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TALÁLKOZÁS 

Elindult egyszer egy ember dolgozni. Az úton találkozott egy másik 
emberrel, aki vett egy karéj madárlátta kenyeret, majd hazafelé indult. 

És ez minden. 

AZ ANYÓKA KIESETT AZ ABLAKBÓL 

Egy anyóka túlzott kíváncsiságból kihajolt az ablakon, kibukott és meg- 
halt. 

Kihajolt az ablakon egy másik anyóka is, és nézni kezdte azt, aki 
kibukott, de túlzott kíváncsisága következtében kibukott az ablakból, és 
meghalt. 

Es akkor kihajolt az ablakon a harmadik anyóka, a negyedik és az ötö- 
dik. 

Amikor már a hatodik anyóka is kibukott, meguntam nézni őket, és 
elmentem a Maljcevszka piacra, ahol azt beszélik, hogy egy vaknak 
valaki hímzett sálat ajándékozott. 
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• • 	SIKERTELEN ELŐADÁS 

Bejön a színpadra Petrakov-Gorbunov, valamint mondani akar, de da-
dogni kezd. Hányinger gyötri. Kimegy. 

Be jön Pritikin. 
Pritikin: Mélyen tisztelt Petrakov-Gorbunov, értesíteni szere... 
(Hányingere támad és kiszökik.) 
Makarov jön be. 
Makarov: Jegor... (Makarov hányni kezd. Kiszökik.) 
Szerpuhov jön be. 
Szerpuhov: Hogy ne legyen... (Hánynia kell, kiszökik.) 
Egy kislány jön be. 
Kislány: Az apukám megkért, hogy értesítsem önöket, hogy a színház 

bezár. Mindenkinek hányingere van. 

Ádám: Hazug! Dobd el azt az almát! 
Éva: 	Igen, te valóban nagyon hülye vagy. Meg kell kóstolni, milyen íz ű . 
Ádám: Éva, vigyázz! 
Éva: 	Nem akarok semmire se vigyázni! 
Ádám: Jól van, ahogy akarod! 
Éva beleharap az almába. A kígyó repes az örömt ő l. 
Éva: 	Ó, milyen finom! De mi ez? Te folyton elt űnsz, és megjelensz. 

Jaj! Minden eltűnik, és újra megjelenik! Ó, milyen érdekes! 
Jaj! Én meztelen vagyok! Ádám, jer közelebb, hadd lovagoljalak 
meg! 

Ádám: Mit jelent ez? 
Éva: 	Kóstold meg te is ezt az almát! 
Ádám: Félek! 
Éva: 	Egyél! Egyél! 
Ádám lenyel egy falat almát, s azonnal eltakarja magát a kalapjával. 
Ádám: Szégyellem magam! 
A templomból az Isten jön kifelé. 
Isten: Te ember vagy, te pedig asszonyember. 

Ettetek a tiltott gyümölcsbő l. 
Ezért kifelé a paradicsomból! 

Visszatér a templomba. 
Ádám: De hova menjünk? 
Éva: Sehova nem megyünk! 
Megjelenik az angyal tüzes karddal a kezében, és űzi őket. 
Angyal: Kifelé! Kifelé! Kifelé! 
M.L.: 	(előjön a bozótból) Szökjetek, szökjetek! (kezével integet) 

Függönyt! 
FÜGGÖNY 

1934. szept. 27. 

ž4RKo дии[ќ  
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yőre és látja, 

'esíi sz t, fölnéz a fenyő re és látja, 

a fenyő re, és 
ti. 

tieszi szj iivagét, е  

Szenájon Sze 
áš гnegiqt látja, ott 

ёzérrrjon Szemjdt'ov 
csalódásn.ak tartja.  

gint fite5zi szemüvet, fölnéz a feny ő re, 
1 és ölеvel fenyegeti` 

'јzemének, és mindezt optikai 

Valami rendkívüli történt úelen 'é` 
előbb: a 7 vagy a 8. 

Átmentem a szomszédba, Š 
4 .Мennyi гe elcsodálkozt 

vt е  гúkbe a számok sor 
а  kövétkezik — azt elfelej 

jlmentunk  hat  .•együti- . 
С  ztron 	t zj'tbé és m e . 
a dile r fátб1-, A pénztáros ; 

egy pici kalapácsé 

get, és vidáman kiszaladtunk az üzletbő l. De 
t~erosnő  szavain, és elkedvetlenedtünk, mert 

kitek. 
' Mit tehettünk? Kimentünk a Nyári Kertbe és számolni kezdtük a 

: - fákat. De amikor a 6-ig eljutottunk, megálltunk, és vitatkozni kezdtünk: 
`némelyek azt gondolták, hogy ez után a 7, mások meg azt, hogy a 8 kö-
vetkezik. 

És ki tudja meddig pexlekedtiánk volna, ha szerencsére le nem esik 
egy gyerek a padról, és el nem töri mindkét állkapcsát. Ez visszariasztott 

Lbennünket a további vitától. 
mindannyian hazamentünk. 

-  :. al. ,' І '• 7• 

nszka és a Baszejn utca sarkán lev ő  
eztük a pénztárosn őt, ő  mit gondol errő l 

jnálkozva elnevette magát, kihúzott a 
+'s. orrát lassan felhúzva így szólt: 

Ícövetkezik a nyolc után, amikor a nyolc jön 

érdéztem, mit gondolnak ők errő l. 
zerre felfedezték, hogy nekik sem 
az 1, 2, 3, 4, 5, 6, de hogy ez után 
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Volt egyszer egy rós hajú e 
füle. Haja sem volt, úgyhogy csalflt 

Nem tudott beszélni, 
Iába sem. Egyáltalán nem 
Semmije se volt. Ugyhog 

Hát akkor legjobb, h 

iпЕ  
eserт  h~ 

it  szája. ' ra sé 
'? а , s,= у  , .se nyaka, e zsfr~% 
'atu1 ајd:' .''.;- kirol is van siđ  ~, 
ѕ  besze . of . І  

~ 	.  

Négy illusztráció ar I;" ennyiré~ +і  
embert, akit nem készítеk fel rá.r; 

1.t 

Író: Én író vagyok. 
Olvasó: Én meg azt hiszem, te szarh 

Az iró megdöbbenten áll né 
majd holtan rogy össze. Ki 

[~ i vágy. 
~ny pillanatig  az  иј  ötlet hallatán, 
elik: 

Festő : Én festő  vagyok. 
Munkás: Én meg azt hiszem, te szarházi v 

A festő  fehér lesz, mint a fal, me 
váratlanul elhúny. 
Kicipelik. 

3. 

Zeneszerző : Én zeneszerző  vagyok. 
Vanya Rublyov: Én meg azt hiszem, te szarházi V 

A zeneszerzőnek eláll a lélegzete, 
Váratlanul kiviszik. 

~ у  _  

~ 

,,.:..,.,. 

4. 

Vegyész; Én vegyész vagyok. 	 . 
Fizikus: En meg azt hiszem, hogy te...!  

A vegyész nem szól többet egy szót sem, és a földre rogy. 

Fordította KABÓK ERIKA 



AZT MONDJÁK, aki nem álmodik, nem is piheni ki 
magát éjszaka. 

Azt mondják, az ember csak az utolsó álmára em-
lékszik. 

Azt mondják, csak kevesen álmodnak színesben; 
ezt azonban nehéz leellen őrizni. 

Az én színes álmaim régi keletűek, nagyon régiek —
az ifjúkor álmai ezek. 

Ezekben az álmokban az ég mélykék, a házfalak 
sárgák, a kövek és a hó pedig — nem fehérek, hanem 
halovány kékek. Akkortájt télen hó fedte az utcákat, és 
senki sem takarította el; akkortájt nem lepte be korom a 
havat, hiszen nem voltak autók, és tűzifa hiányában nem 
füstöltek a kémények. Mindez a húszas években történt. 

Épp abban az időben ismerkedtem meg Nyikolaj 
Zabolockijjal, Alekszandar Vvegyenszkijjel, Nyikolaj 
Olejnyikovval és Jevgenyij Svarccal. Ők képezték az 
oberiuták csoportját. 

A Sün meg a Stiglic című  gyereklapok körül 
tömörültek: vidám, fiatal, színes emberek, akiknek írásai 
különböztek, s a jövőt is másként látták. Köztük volt 
Danil Harmsz is, vagy igazi nevén — Danil Ivanovics 
Juvacsev. 

Magas férfi volt, rövidnadrágot és tarka, 
hálószövésű  térdharisnyát viselt. Akkoriban nem olyan 
ruhában járt az ember, amilyenben akart, hanem amilyen 
volt neki. Láttam olyanokat, akik vicsorgó, hosszú karmú 
oroszlánokkal hímzett nehéz függönyöket öltöttek 
magukra. 

Ha elolvasnak néhány Harmsz-művet, bizonyára 
csodálkozni fognak. Az író mindig a különösből indul ki, 
azután vagy megváltoztatja az eljárást, vagy pedig az 
változik megszokottá, a világ újfajta átélésének 
képletévé. 

A gyerekek és a költők szívesen teszik fel a kérdést: 
Miért?' A világ nemcsak okozati összefüggésekből áll —

hanem megszokott kapcsolatokból is. A különféleképp 
jelentkező  és egymáshoz kapcsolódó dolgok számunkra 
logikusnak tűnnek. A gyermekek és a költők azonban 
másként látják őket. 

Harmsz világmegjelenítési eljárása hatással volt a 
gyermekirodalomra; Harmsszal együtt dolgozott Marsak 
is, aki szerint Harmsz művei a klasszikusokra épültek. 

A régi világ logikátlan, mert túl tehetetlenül él. Gorkij 
emlékei között lejegyezte Lenin szavait a bohócokról és 
komikusokról: ők észlelik a „megszokott dolgok 
alogizmusát". 
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Harmsz bohócoknak írt szövegeket, szerette a 
cirkuszt, szerette a gyermekirodalmat. 

Nem szerette az élet idiotizmusát. Emlékeznek-e 
Hlesztakov Puskinról szóló meséjére? Hlesztakov így 
szólt Puskinhoz: „Hogy van, Puskin testvér?" Az meg 
emígy válaszolt: „Jól van, testvér. " 

Ez az az idiotizmus, ahogyan a kisember a nagy 
embert érzékeli. Nemcsak hogy banális kérdést tesz fel, 
hanem még elvárja, hogy beszélgetőtársa is 
hasonlóképpen válaszoljon... Hlesztakov beszélgetése a 
legrövidebb és legjobb paródiája számos életrajzi 
regénynek. 

Harmsz is írt paródiákat a Puskinról szóló 
anekdotákra. Azokban semmi sem történik, a szavak azt 
jelentik, amit általában jelenteni szoktak, de ha mögéjük 
pillantunk, világossá válik, hogy voltaképpen nem 
ugyanazok a szavak, hanem mintha szakadt háló 
merítene üres vizet. 

Üreset és piszkosat. 
Így a kis hazugról szóló mesében a humor abban 

rejlik, hogy társai hazudós h ősünket hallgatva egyre 
inkább összezavarodnak, s nem tudják megkülönböztetni 
az igazságot a hazugságtól. Végül egyetértenek a 
legnagyobb értelmetlenséggel is. 

Harmsz költeményei olykor felh őtlenek, olykor meg 
borúsak, mert visszatükrözik azok életének egér-
sietségét és örökös elmaradását, akik nem értik, hogy 
maga a „józan ész" értelme változik. A józan ész 
általában — egy kor elő ítéleteinek összesége. 

A mi józan eszünk valami más. Itt van előttünk, s 
náp mint nap felfedezzük és meghatározzuk. 

Az ilyen józan ész világa nem hasonlít álomra; 
szebb és színesebb még a legzsengébb kor álmainál is. 

Megjelent a moszkvai Lityeraturnaja Gazeta 1967. évi 47. számában. 
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„Az illúzióktól é `:`` I váratlanul elszakított 
világban az emb-=W' 	nnek érzi magát. Élet- 
fogytiglanra szám űz. , mert megfosztották a • 
vesztett hazára való emlékezés lehet őségétő l, 
miként hiányzik neki az ígéret földjének reménye 
is, mit megtalálhatna még. Az embernek és ё le-
tének, a színésznek és a háttérnek e szétválasz-
tása adja az Abszurd igazi érzetét." 

Albert  Camus 

• 

bay 	 ' -t =' 	s; n kialakult 
yet teljes negyven esztend ő  
ó szovjet-orosz`ávantga гde 

odalom és fekete humor anti- 
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DANIL IVANOVICS HARMSZ, az életfogytiglani szám~zött, 
Olyan generációhoz tartozott, mely viharos események tanú 
volt: a világ megváltozása, a m űvészet „kopernikuszi fordulat 
a NEP (1) és a proletkult korszaka, a tömeges elhalálozások k 
dete ez. 1906. január 12-én született Petrográdban, valódi n 
Juvacsev. Ama maroknyi avantgarde m űvész sorsában oszto-
zott, kik a futurizmust már tradíciónak tekintették, de még távol 
álltak tő le, hogy a „balos" m űvészetet „reménytelen hulladéknak, 
vagy ami még rosszabb —sarlatánságnak min ősítsék" (OBERIU 
Kiáltvány) (2). 

1925-ben lépett az irodalmi porondra barátjával, Alekszan-
dar Vvegyenszkij költővel, majd 1928-ban néhány társával az iro-
dalom és művészet ifjú nemzedékébő l, aláírta az utolsó szovjet-
orosz avantgarde kiáltványt. A következ ő  két esztendő  folyamán 
a csoport irodalmi esteken lépett fel rendszertelenül, 1930-ban 
pedig, miután néhány kíméletlen sajtótámadás érte, teljesen fel- 

alatt"az öt év alatt az 
za, poézis és teátl~m, 
kor megkezd ődik az u 

reaffirmációja, az abszurd 
ipációjának tekintenek. Élete utolsó évtizedében Harmsz a le 

ning гádi STIGLIC és SÜN gyermeklapoknál dolgozik, ami szá-
mára szerencsére — George Gibian megfigyelése szerint — „bár 
kilépés az időbő l és behódolás a szükšégsžérúnek, mégis ter-
mészetes és logikus fordulat". Harmsz azonban csak részben ke 
rülte el annak a számtalan m űvésznek a végzetét, akiknek lehe-
tetlenné tették az alkotást: 1941. augusztus 23-án letartóztatják, 
és a következő  év februárjában — körülbelül abban az id őben, 
amikor lonesco kezébe jut az angol-francia társalgási kézikönyv 
—, Eszter Ruszakovval, aki a börtönkórházba csomagot hozott, 
közlik, hogy férje, Danil Ivanovics Harmsz „két nappal azel őtt 
meghalt". 

Amikor az irodalmi archeológia szorgoskodói hozzálátnak az 
ún. marginális irodalmi jelenségek rehabilitálásához, rendszerint 
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két feladat megvalósításának problémájával találják szembe ma-
gukat : először is rekonstruálni kell azt a szálat , mely ezeket 
a jelenségeket az adott kor irodalmának f ő  fejlődési vonalához 
fűzi, másodszor pedig belülrđ l, a művek morfémáinak kiválasztá-
sával — mondanák a formalisták — meg kell kísérelni azok értéké-
nek, kommunikativitásának , „ időtlenségének " meghatározását. 
A probléma abban a körülményben rejlik, hogy e jelenségek 
rendszerint éveken át háttérbe szorultak , tanulmányozásuk alkai-
mával tehát jelen van az ún . irodalmi felfedezés egyedülállósá-
gának mardosó gondolata , amely megnehezíti besorolásukat 
meghatározott folyamatokba, irányzatokba és iskolákba. 

Az utolsó szovjet-orosz avantgarde csoport m űködése a 
happening- és collage-technikához f űzđdött; a futurista látvá-
nyosság képlete és Harmsz meg Vvegyenszkij elsö nyilvános fellé-
pései mintegy meghatározták a fiatal leningrádi müvészek irodal-
mi estjeinek jellegét. 

A kubizmus, futurizmus, szuprematizmus, századunk máso-
dik évtizedének valamennyi oroszországi avantgarde irányzata, 
amint az Kazimir Malevics írta, „forradalmi m űvészi mozgalom 
volt, amely a politikai és gazdasági élet revolúcióját jósolta meg 
1917-bő l". Larionov, Goncsarova, a Burljuk fivérek és Maja-
kovszkij a második évtized elején egész Oroszországot a „13-as 
számú futurista kabarébeli drámájuk" színpadává alakították. 
Moszkva, Kijev és Petrográd utcáit járva, arcukra festett bolondos 
díszítésekkel és virágmintákkal, fülükben fülbevalóval, harsány 
színű  mellényben, a gomblyukban retekkel meg kanalakkal, fel-
foghatatlan verseiket kiáltozták, vetélytársaiknak kiáltványokat 
és programnyilatkozatokat jelentettek meg. A társadalmi ízlésre 
mén pofonok a forradalom gy őzelméig csattogtak: Matjusin kubo-
futurista operái, Krucsonih — a „nyelv eretnekének" — értelem-
faгagб  librettói s költeményei, Tatlin „reális anyaga a reális tér-
ben", Kazimir Malevics 1915 . évi szuprematista debütálása. 1917 
elején a PITORESZK kávéház a moszkvai m űvészélet központja, 
Hlebnyikov közzéteszi elhatározását, hogy kíkiáltja „a Földgolyó 
elnökeit, akik majd végérvényesen eldöntik annak sorsát". A Pet-
rog гбdban egy hónappal korábban megtartott nagy M ŰVÉSZETI 
KARNEVÁL képe híven tükrözi a légkört, melyben az orosz 
avantgarde 1910-tő l a negyedik évtizedig tevékenykedett. „Erre 
az alkalomra a festők, írók és színészek tarka autóbuszokat 
béreltek, bepréselődtek, és lassú menetben vonultak végig a 
Néva sugárúton . Az élen egy ormótlan tehergépkocsi haladt, 
melynek az oldalára krétával ezt írták: ,a Földgolyó elnöke'. 
A teherautóban görnyedten ült a katonaköpenyes Hlebnyikov. A 
„balos" m űvészek forradalmi rajongása a Nagy Október után 
még néhány esztendeig tartott. „E maroknyi m űvésznek sikerült 
országszerte saját múzeumokat nyitni, és az absztrakt festészet-
re vonatkozó friss fölfedezések szellemében átszervezni a m ű -
vésziskolákat . Május elseje és a forradalom évfordulójának meg 
ünneplésekor elvállalták az utcák feldíszítését ; szabadtéri látvá-
nyosságokat szerveztek, amelyeken a polgárok ezrei vetnek 
részt. (...) Altman, Punyi, Boguszlavszka és barátaik a Téli Pa 
ta megrohanását vitték színre , természetesen egészen realisztik s 
módon ." A burzsoá rendszer leváltásával , és a költői kifejezés h 
gyományainak aláaknázásával azonban a forradalom képtelen v• t 
„a világ első  proletár államát" megóvni a kispolgári szü гkesé 
járványától , a mind sű rűbben követelt „ társadalmi kommandójú" 
művészettő l , végül pedig a szocreáltól . Az avantgarde idejébб l 
való ember nonkomfo гmizmusát („a szürrealizmus , amilyennek 
én látom — írta Breton 1924-ben —, kellбképpen hangsúlyozza 
abszolút nonkonformizmusunkat ") felváltotta az urbánus ember 
automatizmusa , a gép és a város , mint a hétköznapok mitolo-
gémái. Minden kísérletet és újítást, a m űvészi kifеjezésmód min-
den absztrakt és hermetikus vonását azzal vádoltak , hogy „a 
nagytőkések tudatának m űvészi kifejezője", „a történésekkel 
szembeni végletes fatalizmus és belső  közömbösség ", „a kapita-
lizmus és kultúrájának ideológiai halhatatlanná magasztosítása" 
stb. De félrelökötten is, az orosz avantgarde mozgalom még 
néhány éven át létezett, és a harmadik évtized vége felé kine-
velt egy avantgarde csoportot , amely folytatta a kispolgári réte-
gek nyugtalanítását : ez az OBERIU irodalmi társulás volt. 

2. 

Az ÚJ LEF folyóirat és Malevics, Felonov és Tufanov kép-
zőművészeti iskolája körül tömörülő  néhány fiatal m űvész már 
1925-ben az összes leningrádi „ baloldali " erő  megszervezésén 
gondolkodott. Harmsz és Vvegyenszkij több ízben is nyilvánosan 
előadják költeményeiket . Ugyanazon év бszén a Kazimir Male-
vics vezette M űvészi Kultúra Intézetben kollázs készül Harmsz 
és Vvegyenszkij m űveiből ANYUSKÁM ÓRÁKKAL BOR[TVA 
címmel , melynek realizálása a túl nagy m űszaki követelmények 
miatt nem sikerül. Danil Harmsz a RADIKSZ SZ[NHÁZ alapítá-
sáról ábrándozik . 1926 tavaszán jegyzeteiben Vvegyenszkij neve 
mellett Nyikolaj Zabolockij, Igor Bahtyerev és Borisz Dojfber Levin 
neve is megjelenik. 0k öten, a következ ő  évben hozzájuk csatla-
kozó Konsztantyin Vaginovval együtt, képezik az oberiuták mag-
vát. 1926 végén újabb fellépésre készülnek, ezúttal a leningrádi 
KÖLTŐK SZÖVETSÉGÉBEN, amelynek Harmsz, Vvegyenszkij 
és Zabolockij is tagja. „Most pénteken, november 12-én —áll 
Danii Harmsz jegyzetfüzetében —, olyan harci helyzetet alakítok 
ki, melynek lényege a következ ő : miután mi felotvastuk a ma-
gunkét, Igor Bahtyerev fog színre lépni, és egy értelmetlen beszé-
det tan, ismeretlen költőktő l idézve stb. Ezután [olvashatatlan név] 
következik, és szintén szónokol, de marxista alapállásból. Ezzel 
a beszéddel megvéd majd bennünket: Végül két ismeretlen 
személy egymás kezét fogva az asztalhoz lép és kijelentik: a fel-
olvasottakkal kapcsolatban semmit sem mondhatunk, de nótára 



gyújtunk. 1=s el is énekelnek valamit. Utolsónak Gaga Kacman jön 
ki, és a szentek életér бl mesél." 1927 folyamán a csoport több 
Irodalmi estet rendez egyetemista otthonokban és laktanyákban. 
(...) 1928. januárja jelentós dátum tevékenységükben: a lenin-
grádi Sajtóház közlönyében megjelenik az OBERIU KIÁLTVÁNY. 
A fellelhető  források szerint a Kiáltvány összeállításában leg-
nagyobb érdeme Nyikolaj Zabolockijnak volt. A Kiáltványt aláírta 
Danil Harmsz, Alekszandar Vvegyenszkij, Borisz Levin, Kon-
sztantyin Vaginov és Igor Bahtyerev. A Sajtóházban HÁROM 
BAL IRA címmel irodalmi estet rendeztek „Jelizaveta Bam" fel-
állításában. (...) 

