, de egyel őre a már meglévő , ta-
pasztalt anyagszer űség szemléletén át, az „ábrá-
zolás szándéka" világán belül. Számára fontosak az 
anyagok és a tárgyak, de csak közvetve, ill. más 
kifejezési módszerekben függetlenül, objektíven lé-
tező  valóságukban. Újabb képi szerkezetei mell őzik 
a mesteri követelmények támasztotta gátlásokat, s a 
festett figuralitásból a „talált tárgyak" plasztikájába 
vezetik az assamblage-okat készít ő  alkotót. Ezen al-
kotói indíték köti kölcsönösen össze a „fest őt" a kol-
lázzsal, az új grafika perspektívájával. Radics a fény-
képkollázsból kölcsönzi vizuális eszközeit, s csak 
másodlagosan használ fel egyéb „nyersanyagokat". 
Mivel alkotásának egyik-másik id őszakát jelölő  soro- 

zatában eljutott a minimal-art-ig — a mindentő l meg-
fosztott festményig, rajzig —, természetszer ű  volt 
vonzalma a happening, valamint ma a Máil-art  iránt. 
Küldeménym űvészetét nemcsak vizuális, de tartalmi 
logikával is felruházza a megnyilvánulások „posta-
fordulóival" történ ő  időbeli következetességében. A 
részelemek technikai kivitele Radics esetében nem 
a sokszorosítás pecsétszer űen steril kinézetében, 
hanem a „kézimunka" intimebb egyediségében jut 
kifejezésre. 

Radics alkotásában s nem az „ábrázolásban" hisz; 
művészetének sincsenek konkrét „témái". Nála nem 
egy egyszerű , helyhez, személyhez, helyzethez kö-
tődő  reflexióról van szó; vizualizált kifejezése külö-
nös létállapotok lelki és fizikai indítékainak optiká-
ján keresztül jön létre, ahol a reális és az irreális 
világ elvonttá lenni — ilyenformán természetéb ő l ere-
dően —képtelen; viszonyba állítva néz a lét és nem-
lét kérdéseinek korszerű  távlatai elé. 
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1966-ban a Berlini Jazz Fesztiválon mutatták be 
Alexander von Schlippenbach Globe  Unity  című , 14 
előadóra írt kompozícióját. Ez volt Európában az els ő  
kísérlet arra, hogy a free jazz el őadói szabadságát 
nagyzenekarra alkalmazzák. Schlippenbach számá-
ra is nyilvánvaló volt, hogy ez egy el őadás keretén 
belül nem oldható meg. Így alakult meg a Globe Uni-
ty Orchestra, melynek 17 éves fennállása alatt csu-
pán egyetlen állandó tagja volt, a zenekarvezet ő , 
pontosabban zenekarszervez ő , zongorista Alexan-
der von Schlippenbach. A zenekarban el őbb Európa, 
majd fokozatosan a világ avantgarde jazz-muzsiku-
sainak a legjava játszik. Ezáltal, valamint koncepció-
juk nyitottságával (elkerülve bármiféle megcsontoso-
dást) vált ez az együttes a legújabb zenei törekvések 
gyűjtőmedencéjévé. A hatvanas és a hetvenes évek 
művészeteinek kisugárzása és a pódium nyújtotta 
lehetőség a szcenikai megoldások felé is orientálta 
a zenekart. A zenei folyamatok alakulásának logikus 
következménye volt a kortárs zene két nagyjának, 
Pendereckinek és Stockhausennek közrem űködése 
a Gloí~e Unity-vel. 
Március 4-én az Ifjúsági Tribün nagytermében a 
Globe Unityt a következ ő  zenészek alkották: 
Gerd Dudek — fuvola, szoprán- és tenorszaxofon 
(NSZK) 
Evan Parker —szoprán- és tenorszaxofon (ANGLIA) 
Kenny Wheeler — trombita és szárnykürt (ANGLIA) 
Toshinori Kondo — trombita (JAPÁN) 
Albert  Mangelsdorff — trombon (NSZK) 
Günter Christmann — trombon (NSZK) 
Johannes Bauer — trombon (NDK) 
Bob Stewart — tuba (USA) 
Alexander von Schlippenbach — zongora (NSZK) 
Alan Silva — bőgő  (USA) 
Paul Lovens — dob (NSZK) 
Mindannyian játszottak már a Globe Unityben, és 
egymással is különböző  kisegyüttesekben, pl. 
Schlippenbach (Mangelsdorff, Schlippenbach) Christ-
mann, Wheeler (Lovens, Evan Parker) Lovens stb. 
Ezeken a kamarajelleg ű  zenéléseken ismerték meg 
igazán egymást a muzsikusok, ami el őfeltétele egy 
ilyen rögtönzésen alapuló nagyzenekari játéknak. 
Nemcsak nevükkel, hanem zenéjükkel is a világze-
nét képviselik. Ez a tizenegy zenész a modern jaz-
zen keresztül megtalálta az átkötéseket a legkülön-
félébb zenei világok felé, anélkül, hogy valami alak-
talan, jellegtelen zenét játszana. (Végtére, minden 
földrajzi távolság ellenére is egyazon id őben élünk.) 
A Globe Unity tizenegy kiforrott m űvész egyenrangú 
társulása. A zenekar, a karakterisztikus, rögtönözve 



alkotott többszólamú játéka ellenére is bámulatosan 
egységes. Vagy éppen ezért az? Szerintem csak 
érett, eredeti világú zenészek alkothatnak rögtönöz-
ve egységes zenét. Lényegében polifonikus (szinte 
annyi szólam, ahány zenész), el őre minimálisan 
megtervezett improvizatív zenér ő l van szó, ahol ha 
valaki időnként előtérbe is kerül, nem a többi kárára 
teszi, nem kell egy pillanatra sem lemondania egyé-
niségérő l. Hangszerével mindenki rákérdezhet, hoz-
zászólhat a „szólóhoz". A m űvészetben, de egyedül 
talán csak ott, mint egy ideális térben, negyedik di-
menzióban, kialakítható a szabad emberek kiegyen-
súlyozott kis közössége. 
A kezdeti tonális szabad jazz céljától messzire távo-
lodott a mai Globe Unity. Velük kapcsolatban beszél-
hetünk valódi harmóniai kötetlenségr ől: zenéjükben 
egyaránt megtalálható az európai értelemben hasz-
nált tonalitás és atonalitás, temperált és nem tem-
perált hangrendek sora, az ún. konkrét zene külön-
böző  effektusai stb. Nyilvánvaló tehát, hogy a Globe 
Unity nem harmóniai elveken alapuló zenét játszik. A 
nem lankadó ritmus már annál fontosabb szerepet 
játszik a zenei anyag megszervezésében. Ha jobban 
megfigyeljük, itt is különböz ő  hagyományok kevered-
nek, de a ritmus folytonossága, feszít őereje a ritmus-
nak egy ősibb rituálisabb szerepér ő l tanúskodik. Le-
egyszerűsítve: a két legfontosabb köt őanyagnak a 
jazzhagyományt és a rögtönzésb ő l fakadó hozzá-
állást érzem. 
A Globe Unitynél az improvizáló zenészek hozzá-
állásán kívül pont az ún. konkrét zene (ami náluk 
csupán egyik elem a sok köz(l) létrehozása által ke-
rül előtérbe a gesztus, a mozgás. Századunk máso-
dik felének művészetében a kétségbeesetten verg ő-
dő , önmaga helyét keres ő , kísérletező  művészt — a 
gesztus emberét _ látjuk. Az el őző  századokhoz vi-
szonyítva itt a totalitásról csak álmodnak, a legjobb 
alkotások esetében is e gesztus a gyökere vesztet-
ten lebegő , „vékonyabb" emberre mutat rá. Paradox 
módon hajlandó vagyok az e helyzet által el őállt nyi-
tottságban, tehát a keresésekben, az alkotás, ön-
megvalósítás különböző  gesztusaiban, a rögtönzés-
központú zenében is a talajt keres ő  ember új rítu-
sainak, új viszonyai kialakításának a lehetőségét 
látni. 
Az aleatorikus zene kiszámított véletlenszer űségei-
vel éppen manipuláltsága miatt nem tetszik. A rög-
tönzés —bármiféle rögtönzés — hagyományát nem is-
merő  zenész magára marad, spontaneitás helyett 
improvizáláskor csupán más hagyományok görcsös 
reflexeivel viaskodik. A kortárs zenét játszó jazz ze-
nészeknél viszont ugyanez a rögtönzés — pont az 
idegekben élő  hagyomány révén — szerves zenét 
eredményezhet. A Globe Unity zenéje minden lénye-
ges ponton a jazzhez köt ődik. A mostani zenekar-
ban a fúvósok dominálnak. A zenészek különböz ő -
ségére építkez ő  kompozíciók nemcsak az európai 
polifónia hagyományára támaszkodnak, hanem az 
afro-amerikai zene „szabálytalanságaiban", a New 
Orleans-i stílusban, a dixielandben gyökerez ő  és a 
hatvanas években kibontakozó többszólamú modern 
jazzre is. A jazz az el őadónak nagy teret enged ő , az 
elđadó által „szerzett" zene: az individuum zenéje 
a tömegek századában. Innen származik bens ősé-
gessége, ezért játszák els ősorban kamarajelleg ű  
összeállításókban. A nagyzenekari jazzen keresztül 
a jazz a hangszerelésnek, a hangszínek keverésé-
nek, a zenei szerkesztésnek a mesterségét szívta 
magába. A big bandekben az egyént háttérbe szorí-
tották, csupán egy-egy szóló erejéig szólalhatott 