VLAGYIMIR LIFSIC így emlékezik arra, hogyan hívogatta 
Harmsz a közönséget az oberiuták irodalmi estjeire: 

„ A Sajtóház el őtt a Néva sugárutat eltorlaszolta a tömeg. A 
gyalogútról, a faburkolatú járdáról, a Kazányi szábor el őtti térrő l 
az emberek a Sajtóház negyedik emelete felé nyújtogatták a nya-
kukat. A villamosok leálltak. Az utasok, kalauzok, villamosvezet ők 
az ablakon át bámultak... 

A magasban, a negyedik emelet keskeny párkányán, háttal 
a falnak és az utca fölé hajolva, egy kockásnadrágos, golfzakós 
nyurga fiatalember, térdharisnyában és kamáslival a lábán, hideg-
vérűen pipázott. Id őrő l időre kiveszi szájából a pipát és hangosan 
felkiált: 

— Rajta, rajta! Irány az oberiuták irodalmi estje! 
Majd — szemmel láthatóan elégedetlenül az eredménnyel —

háttal a falnak és az utca fölé hajolva, a párkányon lassan az egyik 
nyitott ablaktól a másikig sétál. A tömeg felsóhajt a rémülettál. 
Kitapogatva háta mögött az ablakpárkányt, a fiatalember leteszi 
pipáját és felkiált: 

— Rajta, rajta! Irány az oberiuták irodalmi estje. 
Azután ügyesen megfordul, feltornássza magát és beugrik az 

ablakon. És még egyszer visszafordul, hogy utoljára kiáltson: 
— Rajta, emberek! Irány az oberiuták irodalmi estje!" 

A HÁROM BAL IRA jelentđsen hozzájárult a csoport nép-
szerűségéhez, de megnehezítette a további fellépéseket. A 
Krasznaja Gazeta kirohanást intézett az oberius esték ellen: 
„bolondságnak", „borzalmas értelmetlenségnek", „cinizmusba 
fulladó rémképnek" nevezte azokat. (...) 

A támadások ellenére az oberiuták még egy irodalmi est 
megszervezésére vállalkoztak. 1930 áprilisában a Leningrádi 
Egyetem diákotthonában Harmsz, Levin és Jurij Vlagyimirov lép 
fel. A megtartott est kapcsán a leningrádi ifjúsági szervezet lapja 
éleshangú kritikát közöl, ahol „irodalmi huligánok" fellépésér ő l 
beszél, és hangsúlyozza, hogy az ilyen „értelmetlen költészet —
a proletárdiktatúra elleni tiltakozást" jelenti. Az oberiuták kon-
certszerű  fellépései teljesen megsz űnnek; a csoport, amely mö-
gött alig van tíz, különféle folyóiratokban és gy űjteményes kötet-
ben elszórt vers (kivéve K. Vaginovot), széthullik. (...) 

A negyedik évtized folyamán az oberiuták csupán meséket 
és gyermekverseket közölnek. 1931 végén Harmszot, Vvegyen-
szkijt és Bahtyerevet a Datizdat munkatársainak egy csoport-
jával letartóztatják, és a „gyermekirodalom terén m űködő  szov-
jetellenes, monarchista szervezet megteremtésével" vádolják. 
A vizsgálat megállapítja, hogy az oberiuták el őre megfontolt 
szándékkal léptek fel értelmetlen versekkel, hogy a munkás-
osztályt eltántorítsák a szocializmus építését ő l. Harmszot 1932-
ben Kurszk városába szám űzik, ám még az év végéig sikerül ne-
ki visszatérnie Leningrádba. A háború els ő  éveiben szinte min-
den oberiutának azonos lesz a sorsa: 1941-ben, mikor Harmszot 
másodszor tartóztatják le, Vvegyenszkij is börtönbe kerül, és nem 
egész egy év múlva, a Harkovból való evakuáció alkalmával 
meghal; Nyikolaj Olejnyikovot 1937-ben tartóztatták le, 1942-ben 
pedig eltűnt a gyűjtőtáborokban; Leonyid Szavalyev gyermek-
írónak, akinek lakásán 1930 után találkoztak az oberiuták, szin-
tén a lágerokban veszett nyoma, 1941-ben; Nyikolaj Zabolockijt 
1938-ban börtönözték be, nyolc évig szám űzetésben élt, és csak 
1946-ban tért vissza Leningrádba; Konsztantyin Vaginov 35 
éves korában, 1934-ben halt meg Leningrádban; Borisz Levin 
a harctéren esett el 1942-ben; Igor Bahtyerev — legalábbis a kö-
zelmúltig — a csoport egyetlen életben maradt tagja. 

З . 

Amióta a hatvanas évek végén felfedezték a „corpus obe-
riutianum"-ot, mindenekel őtt a konstruktív és destruktív ele-
meknek — mint általában az avantgarde lényeges meghatározóinak 
— szétválasztása alapján tanulmányozták (az irodalmi m űfajok 
hierarchiájának és a karakterábrázolásnak megszüntetése, a 
motívumok igazoltsága stb.). Megvilágították az oberiuták kap-
csolatát a futurista örökséggel —mindenekel őtt Hlebnyikov ese-
tében —, valamint az egykorú európai avantgarde hatását. Szá-
mos szerzőnek az irodalmi genealógia eszközéhez kellett folya-
modnia: meghatározni az abszurd irodalom és a fekete humor 
eredetét, a paródia és nonsense-fiction, a groteszk és a „gyer-
mekbeszéd" irodalmi őseit; párhuzamot vonni a húszas évek 
európai avantgardjával; végül pedig megtalálni, hogy a század-
közép európai irodalmának mely jelenségeit sejtetik el őre az 
OBERIU szövegek. 

Oroszországban már azel őtt is megalapozott hagyománya 
volt a nonsense m űfajának Vlagyimir Szolovjev, Fjodor Szologub, 
Alekszej Tolsztoj, valamint a Zsemcsuzsnikov fivérek m űveiben 
— ami kétségkívül hatott az oberiutákra. Ma már a világirodalom 
hatását is meg lehet állapítani (Edward Lear, Lewis Carroll, Alfred 
Jarry). A múlt század végének nonsense irodalmát azonban csak 
mintegy ötven esztendő  múltán fogadták el, mint az európai 
szépirodalom egyik folyamatának örökségét, mely lonesco, Be-
ckett, Albee, Pinter, Mrožek és mások múveiben kezdett a hatva-
nas évek elején váratlanul terjedni. 

Másrészt a húszas évek európai avantgardjával való párhu-
zam, a collage- és happening-technikán kívül, kit űnik a „sokk 
esztétikájának" alkalmazásában, és az urbánus témák iránti 
hajlamban — ami az expresszionistáknál és futuristáknál (város, 
gép) már eluralkodik. Létezik egy anekdota, mely azt szemlélteti, 
hogy Harmsz még a magánéletében is ragaszkodott ezekhez 
az élvekhez: 

„Harmsz szobája szigorú aszkétizmussal volt berendezve. 
Lehet, hogy éppen ezért, a látogatók figyelmét egy furcsa tárgy 
vonzotta magára, amely mintha az égb ő l pottyant volna a szoba 
sarkába: vasból, deszkából, üres kartondobozokból, rugókból, 
biciklikerekekbđ l madzagból és bádogdobozokból volt össze-
tákolva. 
— Hát ez mi!? — kérdezte meglepődve a látogató. 
— Gép. 
— Miféle gép? 
— Semmilyen. Általában gép. 
— Hát jó, de honnan szedte? 
— Magam állítottam össze! — válaszolt nem kis büszkeséggel 
Harmsz. 
— És mire való? 
— Semmire. 
— Hogyhogy semmire!? 
— Úgy, hogy semmire. 
— De hát akkor, mire jó ez Innek? 
— Kedvem támadt rá, hogy legyen itthon egy gépem..." 

Az oberiuták alkotásaiban, az említett technikák mellett, 
megtalálhatók olyan elemek is, melyeket alapelvként prokla-
máltak más egykorú európai avantgarde mozgalmak. George 
Gibian és Lyudmila A. Foster az európai szürrealizmus рбгhu-
zamát látták Harmsz és Vvegyenszkij szövegeiben, mindenek-
előtt az álom poétikájának elemeit, az automatikus írás elvét, és 
a tudatalatti iránt megnyilvánuló pszichoanalitikus érdekl ődést. 
Vvegyenszkij — és bizonyos mértékben Zabolockij — szövegvi-
lágának „vibrálását" és mozaikszer űségét, a részlegességet 
mint alapvető  szerkezeti elvet, á tér és az id ő  síkjának szét-
választását, a káosz és a reménytelen Semmi témáit Anatolij 
Alekszandrov a dadaista kiáltványok üzeneteivel állította pár-
huzamba („az egyetlen halhatatlan szó a halál” — Francis Picabia, 
Dada Kannibalista Kiáltvány). „Az irodalmi és hétköznapi csiga-
héjtól megtisztított konkrét tárgy" (OBERIU Kiáltvány) iránti 
igényben pedig mindenképpen van valami a kubista koncepció-
ból, ami „inkább cerebrális, mintsem érzéki" (Guillaume Apolli-
naire) tárgymegfigyelésen alapul. Végül az oberiuták brutális 
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és fantasztikus történeteit M. Arnt az ember rejtett ösztönei 
és potenciálja felszabadításának expresszionista elvével vonta 
párhuzamba. 

Mindebből ítélve, ezek a „színesben álmodók" a hétköz-
napokat nem láthatták valami rózsaszín űnek. Az oberjuták aId-
támasztják a tételt a „nemzetközi stílus azon sajátós mutációjá-
ról, melyet az orosz föld szülni tudott. „Stílusukat és poétikájukat 
mindenesetre az a szándék vezérelte, hogy leleplezzék az érté-
kelő  képességét vesztett „kisember élményvilágának idiotizmu-
sát", azt a világot, amelyben a tragikus és a komikus összekeve-
redik, az emberi tett, a szó és a tárgy idegenné válva elszemély-
telenedik, vagy — mint ahogy azt Raymond Williams mondaná —
a mindennapos, „abszurddá vált brutalitás" látványát, „a meg-
honosodott eröszakos megszállottságot". (... ) 

5. 

Amikor 1930 után a gyermekirodalomhoz fordult, Harmsz 
valami számára egészen ismerős dologgal találkozott. „A gyer-
mek gondolkodását nem korlátozzák mereven a szokványos lo-
gikai sémák, szabad képzettársításokban mozog, és természe-
ténél fogva konkrét — Harmszot mindez elb űvölte" (Gibian). Ma-
napság a Szovjetunióban f őként gyermekírónak ismerik, nekik 
írt könyvei (összesen 14!) egyenrangúak Edward Lear, Lewis 
Carroll és Sajnt-Exupéry legjobb m űveivel. Harmsz azonban éle-
te végéig dolgozott abszurd elbeszélésein, versein, drámáin és 
jelenetein. Sorsában van valami közös édesapja, Ivan Pavlovics 
Juvacsev sorsával. Forradalmár volt ő  is, cári önkéntes, akit gyak-
ran letartóztattak és szám űztek. Akárcsak a fia, ő  is hajlamos  

..... 

volt fantasztikus mesék írására. đ lébe vette gyerekét, és órák 
hosszat felolvasott neki. Néhány meséjét 1906-ban és 1910-ben 
még Lev Tolsztojnak küldte, mindenképpen író akart lenni. Leg-
gyakrabban Szofija Andrejevna v г laszolt: az elbeszéléseket jól 
írta meg, de Lev Nyikolajevicsnak „személy szerint semmi fan-
tasztikus nem tetszik, ő  mindenben a közérthetőt és egyszerűt 
kedveli". Élete folyamán Danil Harmsz sem talált abszurd meséi 
iránt szélesebb körű  megértést, noha azok jelent ős számban 
máig fennmaradtak. Csupán az utóbbi években nyilvánult meg 
számottevőbb érdekl ődés megjelentetésük iránt: Harmsz „tár-
gyai" fanyar mosolyt húznak az olvasó arcára. 

„ đnök mintha gyanakodni kezdenének abban, hogy az élet-
ben látható tárgyról van szó. Jöjjenek közelebb és érintsék meg 
ujjaikkal! Tekintsék meg puszta szemmel: els ő  ízben fogják látni 
az esendő  irodalmi aranyozástól megtisztultan. Talán azt fogják 
állítani, hogy a mi szüzséink ,nem reálisak' és ,nem logikusak'? 
De ki mondta azt, hogy a hétköznapi logika kötelezi a m űvésze-
tet?" (OBERIU Kiáltvány) Ha elfogadjuk Tinyanov állítását, hogy 
„a paródia irodalmilag olyan mértékben él ő , amilyen mértékben 
él az, amit vele kifiguráztak", akkor kit űnik, hogy Harmsz élet-
műve ilyen értelemben nagy figyelmet érdemel. 

Fordította DÁVID CSILLA 

NEP: az új gazdasági politika (Novaja Ekonomicseszkaja Polityika) orosz rövi-
dítése. Lenin javaslatára az OK(b)P 1921 márciusában megtartott X. kongresz-
szusán határozták el a hadikommunizmusról a NEP-re való áttérést. 

OBERIU: a reális múvészet egyesülése (Objegyinyenyije realnovo iszkussztva) 
elnevezés orosz rövidítése. A bet űszó végén álló U-t a ban đ lis,izmus' elkerülé-
sére és par6diájaként ragasztották oda. 
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KONTRA FEREN 

a versírás ballisztikája 

méregesd türelmesen a sorokat 
hol minek van súlya 
óvatosan mert összed ő l 
maga alá temet 
robbanhat minden áttétele 
feszítsd meg erősen a húrokat 
olajozd át az alkatrészeket 
a rugók fölé elegendő  lövedék kerüljön 
aztán hagyd magára a szerkezetet 
lélegzeted visszafogva hátrálj 
távolról figyeld a hatást 
ne keseredj el ha mégsem történik semmi 
talán a lőpor volt kevés 
lehet hogy rossz helyen állítottad fel 
esetleg idővel magától robbanni fog 
próbáld meg újra összerakni 
ha egyszer mégis elsül 
csak neked fog ártani 
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KONTRA FE RENC VEKЅEI 
üresen maradt a templom 
elment az isten 
az urnákban kiszáradt a gy őzelem 
lemeszelték az ige utolsó mondatát 
mária helyén kacér angyal ül 
a többi szentek is mind kisbet űsek 
a turista menteget őzve hátrál 
talán a cipőboltot kereste 
portörl ő  pásztázza végig az örökfény üvegét 
kábelek futnak a mintás sz őnyeg alatt 
a falakat divatszínekre festették 
a képen kikísérnek valakit éppen 
terhes nők oldalán meghunyászkodó atyafival 
nincsenek glóriák 
a szamár a kert szélén legel 
ez egy másik történet 
ez egy másik almafa 
ez egy másik üzenet 
a megváltó fürdik a paradicsomban 
jó pénzért szenvedni is érdemes 
a kakas negyedszer szólal meg 
és a megváltó hiába vár a kertben 
már nem templom csak a valóság háza 
már nem kereszt csak két mer ő leges 
a tetőn verebek ülnek 
szétszóródott h ősök 
akik feltámadni mertek 
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Miért játszom a bohócot, amikor 

gyötrődöm? Amikor úgy érzem, ketté-
hasad az agyam, s már a pattogást is 
hallom. Miért nem hagyom el maga-
mat olyankor, amikor három pontot 
teszek a mondat végére... felkiáltó-
jel! helyett? Félek? Gyáva vagyok? 
Miért leszek jókedv ű , amikor gyötrő-
döm? Miért, amikor úgy érzem, ketté-
hasad az agyam, s már a pattogást is 
hallom? S most miért nem teszek 
pontot. ahogyan az el őbb tettem? S 
miért vagyok vidám, amikor a legjob-
ban reszketek? Miért nem hagyom, 
hogy féljek? Miért titkolom? Hiszen 
annál jobban félek attól, hogy nem 
merek nyíltan félni sem. 

És miért változtatok még kés őbb 
egy so rt , miért írok új szót, miért nem 
engedem, hogy érezzem a fájdalmat, 
miért nem leszek már egyszer erős, 
hogy ne tapossam le a tébolyt, és 
miért hallgatok mindig magamra? 

Miért nem játszom a bohócot, 
amikor gyötrődöm? Amikor úgy ér-
zem, kettéhasad az agyam, s már a 
pattogást hóllom. Miért hagyom el 
magamat olyankor, amikor három 
pontot teszek a mondat végére! fel-
kiáltójel... helyett? Nem félek! Nem 
vagyok gyáva! Miért nem leszek jó-
kedvű , amikor gyötrődöm? Miért nem, 
amikor úgy érzem, kettéhasad az 
agyam, s már a pattogást is hallom? 

S most miért nem teszek pontot, 
ahogyan az el őbb tettem? S miért 
nem vagyok vidám, amikor a legjob-
ban reszketek? Miért hagyom, hogy 
féljek? Miért nem titkolom? Hiszen 
annál kevésbé félek attól, hogy merek 
nyíltan is félni! 

És miért nem változtatok meg 
később egy so rt , miért nem írok új 
szót, miért engedem hogy ne érez-
zem a fájdalmát, miért vagyok annyira 
erős, hogy eltapossam a tébolyt, és 
miért nem hallgatok mindig magam- 
ra?. 

SZemраг  
Ahogy visszatükröződött benne a 

gyű rött párna s a pillák, úgy nézett ki, 
mint egy unikát kínai porcelán, amely 
most repedt meg számtalan helyen, 
de még nem hullott szét. 

Egy hete sz űkebb környezetet 
kért, magányt és nagyobb törődést 
étele elkészítése körül. 

Megadatott neki. 
Ennek ellenére mindennap rom-

lott az egészsége. Fülei lassan le-
konyultak. A kis bogyókat sem csinál-
ta tovább. Szemével még nézett, de 
már nem látott. Ételét sem fogyasz-
totta. 

Ma reggelre felakasztotta magát. 
A felső  és az alsó pár kapafogával be-
lekapaszkodott zárkája drótajtajába. 

6 a félkegyelm ű . Fél kegyelmét 
fél kezében tartja, s fél lábával, fél bot-
tal biceg végig a fél utcán. Fél szemét 
kalózkötés fedi, s félfüllel a vendég-
lőbe hallgatózik. Fél-ve besántikál, fél 
gyomrába lelök egy fél kupica félerő -
set, majd rágyújt egy fél cigarettára, 
fizet, és elindul. Vajon miért — fél? 

B1 
Várta a nemvárt-várt kalandot, a 

„jobb időket", s közben beesteledett. 
Elaludt. Most nem bír felébredni, pe-
dig fagy lesz, vörös az ég alja. Át-
alussza a kalandokat, s a fagyra fog 
felébredni. Azt mondja majd: „Többé 
— biz' isten! —, többé nem alszom el!" 

Milyen szörnyű  és gyönyörű  volt 
a nyáron egy este. Amikor hirtelen vi-
har támadt. 

Szörnyű  volt, hogy olyan hirtelen 
jött a változás, s hogy mi annyira el 
voltunk foglalva, és nem vettük észre: 
les már minket a háztet őkrő l, meg a 
fák lombjai közül, miként a versekben, 
s szörnyű  volt, hogy nem tudtuk vé-
gigcsinálni a munkánkat, s szörny ű  
volt, hogy nem hasonlított a romanti-
kus mesékre, mert nem voltunk szo-
morúak, sem magányos üldözöttek, 
nem járt eszünkben a halál, mert ép-
pen bolond jókedvünk volt, bolond, 
mert hülyeségeken nevettünk, s azért 
voltak azok hülyeségek, mert nem le-
hettek számunkra valók s ez az egész 
azért volt gyönyörű , mert láttuk, mint 
zavar be másokat is a vihar, s nekünk 
gyorsan fürödnünk kellett, mert na-
gyon porosak lettünk, láttuk, hogyan 
öleli, tépi le az akác leveleit, s azok 
hogyan engedelmeskednek, láttuk az-
tán, hogy megbolondul minden moz-
dítható, s csodálatos volt, mert cso-
dálkoztunk rajta, hogy a fák is össze-
vissza hajlongnak, egyikünk megje-
gyezte, hogy nem is olyan hülyék, 
mert mi is így hajlongunk a mi ze-
nénkre, és hátha a fáknak ez a zené-
jük, és hagyjuk szegényeket, hisz oly 
ritkán hallhatják, s ha némelyik akko-
rát hajol, hogy kett ő  lesz belő le, az 
csak neki jó, mert azután kisebb lesz 
a terhe, s közben a legjobb bort ittuk, 
s mindez gyönyör ű  volt és csodálatos, 
mert a természet megmutatta, milye- 
nek vagyunk, hogy mindenkiben ez 
lappang, és ezért is gyönyörködtünk 
és csodáltuk, és lassan nem lehetett 
megkülönböztetni a port a leveg őtő l, 
mi tomboltunk, tudtuk, hogy folytatni 
fogjuk, hiába esik majd az es ő , mert 
mi igenis folytatjuk, mert erre vártunk. 

Azóta várjuk, hogy eleredjen az 
eső . 

De szüntelenül csak vihar készü-
lődik. 

C1 
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SZOMBATHY BÁLINT 
BESZÉLGETÉSE 
VUJICA REŠIN 

TUCIĆTYAL 

Hogyan határoznád meg önmagad, mint 
művészt, és hol látod helyed a jugoszláv 
avantgarde keretei között? 

Erre nehéz lenne válaszolni, ugyanis 
számomra a művész és_ az avantgarde 
fogalmak irrelevánsak. Ekét fogalom ko-
rábban heves viták tárgya volt olyan em-
berek között, akiknek munkásságát mint a 
hetvenes évek avantgard }јđt határozták 
meg. Az az elnevezés, hogy m űvész, úgy 
tűnik, történelmileg elavult, mint az avant-
garde meghatározás is. Úgyhogy én 
еgyáltalán nem látom a helyem e fogal-
mak keretei között. 

Ez azt jelentené, hogy egészében tagadod 
a jugoszláviai avantgarde létezését? 