meg saját hangján. Ezért volt nagy ugrás a jazz kor-
társi zenévé érésének folyamatában az olyan nagy-
zenekarok megjelenése, mint a Globe Unity vagy az 
amerikai The Jazz Composers Orchestra. Most már 
végképp elvethetők az olyan vádak, mit Stravinskyé, 
aki a zenei szerkesztés együgy űségét kifogásolta 
a forró jazz zenében. 
Már említettem a j azz fontos szerepét a Globe Unity-
vel kapcsolatban. Fóleg a fúvósok játékában érez-
tem ezt (pl. a dixieland hatását), még ha stilizáltan is, 
de a kompozíciók felépítéséb ől is a jazz kisugárzá-
sát érzem, elég csak a második, lassú, temetési, 
marching-szer ű  darabra utalnom. A kortárs zene 
egyik jellegzetessége a hangszerek lehetőségeinek 
maximális kiaknázása, a hangszer kifacsarása. A 
Globe Unityben különösen a fúvósok éltek gazdag 
intonálási lehetőségeikkel. Az ilyen radikálisan mo-
dern zenét játszó együtteseknél anakronisztikusan 
hatna a fúvósok harmonizálásának megkísérlése. A 
zenekar ezt a lehetőséget is felvillantotta, de lénye-
gében a fúvósok beszélgetésén volt a hangsúly. Em-
beri hanghoz hasonlóan kiabáltak, vallottak, sikítot-
tak, motyogtak, suttogtak hangszerükön. A Schlip-
penbach által kedvelt tuba Mangelsdorff dörmög ő  
trombonjával összebújva, morogva, dohogva hajtot-
ta társait, ritmusukkal, kommentárjaikkal kötötték 
össze a többiek szólamait. A leginkább emberi han-
gon „beszélő " fiatal keletnémet trombonos, Johan-
nes Bauer, a rendkívül eredeti Günther Christmann, 
a japán beszéd kiejtéséhez hasonlóan artikuláló, ki-
zárólag nem temperált hangnemekben mozgó To-
shinori Kondo, vagy a jóga segítségével eltanult cir-
kuláris légzéstechnikával 10 percig „levegővétel nél-
kü/"szólózó Evan Parker, és még sorolhatnám a töb-
bieket is, mind egy teljes világ, bővebb elemzésükre 
itt nincs helyünk. 
Parker az angol avantgarde jazz egyik vezéregyéni-
sége, szopránszaxofon-játékára nemcsak a keleties 
légzéstechnika jellemző , hanem a keleties hangszí-
nek, és a makám központú rögtönzés alkalmazása 
is. Szerencsés hangszerválasztás esetén a hang-
szer karaktere megszólaltatójáéval egybevág, ösz-
szenől vele. A Globe Unity tagjai hangszerüknek 
egy-egy letisztult lehetőségét hozták. A trombitajá-
ték két végletét demonstrálta az európai iskolát foly-
tató Wheeler, és a recseg ő , ropogó, „piszkosan" 
intonáló japán Kondó, viszont e végletek önmaguk-
ban zeneileg tiszta képleteknek bizonyultak. A kana-
dai származású, tisztán intonáló Kenny Wheeler az 
egyik extatikus összjáték közben látható idegesség-
gel a mikrofonhoz sietett, és tisztán villogó áttetsz ő  
hangjaival, végiggondolt szólójával leveg ősséget vitt 
zenéjükbe. Alig sejl ő  melódiája sóvárgás Gelsomina 
elvesztett trombitadallamának idillje után. A mesztic 
kinézetű  bőgős, Alan Silva, aki a The Jazz Compo-
sers Orchestrában is játszik, láthatóan Mangelsdorff-
fal értett legjobban egyet. Látszik, hogy az angol To-
ny Oxley nagy hatással volt az európai jazzdobosok-
ra. Paul Lovens is hozzá hasonlóan apró dobokból, 
csörgőkből, és kevés cintányérból állítja össze sze-
relését, ami rányomja bélyegét stílusára. Ez az apró 
termetű , gyerekre emlékeztet ő , különös mozgású 
dobos valódi motorja volt az együttesnek. Schlippen-
bach és ő  szinte együtt lélegeztek, a darabok alaprit-
musát kettejük összjátéka határozta meg. Schlippen-
bach keveset szólózott, inkább különböz ő  zenei fo-
lyamatokat sűrített, kötött össze, indított útjukra. 
Amint azt, (hangszerük jellegéb ől fakadóan) a többi 
nagyzenekari j azz zongoristák is teszik. 
Hallomásból tudom, hogy máskor többet mozognak 	212 



a pódiumon, látványosabb „akciókkal" kötik össze 
zenéjüket. Lehet, hogy a turnévégi fáradtság volt 
az oka, hogy a f ű részen vonózó Lovensen, a japán 
fiú egy-két gesztusán és a sánta trombonos, Christ-
mann hangfogós játékán kívül ezúttal mást nem lát-
hattunk. De így is érdekes látványt nyújtott az együt-
tes: az izg ő-mozgó Bauer, a topogó, egy helyben ug-
ráló Mangelsdorff, a piros nadrágjába belevesz ő  
(abból majdnem kiugró) Kondo feszengései, a fél-
szeg megjelenés ű  Wheeler, a határozott arcéléhez 
hasonlóan éles billentés ű  Schlippenbach stb. 
Szimfonikus nagyzenekarokra gondolva mindig 
eszembe jutnak Coltrane és Mangelsdorff megjegy-
zései: „Coltrane és Doiphy hosszasan hallgatta a 
nem sok egyéni invenciót igénylő  művet, aztán az 
előbbi halkan ezt kérdezte, miközben a zenekar tag- 
jait fürkészte: ,Honnan tudhatja az ember, hogy 
mindegyik hús-vér muzsikus?' Kisvártatva Doiphy 
visszasúgta: ,Tán csak a karmester az egyedüli 
megmondhatója...' (...) a Kontarsky fivérek Stock-
hausen Mantra c. darabját próbálták, míg Mangels-
dorff figyelte őket. Stockhausen meg-megszakította 
a jellegzetes perfekcióva/ és árnyaltsággal játszó 
Kontarskyékat néhány taktus után, s további, fű/le/ 
szinte már regisztrálhatatlan árnyalatokra hívta fel a 
figyelmüket. Mindketten mindannyiszor újra türelme-
sen zongorához ültek, alázatosan elfogadva a tüze-
tes utasításokat. Mangelsdorff ezt nem tudta sokáig 
nézni, tíz perc múltán az iszony látható jelei mutat-
koztak rajta, s rövidesen el is hagyta a termet. Kinn 
csak ennyit mondott: ,Azért mégiscsak fantasztikus 
muzsikusok, bár számomra érthetetlen, hogyan le-
hetséges ilyen diktatúrát elviselni. " (J. E. Berendt: A 
mindenség muzsikusai, Symposion, 205. szám) 
Most, amikor nincs egy uralkodó irányzat, amikor az 
önkifejezés útkereséseinek kü ►  nböző  stádiumában 
a felgyorsult idő  másmilyen megközelítést diktál, én 
is becsületesebben tartom a pontos lejegyzésekkel 
diktált zene helyett az ilyen hibákat is beépít ő  hoz-
záállást, amilyet a Globe Unity tagjai vállaltak. 
A fentebb említett cikkben mondja McCoy Tyner: 
„Látom a legkülönbözőbb muzsikusok egyetértő  
kapcsolatát (...) az egész világ zenéje egymással 
tegeződik. Ez valami eddig elképzelhetetlennek hitt 
totalitás, s ahogy múlnak az évek felettem, egyre 
szükségszerűbbnek érzem mindezt." 
A világ dolgainak kölcsönös függősége, összefonó-
dása okozta szükségszer űség az, amirő l McCoy Ty-
ner beszél, ami viszont a dolgok egybemosódásá-
nak, kiegyenlítődésének, azaz eljellegtelenedésé-
nek a veszélyét is magában hordozza. De ez már 
egy másik írás témája lehetne. 
Külön örültem a lelkes újvidéki közönség ovációinak, 
amivel ezt a különben nehéz és bonyolult zenét fo-
gadta. 
A hangversenyt a Német Kulturális Kapcsolatok Inté-
zetének segítségével a Sonja Marinkovi ć  IMK szer-
vezte. 