Annak lehetőségét, hogy beszéljünk 
az avantgarde létezésér ő l, nem tagadom, 
mert az emberek rákényszerülnek a körü-
löttük lévő  dolgok valamiféle megnevezé-
sére. fgy jöttek létre a különböző  elneve-
zések, köztük az ún. hetvenes évek avant-
gardja, amirő l én is elég sokat beszéltem. 
Kiderült azonban, hogy ezek csupán kéz-
nél lévő  kifejezések, melyek jelszóként 
szolgálnak olyan helyzetekben, amikor a 
már nevet kapott dolgoktól való különbö-
zőségre kell utalni, ami a mi esetünkben a 
tradicionalizmus volt. Az avantgarde cím-
ke a teljes ellentét, ill. különböz őség vo-
natkozásában jelent meg, és ebben az 
értelemben figyelemre méltó paradoxon, 
hogy úgy az avantgarde, mint a tradicio-
nalizmus ezen felosztásból s ellentétb ő l 
kezdett élni, egymást táplálva. Én arra a 
következtetésre jutottam, hogy jobb egy 
adott mürő l csak beszélni, nem meghatá-
rozva azt, minthogy még jobban el ősegít-
sük a hagyományoshoz való ragaszko- 
dóst. A következtetésem az, hogy létez-
nek új álláspontok az ún. művészetben, de 
azok már újként is hatnak, nem pusztán і : 
tagadásai a réginek. Ezért nem tartom 
célszerűnek e leegyszerűsített ellenzéki 
szóhasználattal élni. Nem tagadok sem- 
mit, csak nem vagyok hajlandó az ún. m ű -
vészet jelenségeinek ilyesfajta meghatá-
rozási rendszerében tárgyalni. 

Mégis, milyen körökbe sorolnád magad? 

Annak idején igen erős hovatartozási 
érzésem volt. Úgy 1968-69 táján azon ju-
goszláv alkotók széles köréhez tartozó 
nak hittem magam, akik megteremtették, 
amit a későbbiek folyamán úgy neveztek: 
kutató — kísérletezб  tevékenység, új 
művészi gyakorlat stb. Ma viszont nin-
csen ilyen érzésem, azon kívül, hogy van- 
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nak kedvenc könyveim és szerz ő im, mint 
olyan olvasónak, aki maga is ír. Hovatar-
tozásom megállapítható legutóbbi köte-
tem alapján, mely a Hideg homlok (A 
nyolcadik évtized kSltő i mítoszai) címet 
viseli, és amiben bizonyos dolgok iránti 
vonzalmamról szólok — ez persze nem je-
lent semmiféle m űvészeti irányzathoz 
való szervezett tartozást. 

Ha létezett is új m űvészeti megmoz-
dulás Jugoszláviában, úgy vélem, már 
idejét múlta, olyan történelmi jelenség, 
amely a m űvészet- és irodalomtörténet 
tárgya. Nem a m űvészet élő  folyamata. 
Ezt nem úgy értem, hogy a megjelen ő  
művek nem ösztönzđek. Ezek továbbra is 
a legjobbak közé tartoznak az országban, 
de hiányzik a gyakorlat folytonossága, az 
ismeretlen hatóterek feltárása, amivel e 
praxis beváltaná a hozzáf űzött reménye-
ket. Pont az ellenkezője történik; úgy tar-
tom, ez művészetünk különböző  szerve-
ző inek klasszika-honosítási munkája, nem 
pedig egy élő  alkotói folyamat. Ilyen fo-
lyamatosság mégis fellelhető  egyeseknél: 
ezért fordult szimpátiám az egyén felé és 
Olyan dolgok keresésének irányában, me-
lyek ösztönző leg hatnak, hogy valami kre-
atív értelemben vett új keletkezzék, ami 
esetleg valakinek ismét valamiféle új m ű -
vészi gyakorlat lehet. 

Tagja voltál-e valamelyik művészcsoport-
nak? 

Egy csoportnak tagja voltam, de ez 
formális értelemben nem volt m űvészeti. 
A Január majd Január-Február nev ű  
csoportról van szó. Neve változott az id ő  
folyamán, ez egy tizenöt tagú naptáreso-
port , melynek alkotói a legkülönbözőbb 
módon vallottak m űveikkel azokról az 
időkrő l — ezt később új művészeti gya-
korlatnak nevezték el. AJanuár-Február 
számomra nem volt csupán m űvészeti, 
hanem társadalmilag is tevékeny csopor-
tosulás. Más szervezetekhez nem tartoz-
tam — annak ellenére, hogy sok olyan he-
lyen megfordulok, ahol kreatívan tevé-
kenykednek kiállítások, vagy fellépések 
alkalmából. Jelenlétemet tapasztalatcse-
rének fogom fel, ami nem kötelez semmi-
nemű  kiáltvány vagy dogmatikus elmélet 
betartására. 

Kulturális értelemben véve mit jelentett 
számodra egy nagyobb városba, központ-
ba jönni? 

Újvidékre Becskerek гб l jöttem, illetve 
Belgrádból, ahol egyetemi tanulmányai-
mat végeztem 1968-ban. Már akkor, 27 
éves koromban, tudatában voltam annak, 
hogy nálunk minden „vidéki", tehát nem 
jelent számomra semmi különöset Belg-
rádban, Zágrábban, Szarajevóban vagy 
Újvidéken élni. Mindenütt egyformán 
rossz volt. Az, hogy Becske гekrő l Újvidék-
re jöttem, nem adott mást, mint egy olyan 
környezettől való elszakadást, ahol a le-
hetőségeket kimerítettem. Úgy gondol- 

tam, ahol többen vannak, több az ötlet is, 
bár a lehetőségek mindenhol elég gyen-
gék. Sem Belgrád, sem Újvidék nem ren-
delkezett olyasmivel, ami engem különös-
képp érdekelt volna, azon kívül, hogy vol-
tak bizonyos terveim. 

Akkor már kapcsolatban álltam a Rak 
(Határidő) c. folyóirat leendő  szerkesz-
tőjével, Bora Ćosićtyal. Úgy emlékszem, 
1968 őszén kaptam egy levelet, amelyben 
Bora lapindítási szándékáról értesít. Mi 
akkor már Becskereken megjelentettük a 
Pamfletit (Pamfiettek), melyrő l Ćosić  
ugyanebben a levélben úgy nyilatkozik, 
hogy par excellence képviseli m űvésze-
tünk új megnyilvánulásait; a Rokkal neki is 
hasonlóak a szándékai, ugyanakkor cso-
dálkozásának ad hangot, miszerint atomi-
zálódott környezetünkben, melyben nem 
találni semmi említésre méltót, teljes m ű -
vészi csoport fordulhat el ő . 

Az 1968 tavaszán megjelentetett 
Pamfleti idején mi —legalábbis Jovica 
Ać i гт  és én mint szerkesztők — már tuda- 
tóban voltunk a rendelésre gyártott m űvek 
jelentбségének. A lap előszavában szó is 
van errő l; minden munka azzal az el őfel-
tétellel lett megrendelve, hogy nem lehet 
művészi produktum, de funkcionálhat, 
mint ún. m űvészet. Bora Ćosić  révén elég 
hamar megismerkedtem Újvidék két külö-
nösen jelentós személyiségével; Bogdan-
ka és Dejan Poznanovi ćtyal. Különben 
újvidéki tartózkodásomnak volt egy telje-
sen személyes oka is: szerettem volna 
megválni attól a helységtő l, ahol „szüleim 
gyermeke" voltam. 

Milyen körülmények késztettek arra, már 
intenzívebb munkásságod kezdetén, hogy 
az ún. avantgarde vagy kíšé гleti műfaj 
felé fordulj? 

1964-ben Becskereken elkészítettem 
az elsó szöveget, amit irodalmi értelem-
ben újításnak nevezhetünk. Ez a (:) cím ű  
elbeszélés, amirő l akkoriban elképzelhe-
tetlen volt, hogy valaha is megjelenik —
így egyszerűen elkallódott. „Tartalma" 
szétdobált interpunkciós jelek és szavak 
a térben. Teljes mértékben vizuális szö-
veg volt, csak egészként o#vasható: egy- 
idejűség jellemezte, nem linearitás, mint a 
klasszikus irodalmi szöveget. Elég hosz 
szú, hogy úgy mondjam lappangó érési 
időszakom volt. Hagyományos . цodalmi 
alapokról indultam, a verseci Tartítбképzб  
tanulójaként, úgy 1958 táján, és egészen 
1964-ig kísérleteztem elképzelésem még-
valósításával, hogy egy papírlapon olyan 
szöveget hozzak létre, ami újként, isme-
retlenül hat. Mindenesetre környezetem 
felfigyelt rám, mint ún. ifjú íróra — persze 
én is szerettem volna, ha író embernek 
könyvelnek el. 

A lényeg az, hogy új utáni kutatásaim 
mélyén az új társadalmi viszonyok iránti 
igény rejlik. Egyúttal munkámat az is ösz-
tönözte, hogy nagy érdekl ődéssel olvas-
tam mindent, ami nálunk és az európai 
irodalmi hagyományokban mint kreatív  

avantgarde szerepelt: dadaizmus, futuriz-
mus, szürrealizmus, különösen a Szovjet 
Október művészete, a szürrélizmus ná-
lunk, és általában mindaz, ami szokatlan-
nak tűnt a meglévő  művészeti szituáció-
hoz képest. 

Azért érdekelt és izgatott mindez, 
mert lehetőséget láttam benne arra, hogy 
leromboljuk a korlátolt társadalmi körül-
ményeket, melyek között kénytelenek vol-
tunk azidőtájt élni. Hiszem, hogy munká-
imban a mai napig jelen van ez az óhaj: 
feloldani a társadalmi körülmények bék-
lyóit, hogy az ember — mint társas lény —
mindenekelőtt testi mivoltát mutathassa 
fel a világnak. 

Kultúrörökségünk minden formája 
olyan — és itt nem kizárólag a mi társadal-
munkra gondolok —, hog у -гneggátolja az 
ember teljes kibontakozášát, testi létét 
mint érzéki-értelmi jelenséget, mély sokkal 
erőteljesebben is fejlődhetne, mint jelen-
leg. Az embert hatalmukba kerítik a szo-
kások, a világról alkotott nézetek, képes-
ségeinek hiányos ismerete; pedig olyan 
lény, aki nem köteles tű rni semmiféle kul-
túrtörténeti kiszolgáltatottságot, hanem 
testi létének tudatában, érzékeivel és ér-
telmével kutatja, hogyan és miért jött létre, 
honnan a lét tudata, önmaga dönt szá-
mára lényeges kérdésekben, történelmet 
teremt, saját életének történetét. Ez ter-
mészetesén nem azt jelenti, hogy elfelej-
tem: az egyén társadalmi helyzetének 
megváltoztatására vonatkozó igény tuda-
tosítása éppen a sz űk kereteket állító 
társadalomban elsajátított tudás eredmé- 
nye. 

Úgy a véleményem, mint a nyelv, 
amivel hangot adok neki, a társadalomban 
és annak kultúrájában, valamint történel-
mében gyökereznek. Ha nem tartom jónak 
a társadalmi viszonyok és a kultú гбгökség 
biztosította sz űk keretek között azokat 
szolgálni, ez azt is jelenti, hogy az adott 
társadalom és kultúra támogatnak a meg-
lévő  negatív jelenségek kiküszöbölésé-
ben. Nem a hagyományt tagadom, csak 
jelenkori célszerűségét és érdekességét 
— ahogyan sokan mások is tették; ez el-
választhatatlan kapcsolatban van a szo-
ciális forradalommal s az új társadalmi, 
emberek közötti viszonyok eszményével. 
A szocialista társadalom eszméi nálunk 
akkor voltak a legnagyobb lendületben, 
mikor egyéniségem formálódott, és nem 
állíthatom, hogy ezért boldogtalan lennék. 
A testvériség—egyenl őség eszméje egy-
részt megerősítette bennem azt az érzést, 
hogy az elavult normák áthághatók, más-
részt a társadalmi átalakulás eszméinek 
elfogadásával tisztán láthattam azok kon-
frontálódását az egzisztáló társadalmi vi-
szonyokkal, melyek romlott középszer ű -
ségre és nyugalmas éldegélésre redu-
kálódtak. 

Még mindig olyan idealista vagy ;  mint va-
laha? 

Ezen már gondolkodtam. Az ember 
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Brzo Naglo Brzo 
raspadanje ribe 

~DІ f.•G . 7 
NEŠTO MI U LUCI SM~TA. 

Srdjela 	TAKTIKA JE SLIČNA VODI. 

Cipal A gde je buгlućnost? 
Pobediće onaj ko zna. 
Nešto mi  U luci smeta. 

Va bonace tihoj 
Va bonace tihoj 

Ne peri gill 

I Na boiovanju I 

vA1 V а1 V alvaLVALva1V alvalV а1 Va1vAlvaLval 
nycTli'i  ra неКа  плаче 	Otvoreno more. 
E pericoloso sporgersi 

Morski krastavac iii trp 

JAJA PADAJU NA DNO 

Reć  ~вР'ге.~ % oт e t 
Mors ki čovik  

NAČIN HVATANJA LUDAKA 
U tišini svako je mornar. 

NON APRIRE PRIMA CIE IL TREND SIA FERMI 
LASTAVICE!MORSKA LASTAVICE! 

Noć  se pod palubom hvata, sд•  Ф  Фаооа  ® о  т  оа  е  
iilumetnička umetnost. 
Neumetnička umetnost. 

More,moré sinje! 	.  
VALvalV aLvALva1 VALvAl V aLvAlval VA L 

valvalvalvalvalvalvalvalvalvalval valvalvalval 

RYBAR PLYTE MRYŽU SVYJLT 
NEŠTO MI Jezik. SMETA. 

Dн2-мАС 1 P1SCr 
•PUTOVANJA 
Aki  ii  neprijatelj bizu. 
Aki.  fi neprijatelj :bIizu. 2ATVORENO MORÉ. 

I  pericoloso sporgersi 
Gmizavci gmižu ,junaci se dižu. 
More sinje! rybar plyte mryžu svyju 
Crveni koralj 
Divlja'pisma  U  portu stižu . 

Iverak 

Morski pas 
I pericoloso spergersi 
noć  se pod ribicu Jvata 

МОЈ  жИВОТ  

Rak samac 
Dan Ijubavnih saatanaka 

MORALNI ZAKON 

More, naša nada i náš ponds OTVORENO MORE, 

Va bonace tihoj san na more pala 

OSTAVI NEPRIJATELJU NEKI IZLAZ 

Meduza 

MORE, MORE SINJE! 
NOĆ  SE POD RIBICU HVATA 

бuтu cpešnuju? 
Gmizavci gmižu,juПaci se dižu. 

LJETO SINE PA I MINE LJETO SINE PA I MINE 
Jugo NEŠTO MI U LUCI SMETA . 

Otvoreno more. 
Ne peri gold 
e pericoloso! 

Aki je blizu morski pas ili morski čovik. 
Sipa 	Va bonace tihoj san na more pada 

ŽÁTVORENO MORE. valvalvalvalvalvalvalval 

NOĆ  SE POD PALUBOM IVATA, одаале  TI  паре ? 
неиах  појага . 

Rybar plyte mryžu svoju. 
reptil zabregon leti 	Crvena moruzgva 

TAKTIKA JE SLIČNA VODI. 

valvalvalvalvalval 

aТAVICE,MORSKA LASTAVICE! 
Ostavi  nеD іјаtеІјu neki izlaz. 

GDE Si 

Denn ich bin em  n Mensch gewesern 

Und das heisst  em  n Kđmpfer  semn 

Va bonace tihoj san  na  more pađa 

Id  jutra do mraka,prez laži i straha 

duša mi piva pismu siromaha 

Jezik nema kostiju, ali kosti lomi ! Liganj 
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nem tévesztheti szem el ő l, hogy tetteitő l 
vagy megismeréseit ő l eltérhet, és amit ma 
becsül, holnap felcserélheti egy új fel-
ismerés. Igen fontos számomra, hogy 
nem vagyok felelős olyasvalaminek, ami 
megköt, semmiféle nehézkes morálnak, 
mégha az a saját munkám vagy vélemé-
nyem is lenne. Az uralkodó m űvészeti és 
társadalmi viszonyok kifejezésmódjának 
kultusza nem érdekel. Ilyen értetemben 
teljesen amorális vagyok. Úgy gondolom, 
amit eddig elvégeztem, megírt könyveim, 
az olvasók rendelkezésére állnak, azok-
ból kitűnik, milyen vagyok, és milyen az 
alkotói—emberi erkölcsöm; el lehet fogadni 
vagy vetni, de ez engem nem kötelez 
olyan módon, mint valaha a hagyományos 
művészeket, kiknek élete abban telt, hogy 
komikus komolysággal szolgálták m űveik-
kel kialakított kis mítoszaikat. Azt hiszem 
az ember végérvényes ragaszkodása sa-
ját vagy mások felismeréséhez, vélemé-
nyéhez, tényleges halála el őtti halálát je-
lenti. Nekem még mindig van er őm eldob-
ni, és el is akarom dobni, amit a többség 
helyénvalónak ta rt ; ez azért lényeges 
számomra, mert bizonyítja, hogy nem ve-
szítettem el létezésem értelmét. 

Szerinted a mostani, vagy a tizenöt évvel 
ezélőtti körülmények kedveznek jobban a 
művészetnek? 

A legrosszabb id ők az ún. m űvészet 
számára, amikor az alkotóknak semmi új 
nem jut eszükbe. Ebbő l arra lehet követ-
keztetni, hogy azok a legkedvez őbb idő  
szakok, mikor olyan alkotók bukkannak 
fel, akik egyéniségének és munkájának 
varázsa van, érdeklődést keltenek. A ked-
vező  és kedvezőtlen időszakok váltakoz 
nak. A társadalom állította mércék alapján 
nem dönthetjük el, milyen id ők járnak, in-
kább aszerint, hogy maga az egyén mi-
lyen helyzetben van. A kreativitás szem-
pontjából már régóta igen gyenge id ők 
ezek számomra, mert abból élek, amit 
még annak idején elértem és magamévá 
tettem. Ez persze nem azt jelenti, hogy ki-
tartóan ismétlem a már látott, közismei 
dolgokat. Jó hét esztendeje nem írok ver-
seket, szeretnék eltávolodni a meghódí-
tott területektő l, olyasmivel mutatkozni, 
ami eddig még nem található könyveim-
ben. Ez a másvalami talán egy ponyva-
regény lesz — aminek a befejezéséhez 
közeledem —, olyan értelemben véve pony-
va, mint könnyed írásmód, de e köny-
nyedséggel nehéz dolgokat taglalok, mint 
például az emberi test helyzetét a társa-
dalomban. Egyáltalán nem aggaszt, hogy 
mint olvasmány, leegyszer űsítettnek hat, 
mert a témák, amelyekkel foglalkozik, elég 
bonyolultak és sok fejtörést okoznak az 
embereknek. 

Tehét a „ponyva" címkét fenntartással kell 
fogadni? 

Igen, mint egy vicces meghatározást. 
Amellett nemigen vagyok tekintettel a már 
említett gondolkodási és viselkedési nor- 
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mákra. Szeretnék lehet őséget adni a logi-
kus humor — anarchia kitörésének a társa-
dalmi érintkezés szigorú szabályai alól, 
vagyis annak a felismerésnek nyitni utat, 
hogy az ember nem fogadhat el bármi-
lyen viselkedési formát élete végéig. Illú-
zió az, miszerint a rend, a nyugalom és a 
munka a legjobb életforma. Az ember sza-
badítson fel épp ellenkez ő  előjelű  erőket, 

melyek majd próbára teszik addigi életét, 
olyan erőket, melyek összeakaszkodnak 
azzal, amit elöző leg tett, tisztelt, becsült. 

Több mint tíz év távlatából hogyan érté-
kelnéd az akkori művészetet, melyek uni-
verzális, vagy ma is időszerű  értékei? 

Ezt megírtam Hideg homlok (Hladno 
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čelo) c. kötetemben; hozzátenném azon-
ban, hogy én ma a m űvészetet mint úgy-
nevezettet tekintem, mert véleményem 
szerint inkább az emberek életér ő l kellene 
többet beszélnünk. Úgy vélem, az ember 
élete tíz évvel ezel őtt értékesebb volt, mint 
ma, amikor kevesebb szabad megnyilvá-
nulást Iátok, és az egyéniség sem mutat-
kozik úgy meg, mint akkor —jóllehet az ak-
kori viszonyok nem voltak olyan kedve-
zőek, mint manapság. 

Ma az ún. művészet különböző  meg-
nyilvánulásai iránt nagyobb a tolerancia, 
de csak ha a m űvek nem a társadalmi vi-
szonyokat taglalják. Elvárnak ugyan egy-
fajta passzív társadalomkritikát, amely ab-
ból indulhat ki, hogy a mai társadalom 
nem hat ránk ösztönző leg, hogy a világ 
undorító, de oda kell torkollnia, hogy „mi 
ezt mind látjuk, éppen ezért..." stb. S őt 
ezt az elégtelen emberi helyzet iránti defe-
tizmust még a kommunikációs eszközök is 
támogatják — ami azel őtt elképzelhetetlen 
volt. Valószín ű leg azért van ez így, mert 
tudjuk, hogy a kritika nem jelent semmit, 
csak' a sokkal nagyobb problémák elho-
mályosítását szolgálja; egy igen alacsony 
szintű , esztétikai dimenzióval ellátott, te-
hetetlen pesszimizmus. Ezért feltétlenül 
meg kell kísérelnie a m űvészetnek min-
dent, ami újra gyökeresen megváltoztat-
ná az ember tudatát, hogy képes legyen 
létének és életkörülményeinek változtatá-
sára. Különben a végtelenségig arra paza-
rolja életét, hogy megállapítsa, mennyire 
rosszul megy a sora. 

Irodaim' munkád mellett milyen mérték-
ben vagy társadalmilag tevékeny? 

Igen angazsált voltam mindig. Lega 
lábbis azt hiszem. Mikor nem veszek részt 
valamilyen társadalmi szervezet, a_ z író-
szövetség munkájában, akkor sem zárkó-
zom el; mert még a hallgatás is jelenthet 
valamit, mondjuk többéves el őkészítését 
valaminek, amirő l később derül ki, nem 
volt hiábavaló törekvés. 

A közelmúltban részt vettem a Jugo 
szláv [rószövetség új programtervezeté 
nek kidolgozásában, ahová valószín ű leg 
azért hívtak meg, mert az írószövetség 
VIII. kongresszusán megtartott el őadásom 
témája az Irodalmi alkotások közvetlen 
formái az önigazgatású társadalomban 
volt. Javasoltam, hogy már az alapelvek 
kidolgozásánál szorítsunk helyet az ún. 
nonverbális kifejezésmódoknak (phono 
és videokazetta, film, alkotás a térben 
stb.), amit el is fogadtak. 

Ez persze hétköznapi elfoglaltság, 
sokkal jobban foglalkoztat a lehetőség, 
hogy valami újat alkossak, új szövegeket: 
a társadalom itt számíthat rám igazán; ab-
ba fektetem tehetségem javát, hogy írá-
saimmal kapcsolatot teremtsek olyan em-
berek között, akik nem tévesztik szem el ő l, 
miért jött létre a szocializmus a nép akara-
tából, és akik tudatában vannak, hogy esz-
méink messze járnak a hétköznapok fá-
rasztó egyhangúságától. 

Hogyan jellemeznéd az elmúlt év hazai 
prózatermését? 

A próza Jugoszláviában általában a 
közel- vagy régmúlt kényes kérdéseivel 
foglalkozik, társadalmi-politikai b űnökkel, 
az ember üldöztetésével, elnyomatásával, 
kínzásával stb. Az ilyen prózai m űvek, saj-
nos, azokat foglalkoztatják, akik rá akar-
nak világítani új társadalmi rendszerünk 
rövid történetének árnyoldalaira, hogy 
közben elforduljunk a mától, attól, ami a 
szemünk el őtt van. Én ezt a prózát esetleg 
egy kispolgári disputa témájaként tudom 
elképzelni. Eléggé lehangoló a helyzet, 
irodalmi lomtára a történelemnek — és 
mindaddig, amíg ezt megtű rjük, nehéz el-
döntenem, mondjak-e valamit az egészr ő l, 
vagy sem. 

Mintha az utóbbi id ők lírai termése nem 
lenne olyan érdekfeszít ő , olyan színvona-
las, mint a hetvenes vagy korábbi években.. 
Ez a költészet krízisét jelentené? 

A képességek krízisét. A költészet 
absztrakt kategória, mondjuk mint a nem-
zet, a költészetet nem lehet definiálni, 
mint ahogyan a nemzetet sem, amíg nem 
az egyedeit vizsgáljuk. Egyesek költésze-
tét szemlélve igen sok érdekességre lel-
hetünk. Számomra a zágrábi Milko Valent 
munkássága ilyen, aki a filozófiai felisme-
rés jegyében eljut a lírai kifejezésmód tel-
jes abszurditásáig, a költészet földcsu-
szamlásáig, az irrelevánsig. Ez egy új 
szenzibilitás, a világ újfajta átérzése. Va-
lent költészete híven tükrözi azt, amit ama 
híres hetvenes évektő l vártunk. Ugyanak-
kor szerencsés választásnak tartom 
Srećko Lorger Az elektrolízis mint cse-
csemő  című  könyvének újrakiadását. 

Miért gondolom mégis, hogy a költé-
szet ma hanyatlásnak indult? Azért, mert 
nyelvi, irodalmi kutatások bizonyítják, 
hogy a valóságos kifejezésmód annyira 
felülmúlja a lírait, hogy azt már egyedi iro-
dalmi gesztusokkal kifejezni lehetetlen. Új-
ra a nyelven keresztül vezet az út, mert az 
ember olyan lény, aki nem szereti a jelölé-
seket, parancsokat, nem kedveli a végle-
ges megállapításokat, legkevésbé irodal-
mi téren. A ma katolikus életformája ne-
künk szegezi az élet mélyebb megértésé-
nek igényét. 

A hetvenes években mi eljutottunk a 
tabula vasáig, gyökeresen új szenzibilitást, 
és a költő i gyakorlat új felfogását építve 
rá, betűkkel, képekkel, hangokkal játszva. 
Ez a tapasztalat már kitörölhetetlen része 
a jugoszláv m űvészetnek, ma is terméke-
nyFtб  erejű , de nem valamiféle szintézis  

vagy felsőbb értelem gyanánt, hanem mint 
újdonság, ami új módon hat. A költészet-
ben nem sok újságot Iátok, gondolom, töb-
bet várhatunk az élet más területein, a m ű -
vészeten kívüli dolgoktól. Ha megváltozik 
az emberi egyéniség helyzete a társada-
lomban, ez egyben a költészet legna-
gyobb eredménye is lesz. Bár ez még na-
gyon sokat várat magára, nincs okunk a 
dilettantizmus, primitivizmus, m űveletlen-
ség vagy az igénytelenség malmára hajta-
ni a vizet, megelégedve apró lehetőségek-
kel, akár mindennapi, akár hosszú távú 
szükségletekrő l legyen is szó. Valóban 
semmi szükségünk rá, hogy ilyen sokáig 
ápoljuk a menthetetlen helyzetet. 

Tehát hiszel a költészet politikai erejében? 

Abban hiszek, hogy az emberi akarat 
áttérhet a szavakról—a tettekre. Vagyis 
mindaddig mese marad a mese, amíg 
nem teszi lehetővé az ember társadalmi 
helyzetének megváltoztatását. Ezért a 
művészét minden ága mítosz. A valóság 
is az, de mi, akik a valóságban élünk, nem 
fogadjuk ezt el örök igazságnak, mert ér-
zéki és értelmes lények vagyunk, szabad-
ságunk csak akkor alkotó, ha választha-
tunk és határozhatunk. Márpedig most 
nálunk az apátia, opportunizmus és hatá-
rozatlanság kifejezett jelenléte tapasztal-
ható, nincs alkalom valaminek a kiválasz-
tására vagy elhatározására. A kollektív 
szellem még mindig olyan alacsony szin-
ten mozog, hogy valóságos élet helyett 
megfelelőbbnek tartja a tengődést. 

Hogyan tapintottál rá a phono-poetikus 
lehetőségekre? 

Egészen véletlenül. Tulajdonképpen 
mi az én olvasatom, különösen az Acél-
héjú tojást (Jaje u čeličnoj Ijusci) olvas-
va? Úgy írtam ezeket a verseket, hogy a 
szerbhorvát nyelv ősalapját idézik, az 
éneklés és a sikoly lelki-érzelmi kitöréseit. 
E versekkel fel akarom tárni nyelvi neuró-
zisainkat. Tudatosan törekedtem a neuro-
tikus olvasásmódra, ami az emberekben 
hosszú időn keresztül visszafojtott neve-
tés spontán kitöréséhez vezetett. Ez a ne-
vetés robbanásként tört föl, mert mindenki 
előtt világossá vált az önmagáról és a 
világról alkotott örökérvény ű  igazságok és 
dogmák paradoxonja. Költészetemben ar 
ról kívánok képet adni, hogyan hullik da-
rabokra a polgári világ a humor s neurózis 
által, mert a nevető  ember kibillen hamis 
biztonságérzetének fotelébő l, és ráeszmél 
illúziókba ringatott lényére. 

Fordította URBÁN F. GÁBOR 
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KÖNYV NYITOTT, EMBER ZÁRT 

—Elégedett vagy az életeddel? 
—Nem. 
—Miért? 
— Boldogtalan vagyok. 
Mikor emberek megjönnek munkából asztalhoz ülnek 

és esznek. Nyitott ablakon át friss leveg ő  jön be. Sportoló 
embernek kemények izmai. Nappal megkötött kutyákat 
éjjelre elengedik láncról. Aszfalton könny ű  biciklizni. Tás-
kában iratok vannak. Szekrényt kinyitják és becsukják. 
Folyosó megvilágítva. 

— Szerettél valakit? 
— Igen. 
— Kit? 
— Nem tudom. 
Aki utazni akar mennie kell. Temetőben halott embe-

rek vannak elföldelve. 
— Hogy hívják az anyádat? 
— Mama. 
— Hány éves a testvéred? 
— Valamennyi. 
Gyerekek nőnek akaratuk ellenére. Csillagok mennyei 

testek. Eső  után levegő  friss. Virág illatozik. Kések vágnak. 
— Ma szép nap van? 
— Ma szép nap van. 
— Kire bízod rá vágyaid és rettegésed? 
— Senkire. 
— Vajon ez jó? 
—Nem. 
— Felnőtt személynek tartod magad? 
—Nem. 
— Vajon ez jó? 
— Igen. 
—Miért? 
— Mert bizonytalan. 
— Magyarázd meg. 
— Nem tudom megmagyarázni. 
— Ha felnősz, meg tudod? 
— Akkor semmit sem fogok tudni megmagyarázni. 
Köhögős emberek már nem egészségesek. Éjszaka 

sötét. Reggel világos. Tej meleg. Kenyér lágy. 
—Hányszor érezted, hogy az élet értelmetlen? 
— Sokszor. 
— Vajon ez jó? 
— Félek ettő l az érzéstđ l. 
Emberek vizelnek. Föld forog. Élet titokzatos. 
— Vajon a nap melegít? 
—A nap melegít. 
— Vajon a fagy szorít? 
— A fagy szorít. 
Amíg alszunk úgy tűnik élünk. Jég tömör és hideg. 

Idő  halad. Vörös nagy távolságról látszik. Madarak repül-
nek. Fű  zöld. Élet nem örökkévaló. Emberek gyengék. 

— Mikor leszel öngyilkos? 
—Soha. 
Hegyek magasak. Tenger mély. Messzeség tiszta. 

Szív telve. Könyv nyitott. Ember zárt. Ég végtelen. Tekintet 
láthatatlan. 

(Újvidék, 1976.) 
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Ceruza Г . Cigaretta eg, 
fut. Alma piros. Szemek néznek. Ösz kés

ő i. 

Kések szeletelnek . Ajkak forrók . Palacsinták büdösek . Ablakok 

nedvesék. Asszony alszik. Levelek utaznak. Hímvessz
ő  növekszik. 

Pincér kiszolgál . 
Hó Felhő

k úsznak. Vagina duzzad Falevelek hullanak
. 
Tej ikoro jak. 

forr. Betegek feküsznek. Hímvessző 
 behatol. Asztalok ny 

Halál bűzlik . Leves h ű l . Test görcsöl . Fenék lagymatag. 

Üzlet virágzik. Hegyek távoliak. 

KOROM HA 
SZAKMA KOROM,  SZАKM A HA 

vers TetoY• Láb ha láb. Vers 
köröm Szaka tető. Bőr ha bőr. ha 
szerencse . 

ma  ha szakma  Köröm ha 
ha  á9Y• Le Betegsé

g  ha beteVér ha vér  szerencse  Asszony há ed
ő  ha le 	gSe9 • Víz ha víz  	ha 

lövés 	asszony . Tanő . Ajtó ha ajtó. 	Agy  
Kalács ha kalács . Tűz ha tu"zn Mál h vés ha 

a máj. 

EGER, ÜZLET VIRÁGZIK, HEGYEK 
TÁVOLIAK 

Tátsad nagyon. Aludj röviden. 
vigasztalanul . Énekelj halkan . H

allgass fi 
9Yelmesen. Sírj 

Utazz ~ 

	Ugorj  magasan . Beszélj ovatosan. Nézz Üss erősen . Kérj alázatosann ' 
Léle 	mёіуе n  gyorsan . korán . frj lassan . 	

9ezz n  
Csókolj gyengéden Halj  Kelj 

lagyan . Reszkess titokban . 	
Halj boldogul. 

Lépegess büszkén.Taposs Vá91 mértékta 	Álm rtóan . 	 Ússzál 
odj ritkán . Gondolkozz a

lapsszire. 
osan. 

GYILKOS MAGÁNOS, RAJONGÁS 
MOGORVAKÉK 

Betű  kemény. Agy lusta. Hang rejtett. Halott merev. 
Föld puha . Dohány száraz . Gyermek nedves . Pisztoly 

töltött. 
Fogak egészséges. Ló gyors. Szem élénk. Gyilkos 

magános . Rajongás 
mogorvakék. Klozett teli. Féreg sz őrös. Szél öreg. 

Burgonya 
főtt. Vak fekete . Ablak nyirkos . Kút sápadt. 
Sikoly gyengéd. Lenin élő . Méreg keserű . Citrom sárga. 
Hulla büdös. Acél kék. Őr beteg. 
Út fiatal. 

Fordította (TS) 
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GULYÁS JÁNOS 

A HAZAI JÁTÉKFILMNEK -kevés 
tiszteletreméltó kivétellel — sikerült elsa$-
títania a szélkakas m űvészetét : teljesen 
hozzáidomult a napi konjunktúra követel-
ményeihez. Az idén egyetlen rendez đ  sem 
kockáztatta meg, hogy bárkinek alapot 
nyújtson alkotása irányvonalának esetle-
ges kifogásolására : elkerülték a „ rázós" 
társadalmi témákat , és jól felismerhetб  
struccpolitikával életünk derüsebb mozza-
natait hipertrofizálták. 

De miért is vállalnák a pandúrszerep-
ben tetszelgő  (hírlap)kritika lehetséges 
következményeit, miért rettegjenek a 
kényszerhallgatás veszélyét ől? Jobb ma 
egy kritikátlan jövб , mint holnap egy bí-
rálatokkal terhes múlt... Félre a valóság-
feltárás maró savával — jöjjön a cukrosvíz! 

(Csakhogy a művészet mindig a való-
ság tükörképe volt, hát miért lenne pont 
ma másképp ? Filmjeink olyanok , amilye-
nek mi vagyunk. Márpedig ki néz szívesen 
a foltos-szeplős t(Ј körbe?!) 

Slobodan Šijan: 
FOJTOGATÓ 
FOJTOGATÓ ELLEN 

Ezzel a rémes rémfilm -utánzattal nem 
érdemes foglalkozni, csak a „jelenség" 
szintjén: immár negyedik m űvészeti-tár-
sadalmi baklövése a szerz őnek és pén-
zelő inek . Šijan elsó „alkotása " a Ki éne-
kel ott? szintén a silány képregény, spa-
getti-western, olcsó vicc, ponyvaregény-
beli attrakció kompilációja volt, és — el-
nyerte a közönség tetszését! Elég baj, 
hogy egy társadalmilag dotált m űalkotás 
annak a nagyérdem űnek akar a kedvében 
járni, aki számára a lépabrénák jelentik 
a legfőbb kulturális értéket , és tántorítha-
tatlan fogyasztója a giccs minden válfajá-
nak. A siker után Š . piacra dobta a Mara-
tontutбk és a Hogyan tettek tönkre 
az idióták című  filmeket, de ezek már üzle-
ti hasznot sem hoztak. Karrierje minden 
rentábilis filmgyárnál befejezett lenne. 
Š. valóságlátása egyszer űen tragikomi-
kus: számára a film nem a valóság újsze-
rű  átminősítése, újraépítése, még csak 
nem is egy realitástól független , saját való-
ság megalkotása . Az általában másoktól 
átvett, végsőkig elcsépelt, vérszegény va-
IótlanságokbóE megint csak irreális, idét-
len, ötlettelen, ferde hajlamú, agresszív 
giccset kotyvaszt, melytő ! még az álkultú-
ra megrögzött fogyasztója is gyomorron-
tást kaphat . A film ironikusnak szánt alap-
tétele szerint Belgrád akkor vált nagyvá-
rossá, amikor utcáin megjelent az els ő  
Fojtogató Rém:.. (!) Fyyüyy űen .morbid 
ёѕ  idióia gügyeség. 
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Svetislav i°relić : 
ZUCKERWASSER- 

Prelić  csaknem húsz éven át tanulta a 
mesterséget rendezőasszisztensi és se-
gédrendezői minőségben. Mikor végül 
alkalma nyílt játékfilm készítésére, nem 
mert entellektüel témát forgatni — ami az 
elsófilmesekгe leginkább jellemző  —, ha-
nem a kommerciális sikerre alapozott, ab-
ban bízva, hogy így könnyebben tud ma-
gának folyamatos forgatási lehet őséget 
biztosítani . (Az effajta taktikától kezd ő  ko-
rukban a világ legnevesebb rendező i sem 
riadtak vissza .) A forgatókönyvet Leon 
Kovke álnév alatt, Momčilo Kovačević  írta, 
aki néhány évvel ezelőtt simán megbukott 
elsó játékfilmjével, a Színházi kapcsolat-
tal. A fбbb szereplők zömmel ismeretlen 
fiatal színészek. Természetesen az egész 
vállalkozás producere, a Chronos Film is 
kezdő ... Csupán az operatár rendelkezik 
profi tapasztalattal . A film költségvetése 
a megszokottnak tizedrésze. Mit várha-
tunk hát egy ilyen „árva gyerektál", mint a 
Zuckerwasser? Forgatás közben az ope-
ratőr egyre -másra halmozza a tévesen 
komponált , műszakilag is kifogásolható 
minőségű  kockákat . A stáb a tiszteletdíjak 
egészével részt vállal a film pénzelésé-
ben, a munka elhúzódik, fokozódik az ide-
gesség, csökken a lelkesedés. Avágó egész 
napos gyötrődéssel is csak néhány perc-
nyi anyagot képes összemontázsolni... 

A Cukrosvíz volt az egyetlen, amely egy-
értelműen sikerfilmnek készült (s ezt nem 
is titkolták) —ellentétben a sok limonádé-
val, melyek mindenáron a m űvészet véká-
ja,alá igyekeztek rejteni a pénz- és dics ő-
ség-éhségüket. Végül is a vágónak sike-
rült a kényszer diktálta „ugrálós" vágás-
módból stílust formálni, melyet kit űnően 
egyeztetett a főszereplő  Sonja Savić  
szangvinikus jellemével, vibráló mozgásá-
val, parodizált modorosságával . Apró be-
szédhibáját is ügyesen és funkcionálisan 
beépítették a szerepbe. A sztori egyszer ű : 
él valahol egy kimondottan fiús megjele-
nésű  leányka , akinek legfőbb gondja, 
hogy huszonkét éves korában még mindig 
hajadon — meggyőződése szerint azért, 
mert arcát apjától örökölt sasorr csúfítja. 

Élete álma a „ révbe jutás ", s a film ér-
zékletesen ecseteli az akadályokkal meg-
küzdő  hős(nó) megható szenvedéseit. Ez-
zel a sablonnal több tucat „ movie" nyerte 
meg a nézők rokoszenvét (legfrisebb külföl 
di példa a Flashdance és Jennifer Beals-e). 
Sonja Savi ć  alakításával , figurájával meg-
hódította a közönséget és a n ő i fбszere-
pért járó Arany Arénát is . A bemutatót kö-
vető  sajtóértekezlet javarészt a Milena 
D гavić  megjelenése óta nem látott tehet-
ség méltatásával telt. Továbbá : a film a 
Mladost és a Politika Svet folyóiratok kü-
löndíját , Branko Perak operatőr a Kodak 
cég különdíját nyerte (jóllehet nem is Ko-
dak, hanem Fuji filmszalagot használt...). 

Živko Nikolić : 
CSODÁK CSODÁJA 

Hol volt, hol nem volt... Egy Crna Go-
rai faluban évtizedeken át semmi sem 
zavarta meg a mindennapok poshadt álló-
vizét: a nők primitív halászással tartják el 
a népes családot , a férfiak kocsmában 
vesztegetik napjaikat. És ekkor váratlanul 
megjelenik a Lány, akinek apja innét ván-
dorolt ki a csodás Amerikába, s halálos 
ágyán meghagyta : térjen vissza valaki az 
6shazába, szerezze meg a családi ha-
gyatékot és ereklyéket : kőházat , acélkar-
dot, arany dukátot ... A Lány elszántsága 
nem ismer határt — a kas felbolydul. Niko-
lić  kitűnően ismeri szülőföldjének lakossá-
gát, a „kemény fából faragott " crnagoraiak 
vérmérsékletét, erényeit, szenvedélyeit —
ezek szociográfiai-etnológiai vetületével 
egyaránt. (gy könnyűszerrel jut el a doku-
mentum és a fikció olyan ötvözetéhez, 
melyet — némi fenntartással ugyan — má-
gikus realizmusnak nevezhetünk: Hazai 
berkekben ezt a módszert igen ritkán tud-
ták alkalmazni, s föltételezhető , hogy Ni-
kolić  is a cseh iskola aranykorának meste-
reitől tanulta . Hogy a film alulmaradt a ver-
seny döntőjében, kiváló zárójelenetének 
szatirikus metaforája nem jutott él sem a 
zsű ri, sem a nézők tudatáig, az már meg-
szokott társadalmi szimptóma : válságos 
időszakban úgy teszünk , mintha nem hal-
lanánk a félrevert harangokat... 

Žare Lužnik — 
Boris Jurjaševi ć  —
Mitja Milavec: 
HÁROM ADALÉK A 
SZLOVÉN 
BOLONDSÁGHOZ 

A „bolondság" szó szlovén megfele-
Iбje a „ blaznost ", köznyelvi használatban 
nem klinikai elmebajt jelent, hanem ennél 
sokkal tágabb jelentésű : mennyiség- és 
minбségjelzб  is lehet. A címben szereplő  
változat pedig — egy ljubljanai bölcsész is-
merősöm szerint — a szlovén nép történel-
mi tudatának azon sajátosságára utal, 
miszerint jogot formálnak „különlegessé-
gükгe". E „különlegességet" én úgy értel-
mezem, ahogyan Tamási Áron értelmezi a 
székelyekét. Első  adalék A bűntény kró-
nikája volt — ez áll legközelebb az általá-
nos közéleti és filmes konvenciókhoz, s 
ezért kevésbé járult hozz egy speciális 
„népi bolondság " leírásának gazdagítá-
sához. A szerző  kívülről szemléli egy za-
varos elméj ű  fiatalember verg ődését a 
számára idegen, rideg környezetben. 
Szenvedéseinek oka szerencsétlen gyer-
mekkorában gyökerezik , ami az adott kon-
textusban elfogadhatatlan : az egyéni 
tragédia okozta klinikai tüneteknek ugyan-
is kevés közük van egy egész nép törté- 

nelmi tudatában észlelhető  deviációkhoz. 
Kivételt képezhet, ha a személyes tгagé-
dia a nép sorsának metaforájává süt űskö-
dik. Ez esetben azonban még csak a 
szimbólumok szintjén sem vonható p&hu-
zam a két feltételezett „bolondság" közé. 
A második és harmadik adalék /történet, A 
bolondság krónikája és Az ellenállás kró-
nikája, már közelebb jutottak a kitűzött cél-
hoz. Jurjaševi ć  és Milaveć  értelmezésé-
ben a „blaznost" erkölcsi és esztétikai fo-
galom , visszaható erej ű , s nemcsak tárgy-
ként van jelen . Egész alkotási folyamatu-
kat átitató fluidum , melyet 6k szabadon 
használnak ; az értelem határaival meg-
szüntetve az értelmes nézők iránti kötele-
zettséget is. Ennek következményeként 
mellбzhetők a dramaturgiai konvenciók, s 
minden egyéb szabály , mely gátolja őket 
szabad gondolatmenetük anyagiasításá-
ban, ill. vizualizálásában . A kötetlen kép-
zettársítások halmozása egyébként ma 
már gyakran használt módszer ; a video-
művészet például szinte kizárólag erre 
épít — ami azzal a veszéllyel jár, hogy a 
hagyományos elleni küzdelemben maga 
is konvencionálissá válik. Másrészt jelen-
tései hermetikussá zárulnak, s megsz űnik 
a befogadóval való kommunikálás lehető-
sége/követelménye. 

Fadil Hadžić : 
A NAGYKÖVET 

A „sokoldalú, mindentudó ;  jólérte-
sült", tipikusan jugoszláv rendez ő  folytatta 
a tipikus foglalkozású emberek tipikus 
problémáival foglalkozó tipikus alkotásai-
nak sorozatát . A nyugdíjazott Nagykбvet 
összekülönbözik tip. pubertáskori problé-
mákkal küszködő  Leányával , tip. nevelet-
len Fiúgyermekével, meg az egész tip. 
Baráti Körével — miközben körülöttük lá-
batlankodik a lehető  legtip. vízvezetéksze-
relб  (!?) is. A nagykövet szerencsére sem-
milyen tip. díjat nem kapott — ez viszont 
szimpatipikus... 