alexander 
von 
schlippenbach 

jegyzet 
a 
globe 
unity 
című  
kompozíciómhoz 
(1966) 
A zene egyetemes összefüggései az id őhöz kötődnek. Zenész és 
zeneszerző , akik a jazzben egy személyben léteznek, összhang 
ban vannak, a teljességet képviselik. 
Ez a teljesség, összhang látható minden struktúrában, az id ő  
bármely szegletében, egészen a láthatárok végs ő  széléig, a koz-
mikus szemmel a központban. Az isteni közönytő l a lázadás szülte 
szóló felbukkanásáig, melynyomában az élet arca rajzolódott ki. 
A ritmus a világ lélegzete, hangjaiból pedig t űz, víz, föld és leveg ő  
lesz. Az 6 sokszínű  csillogása mögött az alakzatok egyszer űekés 
szépségükben sebezhetetlenek. 
Zenénket a zenekar közösen alkotja. Tizennégy fiatal európai jazz 
zenész bámulatos önfegyelemmel és össz m űvészi erejével reali-
zálta a nagyzenekari, tonális free jazz ideáját. Meghatározott elve-
ken és megoldásokon alapuló rögtönzéseikben nagy alkalmaz-
kodóképességrő l tettek tanúbizonyságot. M űvészetükben új hori-
zontok nyíltak. A grafikus struktúrák tolmácsolása, a kottából való 
játék, a rögtönzések, a hangközök iránti érzékenységük mind a 
szabad játékot szolgálta, a nagyzenekari játék egész sor új lehet ő -
ségét tárva fel ezáltal. 
Ezzel a zenekarral, amelynek az összes zenei forma elleni láza-
dás acélja, elérhető  az, amire Paul Klee gondolt: „Mindent el-
hagyva, ami ehhez az oldalhoz tartozik, saját magadat alakítod 
egy új világ másik oldalán, ahol minden egy teljes ,,,IGEN". 

bicskei zoltán fordítása 
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A mondat be volt zárva. Zörgettünk. Se-
hol senki — legalább is senki sem moz-
dult. A mondatkutatási engedélyem úgy 
szólt, hogy: ha zárva találom, törjem fel. 
Szóltam az embereimnek, hogy verjék 
le a mondatról a pontot. Nem egyköny-
nyen ment. Keményen állta a pont a 
puskatust. Többször is megnyomkod-
hatta az örökíró hegyével, aki odatette. 
Tehát hátulról hatoltunk be a mondatba. 
Gondolatjelekkel összekapcsolt, több-
szárnyas mondat volt. Valamelyik embe-
rem hangosan füttyentett. Látszott rajta, 
hogy ilyen pazarul berendezett mondat-
ba még nemigen járt. 
A kutatást egy vessző  körüli szavakkal 
kezdtük. Semmi. Csupa ismer ős hétköz-
napi kacatok. Puskacsövekkel leveret-
tem néhány idézőjelet. Azokban sem ta-
láltunk semmit. De az idéz őjelek csö-
römpölése után mintha valami neszt hal-
lottam volna. Gyorsan szaladjon valaki a 
mondat végére! Kiáltottam. Elfelejtet-
tem őrt hagyni a hátsó bejáratnal. Két 
emberemmel bedeszkáztattam egy ket-
tőspontot. Nem akartam véletlen sem 
bújócskát játszani azzal, akit keresek. 
Maradjon bedeszkázva, amíg átnézzük 
ezt a másik szárnyat — mondtam. A biz-
tonság okáért otthagytam a kett őspont-
nál egy emberemet. Mi többiek átmen-
tünk egy keskeny gondolatjelen. Átver-
gődtünk néhány szón, de semmi. Embe-
reim már-már csüggedni kezdtek. 
Tapasztalatom valahogy azt súgta, itt 
kell lennie. Nézzünk még az a két szó 
mögé! Félrelökdöstettem a szavakat. És 
Iám, nem csalódtam! Egy frissen rakott 
falat találtunk. Ez egy zárójel lesz —
mondtam az embereimnek halkan. Ti 
ketten verjétek szét puskatussal, a töb-
biek fedezékbő l figyeljenek. A feltört 
zárójel mögött nem látszott rögtön, mert 
egy-két szóval elsáncolta magát. De ott 
volt! Ellenállást, sem tanúsított, mintha 
csak várt volna bennünket. A nevét sem 

kellett megkérdeznem, hisz le volt írva. 
És pont ezt kerestük. Ezt a nevet. Kötöz-
zétek meg! — mondtam. Vigyétek a hát 
só bejárathoz. Dobjátok a füzetbe. Ti 
négyen maradjatok velem. Szétnézünk 
még egy kicsit. Nem is nagyon kellett 
szétnéznünk, rögtön észrevettünk még 
valamit. Ahogy embereim elvitték a 
megkötözött nevet, láthatóvá vált egy 
szó. Végigmértem. Egy -tio monokli ló-
gott az orrán. Ahá, szóval, idegen is 
tartózkodik bent. Kétségkívül, ez egy 
idegen szó. Az idegen is végignézett raj-
tam. Pimaszul mosolyogni kezdett. Rög-
tön megértettem, mire gondol. A hivatali 
szabályzat el ő írja, hogy mondatkutatás-
hoz az idegen szavak szótárát is ma-
gunkkal kell vinni — felkészülve a lehe-
tőségre, hogy idegenek is tartózkodnak 
a mondatban. Én meg elfelejtettem. 
Szóval, ő  tudja, hogy így, szótár nélkül, 
nincs jogom bántani. A rohadtja! Mi a 
csodát csináljak vele? Ha bántom és ár-
tatlan? És ha nem bántom, közben meg 
közveszélyes? Bevigyem, és röhögjö-
nek rajtam a kollégák? Ni vigyem be, és 
ordítson rám a főnök? Eh, majd úgy csi-
nálom, hogy megszökött még mielőtt 
azonosságát megállapíthattam volna. 
Intettem az embereimnek, hogy jól po-
fozzák fel az illetőt. Utána kinyittattam 
egy vesszőt, és kidobattam a mondat-
ból. 
Átnézettem még a kettőspont másik ol-
dalát is. Nem találtunk semmit. Embe-
reim is elfáradtak. Fejünk zúgott a sok 
szótól. 
Bevertünk még néhány vesszőt. A pon-
tot messzire elrugdostattam. Megittunk 
valamit, és hazajöttünk. 
Most ott tartok, hogy meg kellene írnom 
a jelentést. De nem tudom, hova lett a 
füzet, amibe azt az átkozott nevet tetet 
tem. Közben elfelejtettem, hogy hívták. 