Dušan Kovačević  —
Božidar Nikolić : 
BALKÁNI KÉM 

A forgatókönyv alapja a tavalyi évad 
országszerte játszott és nagy sikert arató 
drámája volt . Dušan Kovačević  író kiváló 
humorérzéke, Božidar Nikolić  operatő r 
precíz rendezése (sic), Danilo:Batá Stoj-
ković  hiteles játéka voltak a siker fó tartó-
pilléréi . A téma : a sztálinizmus történelmi 
korszakának árnyalakjai , a velük való le-
számolás , és e leszámolás nyomai az 
egyén lelki életében. A közönség óriási ér-
deklődése egyértelműen azzal magyaráz-
ható . hogy e korszak bemutatása, elem-
zése évtizedekig tabu volt a m űvészet 
számára (is), s ezért megnövekedett az in-
formációszomj alkotók, nézők; olvasók kö- 
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zött egyaránt. A Balkáni kém sajátos, ere-
deti módon kezeli a kényes témát: feltéte-
lezi azt mint élet és gondolkodásmódot. Ili-
je čvorović , a főhős, ifjúsága hitét, lendü-
letét áldozta az izmusnak, ezért ma már 
nem tud elfogadni más ideológiát — f ő leg 
nem a Goli otok-i nevelés után. Nem új 
adat például, hogy a szigetbörtönben, ahol 
a sztálinisták nagy része töltötte bünteté-
sét, olyan katonatisztek is „dolgoztak" át-
formálásukon, akiket még a személyi kul-
tusz. Šžóvjetuniójában képeztek ki. Ho-
gyan nevelhetett tehát egy sztálinista anti-
sztálinista polgárt a sztálinista Čvorovićból, 
sztálini módszerek alkalmazásával? A túl-
méretezett paradoxon kiváló anyagot 
nyújtott az eredeti dráma megírásához, s 
a színpadi siker adta a további ötletet, 
hogy esetleg filmként is közkedvelt lehet. 

Ám a film nem lehet „megfilmesített 
színház" — ez már George Mélies idejé-
ben bebizonyosodott —, hiszen autonóm 
művészet, sajátos nyelwel és nyelvtan-
nal, amely az illúziók világában önálló éle-
tet él. Ezzel szemben a filmezett színhá-
zat szoros szálak fűzik egy másik múzsa 
másféle m űfaji valóságához. Jogos volt a 
díjkiosztást követő  sajtóértekezleten az 
egyik újságí[ró kérdése: mivel járul hozzá a 
Balkáni kém a filmnyelv gazdagításához? 
A zsUri elnöke kitérő  választ adott, ismé-
telten hangsúlyozva Kovačević  érdemeit a 
sztalinizmus újfajta minősítésében... 

Bogdan Žižić : 
KORAI  10 
MÜNCHENBEN 

A hazai filmgyártás eddig kétféle mó-
don közelítette meg külföldön dolgozó 
honfitársaink témáját: egyik a Želimir Ž!Inik 
által művelt dokumentumdráma, másik a 
Bogdan Žiži ć  alkalmazta fikciós szüzsé. 
Mindkét hozzáállás közös jellemz ője a 
nem titkolt szentimentalizmus a gastarbei-
terek és idegen környezetben nevelked ő , 
nehezen beilleszkedő  gyermekeik iránt. A 
Korai hó... egy Münchenbő l haza készülő  
család drámája. A fiú — akinek édesapja 
többéves fáradságos . munkával kiváló 
megélhetési feltételeket biztosított az óha-
zában — nem hajlandó visszatérni, mert 
német lányt szeret, németül gondolkozik, 
beszél és álmodik, otthon pedig svábnak 
csúfolják volt barátai. Melodráma és reali-
tás; megérdemelt közönségsiker. 

Lordan Zafranović : 
ANGYALMARÁS 

Először foglalkozom olyan filmmel, 
amely nem jutott be a zsű ri által megsza-
bott szűkebb keretbe — szerintem ez volt 
az egyetlen igazán nagy igazságtalanság, 
ami a fesztiválon történt. A kirekesztés 
okairól elmélkedve sokminden átfut az 
agyamon: titkos rosszindulat és káröröm,  

rejtett ellenségeskedés, kulisszák mögötti 
„játék", alkotói féltékenység — minden le-
hetséges; mégis hihetetlennek tűnik, hogy 
ez a remek film nem érdemelte meg a 
döntőbe jutášt! A zs űri méltánytalansága 
egyben tagadása Antonioni, Bergman, 
Tarkovszkij szellemének is: az Angyalma-
rás annak hazai követője. 

Az egész olyan, mint egy nyáréji 
álom, melyet súlyos kötelékek rögzítenek 
a földhöz. Kíméletlen földközi-tengeri ve-
rőfényben égő  sziget, világítótoronnyal. 
Rajta a toronyőr, a felesége meg a ter-
mészet rejtélyeiben jártas aggastyán és 
zavaros elméjű  unokahúga... A hosszú 
évek magánya egyre nagyobb súllyal ne-
hezedik a szigetlakókra, gyötrelmes álmo-
kat, hallucinációkat, a lélek kínjait, elide-
genedést okozva. Az ő r házasságában ál-
landóan visszatérő  kísértetként van jelen 
felesége egykori kicsapongó élete és 
gyermekük szerencsétlen halála. Az ir-
reális térben a reális problémák termé-
szetfölöttivé tornyosulnak. A feleség (La-
dik Katalin) kíntól-kéjtő l gyötrelmes életén 
kirajzolódnak a kierkegaardi stádiumok 
gyű rű i. Miként a vulkánok kitörését is el ő re 
jelzik távoli morajlások, apró rengések, 
úgy tűnnek elő  Ladik átlényegült játékából 
a visszafojtott érzelmek, a zárt, lebilincselt 
lélek feltartóztathatatlan felszínre törésé-
nek szignáljai. Az egzisztencia legfels őbb, 
religiózus stádiumában jelenik meg a bu-
nueli képzet, a megsemmisítés angyala. 
Míg azonban Bunuelnél a természetfölötti 
lény csak jelenlétének következményei 
által mutatkozik, addig Zafranovi ćnál egy 
jelzések nélküli vitorláson járja a tengert, s 
nyomában sorra tűnnek el a toronyő rök 
tragikus sorsú, elhanyagolt, magányra 
ítélt feleségei... Egy szélsőséges egzisz-
tencialista tétel szerint, léte teljes sanya-
rúságának tudatában, az ember számára 
legtöbb, amit tehet, hogy öngyilkossá vá-
lik. A pusztítás angyala azonban elhárítja 
ezt a lehetőséget/felelősséget is: ezért 
hullik karjaiba menthetetlenül és önként a 
toronyőr felesége. Számára a megváltás 
egyben kiváló alkalom arra, hogy az évek 
óta át nem érzett testi s lelki gyönyörök kö-
zött váljon meg a mostoha világtól. 

Aleksandar Đorđević : 
A JAGUÁR UGRÁSA 

A legutóbbi FEST-en Kovács András 
magyarországi rendező  Dögkeselyű  című  
filmjével bebizonyította, hogy keleten is 
készülhet kiváló b űnügyi film. Az ó példá-
ját ismételte meg Đorđević . Gyermekrab-
lással indul a modern krimi-történet, s ab-
szurd ötlet: az anya kapja érte a pénzt, 
díjat saját véréért! Ez az „édesmama" 
amerikai állampolgár, a kábítószer rabja, 
erkölcsi mélypontra süllyedve vegetál. Az 
apa jugoszláv kalandor, és a válóperen 
közös gyereküket a bíróság neki ítéli. 
Gyakori munkahelyváltoztatás és még 
gyakoribb szerelmi kalandok közepette  

több-kevesebb eredménnyéíigyekszik be-
tölteni a gondos apa szerepét. Egy napon 
aztán ismeretlen tettesek elrabolják a kis-
lányt, és vaskos dollárkötegért eladják egy 
gyermektelen házaspárnak. A film további 
részében nyomon követhetjük az amerikai 
nagyváros dzsungeljében kitartóan kutató 
apát. Érdekességként megemlíthető , 
hogy A jaguár ugrásának egyik producere, 
Dragan Terzioski (Terziev Film Inc) sze-
mélyes tapasztalataival is hozzájárult a 
minél életh űbb ábrázoláshoz: többéves 
Egyesült Államok-beli tartózkodása alatt 
ugyanis embercsempészéssel „foglalko-
zott" a mexikói—amerikai határon. (Jelen-
leg börtönben ül). 

Rajko Grlić : 
AZ ÉLET KARMAIBAN 

A forgatókönyv Dubravka Ugreši ć , 
Štefica Cvek az élet karmaiban cím ű  re-
génye nyomán íródott. Rendezője megér-
demelten kapta az Arany Arénát: egyetlen 
más filmben sem alkalmaztak annyi ere-
deti, újszerű  megoldást, mint ebben. A re-
génybeli Štefica történetét lesz űkítették 
egy epizódra: az ellen-főhősnő  készülő  
tévéfilm-sorozatának cselekményére. Ma-
tematikai kifejezéssel élve Grli ć  „négyzet-
re emelte" az eredeti sztorit, s párhuzamot 
vont Štefica Cvek, a gyámoltalan hajadon, 
meg a rendezőnő  sorsa között A film 
egyetlen mozzanatában sem távolodik el 
a realista narratív struktúrától. Mondaniva-
lóját szinte kizárólag a szerepl ők dialógu-
sain keresztül közli, távirati sz űkszavúság-
gal, pergő  ritmusban, csípős humorral. 
Szatírájának mérgező  nyilai elsősorban a 
giccset veszik célba: egyrészt Štefica ér-
zelgős, szentimentális szerelmi bánatait, 
másrészt a TV stábjának kispolgári, nacio-
nalista megnyilvánulásait éri telitalálat. 
Túlságosan is naiv dolog lenne azt hinni, 
hogy a filmben csupán konkrét, elszigetelt 
figurákról van szó. A polgári hóbortokkal 
elfoglalt, fogyasztói lázban égő , kicsinyes, 
hiányos képzettségú, pózoló társaság sa-
ját társadalmunk szimbolikus mása. De ez 
már régen nem újdonság: forradalmisá-
gunk eltompult az anyagi javak utáni haj-
szában, akciókészségünk szertefoszlott. 
Úrrá lett rajtunk a középszerűség, és a hí-
res balkáni „férfiasságnak" is már csak a 
híre nagy (...) A fesztiváli tudósítók Gor-
dana Boškov: Mi van veled, Nina? című  
alkotását tartották a „legn ő iesebbnek" —
holott ezt csupán nők készítették, mégpe-
dig igen férfias mentalitású asszonykák. 
Ezzel szemben Az élet karmaiban nem 
külsőségeiben, de tartalmával volt kifeje-
zetten harcos „n ő i" film. Talán az egyet-
len, amelyben a férfiiak sorjában gerinc-
telen, jellemtelen, gyámoltalan teremtmé-
nyek, akik szellemi és/vagy nemi impoten-
ciával küszködnek. Vajon egy „férfias" tár-
sadalom feminizálódását akarta bemutat-
ni Grlić? Nos, a gondos, aprólékos kidol-
gozás közben valahol elkallódott a válasz. 
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1980 őszén futótűzként terjedt el a 
zenei világban — és természetesen a 
szenzációhajhászok körében — a hír, hogy 
új zongorajátékos-csillag született. S nem 
azért terjedt el gyorsan, mert pozitív refle-
xiója volt egy jelentős eseménynek, hanem 
mert botrányt sejtetett. Pogoreli ć  zenei 
jellemérő l éppen akkor feledkeztek meg 
beszélni, amikor mást sem kellett volna 
tenni. Mindenki igyekezett mindennel fog-
lakozni körülötte, csak magával a zené-
vel, azzal az előadásmóddal nem — amely 
gyakorlatilag elnyerte a babérokat más te-
hetségek elő l. Botrányra emlékeztetett 
azért is, mert Pogoreli ć  életében nem ez 
volt az első  zongoraverseny, amelyen si-
keresen szerepelt. 1978-ban az olaszor-
szági Terniben a Casagrande zongoraver-
senyen, majd 1980-ban a montreáli zon-
goraversenyen kapott első  díjat — mégís 
észrevétlen maradt. Továbbra sem vert fel 
nagy port maga körül, csatlakozott azok- 

hoz, akik versenyeket nyerve id ővel mégis 
névtelenné válnak. A teljes névtelenségt ő l 
Varsó mentette meg. Aki akkor lemaradt a 
szenzáció hírérő l, máig sem veszített 
semmit, aki pedig a hírözönben élvezke-
dett, állítom, semmit sem tudott meg. 

A varsói zenei esemény óta egyetlen 
cél lebeg előttem: szeretném megérteni 
Pogorelić  játékát, felfedni annak logikus 
és néha logikátlannak tűnő  mié гtjeit, be-
hatolni pszichéjébe és kihámozni a bil-
lentyűk segítségével transzformált belső  
tartalomhalmaz indokoltságát, lényegét, 
mondanivalóját. Ebben a kutatásban két 
hanglemeze lesz segítségemre, amelye-
ket a DGG segítségével készített, és ná-
lunk az RTB adott ki. 

Az első  lemezen Chopin m űveket ját-
szik. Sokak szerint ez a hanglemez bizo-
nyos mértékben viszavágás az igazságta-
lanságért, de bizonyíték is a világ el őtt, 
hogy miként játszott akkor, amikor megta- 

gadták. 
Az op. 45-ös cisz-moll prel űd, báг  

nem az első  a felvett szerzemények közül, 
mégis elsőként kerül elénk. Nemcsak ze-
nei előjátékként fogható fel, hanem egy 
közelítési kísérlet megnyitójaként is. Ez a 
prel űd semmiben sem találhatja meg ön-
maga folytatását, hiszen teljesen önálló, 
lezárt, kerek egész, amelyben még han-
gulati szempontból is megtalálható a két 
nagy, szinte örökérvény ű  ellentét: dráma 
és líra egymásnak feszülése. Pogoreli ć  
zenei fantáziáját csak úgy élhetjük meg, 
ha az ilyen rövid karakterdarabokon ke-
resztül közelítünk hozzá. Az egy, esetleg 
két gondolati, illetve hangulati síkon moz-
gó, filigrán dá гabkák kidolgozottsága vagy 
éppen kidolgozatlansága adja meg a kul-
csot a művész valódi, lényegbevágó gon-
dolati mélységének megértéséhez. Ezek a 
kis művek, amelyek lényegében jellem-
ábrázolók, világítják meg azt is, hogy a 
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komplex alkotásokban a valójában ha-
sonló jellemárnyalatok milyen bels ő  erővel 
és átgondoltsággal illeszthetök egymás 
mellé. 

A cisz-moll prelűd Sostenuto tempója 
eleve megszorítás az el őadó számára: ha 
a tempó a kelleténél fokozottabb, a m ű  
végighullámzik a körvonalait vesztett tér-
ben anélkül, hogy valamilyen nyomot 
hagyhatna maga után. Pogoreli ć  érzi ezt a 
lehetбséget, illetve zenei lehetetlenséget, 
és a prel űdöt sajátságos visszafojtással, 
szinte intellektuális megszorítással kezdi. 
A meditatív hangulat nem sz űnik meg, sőt 
a téma olyannyira át van itatva ezzel az ér-
zelmi nyomatékkal, hogy igazi feloldódást 
nem tud hozni sem a 27. ütemtő l megindu 
ló modulációk B-dúr kezdetének kicseng ő  
részlete, sem a crescendo, sem a dinami-
kai fellendülés, mert valamennyit matema-
tikai kimértséggel adagolja, és a folyama-
tosság sem spontán, hanem tudatosan 
kimért. A tetőfok, a kulminálás, bár a maga 
nemében szabad, mégsem valódi. Ez a 
megoldás csak sóhajra emlékeztet, még-
hozzá olyan sóhajra, amelyet csak az hall-
hat, aki maga is képes hasonlót produkál-
ni. És hogy ez a sóhaj valójában nem kí-
ván feloldást, az kit űnik a zenei anyag har-
móniai megoldatlanságának sorozatából, 
amikor hangulatilag még mélyebbre zuha-
nunk, a prel űd indítómotívumának vissza-
tértekor, a 68. ütemben. Ez a zuhanás ze-
neileg nagyon banális módon tükröz ődik 
abban, hogy harmincegynéhány tonalitá-
son haladunk keresztül, miközben ál-
landóan az elsekélyesedés veszélye fe-
nyeget. Pogorelić  egészen addig a pontig 
mélyíti a tartalmat, amíg el nem éri a 79. 
ütem koronázott szept-akkordját, amely 
után ismét jókora tartózkodással alakítja ki 
a kadencia két kontrafutamát, ahol a vég-
pont a szinte sértő  tudatossággal meg јбt-
szott cisz-moll akkordok aláhúzó, mindent 
megerősítő  erejében rejlik. Itt nyer létjogo-
sultságot a darabon végigvonuló tartózko-
dó hangvétel, maga a visszafojtottság eb-
ben az ütemben látszik örökérvény űvé 
emelkedni, hiszen a hátramaradt kódához 
vezetđ  néhány ütemben már tényszer ű  le-
zárásról nem beszélhetünk: minden a tel-
jesség érzete nélkül halad tovább valaho-
vá, ahol nem keresik a befejezést sem, 
mert ez csak része volt egy folyamatnak, 
egy darabja az egésznek. Csakhogy ez a 
kép így nem teljes, mert abból indultunk ki, 
hogy aszóban forgó prel űd kerek egészet 
képez, tehát önálló, zárt egység. 

Az op. 39-es cisz-moll scherzóban 
csak látszólag tér el ettő l a koncepciótól, 
nevezetesen a rész egy nagyobb egység-
hez való tartozásától. Lényeges azonban 
felismerni, hogy ebben az esetben Pogo-
relić  a befejezetlenség helyett az erő ltetett 
lezárást alkalmazza. Miért van szüksége 
erre a megoldásra? A scherzo értelmezé-
sébő l kitűnik, hogy a legintenzívebb átala-
kulásoknak a lírai téma van kitéve, hiszen 
a cisz-moll téma lényegében változatlanul 
tér vissza másodszor is. Először mégis ér-
zelmi ellenpontja a második téma korál-
szerű  Desz-dúr változatának, lírai kicsen- 

gése érintésszer ű  finomság, ellensúlyozó 
lágyság és cikázó törékenység. Bizonyára 
eredetileg így is elképzelhető  lehetne, ha 
Pogorelić  nem hagyná meg a cisz-moll 
részre jellemző  keménység egy bizonyos 
visszahatását, aminek következtében a 
lírai rész inkább elhamarkodott a két kéz 
passzázsaiban, és ezért t űnik úgy, mintha 
nem tudná elmondani mindazt, ami a han-
gokhoz tartozik. A téma bár korálszer ű , 
mégsem fogható fel csak annak és nem is 
tudna megállni önállóan, hiszen a nem tel-
jes négy ütembő l álló motívum negyedik 
ütemében szereplő  dúr akkordok csak ne-
gyed hossznyi érték űek, és mintegy kí-
vánják önnön folytatásukat, egybeolvaszt-
va a soron következő  nyolcadokkal vagy 
lélegzetvisszafojtva, kényszerű  megsza-
kításokkal ugyancsak valamilyen más 
módon kivezetve belő lük a nyolcadokat. 
Pogorelić  az elsö megoldáshoz nyúl, amely 
a tonikai hármashangzat meghosszab-
bítását eredményezi. Csakhogy a nyol-
cad-szekvenciák nem egyértelm űen kö-
vetkeznek az általa megjátszott hangkép-
bő l: akár kitartott, akár megcsonkított id ő -
tartamú akkordként értelmezzük ezt a toni-
kai hármashangzatot, az bizonyos, hogy 
a nyolcadik pianisszimбi nem válhatnak 
sem közeliekké, sem kézzelfoghatókká. 
Ez a részlet maga a lecsengés; vagy a 
koráltéma antitézise (az egyik felfelé ível, 
a másik lefelé); vagy annak szétporladá-
sa, de nem a megsemmisülés értelmében. 
Olyan ez, mint ami a hirtelen ötlet szülte 
érzelmi lebegés állapotában é гezhetб . 
Ezért a néhány ütemmel kés őbbi, oktávval 
magasabb visszatérésben a líra felbukka-
nása felszabadító ötlet lehetne, de még-
sem az —még inkább elhamarkodottnak 
tűnik. És amint harmadszor is visszatér, 
most már Esz-dúrban, csak az ódaszer ű-
ségig emelkedhet, mert Pogoreli ć  más te-
ret már nem ismer. De itt a piú Ientбban 
jelentkezik a kétely is e-moll formájában, 
mintegy megkérdőjelezve mindezt, hiszen 
ilyen messzire vinni egy gondolatot, lénye-
gében ívelt lágyságot heroikussá emelni, 
mint néhány ütemmel később be is követ-
kezik, csak úgy lehet, ha közben a scher-
zo nyitótémáját változatlanságra ítéljük. 
Ez a sajátságos ellentét visz el odáig, 
hogy a  ml  a Cisz-dúr felnyílást követ ő  
részben presto con fuoco tempóban mere-
ven, acélos keménységgel zárul a szökés, 
talán fejvesztett menekülés, mint egyedüli 
megoldás felé. Pedig alapjában véve a 
második téma a m ű  folyamán nem a meg-
mentő  szerepét játssza, csak egy érzelmi 
ellentét lehetséges megnyilvánulását feje-
zi ki. Ezért sem a cisz-moll téma, sem ké-
sőbbi megjelenése nem negatívum. Ez is 
csak egy hangulat, amelyr ő l azonban nem 
kell menekülni, sőt feléje kell menni a ko-
ráltéma logikáján keresztül. De Pogoreli ć  
presto con fuoсбja olyannyira zaklatott —
kiváltképpen azért, mert a balkéz játékát 
drasztikusan kihangsúlyozva veri a bil-
lentyűket és éppen ezért a nagy crescen-
dókat képtelen kiaknázni —, hogy a máso-
dik téma visszamenő leg elveszti axióma-
szerű  nyugalmát és a m ű  sem zárható le a 

megérkezés, hanem a berobbanás kény-
szerérzetével. Lényegében véve Pogore-
lić  nem örömében játszik presto con fuo-
cót, hanem félelmében. 