Ada, 1983, február 22. 	lajkó nándor 	214 
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válasz mák ferencnek 

Mák Ferencnek az Új Symposion 1983. 
január 19-i, 213. számában megjelent, 
lépcsőházi esztétizálás cím ű  írása a 
tényelferdítés és mellébeszélés minta-
példája. Ironizáló hangon kezdi a glosz-
szaíró: egy nap felkerestem őt a Magyar 
Szó szerkesztőségében, hogy hangot 
adjak legmélyebb felháborodásomnak, 
egyben felelősségre vonjam, amiért az 
1982. december 18-i Kilátóban, az Új 
Symposion 209. számáról írt folyóirat-
szemléjében le merte írni ezt a monda-
tot: „Csányi Erzsébet OLCSÓ KOKTÉL 
című  bírálata Deák Ferenc KUDARC cí-
mű  verseskötetéről szól, és írásával a 
kritikus végérvényesen a helyére teszi 
ezt a fajta költészetet." Szerinte pár ke-
resetlen szóval összefoglaltam vélemé 
nyemet Csányi Erzsébetrő l és írásáról, 
ugyanakkor neki felmondtam a leckét: 
vegye tudomásul, hogy a Vajdasági Dol-
gozó Nép Szocialista Szövetségének 
sajtóorgánumában ilyesmit nem írunk 
és nem publikálunk. 
Idáig ez csupán féligazságok halmaza. 
A teljes igazság ezzel szemben a követ-
kező : 
(ró vagyok, negyedszázada közéleti em-
ber, 25 éve a Magyar Szó rendszeres 
külmunkatársa, több éven át hetekig-hó 
napokig voltam helyettesítője Gál Lász-
lónak (Grimasz, Magyarzó Pisstike), 
majd éveken át a lap egyik mellékle 
tének szerkesztője, hát jogot formáltam 
magamnak, hogy megmondjam a véle 
ményemet egy idültté vált kóros állapot 
ról annak néhány legfrissebb szimptó 
mája kapcsán. Nem kávéházban, nem 
utcasarkon, nem magántársaságban, 
nem bárhol másutt, hanem ott, abban a 
rovatszerkesztőségben, amely felhábo 
rodásomnak (nem csupán az enyém-
nek!) sorozatos jó okokat szolgáltatott. 
Felháborodásom okai a következ ők: 
az etikai: egy folyóiratról egy napilapban 
hosszú időn át olyan ember közöl ismer-
tetőt, aki maga állandó belmunkatársa 
annak a folyóiratnak (ami ugyan nem 
lenne főbenjáró b űn, de) 
a műfaji: a folyóiratszemle egy vagy több 
adott folyóirat közleményeirő l tájékoztat, 
tárgyilagosan és adatszer űen, mint egy 
bibliográfia vagy egy telefonköny. (Más 
lapra tartozik a folyóiratkritlka!) Ezzel 
szemben Mák Ferenc Kilátó-beli „folyó 
iratszemléibe" rendszeresen becsem-
pészi tulajdon különvéleményét. Ha úgy 
tetszik neki, csupán a szerz ők és írásaik 
címét (esetleg az írások m űfaját, temati 
káját) ismerteti; ha úgy tetszik, önké-
nyes idézetekkel újra s immár sokkal 
szélesebb auditórium el őtt, immár a 
VDNSZSZ-vel „a háta mögött" (!) megdi 
cső íti azt, akit a folyóirat szubjektív kriti-
kusa már megdicső ített; ha meg úgy 
fircig, tendenciózus idézetekkel még 
egyszer bedöfi a kést a hátába annak, 
akiébő l még kiáll a folyóirat eredeti pen-
géjének nyele. (Mák Ferenc ironizáló 
modorában azt mondhatnám: kritikát 
írok a saját m űvemrő l!); 
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irodalomtudományi ok: Csányi Erzsébet 
(és nyomában Mákerénc) még rádup-
lázva (lásd mint fénn) végérvényesen a 
helyére mer tenni friss irodalmi m űvet és 
élő , alkotóereje teljében levő  írót! 
A Csányi Erzsébetre vonatkozó „kere-
setlen" szavaim pedig a következ ők vol-
tak: A superman és superladyk köztünk 
vannak! Ugyanis a m űvészetek évezre-
des történetébő l eddig azt tudtuk, amit 
Németh László így fogalmazott meg: 
„Kortárs kritikus nem tudhatja, hol a he-
lye egy kortárs műnek!" (Hadd emlékez-
tessek kapásból Rabelais-re, Villonra, 
Jarryra, Krúdyra, Molnár Ferencre... 
csupán írókból is lexikális hosszúságú a 
bizonyító névsor.) Most meg, íme, a mi 
huszonéveseink nem csupán azt tudják 
isten földi helytartójának csalatkozhatat-
lanságával, hogy az ő  helyük a Par-
nasszus magas ormán van, hanem azt 
is, hogy mindenki másé a béka feneke 
alatt! S ezt már nem is a felháborodás, 
hanem az elragadtatott elismerés hang-
ján közöltem. 
Elmondtam továbbá, hogy a Magyar 
Szó tudomásom szerint a Dolgozó 
Nép Szocialista Szövetségének, tehát a 
legszélesebb szervezett szocialista tö 
megeknek a tribünje, s így egy-egy ro 
vata nem privatizálható, szemben az Új 
Symposionnal. 
Ezeket mondtam el a legilletékesebb he-
lyen, a m űvelődési rovat szűkös fülkéjé 
ben, részben az éppen arra járó f őszer-
kesztő  jelenlétében. Eddig szól a korrek-
ció. 
Mák Ferenc cikkének további része ko-
holmányok sorjáztatása, illetve tények 
elhallgatása, ami egyre megy. 
Nem igaz például, hogy mondanivalóm-
mal utánamentem Mák Ferencnek a fo-
lyosóra. Ellenben tényvaló, hogy Mák 
Ferenc már a rovatfülkei mondandóm 
befejezése el őtt faképnél hagyta a társa-
ságot, mint csakhamar kiderül, lesbe 
állni a lépcsőház kanyarjában, ahol is 
ő  állított le engem e szavakkal: „Mester, 
maga engem lejárat a tulajdon főszer-
kesztőm előtt!" Mire ezt mondtam: „Én 
nem a fószeгkesztődhöz, hanem a ro-
vatra mentem megmondani a vélemé-
nyemet. Hogy a fószerkesztó véletlenül 
jelen volt, arról nem tehetek, de örülök 
neki. Ellenben te éveken át rendszere-
sen lejáratsz embereket maradandó pa-
píron, több százezer ember előtt, sok-
szor csak szignálva cikkeidet vagyis azt 
sugallva, hogy nem is a magad, hanem 
a lap, a szerkesztőség véleményét tol-
mácsolod!" 
Nem igaz, hogy egy szót is ejtettem vol-
na magamról, és rágalom a számba 
adott mondat: ,,...példának okáért itt 
vannak az én műveim..."! 
Nem igaz az sem, hogy Mák Ferenc 
ezen a ponton félbeszakította „foga-
datlan mentorát", ellenben az igazság 
az, hogy ezzel a váddal rukkolt el ő : 
„(7n nem Deák Ferenc költőért hanem 
Deák Ferenc nagykövetért áll ki!" 
Ezt a nem mellékes mondatot Mák Fe-
renc megszokott modorában kifelejtette 
a glosszából. Csakúgy, mint a vála-
szomat, jelesül, hogy mi Deákkal kölcsö-
nösen kiálltunk egymásért akkor is, ami-
kor egy-egy szál nadrágunk és ingünk 
volt. 
A glossza további részében egyenesen 
rágalmazó a mondat, miszerint „Pintér 
Lajost prókátori szerepében már volt al-
kalmunk megismerni." Mák Ferenc el-
mulasztotta érzékeltetni, hogy a próká-
toron ez esetben mások ügyében köz-
benjáró embert vagy pedig zugügyvédet 
értett-e. Viszonylag zsenge kora nyilván 
akadályozza abban, hogy tudjon példá-
ul a következőkrő l: a huszonéves, nős, 

lakástalan Vicsek Károlyért én akkor is 
kiálltam (nyilvánosan, éppen a Magyar 
Szóban), amikor korábbi „barátai", ha 
meglátták őt az utcán, átsettenkedtek a 
túloldalra, mert adott pillanatban komp-
romittálónak ítélték Vicsekkel akár egy 
szobában szívni a leveg őt! (Mák Ferenc 
elődeire és társaira jellemző  egyébként, 
hogy később amikor Vicsek dicsfénye a 
legmagasabban lobogott, mint els ő  és 
egyetlen jugoszláviai magyar filmrende-
zőnket a tulajdon teremtményükké ha-
misítva lobogtatták őt, majd amikor 
„rendezőjükre" rázúdult a k őzápor, ők 
maguk is, hátulról mellbe, odasuhintot-
tak egy jókora malomkövet (I. Új Sympo-
sion 211. szám, 449. oldal, ahol is min-
den apropó nélkül ez év januárjában 
közlik egy múlt év júniusi, Vicseket gya-
lázó cikk részletének fakszimiléjét!!) 
Irománya végén Mák Ferenc átcsap 
a bölcs általánosításokba. Szerinte „el-
gondolkodtató, hogy az utóbbi időben 
egyre többen vannak azok, akik logikai-
esztétikai-etikai érveik kimerülésével 
különböző  frázisokhoz nyúlnak. S teszik 
ezt nem utolsó sorban annak bizonyítá-
sára, hogy ők igenis jogosan és követke-
zetesen bírálnak." Mivel végig rólam be-
szél, egyes számú frázisnak nyilván-
valóan azt a megállapításomat teszi, 
miszerint a Magyar Szó a szervezett 
szocialista erők legszélesebb frontjának 
a tribünje. Frázis ez? Lehet. De ha igen, 
Mák Ferencnek a maga két bérelt poszt-
ján első  kötelessége az lenne, hogy ere-
jéhez mérten következetesen munkál-
kodjon e „frázis" valósággá tevésében. 

Pintér Lajos 

Idđzített 
digitális 
keselyűk 
lóugrása 

Nem válasz, csak megjegyzés Pintér 
Lajos írásához 

Mester", đn véres víziókat Iát! Pedig 
đnnek igazán nem kel! félnie! đn mód-
szeresen és igen körültekintően alapoz-
ta meg írói pályáját, és azon a bizonyos 
Paranasszuson —úgy t űnik a superma-
nek és szuperladyk ellenére is — igen 
előkelő  helyet foglal el (igaz, nem az én 
szememben). Módszeresen és igen kö-
rültekintően, hisz —simulékony termé-
szetébő l eredően — đn mindig azt tette, 
amit most velem szemben is tesz: áleti 
kus maskarában, nagy csinadrattával 
üres szólamok szappanbuborékát ere-
geti. E kisded játéka ellenére is đn 
veszélyes ember. Veszélyes, mert min-
den erkölcsi gátlás nélkül löki félre a té-
nyeket és az igazságot, és kreál magá-
nak — tetszés és érdek szerint — hamis 
valóságot, melyet azután afféle fegyer-
ként forgat — miért is? Nem vitás, újra 
csak önös érdekbő l. Veszélyes ember, 
mert nem mond igazat, és ezt alkalma-
sint mindig kell ő  időben teszi. 
Ezen túlmenően nekünk egymással 
nincs, nem lehet vitánk. Hisz minden 
véleménycserének alapja, hogy a part-
nerek tiszteljék a tényeket és a játék 
szabályokét. Valamint, hogy ne alantas 
érdekbő l, holmiféle „sült lapocka" remé-
nyében vívjanak szócsatát. 
Mester",  On  véres víziókat 16t4  Lehet, 

hogy ez lelkiismeret kérdése? 

Tisztelettel: 
mák ferenc 



atomkorbeli 
bosszuság 

Ha nem kezd m ű ködni 
I  mixer, 
oldalba vágom egy 
MX-szel! 

páter 
gregoriánusz 
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jegyzet 
a 
„rossz versek" 
pályázatáról 

Alig kilenc szerző  küldte be munkáját az 
Új Symposion múlt év végén közzétett 
„rossz versek" pályázatára, s közöttük is 
csupán három hosszabb ciklus akad. Ha 
arra gondolunk, hogy a Magyar Szó két-
évenként meghirdetett Majtényi Mihály 
novellapályázatára száznál több m ű  
szokott befutni, akkor, vidékünk legtö-
megesebben m űvelt műfajáról lévén 
szó, megdöbbentően kevésnek kell tar-
tanunk az érdeklđdők számát. A tartóz-
kodás okát azonban nem nehéz kiderí-
tenünk. 
A pályázati hirdetés elsó bekezdése ér-
telmében a folyóirat szerkesztősége va-
lóban a rosszul megírt verseket részesí-
ti előnyben a jókkal szemben. Az érdek-
lődőnek „önmaga által is" (tehát — felté-
telesen — mások által is) „csapnivalónak 
tartott költő i műve kéziratát" kellett be-
küldenie. Eddig az akció csupán szokat-
lannak, érdekesnek t űnik: a komolyta-
lanság a folytatásban lesz nyilvánvaló: 
„A szerkesztőség a bíráló bizottságot 
igyekszik a lehető  legrosszabb kritiku-
sokból összeállítani." Az elsđ  felmerülő  
kérdés: vajon „a lehető  legrosszabb kri-
tikusok" képesek-e kiválasztani a rosz-
szak között a legrosszabbat. Amit ők 
rossznak tartanak, az jó — nem? A to-
vábbi szöveg kikerekíti a tréfát. A díjak 
a mai művelődési körülmények között is 
nevetségesen minimálisak: „Az első  díj 
600,00, a második díj 300,00, a harma-
dik díj 200,00 dinár értékű  könyvjutalom 
az e/múlt évek legrosszabb m űveiből 
összeválogatva." Végül a csattanó: „Az 
Új Symposion a legjobb műveket nem 
jelenteti meg." Sok fiatal tehát feltehető-
leg azért tartózkodott a pályázaton való 
részvételtő l, mert a felhívásban lev ő  
ellentmondások miatt nem vette komo-
lyan a dolgot. 
Az írások beküldésének másik akadálya 
pedig valószínű leg az lehetett, hogy —
amennyiben már megírt vagy f ő leg ha 
közölt versekrő l van szó (a pályázat 
ezeket sem zárja ki) — a valószín ű  kéte-
lyek ellenére sem tartják, tarthatják a fia-
tal költők mások előtt, nyilvánosan 
rossznak saját munkájukat. 
Ha viszont a „rossz versek" tudatosan 
a pályázatra készülnek, akkor az érdek-
lődők közül mindenki a saját fejében élő  
(egyébként tő le telhetően mindig mesz- 
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ból indul ki, vagyis tudatosan torzít, 
karikíroz. A logika szerint a pályázatra, a 
ritka kivételtő l eltekintve, csakis ilyen 
munkák juthatnak el. 
Igen ám, csakhogy az Új Symposion 
szerkesztősége nem ironikus játékokat, 
tudatos torzításokat kér, mert ezek mi-
nőségileg különböznek a dilettantizmus 
naiv termékeitő l, a giccstő l és a közhely 
tő l. Arról van szó, hogy a mai költ ők 
leginkább — tudatosan — rossz verseket 
írnak, rosszakat — a hagyományos esz 
tétikai elvek tagadása értelmében, nem 
öltöztetve fel álkultúrával a lét p őresé-
gét. Ha tehát elvben (a pszichológiai 
valószín űség szerint) fő leg ilyen mun-
kák jutnak el a pályázatra, a szerkesztő-
séget viszont ez esetben éppen az ilye-
nek nem érdeklik, akkor a pályázatnak 
eleve csőddel kell zárulnia. 
Kilenc mű  mégis befutott, sőt a díjazás 
ra is sor került. A szerz ők vagy a már 
túlhaladott szellemi színvonaluk termé 
két küldték be, vagy pedig — a legtöbb 
emberben, a legm űveltebbekben is élő  
— énnek engedelmeskedtek, annak, 
amelyiket már féken tartják és fölülr ő l 
nézik. Úgy azonosultak tehát a naiv 
szenvelgővel, hogy észrevehető  mo-
solyra sem húzták szájukat. 
A beküldött pályamunkák fő leg a hagyo 
mányos giccset demonstrálták, azt te 
hát, amit a m űveltebb emberek már is-
mernek. Mintha többségük megfeledke-
zett volna róla, hogy az új giccs (akár 
etikai, akár esztétikai szempontból) leg-
alább olyan veszélyes, mint a régi. (Lásd 
ezzel kapcsolatban: Walter Benjamin 
Álomgiccs című  írását!) Hogy a díjazás-
nál az ilyen típusú rossz versre kisebb 
nyomaték esett, az azért van, mert — mi-
vel az nálunk sokszor jó versnek szá-
mít — keveset kaptunk belő le. Ami ilyen 
mérlegelésnél tekintetbe jöhetett, abban 
inkább tudatosságot éreztünk, mint 
spontaneitást. Magyarán: nem voltak 
igazi álom-zagyvaságok. 
E pályázat arra volt jó, hogy megbizo-
nyosodjunk: érdemes a beidegzett szo-
kásokat mellőző  kísérletekbe bocsát-
koznunk, csak éppen acéljainkat nem 
kellene homályban hagynunk. A ma-
gunk érdekében sem. 