Az op. 55-ös második Esz-dúr nok-
türn az értelmezés szempontjából Pogo-
relić  legkétségbevonhatóbb interpretációi 
közé sorolható. Érdes, merev és elhamar-
kodott. A jobbkéz hangjai tárként döfnek a 
hallgatóba, és zavarodottan keressük a 
lényegét annak a hangcsokornak, amely 
mégsem ruházható fel ezekkel a tulajdon-
ságokkal, már csak azért sem, mert a 
zenei mondanivaló semmiképpen sem 
egyeztethető  össze a balkéz könnyedsé-
gével, lágyságával és a kimértséggel, 
amely inkább nyugtatna, mint kínozna. 
Persze ez a kín fizikai, a szábadulás 
vágya hordozta kín: az er бszaktól való 
szabadulásé. Azért is tudok annyira örülni 
a kбda közeledtének, amikor a jobbkéz 
megszelídül, hozzáidomul a balkéz meleg, 
nyugodt basszusaihoz és szinte váratja a 
megértő  befejezést. A tékozló fiú meg-
térése azonban bizonyos értelemben el-
marad. Pogoreli ć  ebben a noktürnben 
nem érzi igazán az utolsó ütemek fensé-
gességét és dinamikai lecsengését. Ezért 
újból erб ltetett lesz, feleslegesen meg-
győző  és szembetűnő , ahelyett, hogy köd-
ként lebegne az örökérvényű  nyugalom 
felé. 

Az  op.  10-es No. 8-as etűdöt adja elő  
a legkonvencionálisabban. 6 is h űen kö-
veti a jobbkéz tradícióját, csakhogy ebben 
az etűdben számomra a balkéz a t đrténés 
magvának a hordozója. Annál is inkább el-
lentéte ez a sorozat No. 10-es etОdjének, 
mivel ott éppen a jobbkéz a vonalvezet ő , a 
balkéz a klasszikus kíséret. De a 8. et űd 
basszusai csak helyenként képesek a 
jobbkéz előtérbe tolt figurációi fölé emel-
kedni és akkor is értelmüket veszítik, mert 
már sehogyan sem tudnak szervesen 
kapcsolódni az időközben eltakart dallam-
vonalhoz. De mindez talán még olykor 
megbocsájthatб  is lenne, azonban az ér-
telmi egyensúly eltolódásával eltolódik az 
érzelmi egyensúly is. Alapjában véve az 
etűd csak amolyan iskolaszinten hangzik 
el, miközben agogiká гбl csak antifunkcio-
nális értelemben beszélhetünk. 

Egészen más a helyzet a sorozat 10. 
etűdjével: ott mindez fordítottan érvényes. 
Érzéssel és kellő  mértéktartással, még-
sem intellektuális szárazsággal halad vé-
gig ezen a kis kompozíción. 

Az op. 25-ös No. 6-os gisz-moll 
etűd azonban tartalmatlanságával ismét 
az op. 10-es No. 8-as nyomdokaiba lép. 
Technikailag is kifogásolható előadások 
ezek, meg zeneileg is kidolgozatlanok, 
egy pillanatra sem érezzük bennük azt a 
többletet, amit éppen azzal nyertek, hogy 
etűd létükre mégsem üres iskolai ujjgya- 
korlatok. 

A Pogorelić  két hanglemezén meg- 	p•  
jelentetett rövidebb lélegzetű  kompozíciók '•'•: •; 
közűt maradt még egy, Schumann op. 7- •.: ;•; 
es toccatđja. A m űfajra jellemző  motori- •;•'•'.; 
kusság itt is a szerzemény tartópillére. A , 
ritmikai mozgás alapjai a tizenhatodok, 
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amelyekbe Schumann sikeresen ötvözte 
bele a tematikus anyagot. Pogorelić  értel-
mezésében első  helyre kerül a mozgal-
masság, amely a perpetuum mobile kifeje-
zőerejéig fokozódik fel. Második helyen 
említhető  az a nyers metszés, amely játé-
kának szinte barbár élvezetet ad. Minden 
lejátszott akkordja egyébként is sforzato 
színezetű , ami a tematikus anyag világos-
ságának a kárára megy. Márpedig éppen 
ez a toccata azzal lesz más és több az 
egyszerű  örökmozgásnál, hogy ez a hala-
dás egyben konkrét történés is. És mint 
minden történés, fejl ődés is egyben. Po-
gorelić  toccatája fortissimóban kezdődik, 
keményen; fo rtissimo marad még a pogo-
relić i pianókban is, mert ezeknek a motori-
kus pianóknak nincs igazi fűtöttségük, kö-
zelségük és mélyre hatoló képességük. 
Ebben a toccatában elmarad a meglepe-
tés: a meglepetés, amely ráébreszt arra, 
hogy a mű  minden zaklatottsága ellenére 
is kimért, de gyermekesen vidám és tema-
tikusan árnyalt marad. 

Chopin op. 35-ös b-moll szonátája 
a zeneirodalom egyik legismertebb és leg-
gyakrabban játszott darabja, valószín ű leg 
a gyászindulóra alapuló 3. tételnek kö-
szönhetöen. Csakhogy a szonáta nem me-
ríthető  ki a 3. tétellel, nem is lehet vele 
kezdeni: fokozatosan kell eljutni odáig. 
Rendszerint nemcsak a hallgatók, hanem 
az előadók is megfeledkeznek errő l a ba-
nálisan egyszerű  dologról. Sokszor úgy 
tűnt, hogy a zongoristák csak azért ültek le 
hangszerükhöz, hogy a 3. tételt lejátsz-
hassák. Erre a hozzáállásra már az els ő  
néhány ütem után rá lehet ismerni. A prob-
léma nem a 3. tétellel kezdődik, hanem ott 
jut el tetőfokára. Egy egész sorozat 
transzformáción, és csak rövid id ő re meg-
formálódó helyzetképzeten kell végigha-
ladnunk ahhoz, hogy a gyászinduló ne 
csak epizódja legyen a szonátának. 

Legnehezebb a kezdet, ugyanis el 
kell döntenünk, hogy milyen úton jutunk el 
a tetőfokra. A kezdet pedig egyszer űen 
csak négy ütem: mottó. Mindenekel őtt fon-
tos megértenünk, hogy egy „grave" mottó 
fortissimója nem azért az, hogy megráz-
zuk vele a világot. Sem maga a fo rtissimo, 
sem a súlyosság alapjában nem elegend ő  
érv ahhoz, hogy feltépjük a kezdetet. Szó 
sem lehet róla. A mottó jelen esetben in-
dító és nem indíték. Ha indíték lenne, rá-
épülne a tematikus anyag, belő le gyű rűz-
ne ki, vagy köréje fonódna. De itt egyikrő l 
sincs szó. Ez csak egy indító mottó, talán 
még figyelemfelkeltő , hiszen miniatű r kér-
désként és feloldatlanságában a figyelmet 
a doppio movimentóban lejátszódó folya-
matra tereli. Itt pattan ki a f őtéma, amely 
természetellenesen hangsúlyős a páratlan 
számokra, és amelyhez bevezetőként néoy 
ütem hasonló karakterű  kíséret jár. A 
fejlemény kezdetét veszi; azzal, hogy a 
témát is lényegében bevezeti a kíséret, vi-
lágossá válik a hangsúlyok elmozdításának 
fontossága. A továbbiakban már nemcsak 
a dinamikai utasítások mutatják ezt a fo-
lyamatot, hanem a belső  hangsúly kieme-
lésének a szükségessége is, amelynek  

következtében kontraritmikus hullámzás 
hozható létre. Hogy valójában milyen 
konkrét értelme lehet ennek a tételnek, az 
nem is annyira fontos, mint amennyire fon-
tos megérteni a permanens „álsúlyozott-
ság" jelentőségét. Nagyjából úgy képzel-
hető  el mindez, mint a késleltetés, az üt ő-
kártyák visszafogása, az érzelmek ideigle-
nes fékentartása, de mert semmilyen ele-
mi erő  sem törhető  le, minden egy későbbi 
alkalommal szabadul fel. 

Ennek ellenére Pogoreli ć  a mottót 
nem is annyira súlyosan, mint inkább ha-
sítóan játssza. Ez a kezdésfajta azonban 
szikárabb és figyelembénítóbb, amit az 
utána következő  négy ütemű  kísérlet-elő -
legezés doppio movimentójának négy üte-
me húz alá. Ez a témához el ő legezett kí-
sérlet egyrészt ellentéte a mottónak, más-
részt ellentéte önmagának, mert ebben a 
megoldásban Pogoreli ć  nem tudja, illetve 
nem is akarja bevezetni a témát azáltal, 
hogy a balkéz játékával lemond a dinami-
kai hullámzásról és a szabadabb tempóke-
zelésrő l. Ebbe a közegbe csöppen bele a 
zaklatott főtéma, amely a lehető  leggyor-
sabban és legegyszer űbben elveszti for-
málhatóságát, szinkópaszerüségét, és 
unalmas rámenőséggé fajul. 

Látszatra ez a verg ődés a mellékté-
ma megjelenésével félbeszakadt. A nyu-
godt, egyenletes kontinuitás, a lecsende-
sedett rohamok rezdülése ez a téma. 
Nyújtott, kifejezetten kötött, szélesív ű , ki-
mértségén is túláradó az a biztonságérzet, 
amelynek hallatára az els ő  téma ő rült 
hajszaszerűsége megsemmisül. És mégis 
Pogorelić  előadásában mindez nem eny-
nyire egyértelm ű . A melléktéma sajátosan 
konkrét marad, és túl fényes, nem a f őté-
ma ellentéte, elsőbbségi jogot keresve 
magának megpróbál rámenőséggel felül-
kerekedni az addig lezajlottakon, és mint-
egy megtagadva az el őzményeket, kiugrik 
az egységbő l. 

A melléktéma valódi hangulatához 
különösebb nehézség nélkül köthető  a 72. 
ütemtő l meginduló visszaemlékezés a f ő -
téma karakterére, de a melléktémán belül 
maradva. A hangsúlyos és hangsúlytalan 
ütemrészek megoszlása, valamint a legá-
tók viszonya a főtémát elő legezi, ugyanak-
kor a ritmikai szerkezet a melléktéma kí-
séretének trioláira épül. Ez a folyamat sa 
játságosan lüktető  szabálytalanul pulzáló, 
de ugyanakkor melodikusan vezethető  ál-
zárlattá fejlődik. 
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Ugyanez Pogorelićnél a melléktéma 
túlzott fényessége és konkrétsága követ-
keztében az egekig emelkedne, hogy va-
lahogy ellensúlyozza a megbomlott rend-
szert. Ám ebben a mili őben az álzárlat is 
önállóvá emelkedik éppúgy, mint ahogy a 
melléktéma. E harmadik a játékban, az el-
ső  és második téma alapján, már féke-
vesztett felengedéssé transzformálódhat-
na, vagy annak hangulatát el ő legezhetné, 
de így csak egy túlhajszolt kísérlet marad. 
Ami a kidolgozási résznek különös értéket 
ad, az abból fakad, hogy anyagát végig a 
fótémára építi, azon keresztül és annak je-
gyében zajlik le minden a második témá-
val kapcsolatosan is. A második téma pe-
dig két motívummal, szükségszer űen te-
hát látszólagos túlsúllyal kénytelen ellen-
szegülni a főtémának. Az egyik motívum a 
szopráné, a másik a basszus trioláié, mely 
kettő  alapjában véve kontrasztja a f őté-
mának, a főtéma ellentétes jellemének. 
Éppen ezért, mert e két különböz ő  karak-
ter a továbbiakban egymásban és egymás 
mellett is megjelenik, a kidolgozási rész 
sajátságosan küzdelmessé válik. 

Pogorelić  nemcsak a tempó, hanem a 
dinamika alakításával is érzékelteti, hogy 
a jellemzбen torz dialógus valóban nem 
jöhet zökkenőmentesen, hogy ezeket a 
hangulatokat bármiféle el őkészítés nélkül 
képtelenség lenne egymásnak feszíteni. A 
helyzetet a főtéma uralja. Olyannyira kife-
jezett ez a tendencia, hogy hatására a 
melléktéma szinte tökéletesen jellemét 
veszti, amaz a maga er őszakos aritmikus-
ságával és csillapíthatatlan nyugtalansá-
gával kegyetlenül nekifeszül a lírai motí-
vumoknak, és a legérzékenyebb pontjaik-
ban tördeli szét őket. Ez a dominálás 
azonban már sértő  és fájó, menekülnék is 
tő le, hiszen az egyensúlyt tartani kívánó 
ellenmotívumok végérvényesen megsem-
misülnek Pogoreli ć  keze alatt, és mint 
szófogadó gyermekek térnek át a f őtéma 
hangvételére. A 170. ütemmel kezd ődő  is-
métlési fázist már önbomlasztó sóvárgás-
sal várom, hogy „sebeim" fájdalmán vala-
melyest enyhíthessek. Csakhogy elégté-
telt itt sem kapok: a melléktéma sostenu-
tója neurotikus erő lködéssé fajulva antie-
rotikus frusztrációvá alakul, és a draszti-
kusan szélsőséges, persze felülrő l szél-
sбséges, gyengédség-utánzat még csak 
alátámasztja a kidolgozási részben domi-
náló hangulatot. Holott az igazság éppen 
az ellenkezőben rejlik: a szonátatétel is 
métlése az előtte való főtéma dominációja 
végett kezdődik éppen a melléktémával, 
és nem akármi mással. Chopin dialektiká-
ja zseniális, világosan követhet ő . Pogore-
lić  annál zavarosabb és er őszakosabb. 
Játékában a formák megkérd őjelezik, ső t 
alkalomadtán meg is szüntetik egymást. 
Ezért nem csodálkoztam azon, hogy eb-
ben a végtelenül egyszerű  tételben is ava-
korta három síkon аоtt  a zenei rivalizá-
!á~ , rhógy a motívumok el őször sorjában 
egymáson emelkedtek túl, majd kés őbb 
csak az egyik jegyében zajlottak a fejle-
mények, hogy a végén a helyzeturalom  

stafétabotszer ű  továbbadása újból megis-
métlődhessen, és hisztérikus kapkodás-
ban a főtémára utaló motívumzárlattal fe-
jeződjék be a gyászinduló felé vezet ő  út 
elsđ  szakasza. 

A szokástól eltérően scherzo a máso-
dik tétel. Erre a kivételre azért került sor, 
mert a gyászindulós harmadik tétel dalfor-
mája elegendő  előkészítés nélkül ezen a 
helyen semmit sem érhetne, következés-
képpen a szonáta sem volna befejezhet ő  
a suhanásszer ű  zárótétellel. A magyará 
zathoz hozzátartozik az is, hoqy a szonáta 
egészében egy világos emotív ívre épül, 
amely ugyancsak elő legezi az előbbi meg-
oldást. 

A scherzo AABA dalformára és két 
részes trióra épül. A két egység között 16-
nyeges különbségek mutathatók ki. Az 
AABA dalforma első  témája szaggatott és 
aprózott, a második folyékonyabb, gördü-
lékenyebb, ugyanakkor romantikusabb ár-
nyalatú, csapodár valcerszer ű  kikereke-
dése következtében. Ezzel szemben a trió 
mindkét témája széles, lágy és rendkívül 
dallamos. 

Úgy tűnik, a folytatásban semmi ne-
hézséggel nem kell már számolnunk, min-
den világos és érthető . A folytatás azon-
ban újabb kezdet! Ezeket a másodfokú 
kezdeteket egyszerűbben talán útelága-
zásoknak is nevezhetnénk, de lényegesen 
többek annál. Pogoreli ć  éppen itt nem csi-
nál semmit. Az első  tétel — vagy talán a be-
fejezés — hatása alatt állva megfeledkezik 
arról, hogy új fába vágta a fejszéjét. A len-
dület megmarad, a dinamika úgyszintén. 
Mindezt az első  tételbő l hozza magával, 
és alátámasztottnak véli azzal, hogy Pen-
derecki elő írásában forte kerül az els ő  
felütés alá. Megfeledkezik azonban arról, 
hogy a téma kibontása közben mindunta-
lan apró crescendók figyelmeztetik, hogy 
a motívumok valahonnan jönnek, egyre 
erősödnek, és nincsenek jelen már a kez-
det kezdetén. Ennek következtében Pogo 
relić  scherzója egy olyan ideiglenesen 
megemelt állványról indul, amely sem 
reálisnak, sem következetesen továbbfej-
leszthetőnek nem tekinthető , ugyanis mi-
hez kezdünk akkor a második téma ese-
tében megkövetelt gradációval, azt hon-
nan emeljük hová, és milyen húrtép ő  tech-
nikával fogjuk véghezvinni? Akad még itt 
azonban más is: az els ő  téma már csak 
azért is pianóban, vagy esetleg pianisszi-
móban kezdődik, mert a 21. és a 65. ütem-
ben is pianisszimóból érkezünk hozzá, s 
ugyanez megismétl ődik a komplett trió-
rész után is. Pogoreli ć  az első  téma démo-
ni karakterét drasztikus nyitással kívánja 
érzékeltetni, holott az sebtében semmibő l 
induló, és rombadöntő  magasságokig nö- 
vekvő,lényegesen meggy őzőbb ábrázo-
lási erővel bír, sőt igazán csak att гј ! c-ú-

ronghatunk, am; k рё  ttúiszárnyalni vára-
kozásainkat. Ezek után indokolt a felhábo-
rodása annak, aki megkérd őjelezi a máso-
dik téma létjogosultságát; valójában a 
második témában a zenei anyaggal együtt 
kell felülkerekednünk azon a szorításon, 
amit az első  téma takargat. Pogoreli ć  vi- 

szont nem tudja túlnőni, mert egyszerüen 
nincs mivel; a két szféra túl közel került 
egymáshoz, ezért a felsrófolás nem meg-
gyözбen erőteljes, a kibontakozás nem 
robbanásszerü. Mert képzeljük csak ma-
gunk elé a második témához tartozó kro-
matikus futamok rohamra kényszerít ő  ere- 
jét, amint egyfelđ l az élsö téma alóli fel-
szabadulást hozzák, másfel ő l belülrő l egy-
re gyorsuló kiélési extázisra tisztönöznek, 
amely egy bődületes és pokolian csapko 
dó valcerben a fehérizzásig hevíthető . 
Egyelőre azonban kénytelenek vagyunk 
egy sokkal laposabb változattal is beérni. 

A már emlegetett trió és annak két 
témája szinte paszto гб tis nуugalmat hoz; a 
trió azonban olyan sok ismétlésb ől áll, 
hogy könnyen unalmassá válhat. Pogore-
lić  nem azért lesz unalmas, mert állandó-
an ózonos hangvételben játszik, hanem 
azért, mert kitöltetlenül játszik. Már á téma 
első  megjelenése sem köthető  semmihez, 
amit még kifejezettebben aláhúz a „le-
szúrt" kontra-geszre való építkezés. Nem 
értelmezett játéka a trió B részében kulmi-
nál, ahol a tematikus anyag beolvad a kí-
séretbe, sőt akkordképzetté válva — mint 
wagneriasan hömpölygő  zene — lemállik. 

A tempo primo visszatéréséig min-
dennek többé-kevésbé megtaláhatjuk 
egy-egy lehetséges magyarázatát. Csak 
később állunk értelmetlenül a fejlemények 
előtt. Szükségszerűen válik felt űnővé, 
szinte már szemet szúr, hogy Pogoreli ć  
ebben a részben mindent egyszer űen 
csak megismételt ;  tudomást sem véve az 
előzményekrő l. Pedig teljesen világos, 
hogy a scherzo első  és második témája 
semmi esetre sem tudja végérvényesen 
megőrizni változatlanságát. hiszen mind-
kettőnek a visszatérésére már a trió pusz-
ta megjelenése is kihat. Ennél életerő-
sebb, realisztikusabb megoldást vártam. 
Nyilván joggal, hiszen nem a kezdet pusz-
ta visszajátszásáról van szó, hanem a 
pasztoгб lis nyuga ►omból való újraébredés-
rő l, felocsúdásról, az önpusztító életvitel 
továbbvállalásáról , amely legvégül a tnó 
első  témájának zseniálisan nyugodt han-
gulatába torkollik, és mint egy felhúzott 
szerkezetben meg-meglódulva, de végül 
mégis végérvényesen kifulladva, lecseng 
az akció. 

Most kellene átlépnünk a harmadik 
tételre, most kell átvezetnünk egy befeje-
zettnek vélt periódus tartozékait, kincseit 
egy másik szférába a gyászinduló, mint 
közbeeső  állomás, segítségével, hogy az 
immár lecsillapított egzisztenciális megfo-
galmazás átlényegülhessen más térbe és 
időbe. 

Sokáig tű nődtem azon, vajon  mi le-
hit  a harmadik tétel valódi lényeoá, "аjún 
milyen fájdalmat, m;;yćn gyászt hordoz — ha 
egyáltalán hordozhat ilyesmit — a zene. 
Sokáig azt sem tudtam elhinni, hogy ez 
egy konkretizálható, képileg megfogal-
mazható, tárgyi alakjában elképzelhető  je-
lenség, mert olyan érzésem volt, hogy 
Chopin ebben a zenében voltaképpen 
nem szólt senkihez sem, nem üzent senki-
nek, sőt nem is gyászol senkit. Elképzel- 
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hetőnek tartom, hogy saját örömére sze-
rezte, és távol állt tő le, hogy bármiféle 
konkrét tartalommal töltse meg. Mert jó az, 
ha a zene lényegi tartalma gyakorlatilag 
megfoghatatlan, hiszen hogyan is lehetne 
egy gyászfolyamatot leírni, megzenésíteni 
úgy, hogy abba a valóságos lényeg kerül-
jön bele, egy végtelenül giccses menetkép 
nélkül. Jó az, ha a zene lényegi tartalma 
csak belülrő l érezhétő , mert a zene moz-
gása az egyetlen olyan mozgás, amely 
hangokat hallalt, és hiába keressük, még-
sem láthatjuk. Ha fájdalom, ha gyász, ha 
sorscsapás, ám legyen az, de ne képileg! 
A zene erre nem képes. Érezni kell az 
ilyet, és nem érzettel érinteni — vagy talán 
mégis érinteni, de akkor csak lélekben. 

Am Pogorelić  — ha emlékszünk még 
rá — az első  két tétel folyamán nem oda 
érkezik, ahová mi érkezünk. Ezért nem is 
tud onnan indulni gyászával, ahonnan mi. 

Az ő  gyászindulója sohasem lesz iga-
zi gyászinduló, mert ezen az úton egy me-
net sem képes ilyen egyenletesen törni a 
fájdalom jegét. Kik ezek a menetel ők? 
Végtelenül elcsigázott, elfásult, talán kié-
gett emberi lélekkel vánszorgó agonizá-
lók. De hát vajon lelkek-e ezek egyálta-
lán? Aligha. A lélek, ha él még, botladozva 
is, de törekszik a szabadulás útjára. Pogo-
relić  gyászmenete a tébolyultakéra emlé-
keztet. Itt nem történik semmi. Jönnek, 
csak jönnek, egy megmerevedett tempó-
ban, érzéktelenül, csak a test-tömeg mo-
zog, semmi egyéb. És néha reflexszer űen 
feljajdulnak, egyébként már maguk sem 
tudják, miért — bizonyára puszta megszo-
kásból. Valaha így tanulták. És megszo-
kásból az őket szemlélők sokasága sem 
láthat semmit, csak a közeled ő  vándortö-
meget, és a velük együtt érkező  fizikai fáj-
dalmat. 

Miért? 
Mert szemlélő  és a szemlélt között 

nincs már lényegi különbség. Reakcióik tö-
kéletesen azonosak. Az anyagi tömeg nö-
vekedése és a közeledő  tiprásveszély az 
egyedüli fájdalomnövel ő . Minél közelebb 
ér a menetoszlop, minél többen alkotják 
azt, minél hangosabban jajveszékelnek, 
és minél intenzívebben gesztikulálnak, 

annál impresszívebb... Tégy akármit, és 
akárhogyan, a közbeavatkozás lehet ősé-
ge kicsúszik a kezedbő l. És amikor a bor-
zalom — már szinte megszokásból — a te-
tőfokára hág, újfent megszokásból szte-
reotípiákba menekülnek:  TRIO  formájá-
ban hirtelen megváltozik a kép; le kell ülni, 
kipihenni a fáradalmakat, üresen bele-
löttyenni a kisült imaginációhálózat rég le-
zárt csatornáiba, üveges szemekkel szín-
lelni az agyonhajszolt, és a kiutat már rég 
nem kereső  titán gyötrődéseit. És amikor 
elmúlik a szokásos pihen ő idb, a menet, az 
élő  halottak menete felsorakozik, és kato-
nás fegyelemmel eljátssza a rég betanult 
dolgokat. Mert számukra már csak rutin-
szerű  cselekedetekbő l áll a lét. 

Távolodnak — csak éppen el nem tűn-
hetnek, mert alighogy elnyelné őket az 
úton egy kanyarulat, attacca felszáll ez a 
rémítő  kép és hozsanna helyett futkossa 
be a tájat, a fizikait, de a már a priori meg-
fertőzöttet, és a kiürült lélek utoljára meg-
nyugszik egy tömegsír emléktábláján: az 
elveszett emberiségén. 

Beethoven op. 111-es szonátájá-
nak előadása számomra mindig élmény 
volt. Sohasem tudtam indifferens maradni 
vele szemben, olykor még a legsilányabb 
előadásokban is találtam valami feledhe-
tetlent, sajátságosan elüt őt és egyénit, 
vagy az előadóművész hozta különleges 
személyiségszínezetet. A szonáta a mes-
ter kései m űvei közé tartozik, és követke-
zésképpen egy érett, kiforrott alkotó is-
mertetőjegyeit viseli magán. Ebben a m ű -
ben nincs elhamarkodott lépés, fiatalos fe-
lelőtlenség, gyermekes komolytalanság, 
szentimentalista színezet vagy forradalmi 
színjáték. Ehelyett egészen más van: 
bölcsesség, érettség, tudatos játék, a tu-
dós felszabadult, intellektuális bolondo-
zása. Pogoreli ćnek ehhez a lelkiállapot-
hoz kellett felkapaszkodnia, ezt a világot 
kellett megismernie és elfogadnia. Pogo-
relić  lelki világa azonban még „mentes" 
a nyugalomtól, higgadtságtól, a tökéletes 
rendtő l, az önuralom érzetének biztonsá-
gától és a bizalomérzett ő l. A látáscsorbító 
görbetükör az ő  életét is alakítja, és ez ki- 

mondottan fékezi a haladást, gátolja a 
tisztánlátást, kibillenti a dolgokat egyen-
súlyi helyzetükbő l. Az op. 111-es szoná-
tában a hangokban sem bízik. Képtelen 
felismerni, hogy a zenei szöveg tulajdon-
képpen végtelenül nyílt és közvetlen, hogy 
már a hangokban benne rejlik az összes 
lelki nyomaték, melyet ő  külsőségek útján 
próbál érzékeltetni. igy számára ez a m ű  
tökéletlen gyötrődés, mert azt sem érzi, 
hogy az utolsó rezdülésig minden tökéle-
tesen kompakt egyensúlyi rendszer tarto-
zéka. Hisztérikus erőszakosságával és 
barbár súlyossággal tépi fel a szonáta els ő  
hangjait. Ez a görcsösen erőszakhoz ra-
gaszkodó magatartás konokság, képlény-
ségre alkalmatlan gondolkodási rendszer 
ismérve. Kitartóan, szinte rögeszmésen 
ragaszkodik a harminckettedek rövidsé-
géhez, tépettségéhez. A hangok soroza-
tával döf, kegyetlenül lesújt és az elő íráso-
kat kíméletlenül, a végletekig értelmezve 
lerohan. Játéka sarkos, az expozíció ze-
nei anyagát nem képes fejl ődési fázisokon 
átvinni, késlelteti a változásokat és szám-
talanszor egy-egy hangot, akkordot mesz-
sze a többi fölé emelve, szándékosan 
hangzategyensúly-zavarodást idéz el ő . 
Ilyen zaklatott hangulatban támadja meg 
az első  témát, a c-moll motívumot, amely 
szaggatott, er ősen hangsúlyozott. Ad ab-
surdum, ez a karakter különösebb meg-
gondoltság nélkül, logikátlanul és észre-
vétlenül vezetődik bele az unisonóban 
játszott tizenhatodok sablonszerű  egyen-
letességébe és gördülékenységébe. Ezál-
tal szétmállik, egyik is, másik is, hiszen a 
köztük levő  nyilvánvaló különbségek sem 
fékezni, sem előrelendíteni nem tudnak a 
folyamaton. 

Valahol már itt, a kezdet kezdetén na-
gyon közel állunk a megoldáshoz, amely 
feltárhatja el őttünk, hogyan jut el Pogorelić  
a szonáta effajta értelmezéséhez. Az 
előbb említett figyelmetlen siklás okozza 
nála a zenei karakterek egymásba veze-
tését, óvatlan egymásba csapódását, és 
végső  soron így semmisíti meg az egyik 
karaktert a másikban. Ez még véletlenül 
sem sorolható azok közé a megoldások 



közé, amelyek folyamán az ellentétek 
megmaradnának, de egymás mellé helyez-
ve sajátságos módon fel is oldódnának. 
Lényeges; hogy egymásban oldjuk-e fel 
az ellentmondásos jelenségeket, vagy a 
feloldás helyett egymásba fojtjuk, illetve 
egymással megsemmisítjük őket. Az utób-
bi két megoldás többnyire uniformizál, 
egyszerűsít, banalizál és eltekint dolgok-
tól. Éppen így tekintett el Pogoreli ć  is a 
„tépett" téma és a mobilis tizenhatodok 
közötti különbségektő l. Számára teljesen 
világosnak tűnt, hogy a mélybő l közvetle-
nül fel lehet szállni a magasba, különö-
sebb ártalmak és nehézségek nélkül. Po-
gorelićnél mintha nem is lenne különbség 
a mély és a magas között, és mintha egy-
szerűen éppen ebbő l kifolyólag nem létez-
ne az a közbülső  terület sem, amely áthi-
dalja a két végletet. Nem el őször viselke-
dik így, és nagyjából más tnterpretációt-
ban is fellelhető , akárcsak következetlen 
sége. Indokolatlanul következetlen pél-
dául a 30-31. ütemben, amikor az el őbb 
említett fejlemények ismétlésekor a poci 
ritenentét érintve lényegében eltekint attól, 
hogy ez ugyanaz a fordulat, mint az imént 
a 22-23. ütemben. 

A mű  második, lírai témájának jelent-
kezéséig minden az el őbb már megfogal-
mazott nyersesség jegyében zajlik. To-
vábbra is jellemző , hogy játékában ijesztő  
keménységgel röpíti útjára a hangokat, 
hogy sajátságos horrort gyárt futószala-
gon. Ám a második téma megjelenése 
gyökeres változást hoz: szemügyre vehet-
jük azt a folyamatot, amelyben a kemény-
ség, a tapintható materialitás fokozatosan 
elveszti minden evilági voltát, és tökéletes 
áttetszőséggel kulminál az alátámasztatla-
nul maradt 55. ütemtő l induló tempo primo 
figurációtban. Mert ami ezután következik, 
az gyakorlatilag egyenl ő  a véletlen hozta 
hányavetiséggel. A moll téma variánsai 
különböző  fekvésekben és eltérő  funk-
ciókban ütik fel fejüket a basszusban, szo-
pránban, miközben az égvilágon semmi 
sem történik, semmit sem készít el ő , sem-
mi sem indokolt és semmi sem követhető . 

A fugato exponálásáig tart ez a ver-
gődés, ott egyszer űen szétfoszlik, de más 
sem lép a helyébe. Pedig a fugato puszta 
jelenléte emeli ki az unalmasságból a mo-
tívumot, és villámcsapásszer ű  meglepe-
téssel szolgál pusztán azzal, hogy a mes-
teri fantázia ide, erre a helyre tette. De 
Pogorelić  nem tud mihez kezdeni a rész 
lettel, ezért vág bele még nagyobb öröm-
mel a 87. ütem ismerősnek tűnő  anyagá-
ba, és teszi azt képletesen egyenl ővé az 
elóbbi fugato rendíthetetlen ürességével. 

Ez a látszathajsza újfent kulminál a 
117. ütemben feltörő  második témában, 
amely tökéletesen megsz űnt az lenni, 
aminek valamikor a költő i fantáziában 
megfogant. Már egészen olyan, mint az el 
ső  téma. És a legnagyobb meglepetések 
még mindig hátra vannak. A bels ő  lehető-
ségek kimeríthet ősége a 120. ütemtő l 
ugrásszerűen fokozódik gyakori tempó-
váltás, meg-megingás, bizonytalanság, ki-
törés, visszafojtás és egyéb képében. Ám  

mindez szánalmasan szegényes formá-
ban fogalmazódik meg. (gy hát a nagy ver-
senyfutás, kimerítő  hajsza és keresgélés, 
valamint a 147. ütem „zihálása", eltolt 
hangsúlyai, az azt követő  pillanatnyi meg-
pihenés csak egy sajátságosan torz 
imitáció marad. A tempó és a dinamika ott 
teljesen visszaesik, ellényegtelenedik, 
halványul, kifakul, túlságosan lenyugszik, 
és éppen ezért a tényleges lenyugvás 
utolsó négy üteme már feleslegessé válik. 
Pedig Beethoven a balkézben világosan 
megfogalmazza az iménti zaklatottság to-
vábbi fejlődését és letörését, mely utóbbi 
abban áll, hogy a mester c-moll helyett C-
dúrban old. 

De mond ez a zárlat egyebet is. Tudat 
alatt nemcsak a tételt zárja, hanem nyitja 
is az ariettát. A híd a kett ő  között egyértel-
mű . Fokozatosan eluralkodik a megnyug-
vás, és lépésrő l-lépésre haladva, a meg-
kegyelmezés belső  erejének nagyszerű -
ségét sejthetjük. A gyötrődések alól felol-
dó kegyelem azonban, mint álmegoldás, 
nem kietégítő , mert a kötetlen, fenntartás 
nélküli szabadság a valóban felemel ő . A 
nagy belső  háborúkat követő  szükség-
megoldások kényszernyugalma és látszó-
lagos teljessége a tiszta oldásban hirtelen 
beteljesedetté válik. 

De mi is történik ettő l a pillanattól 
kezdve? A felengedés folyamatossá válik, 
most már rohamosan, egyre kifejezetteb-
ben erősödik, elragadó az örvénylése. És 
a legnagyobb meglepetés abban van, 
hogy a tételköz funkcionális nagyszünetté 
válik, amelyben lejátszódhat az égbolt tel-
jes kitisztulása. 

Korál. Azonmód elragad, a teljes nyu-
galom és világosság. Döbbenetemet csak 
az tudja fokozni, hogy Pogoreli ć  korálja 
testét veszíti, anyagtalan, fátyolszer ű , 
rendkívül csalóka, az észrevétlenségig 
azonos a nem-léttel, mert mint az üveg, 
előttem áll, mégsem takar el semmit. De 
mert előttem van, nem tapinthatom, nem 
érzékelhetem a mögötte meghúzódó vilá-
got. Kínzó módon elzár tő le. Csak mutatja 
mindazt, amitő l megfoszt, csak hiteget és 
ígérget, lényegében felkínál, de elkülö-
nít. Ezt az átlátszó falat azonban nem le-
het áttörni, mert nem fal, nem anyagi. És 
áttörhetetlen azért is, mert más fala, isme-
retlen fal, és valami hiánya következtében 
jött létre. Amolyan hézagpótló, a szüksé-
ges helyett való. Nincs kommunikációs 
híd. A korál meglepetésszer űen akar a ba-
chi fúgák önállóságára törekedni arche-
tipizált lényegével, amit meg is tehetne, de 
képtelen, mert abszolút zenei létét elveszti 
az ürességgel — azzal, hogy fal mögül 
szemlélhető  csak. Pogoreli ć  nem tölti fel 
érzelmi tartalommal, nem szerelmes belé, 
és nem is utálja. De nem is érti. Azt sem 
érti, hogy ez zene, mely zeneileg tölt ki, 
és zeneileg okkupál hömpölygésével, kris-
tálytiszta melódiájával. 

És a kristálytiszta melódiák megsem 
misülnek, még miel őtt megszületnének. 
Csak a kiváltságosok képzeletében élnek 
olykor, pillanatokra, egy végtelen tér tarto-
zékaként. Ha valaki életre hívja őket, való- 
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színű , egyben meg is öli valamennyit, hi-
szen nem tud velük bánni. Határeset ez, 
amelyben az abszolút értelem az abszolút 
érzelemmel metszésbe kerül, . miközben 
egyik sem károsodik, mert egyik sem tá-
mad a másikra. 

Új élet születik. Új, de csak abban az 
értelemben, amelyben új lehet az, ami 
végigjárja a szonáta els ő  tételének kálvá-
riáját. És a kálvária állomásai csodálatos 
módon átalakulnak. Meglepetésszer űen 
nem a kínnal jelentkeznek, nem a kín 
archetípizált állomásai, hanem mintha 
minden késve jönne — a boldogságé. Mint- 
ha a bűnök várt és megkövetelt lépcs őze-
tessége kontinuális vonulatban rohanna 
tovább. A sebesség megfosztja a dolgokat 
lényegüktől, csak körvonalaikat hagyja 
meg. És a kálvária? 

Létezik, de a késedelem sorsdöntő . A 
kálvária a második tételben jelentkezik. 
És mily csodálatos, hogy ezek a képek 
már önszántukból másokká válnak, meg-
termékenyülnek és egyre inkább feléled-
nek. A gyöt гбdésnek híre sincs már. A bol 
dogság kálváriája ez. Ahogyan Krisztus 
kínjai tizennégy képen keresztül egyre fo-
kozódnak és egyre inkább a végkifejlet félé 
mutatnak, úgy a második tétel variációi is 
egyre csak fokozzák a megtisztulást, és 
hasonlóan a végkifejlet felé sodornak. Ami 
közös ebben a két útban, az a leny űgöző . 
Variációról variációra válik a téma szaba-
dabbá és emelkedettebbé. 

Honnar is indultunk? A megnyug 
vástól. Ennek a tudata először a szellemet 
tölti ki. És később? A saját fényétő l elvakí 
tott tudat lassan beilleszkedik, feleszmél. 
Lépésrő l lépésre ismeri fel annak a lehet ő-
ségét, amit a megnyugvás hozott magá-
val. Játék? Játék! És minden további va-
riáció egy újabb extatikus lépés a teljes 
szabadság felé. 

De Pogorelić  üvegfala mögül még 
csak nézni sem lehet ezt a játékot, részt 
venni benne végképp lehetetlen. A játék 
pedig megindul, és ha valaki nem száll be 
idejében, végleg kimarad. A résztvevők 
zöme kimarad már az első  tételnél. 

Korál. Korál első  látásra; pokoli élet-
öröm a kulminációban. És az örömben 
szétmarcangolt egység újraegyesítésé-
nek hozsannája. Megdicsőülés. Valahogy 
csak ennyi fér bele egy tételbe; de boldog 
az, aki csak ennyit is kihalász a végtelen-
ségből, a megfoghatatlanból. 

A szó felesleges, csak ront; a hang 
autonóm. Pogorelić  zenei hangja viszont, 
ennek ellenére, csak autentikus. Ebben a 
szonátában is csak egy autentikus játékot 
hallottunk; egy zárt; elszigetelt, önz ő  játék 
külső  szépsége akart rabul ejteni. bennün-
ket. A konvenciókat felrúgó stílus azzal 
csalogat, hogy szabadságot ad, de kény- 
szerszabadságot. Kényszerszabadságot, 
mert végtére is szükségmegoldás, befeje-
zés nélkül — mint ahogyan befejezetlen 
marad Pogorelić  op. 111-ese is. Korrajz. 
Az ábrázolás mindenképp hiteles, azon-
ban a rajz hamis, mert a zenér ő l szól, s az 
nem így kötődik a korhoz. Korrajz az em-
berekről, akik egyre távolodn a zenét ő l. 

~ •...'!•..:! ~ •.:..::::..::?. 35 



Ezerkilencszáznyolcvannégy 
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EGY KÖZ sarkán pörköl ődő  kávé illata csapta meg orrát . Igazi kávé volt , nem a Győzelem fajtá-
ból való . Winston akaratlanul is megállt . Talán két másodpercre elmerült gyerekkorának félig elfele-
dett világába . Abban a pillanatban valahol becsapódott egy ajtó , és úgy elvágta az .illat terjedését, 
mintha csak hangot szigetelt volna. 

Már néhány kilométert gyalogolt a kövezeten és visszere er ősen lüktetett . Három hét alatt má-
sodszor maradt ma távol a Közösségi Központból . Micsoda meggondolatlanság ! Hiszen a Közösségi 
Központban tett látogatásokat minden bizonnyal számon tartották . Egy párttagnak elvben nem lehe-
tett szabad ideje, és soha nem volt egyedül , csak az ágyban . Amikor éppen nem dolgozott , evett vagy 
aludt, akkor a kollektív rekreáción vett részt . Az egyedüllét bármilyen formájának a keresése — még 
egy magányos séta is — némi veszéllyel ját. Az újbeszédben külön szó is volt rá : sajátélet, ami 
individualizmust és különcködést jelentett . De ezen az estén , amint kilépett a minisztériumból, meg-
kísé гtette az áprilisi leveg ő  balzsamos illata. Az égbolt melegebb kéknek látszott , mint a tél бta bár- 

36 



mikor , és a Központ hosszú , zajos estéi elviselhetetlennek t űntek csakúgy , mint a kimerítően unal-
mas játékok , az előadások meg a ginnel kenegetett , csikorgó barátságok . Ösztönösen elfordult a 
buszmegállótól és belevetette magát London útveszt őjébe . Dél félé indult , aztán keletnek majd 
északnak ; elveszett az ismeretlen utcák labirintusában , és már nem is érdekelte , melyik irányban 
halad. 

„Ha van még гЭг~ ny", írta naplójába a múltkor , „akkor az a prolikban van". Újra felötlöttek ben-
ne a szavak , ez a misztikus igazság és egyben nyilvánvaló képtelenség . Valahol a piszkosbarna nyo-
mornegyedben bolyongott , az egykori Szt. Pongrác állomástól északkeletre . Macskaköves utcán 
lépkedett , a zömök kétemeletes házak rozoga kapuja közvetlenül a járdára nyílt , és különös módon 
patkánylyukak sorára emlékeztetett . A kövek között itt-ott tócsában állt a szennylé . A sötétkapualjak-
ban és a jobbra -balra elágazó sikátorokban meglep ően nagy számú ember nyüzsgött : durván n-
zsozott ajkú viruló leányzók ; a lányokat kerget ő  legények ; párnás csípđjű , duzzadt kebl ű  asszonyok —
amilyenek a bakfisok lesznek majd tíz éven belül —; csoszogó vén görnyedt teremtések ; pocsolyában 
játszadozó rongyos gyerekek , akik anyjuk dühös kiabálására rebbentek szét. Az ablakok egynegyede 
kitörve és bedeszkázva .. A legtöbb ember fel sem figyelt Winstonra , de néhányan óvatos kíván-, 
csisággal lesték . Két behemót asszonyság téglavörös b ő rű  kezét köténye fölött összekulcsolva be-
szélgetett egy kapu el őtt . Winston elcsípett néhány hangfoszlányt , amint feléjük közeledett. 

— „Igen, mondtam neki, ez mind nagyon . szép , mondtam . De lenné csak a zén helyembe , ugyan-
úgy csinánád , ahogy én. Kritizáni könny ű , mondok , de neked nincsennek olyan problémáid, mint 
nekem. 

— Aha —, mondta a másik , — hát ezaz , éppen ezaz! 
A harsány hangok hirtelen elhaltak . Az asszonyok ellenséges csöndben méricskélték , ahogy el-

haladt mellettük . Valójában nem is rosszindulat volt az, hanem puszta óvatosság , pillanatnyi der-
medtség , mint amikor valami ismeretlen állat megy arra . A Párt kék kezeslábasa nyilván nem gyakori 
látvány egy ilyen utcán . Nem volt bölcs dolog ezeken a helyeken mutatkozni , hacsak nem konkrét 
tennivaló vitte oda az embert . Az őrjáratok egyike megállítaná , ha beléjük botlana . „ Szabad a papír-
jait, elvtárs? Mit csinál errefelé ? Hánykor jött ki a munkáról ? Ezen az úton szokott hazafelé menni?" 
— és így tovább , vég nélkül . A nem szokványos útvonalon való hazatérés ellen nem volt ugyan sem-
milyen rendszabály , de elég volt ahhoz , hogy az ember magára vonja az Eszme őrség figyelmét. 

Hirtelen az egész tömeg felbolydult . Minden oldalról figyelmeztet ő  kiáltások hallatszottak. Az em-
berek , mint a nyulak a bokorba , úgy szökkentek be a kapuk alá. Winston orra el őtt egy fiatal n ő  ugrott 
ki a kapualjból , felkapott a pocsolyából egy gyereket , kötényébe csavarta , és már el is tűnt — mindezt 
egyetlen szempillantás alatt. Ugyanabban a pillanatban egy harmonika gy ű röttség ű  fekete öltönyt 
viselő  ember t űnt fel a mellékutcából , és izgatottan az égre mutatva Winstonhoz futott. 

— A gőzön — ordította . — Vigyázz , kormánzó ! Húzd be a fejed ! Feküdj gyorsan a földre! 
Ki tudja , miért, a prolik g őzösnek becézték a rakétalövedékeket . Winston azonnal hasra vetette 

magát. A proliknak szinte mindig igazuk lett , amikor ilyesmire figyelmeztettek . Néhány másodperccel 
a becsapódás előtt ösztönösen megérezték , hogy szárnyas bomba közeleg , habár az állítólag 
a hangnál gyorsabban repült . Winston a feje fölött összekulcsolta a karját . Akkora dörgés következett, 
hogy szinte felpattogtak az útburkolat kövei . Winston hátán mindenféle könny ű  tárgyak záporoztak. 
Amikor felállt , észrevette , hogy hátát a közeli ablakból származó üvegtörmelék borítja. 