Vajda §ábor 
(a bíráló bizottság elnöke) 



Ј  

ha fáj a szíved 

Ha fáj a szíved és 
Gyötör a bánat, 
Ne gondolja senki másra, 
Csak édesanyádra. 

Mint babusgat, ápol 
Óv minden bajtól 
S ha kell megvéd 
Minden bánattól. 

Mint gyermek 
Veled játszik, 
örül és nevet, 
Ha sírsz és elszenderülsz, 
Reszkető  kezével fogja a kezedet. 

Ha fáj a szíved és gyötör 
A jelen, 	. 
Mert már ő  nincs melletted. 
Nincs, aki megóvjon és 
Védjen a szenvedéstő l, 
Gondolj vissza a múltra, 
A szépre és jóra, 
A gyermekkorodra. 

Akkor majd meglásd, 
Újra szép lesz minden 
Nem lesz több fájdalom, 
Szenvedés és bánat. 
örökké melletted 
Érzed majd: 
ÉDESANYÁDAT. 

kovácsevity jolán (I. díj) 

elválás 
Elválik a levél a fától, 
Elválik az ősz a nyártól, 
Elválunk kedvesem mi is egymástól. 
Lehullott levél helyére jő  egy másik, 
Az ősz után a tél jön, 
De a Te helyedre kedvesem 
Senki sem jön. 
Mi lesz a levéllel, 
Ha lehullik a fáról? 
Hová és merre kerül; 
Soha senki nem tudja meg 
Mi lesz a sorsa. 
És mi lesz az ősszel 
És a nyárral? 
Elmúlnak és velük együtt 
Az én elsárgult életem tovalebben. 
De ki törődik mindezzel, 
Hisz helyembe száz élet lángja lebben. 
És így megy minden sorban 
Széttépve, külön-külön 
A maga útján. 
Majd egyszer mi is 
Találkozni fogunk kedvesem. 

ki vagy? 

Mondd ki vagy? 
Egy fénysugár, 
Amely besüt 
Az ablakon át? 

Vagy csak 
Egy fény, 
Amely éltet 
Reménykedőn? 

Ki vagy? 
Az a fény, 
Amit úgy hívnak, 
Hogy szenvedély? 
Ki vagy? 
Egy fény a sok közül, 
Akire várok évekig? 

Ki vagy? 
Egy eltévedt bolygóról 
Jössz talán? 
Hogy egy boldogtalannak 
Fényt adjál. 

Ki vagy? 
Talán te vagy 
Magad a boldogság? 
Szerelem és jóság, 
Amire olyan régen 
Vágyom már? 

Ki vagy? 
Most már tudom: 
Te vagy a fény 
Az éjszakában, 
Szerelemben, boldogságban. 218 
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kecskés m. endre 
(I1. díj) 

nevet és táncol a nyár 

Úgy nevet és táncol a nyár 
A napsugarak vízözöne 
Kopog a tetőn 
És ömlik a földre le 
Fénylő  selyemburkával 
Befedi a mezőt 
Az erdőt 
A virágok bársonyszirmát 
A pillangók bíborszárnyát 
Az egész világot betemeti 
A temetést elneveti — 

Vidám táncot járok 
E fényes toron 
Mindenki boldog 
S viccet vet bún s gondokon. 

De ím 
Egy pillantáson hirtelen 
Különös árny suhan át 
Mint egy észrevétlen 
Feltörő  sóhajtás — 

Megdöbben a szív 
Mert e dobbanás 
Másképp zenél 

Másképp él a szem világa 
Mert egy röpke villanásra 
A borús ősz feleszmél 

Felsír a hideg szél 
És az égi óceánt 
Komor tömegek 
Fekete vitorlája fedi el 
És úgy dő lnek 
Forognak 
Vészesen morogva 
Hogy a földi lét 
E pillanatban 
Megszűnik létezni — 

Kiált a csend — 
Hangtalanul koppannak 
A nyár ifjai 
Idebent  

hervadt falevél 

Hervadt falevél 
Hullj a rideg földre le 
Magad miért tartanád 
Ha úgyis itt a tél 

Jeges leheletét küldte 
A hóvirág s fagyok ura 
Hiába minden küzdelem 
A szépnek meg kell halnia 

Szíved alatt lelkedben 
Hordozd a nap sugarát 
Hogy fönntartsa magát 
Jövő  tavaszok mámora 

az igazság útja 

IАaz, hogy az igazság útja egyenes. 
Eppen ezért csupán délibáb! 
És acélt — mellyel összeköt —, hogy 

elérhesd: 
Száz mellékútra kell kitérned, 
És útvesztők labirintusában is 
Meg kell találnod a helyes irányt! 
Minél védtelenebb vagy: 
Az utadra hajló tüskék 
Annál jobban megtépik tested, 
Hogy csurranó véred patakjain át 
Szökjön ki lelked mélyébő l a Hit — 

az áriás! 
A Megnemalkuvó! — Mely egyedül 
Képes meglelni a dzsungel mélyén 

rejtező  Magányt: 
Ahol nincs idő , és nincs halál, 
És minden igaz, nagy remény 
Megvalósulást talál! 

kié a babér? 

Azé a babér: ki a követ felemeli, 
És ha rá-néz: szeme tüzétő l 
Viaszként olvad össze olyan formává, 
Ahogy az ész elképzeli. — 
És aztán: kemény karok 
Emelik a kalapácsot, és pattintják a 

követ 
Olyan formává — mint az Ember! 
Azé a babér! — s nem, ki a fellegekb ő l 
Nézi a harcot, az alkotás csatáját 
És csupa gőggel gyönyörködik a m űben, 
S hiszi: A felsőbbrendűség jogán 

övé az érdem! 
Hát nem! ne a babért — de a kalapácsot 
Add kezébe neki: 
Tegyen gyakorlati tanúságot, 
Hogy a magasba, önmagát, 
Nem érdemtelénül teszi. 



bozsik péter 
(különdíj) 

szeretlek kedvesem ... 

Szeretlek Kedvesem 
Bevallani nem merem 
Félek a fahámtól 
Mint a haláltól 

Nem akarok rab lenni 
Szabadságom elveszteni 
Ezért hát violám 
A hallgatást választóm 

De ha egyszer megmondom 
Hogy mi lesz nem tudom 
Meghalok violám 
Az élet sugarán 

Ha mégsem tűnök el 
Te olvasszál engem meg 
A haláltól nem félek 
Én csak teérted élek 

Teérted élek én 
Életem legvégén 
Virágot adok még 
Lehet sosem lesz elég 220 

imagináció 

Gyóntatószék, függöny rajta egy lyuk 
Régmúlt jégvirágok emlékei. 
Pókhállós játékok a hideg köveken 
Fehér lepedők a kastélyban, úszva. 
Szemfödél helyett madárdal. 
Pontyok a vízben. 
Napsütötte villámlás. 
Eres kezek a cső rökben egy lélekbúvár 

aláírásában. 
Nehéz szekrények lépte porban 
— sikoly. 
Üdvözítő  tekintet. 
Éjféli harangszó. 

eros 

Végtelen fehér havon 
léptek: 

Magas hideg falon 
nyomok. 

Halbélelte zöld üde tavon 
csónak. 

Benne én kedvesemet veszteg 
nyalom. 

gimpel 
tibor 
(Ill. dlj) 

megyeri valéria (különdíj) 

az élet 

1967 
itt a napvilág 
minden szép és süt a nap 
1973 
a nehézségek elkezd ődnek 
az iskola messze van 
egyre fokozódnak a nehézségek 
1982 
beborult az ég, technika egyes 

tyúk 

Még csak ötöt ütött a nagyóra, 
De a tyúkok már elmentek nyugovóra. 
Tolluk röpdös erre-arra, 
De az ólban ott a jója. 
Reggel korán kelnek ők fel, 
Mikor még minden alszik bőven. 
Egy kotkodács, egy károgás, 
És újra itt a finom tojás. 
Naphosszat ők kapirgálnak, 
Semmi különöset nem csinálnak. 
Egész életük oly rövid 
Mert mire meghíznak öket megölik. 
Szegény tyúkokat akkor megesszük, 
Életükre már nem is emlékezünk. 

breviárium itt a tavasz 

Barcog a tivornyázó famulus, üstöke felett 
falanszter lebeg. 
Szomorúfűzön lóg szomorú F űz. 
Ungot-berket belépett, már nem remél. 
Hasztalan. 
Sű rűvérű  egek alatt egy szív belerepedt, 
Titán se segíthet. 
Spicces gnómok körbe-körbe nyomai a 

pocsolyában, 
benne üszköt tapos az epigon, ki 

fehér hollót 
zabál vakon. 
Ösztövér irgalom. 
Emelem kalapom. 
Bűz eget tépő  szele fúj, 
bebújok a koporsóba és kinézek a 

piszkos 
ablakon. 

Megjött már a szép tavasz, 
Javában süt már a nap. 
Minden gyerek boldog ám, 
Csicsereg a sok madár. 
Szellő  fut át a réten, 
Felkelti az ibolyát, 
Napsütésben ki is bújik, 
S árasztja az illatát. 
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részérő l is elmaradtak az olyan kez.deményezések, 
amelyek azt acélt szolgálták volna, hogy a Tanács 
többször megvitassa a problémákat és eredménye-
sebben végezze feladatait. 

A Kiadói Tanács elnöke 
Kiss László  s. k.  

Újvidék, 1983. február 21-én 

A Vajdasági Szocialista Ifjúsági Szövetség 
Tartományi Választmánya Elnökségének 
közleménye 

A Vajdasági SZISZ Tartományi Választmányá-
nak Elnöksége megvitatta az Új Symposion társadal-
mi, művészeti és kritikai ifjúsági folyóirat szerkesz-
téspolitikája érvényesítésének kérdéskörét és a lap-
ban 1982 folyamán és'az év elején kialakult helyze-
tet. 

Megvitatván az említett kérdéseket, az Elnökség 
mindenekelőtt a folyóirat Kiadói Tanácsának és a 
Forum LKNYM Hetilapok KSZ-alapszervezetének 
értékéléseit, álláspontjait ,és határozatait, valamint 
a Vajdasági SZISZ Tartományi Választmánya tájé-
koztatási bizottságának az álláspontjait tartotta szem 
előtt, amelyek a szerkesztéspolitika 1982. évi ér-
vényesítésének bíráló elemzésén alapulnak. 

A nyilvánvaló sikerek és eredmények mellett a 
vizsgált időszakban a folyóirat szerkeszt ősége né-
hány szembeötl ő  hibát is elkövetett a szerkesztés-
politikában, s ezek nem véletlenszer ű  melléfogások, 
hanem meghatározott tendenciaként jutnak kifeje-
zésre, és nem min ősíthetők másnak, mint a szer-
kesztőségi tagok zöme eszmei érzéketlensége és 
politikai éretlensége következményének. 

A szerkesztőségi tagok javarésze védekez ő  állás-
pontra helyezkedett az említett fogyatékosságokról 
a Forum LKNYM politikai-tájékoztatási eszközeiben 
megjelent bírálatok, tanácsok és írások iránt, és 
folytatta az olyan témájú írások megjelentetését, 
mint amilyenek: a Sterija Játékok átszervezésére 
vonatkozó tendenciózus, kritizáló jegyzet: a Goli oto- 
kon történtek m űvészi m.egformálásáról napvilágot 
látott egyes álláspontok kritikátlan átvétele; elfogad-
hatatlan eszmei-politikai üzeneteket tartalmazó ver-
sek és külorszagi szerz ők ilyenfajta írásainak meg-
jeléntetése. Ily módon lehetővé vált, hogy a folyó-
irat hasábjaira t ő lünk, idegen, önigazgatásellenes, 
anarcholiberalista és újbalos nézéték szüremlettek 
be, amelyeket nemritkán bizonyos fokú ellenzékiség 
hatott át. 

Mindezt szem el őtt tartva, a Vajdasági SZISZ Tar-
tományi Választmányának Elnöksége támogatta a 
Hetilapok pártalapszervezet álláspontjait és határo-
zatait, amelyeket a közvélemény már ismer, és a kö-
vetkező  határozatokat hozta: 

— A Tartományi Választmány Elnöksége szorgal- 
mazza, hogy a folyóirat koncepciója, amelyet a 

Vajdasági SZISZ Tartományi Választmánya mint 
az Úi Symposión alapítója határozott még, a JK$Z 
álláspontjainak és dokumentumainak, valamint a 
Vajdasági SZISZ politikai akcióprogramjának a szel-
lemében érvényesüljön, ápolván a fiatal szerz ők al-
kotótevékenységét. Ehhez hozzá kell hogy járuljon 
a VSZISZ TV küldötteinek szerepvállalása a folyó-
irat kiadói tanácsában. 

— A Vajdasági SZISZ Tartományi Választmányá-
nak Elnöksége úgy értékeli, hogy a folyóiratban sú-
lyos eszmei-politikai fogyatékosságok jutottak kifeje-
zésre, amelyek a szérkeszt őségi tagok többségé-
nek, közöttük Sziveri János f ő- és felelős szerkesztő -
nek a felel őtlen magatartásából és álláspontjaiból 
fakadtak. Ez a magatartás, amely ellentétben állt 
a Tanács álláspontjaival, hozzájárult ahhoz, hogy 
méghatározott önigazgatásellenes és szocialista-
ellenes jelenségek legitim helyet kapjanak a folyó-
iratban, továbbá a szerkeszt őség elzárkózásához, 
amelyben a privatizáció elemei lelhet ők fel. 

— A fentiek alapján, méltányolva és támogatva a He-
tilapok pártalapszervezet határozatait, a Vajdasági 
SZISZ Tartományi Választmányának Elnöksége 
megvonja a bizalmat a f ő- és felelős szerkesztőtő l 
és arra a véleményre helyezkedik, hogy a folyóirat 
szérkesztősége jelenlegi összetételében nem képes 
eleget tenni társadalmi és programfeladatainak. 

A Tartományi Választmány küldöttei a Képes If-
júság Társultmunka-alapszervezet (amelyhez az Új 
Symposion munkaegység tartozik) b ővített össze-
tétel ű  igazgatási szerveiben a fenti határozattal 
összhangban megfelel ő  eljárást i.ndítanak, s ennek 
keretében elindítják a folyóirat szerkeszt őségének 
megválasztását is. A Tartományi Választmány El-
nökségének elfogadott álláspontja szerint a folyó-
irat új szerkeszt ő  bizottságának tagjai lehetnek azok 
az eddigi tagok is, akik készek valóra váltani a fo-
lyóirat kijelölt koncepcióját. 

A folyóirat új fő- és felel ős szerkesztőjének meg-
választásáig ezt a tisztséget ideiglenesen a Képes If-
júság Társultmunka-alapszervezet vezet ője látja el. 

Újvidéken, 1983. május 9-én 

Jegyzőkönyvi kivonat 
a Képes Ifjúság TMASZ Dolgozói Gyű lésének 1983. V. 16-án, 
10 órai kezdettel megtartott kib ővített üléséröl. 

(Fölösleges kihagyva) 

2. napirendi pont: A VSZISZ Tartományi Választmánya Elnök-
ségének az Ui symposiónra vonatkozó döntése 

A VSZISZ TV Elnökségének az Új Symposionra vonatkozó 
határozatának ismepetése és megvitatása után a Képes Ifjúság 
TMASZ kibővített Dolgozói Gyű lése a következő  

határozatokat 
hozta: 

1. A Képes Ifjúság TMASZ kib ővített Dolgozói Gy ű lése támo-
gatja és elfogadja a VSZISZ TV Elnökségének az 1983. május 
9-én meghozott határozatát, s ennek értelmében Sziveri Já-
nostól és az Új symposion szerkesztő  bizottságától megvonja a 
bizalmat. 
7. Az Új symposion új fő- és felelős szerkesztőjének kineve-
zéséig a fő- és felel ős szerkesztő i teéndőket megbízott ha-
táskörrel a Képes Ifjúság TMASZ vezetője, Kartag Nándor látja 

І . 



(folytatás az első  borítóról) 

Ifjúság Tmasz-on belüli viszonyokra is. Mindezek 
gátolják a folyóirat rendszeres megjelenését is. A 
Tanács 1981. június 15-én megtartott ülésén megvi -

tatta és támogatta az Új Symposionnak a Könyvki-
adó Tmasz-szal való társulása szükségességét. Rá-
mutatott arra, hogy a Könyvkiadó Tmasz jobb felté-
teleket tud biztosítani a folyóirat munkájához és an-
nak rendszeres megjelenéséhez, valamint az öhi-
gazgatási viszonyok további fejl ődéséhez, mint a Ké-
pes Ifjúság Tmasz. Elemezve a folyóirat kiadási fel-
tételeinek javítását; a Kiadói Tanács síkraszállt a 
Nyomda Tmasz-szal való önigazgatási megegyezés 
minél előbbi .aláírásáért, amelyben részletesen le-
fektették mindkét fél jogait és kötelezettségeit. A 
Tanács továbbá javasolta, hogy a Nyomda felel ős 
képviselő ivel a főszerkesztő  és a Tmasz vezető i 
igyekezzenek olyan megállapodásra jutni, hogy az 
Uj Symposion nyomtatását olcsóbb technikával vé-
gezzék, amely megfelel a folyóirat anyagi lehet ősé-
geinek. Figyelembe véve társadalmunk olyan irányú 
törekvéseit, hogy a társadalmi tevékenységben 
csökkentsük az anyagi és más költségeket, a Ta-
nács ilyen hozzáállása a gazdasági és társadalmi 
stabilizációt igyekezett szorgalmazni. Tehát a bels ő  
tartalékok felkutatását helyezte az els ő  helyre. A 
Tanács támogatta a Szerkeszt őség indítványát, 
hogy amennyiben a Nyomda nem hajlandó eleget 
tenni ennek a követelménynek, az Új Symposion 
szerkesztősége más, olcsóbb nyomdát keres.. 

A Tanács igyekezett aktiv kapcsolatot tartani az 
Alapítóval. Részben azért is, mert ebben látta né-
hány bonyolult és konkrét probléma hatékonyabb 
megoldását. Többek között a folyóirat anyagi és jogi 
helyzetének megfelel ő  rendezését, a tanácstagok 
aktív részvételét az üléseken és a küldöttrendszer 
elveinek gyakorlati megvalósítását a Tanács munká-
jában. 

Szükséges megállapítani, hogy a nyílt kérdések 
megoldása eddig jórészt sikertelen maradt. Minda-
mellett, hogy a Szerkesztőségnek sikerült behoznia 
a késést és a kéziratokat a nyomda által meghatá-
rozott időben rendszeresen leadta, az önigazgatási 
megegyezés, vagy a szerződés megkötése még ma 
sem töгtént meg. A nyomdaköltségek továbbra is 
úgy formálódnak, hogy azok alakulására az Úi Sym-
posion szerkesztőségének nincs lehetősége lénye-
gesen kihatni. 
A Könyvkiadó Tmasz-szal való társulás kérdése is 
eddig nyitott maradt. 

A Tanács megértéssel és kell ő  figyelemmel ele-
mezte a Szerkeszt ő  Bizottság kezdeményezéseit, 
részletesen megtárgyalta a javaslatokat, támogatta 
és újakkal gazdagította azokat. Hasznosnak- bizo-
nyult a nyílt tanácsülések gyakorlata, amelyeken 
részt vettek a Szerkeszt őség tagjai is, akik aktívan 
hozzájárultak a felmerült kérdések megoldásához. 

Mindemellett rámutattunk egyes kérdésekre, ame-
lyekkel kapcsolatban véleménykülönbség alakult ki a 
Szerkesztőség és az Alapító, valamint a. társadalmi 
közösségék egyes küldöttei között, néhány konkrét 
í rással. kapcsolatban. 

Már az első  tanácsülésen (1980. március 21-én) na- 
pirenden volt az erotika kérdéskörével, fбglalkozó 
tematikus szám kiértékelése, továbbá (1981. július 

15-én) Fenyvesi Ottó említett verse, amelyekkel kap-
csolatban kompromisszumos megoldásokra került 
sor. 

Az eddigi és az új Tanács együttes ülésén, a többi 
között, külön megvitatta Radics Viktória Színház 
a színházban cím ű  írását, amely a 210. számban je-
lent meg, valamint Tolnai Ottónak a 211. számban 
megjelent Orfeusz új lantja cím ű  versét. 

A tanácstagok megállapították, hogy a Színház a 
színházban cím ű  írás személyeskedésbe hajló 
szenvedélyes hangvételéve7, fogalmazásbeli homá-
lyosságaival, kétértelm űségével nem értenek egyet. 

Úgyszintén az Orfeusz új lantja c. vers közlése mind-
amellett, hogy a vers kiváló esztétikai kvalitású, 
hiba volt a szerkeszt ő  bizottság részér ő l és politikai 
érzéketlenségre vall. 

A Tanács rámutatott továbbá arra, hogy a külföldi 
szerzők munkáinak közlésekor a jöv őben szükség 
lesz fokozottabb körültekintésre és tapintatosságra. 
Ezzel kapcsolatban a Tanács és a Szerkeszt őség 
között szorosabb együttm űködésre lesz szükség. 

A jövőben nagyobb figyelmet kell szentelni a hazai 
sajtóból átvett írások megválogatására és kerülni 
kell a felületes, nemegyszer szenzációhajhászó cik-
kek megjelentetését. i  

Ezek a példák is arra utalnak, hogy a folyóirat Ta-
nácsa nem foglalkozott kell őképpen a szerkesztősé-
gi politika és az Alapító által kijelölt koncepció 
megvalósításával kapcsolatos id đszerű  társadalmi-
politikai kérdésekkel. A Tanácsban nem sikerült 
olyan helyzetet kialakítani, hogy évente többször 
tárgyaljon a folyóirat munkájáról, annak minden rész-
letérő l, de különösen a szerkesztési politika min ősé-
gérő l azokon a területeken, amelyékért a Tanács 
felelősséggel tartozik. Ezáltal, mint társadalmi szerv, 
nem járult hozzá kell őképpen a szerkesztési politika 
társadalmasításához sem. Elmaradtak a folyóirat 
tartalmának rendszeres elemzései is, amelyek, bizo -

nyosan, a minőség javítását szolgálták volna. A Ta-
nács mindezáltal nem tett eleget a törvény é гt21mé-
ben meghatározott szerepének és feladatainak. 

Ehhez sokban hozzájárult a Tanács ideiglenes 
szerepe is. Ugyanis, a kiadói és lapkiadói tevé-
kenységrő l szóló törvény értelmében, a Tartomá-
nyi Képviselőház még 1980;ban meghatározta az Úi 
Symposion tanácsának összetételét. Az új tanács-
tagok megválasztá сa, illetve delegálása több mint 
két évig elhúzódott. Az Alapító vállalta azt a felada-
tot, hogy édesíti azokat a tényez őket, amelyek a 
képviselőházi határozat alapján küldötteket válasz= 
tanak a folyóínat tanácsába. Szükséges azonban 
megállapítani, hogy az új tanácstagok. megválasz-
tása még mindig folyamatban van. 

A tanácstagok egy része nem végezte felel ősség-
teljesen a reá háruló feladatokat. A Tanács elnök-
helyettese pl. egyetlen ülésen sem vett részt. 

A Tanács elnöke nem volt elég erélyes és kezde-
ményező , hogy ezek és más problémák gyorsabban 
megoldódjanak. Így személyesen is felel ősséggel 
tartozik a fennálló helyzetért. Ugyanakkor szüksé-
ges még megemlíteni, hogy a szerkeszt ő  bizottság 