Tovább ballagott . Kétszáz méterrel odébb a bomba megsemmisített egy házcsoportot . Fekete 
füstcsík húzódott az ég felé , alatta vakolatporból álló felh ő  lebegett , és máris tömeg verđdött össze 
a romok körül . Winston egy egészben lehullott vakolatdarabot pillantott meg a kövezeten , közepén 
egy vörös csíkkal . Amikor jobban szemügyre vette , rájött , hogy emberi kéz volt az , csuklóból kitépve. 
A véres csonkot nem számítva a kéz olyan fehér volt , mintha gipszbő l lenne. 

Belerúgta az árokba , és hogy elkerülje a tömeget , befordult egy mellékutcába . Három -négy perc 
alatt annyira eltávolodott a bomba általsújtott részt ő l , hogy errefelé már — mintha mi sem történt volna 
— zavartalanul folyt a hitvány élet nyüzsgése . Húsz óra felé járt az id ő , és az ivóboltok , amelyeket a 
prolik látogattak (kocsmának nevezték őket), fulladoztak a tömegtő l . Vég nélkül nyitódó -csukódó 
mocskos csapóajtajuk fölött vizelet , fű részpor meg savanyú sör szaga terjedt az utcára . Egy kiugró 
épülethomlokzat által alkotott bemélyedésben három férfi állt egymáshoz közel . A középső  összehaj-
togatott újságot tartott , amit a másik kettő  a válla fölött igyekezett kibet űzni. Még mielőtt elég közel 
ért volna , hogy lássa az arckifejezésüket , Winston már tatásukon fölfedezte az elmélyültséget. Nyil-
vánvalóan komoly híreket olvastak . Alig néhány lépésre volt t ő lük, amikor a csoport hirtelen feloszlott, 
és ketten közülük alaposan összeszólalkoztak . Egy pillanatra úgy t űnt , rögtön ökölre mennek. 

— Figyelj mán ide , a teremtésit ! Mondom neked , hogy má több mint tizennégy hónapja nem 
húztak ki egyetlen hétre végződő  számot se! 

— Nem igaz! 
— De igaz! Otthon má két éve írogatom a nyertes számokat egy darab papírra. Olyan pontosan, 

mint a zóra. Mondom neked, hogy egy hetes se... 
— De igen! Egy hetes nyert ! Szinte magam előtt látom azt a nyavalyás számot . Négy-nulla-hét 

vót a vége. Február második hetében. 
— Február a körösztanyád ! Nekem megvan mind, fehéren feketével . Oszt mondom neked, hogy 

egy se... 
— Hagyjátok mán abba! — szólt közbe a harmadik férfi. 
A Lutriról volt szó. Winston harminc méternyirő l visszapillantott : még akkor is szenvedélyesen vi-

tatkoztak . A mesés főnyeremények miatt a Lutri volt az egyetlen közéleti esemény , amire a prolik ko-
molyan odafigyeltek . Valószínű leg milliók számára a Lutri jelentette a fő , ha éppen nem az egyetlen 
okot az életben maradásra . Az volt az örömük , a dőreségük , a búfeledtetőjük , a szellemi ösztönz đ-
jük. Ha a Lutriról volt szó , még az írni -olvasni alig tudók is bonyolult számítgatásba fogtak, és 
meglepđ  emlékezđtehetséget mutattak . Egy egész réteg élt abból , hogy nyerđ  kombinációkat , jósla- 37 



tokat meg kabalákat árult. Winstonnak semmi köze sem volt a Lutrihoz, mert azt a B бség Min!sztéri-
uma i гányftotta, de tisztában volt vele — és a Párt minden tagja tudta ezt —, hogy a nyereményeknek 
csak a híre volt nagy. Valójában csak a kisebb összegeket fizették ki, a fádíjakat mindig nemlétez ő  
személyek kapták. Igazi társadalmi kommunikáció híján ezt nem volt nehéz megszervezni. 

De ha mégis létezett remény, az a prolikban volt. Ebbe kellett kapaszkodni. Szavakkal kifejezve 
az egészen valószer űen hatott; akkor vált csak ámítássá, amikor a körös-körül nyüzsg ő  emberi lé-
nyek kerültek előtérbe. Winston befordult egy lejts utcába. Úgy érezte, mintha má г  járt volna erre-
felé. A közelben lennie kellett egy f őutcának. Elölrő l fültépő  lárma hallatszott. Aztán az utca élesen 
elkanyarodott, és egy lépcs ősorba torkollott. Ez utóbbi lesüppedt sikátorra vezetett, ahol egy-két kofa 
igencsak meggyötört gyümölcsöt árult. 

Winston rájött, hol van. Ez a köz a f őutcára vezetett, és a következ ő  sarkon, öt perc járásnyira 
működött a zsibárus, akinél az azóta naplóvá el ő lépett üres füzetet vette. Attól nem messze pedig a 
papírbolt, ahol a tollszárat meg a tintát szerezte. 

A lépcső  tetején megállt. A másik oldalon megpillantott egy nyomorúságos kocsmát, amelynek 
ablaküvegei mintha fagyosak lettek volna, pedig csak vastag rétegben tapadt rájuk a por. Egy gör-
nyedt hátú de élénk mozgású, sörtebajuszos vénember lökte be a kocsmaajtót. Miközben a jelenetet 
szemlélte, Winstonnak eszébe jutott, hogy az öreg ;  aki biztosan túl járt a nyolcvanon, már középkorú 
volt, amikor a Forradalom kitört. 6 és a néhány hozzá hasonló jelentette az egyetlen éli kapcsolatot 
a kapitalizmus letűnt korszakával. Magában a Pártban kevés olyan ember volt, akinek a tudata még 
a Forradalom el őtt formálódott. Az idősebb nemzedékeket elsodorták az ötvenes meg hatvarjas évek 
nagy tisztogatásai, a túlél ő  kevesek pedig rég szellemi megadásra kényszerültek. Ha még élt valaki, 
aki valóságh űen tudná ecsetelni a századeleji viszonyokat, az csak egy proli lehetett. Winstonnak hir-
telen eszébe jutott a történelemkönyv-idézet, amit átmásolt a naplójába, és ettб l árült ötlete támadt. 
Bemegy a kocsmába, ismeretséget köt azzal az öregemberrel és kifaggatja. Ilyeneket mond majd ne-
ki: Beszéljen a gyerekkoráról! Milyen volt akkoriban a világ? Jobban ment a sora vagy rosszabbul? 

Sietősen, nehogy rémületében meggondolja magát, leszaladt a lépcs бn és átvágott a keskeny 
utcán. Persze árültség volt. Hivatalosan azt sem tiltották, hogy az ember prolikkal társalogjon vagy 
kocsmába járjon, de az ilyesmi túl szokatlan volt ahhoz, hogy észrevétlen maradjon. Ha felt űnik az 
őrjárat, esetleg rosszullétre panaszkodhatik, de nem valószín ű , hogy hinnének neki. Belökte az ajtót, 
mire ocsmány savanyúsör-szag csapta meg az orrát. Amint belépett, a lárma felére csökkent. 
Érezte, hogy a háta mögött mindenki kék kezeslábasát bámulja. Még a terem végébén folyó célba-
dobálás is megszakadt vagy fél percre. Az öreg, akit követett, a söntésnél állt, és a nagy test ű , hatal-
mas alkarú, görbe orrú csapossal civakodott. Néhányan a söntést kö гülálly i, pohárral a kez4. kben 
figyelték a jelenetet. 

- Szépen kértelek vagy nem? — mondta az öreg, vállait peckesen kifeszítve. — És most azza 
gyüssz, hogy ebbe a zegész átkozott krimóba nincs egy pintes korsó? 

—Aztán, mi az ördög lenne az a pint? —kérdezte a csapos, miközben ujjhegyeivel a pultra 
támaszkodva közelebb hajolt a vendéghez. 

—Jól nézünk ki! Pincérnek híja magát, és nem tudja, mi az a pint! Hát a pint az a kvartnak a fele, 
egy gallonba pedig négy kvart fér bele. Legközelebb majd a zábécére tanítalak meg. 

— Sohase hallottam róluk — vágott vissza kurtán a csapos. — Mi csak litert vagy fé'litert szolgálunk 
föl. Ott vannak, ni, a poharak a polcon. 

— Én akkó is pintes korsóval kérek — e гбszakoskodott az öregember. — Nyugodtan adhatná egy 
pintet. Ami Кб  én fiatal vótam, nem vőt még ez a zátkozott liter. 

— Amikor maga ►egény volt, az emberek még nyilván a fákon éltek — tréfálkozott a csapos, és a 
többi vendégre kacsintott. 

A jelenlevők harsány nevetésé mintha feloldotta volna a Winston beléptekor keletkezett feszültsé-
get. Az aggastyán fehérborostás arca elvörösödött. Elfordult a söntést ő l, valamit dünnyögött magá-
ban, majd beleütközött Winstonba. Winston gyengéden karonfogta. 

— Meghívhatom egy italra? —kérdezte. 
— Maga egy úriember — válaszolt az öreg, és újra kihúzta magát. Talán észre sem vette Winston 

kék kezeslábasát. — Egy pint sert! 
A pincér fél-fél liter sötétbarna sört töltött a két vastag falú pohárba, amelyeket a söntés alatti vö-

dörben öblített ki. A prolik kcsmáiban csak sört lehetett kapni. Gint elvileg nem volt szabad inniuk, de 
valójában könnyüszerrel hozzájuthattak. A céibadobálás folytatódott, a söntés körül állók pedig a lutri-
ról kezdtek beszélni. Egy pillanatra mindenki elfelejtette Winston jelenlétét. Az ablak alatt egy feny ő-
faasztal állt, s ott nyugodtan beszélgethettek anélkül, hogy bárki kihallgassa őket. Persze még így is 
rettenetesen veszélyes volt, de Winston már bejövet megállapította, hogy a teremben nincs teltikrán. 

— Igazán adhatott vбna egy pinttel is — morgott az öregember, miközben maga elé helyezte 
a poharat. — Me hogy féliter az nem elég, nem ótja el a szomjamat. Egy egész liter meg túl sok. Attú 
minduntalan szalannom kő . A zárárú nem is beszélve. 

— Biztosan sok változást ért meg fiatalkora óta —próbált Winston puhatolözni. 
Az öreg halványkék szeme végigpásztázta a helyiséget, a célbadobái б  saroktól a Férfiak felira-

tos ajtóig, mintha csak a kocsmában történt változásokat igyekezne számba venni. — A sör jobb v őt 
valamikó — mondta végül. — Meg ócsбbb is! Legénykoromban a gyönge sörnek 4 penny v бt pintje. 
Persze még a háború el őtt. 

— Melyik háború el őtt? — kérdezte Winston. 
— Minden háború egyforma — felelt az öreg tétován , majd felkapta a poharát , kiegyenesítette a há-

tát, és hozzátette: —Hát akkó, egészségére! 
Hegyes ádámcsutkája úgy járt, mint a vetél ő , s a sör pillanatok alatt lecsúszott aszott torkán. 

Winston a söntéshez ment, és hozott még két félliteres kriglivel. Az öreg nyilván elfelejtette az egész 
liter elfogyasztásával szembeni elб ítéletét. 



— Maga sokkal öregebb nálam — kezdte újra Winston a faggatózást . — Már felnótt volt, amikor én 
megszülettem. Biztosan emlékszik, milyen világ volt a régi idókben, a Forradalom elótt. A velem egyko-
rúak nemigen tudnak semmit azokról az id бkгб l. Csak könyvból ismerjük őket, dehát amit a könyvek 
írnak, nem biztos, hogy igaz. Ezért szeretném hallani a maga véleményét. A történelemkönyvek sze-
rint az élet egész más volt a Forradalom el бtt, mint manapság. Szö гnyú elnyomás uralkodott, minden 
képzeletet felülmúló igazs đgtalanság és nyomor. Itt Londonban is hatalmas néptömegek éheztek 
születésüktб l kezdve haláluk napjáig. Felének még lábbelire se tellett. Napi tizenkét órát dolgoztak, 
kilenc éves korban kimaradtak az iskolából, tízen aludtak egy szobában. Ugyanakkor alig néhány 
ezer ember — tókéseknek hívták őket — rendelkezett a hatalommal és nagyon gazdag volt. Mindent 
birtokoltak, amit birtokolni lehetett. Fény űző  házakban éltek, motoros kocsin vagy négylovas hintón 
közlekedtek, pezsgőt ittak, cilindert hordtak... 

Az öregember tekintete hirtelen megélénkült. 
— Cilindert! —szólt közbe. — Furcsa, hogy épp ezt említi. Tennap, nemt'om mé, nekem is ez jutott 

az eszembe. Arra gondótam, mán évek óta nem láttam cilindert. Teljesen kivesztek. Akkó viseltem 
egyet utójára, amikó a sбgoгnőmet temettük. Annak meg má — a pontos dátumot ugyan nem tunnám 
megmondani — de legalább ötven éve. Tudja, akkó is csak úgy kölcsönöztem egyet. 

— A cilinder nem is olyan fontos — mondta Winston türelmesen. — A lényeg az, hogy ezek a kapita-
listák meg néhány ügyvéd, pap és más ingyenélő  uralták az egész világot. Minden az ő  jólétüket szol-
gálta. Maguk, egyszer ű  munkások az ő  rabszolgáik voltak. Azt csin đltđk magukkal, amit akartak. Pél-
dául embereket transzportáltak Kanadába, akár a marhákat. Ha úgy tetszett, hálhattak a pórnép le-
ányaival. Megpaгancsolhatták, hogy magukat kilencágú korbáccsal verjék. Kalapot kellett nekik emel-
ni. Minden tókés bérencek egész hadával vette magát körül, akik... 

Az öreg megint közbevágott. 
— Bérencek! Ezt aszót se hallottam má rég. Bérencek! E гrű  jut eszembe... Emlékszem, pedig 

ezer éve is van má, hogy vasárnap délutánonként kijártam a Hyde Parkba a beszédeket hallgatni. 
Szónokolt ott mindenféle pasas: a Züdvhadse гegbü, a római katolikusoktú, zsidóktú, !ndiánoktú... 
De vбt köztük egy — a nevit ugyan nem tunnám megmondani — az aztán jó beszélt. Le se izéte űket. 
„Bérencek!" mondogatta. „A burzsoázia bérencei! Az uralkodó osztály talpnyalói!" Azt is szokta 
mondani, hogy élösköd бk, meg hogy hijénák... A hijénákat sose hagyta ki. Tudja, a Laburista Párt гú 
szokott beszélni. 

Winston érezte, hogy nem egy malomban őrölnek. 
— Amit valójában tudni szeretnék, az az, hogy most szabadabbnak érzi-e magát, mint abban az 

idбben? Most jobban emberi lényként kezelik-e? Régen a gazdagok, a f бurak... 
— A Lordok Háza — szúrta be az ö гégembe г . 
— Jб , legyen a Lordok Háza, ha úgy tetszik. De azt mondja meg nekem, hogy azok odafönt csak 

azért tartották magukat alattvalóknak, mert ők gazdagok voltak, maguk meg szegények? Például 
igaz-e az, hogy Uramnak kellett бket szólítani, és kalapot kellett emelni elóttük? 

Az öreg alaposan elgondolkodott. Miel đtt válaszolt volna, lehörpintette a sör egynegyedét. 
—Hát igen — mondta végül —, kedvelték, ha megpöccintettem nekik a kalapom. Az olyan tisztelet-

adás-félét mutatott. Nekem személyesen nem vót ínyemre, de épp elégszi megtettem. Me köllött —
ahogy maga mondaná. 
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— És az szokás volt-e — csak azt mondom, amit a történelemkönyvekben olvastam —, hogy azok 
az emberek meg a szolgáik lelökték magukat a járdáról az árokba, ha szembetalálkoztak? 

— A zegyik eccé lelükött. Úgy emlékszem rá, mintha tennap lett vóna. A zevez őverseny estéjén 
történt, olyankő  irtó duhajkodtak, hogy a Shaftesbury Sugárúton belebotlottam egy fiatal pasasba. 
Igazi úr vőt: selyeming, cilinder, fekete felöltő . Dülöngéve gyütt felém, oszt véletlenségb ű  nekimen-
tem. Aszongya nekem: „Nem látsz az orrod elé!?" Én meg mondom, tán megvette a zegész rohadt 
járdát a zúr? „Kitekerem a nyakad, ha szemtelenkedsz velem", mondta erre ő . Részeg vagy, mond-
tam neki, meg hogy vigyázzon, me rend őrt hívok. Erre, ha hiszi, ha nem, úgy mellbe vágott, hogy 
majdnem egy busz kerekei alatt kötöttem ki. Akkó még fiatal vótam, oszt vissza is adtam vóna neki, 
dehát... 

Winstont hatalmába kerítette a tehetetlenség. Az öregember emlékezete mellékes részletek lom-
tárára hasonlítótt. Kérdezgethette volna ő  egész nap, semmit sem szedett volna ki bel őle. A Párt me-
séi bizonyos értelemben véve hitélesek lehettek, vagy akár teljesen igazak is. De azért tett még egy 
utolsó kísérletet. 

— Talán nem fejeztem ki magam elég világosan — fordult az öreghez. — Azt akartam mondani, 
hogy maga sok mindent megért. Fél életét a Forradalom el őtt élte le. 1925-ben már feln őttnek szá-
mított. Mit tudna mondani az emlékei alapján: jobb élete volt huszonötben, mint most, vagy rosszabb? 
Ha választhatna, akkor szeretne inkább élni vagy most? 

Az aggastyán elt űnődve nézte acéltáblát a sarokban. Kiitta a sörét, de jóval lassabban, mint el ő -
ször. Amikor végre megszólalt, józan béket ű réssel beszélt, mintha a sör lágyította volna meg. 

— Tudom, mit vár tő lem: hogy azt mondjam, szívesebben lennék újra fiatal. A legtöbb ember azt 
választaná, ha megkérdeznék. Mert olyank ő  erős és egészséges a zember. Mire olyan id ős lesz, mint 
én vagyok, mindig van valami baja. Nekem a lábamba ütött a nyavalya, meg a hólyagom is átkozottú 
kínoz. Éccaka haccó-hécce is kizavar a zágybú. Másrészt meg el őnyös is öregnek lenni. Elmúlnak 
a régi gondok. Asszonnya nincs dóga, és ez nagyszer ű . Ha hiszi, ha nem, mai harminc éve nem vó-
tam nőve. De még csak meg se kívántam. 

Winston nekidő lt az ablakpárkánynak. Semmi értelme sem volt folytatni. Éppen újabb sört akart 
rendelni, amikor az öreg hirtelen felpattant, és siet ősen kitámolygott a terem mellett b űzlő  vizeldébe. 
A második félliter megtette a magáét. Winston egy-két percig még az üres poharat bámulta, és szinte 
észre sem vette, hogy a Iába kivitte az utcára. Még legfeljebb húsz év, gondolta, s ez az egyszer ű , 
de jelentős kérdés — Jobb volt-e az élet a Forradalom el őtt, mint ma? —örökre megválaszolhatatlan-
ná válik. Valójában már most az volt, hiszen a régi világ néhány szétszóródott túlél ője immár képtelen 
a két kort összehasonlítani. Rengeteg mellékes mozzanatra emlékeztek: munkahelyi civódásra, egy 
elveszett biciklipumpa utáni kutatásra, a régen halott testvér arckifejezésére, egy hetven évvel ez-
előtti szeles reggel popfelh őire. A jelentős tények azonban mind kihullottak látókörükb ő l. Olyanok vol-
tak, mint a hangyák: csak a piciny tárgyakat észlelték, a nagyobbakat nem. Márpedig ha az emléke-
zet cserbenhagyott, az írott dokumentumokat pedig meghamisították, akkor el kellett fogadni a Párt 
azon állítását, hogy felvirágoztatta az emberi életet, hiszen nem létezett — többé soha nem is 16-
tezhetett — semmilyen hiteles forrás, amely összehasonlítási alapul szolgálhatna. 

A gondolatsor ebben a pillanatban hirtelen megszakadt. Winston megállt és szétnézett. Egy kes-
keny utcában találta magát, lakóházak és néhány sötét üzlethelyiség között. Közvetlenül a feje fölött 
három kifakult fémgömb lógott, amelyek valaha aranyozva lehettek. Mintha ismerte volna ezt a helyet. 
Hát persze! A zsibárus boltja el őtt állt, ahol annak idején a naplót vette. 

Összerezzent. Már az is meggondolatlanság volt, hogy megvette azt a füzetet. Akkor meg is fo-
gadta, hogy többé nem jön erre a környékre. És mégis: mihelyt szabadjára engedte gondolatait, azok 
nyomban ide vezették. Pedig éppen az ilyen végzetes ösztönökt ő l akarta magát megvédeni a napló-
írással. Ugyanakkor észrevette, hogy habár huszonegy óra felé járt az id ő , az üzlet még nyitva volt. 
Azzal az előérzettel lépte át a küszöböt, hogy odabent kevésbé felt űnő  lesz, mintha a járdán ácso-
rogna. Ha kihallgatják, meggyőzően állítja majd, hogy borotvapengét próbált vásárolni. 

A tulajdonos éppen meggyújtotta a függ ő  olajlámpát, amely átható, de barátságos szagot árasz-
tott. Hatvan körüli, törékeny, görnyedt férfi volt, hosszú, jóindulatú orral és vastag szemüveg által 
eltorzított szelíd szemekkel. Haja majdnem teljesen fehér volt, szemöldöke viszont fekete és bozon-
tos. A szemüvege, nyájas de nehézkes mozdulatai meg az ósdi fekete bársonyzakó, amit viselt, ér-
telmiségi megjelenést kölcsönöztek neki. k őembernek vagy esetleg zenésznek nézett ki. Hangja 
lágy volt, mintha kifakult volna, beszéde pedig kevésbé pongyola, mint a proliké. 

— Már a járdáról megismertem — mondta azonnal. — Maga az azúr, aki az ifjú hölgyeknek való 
emlékkönyvet megvette. Gyönyör ű  papiros volt, az bizony. Pergamenpapírnak hívták valamikor. Van 
már vagy ötven éve, hogy nem gyártanak olyat. —Szemüvege fölött Winstonra pillantott: — Van valami 
különleges óhaja? Vagy csak körül akart nézni? 

— Erre jártam — dünnyögte Winston. — Csak benéztem. Nem akarok semmi különöset. 
— Talán jobb is — panaszkodott az ószeres —, mert nem hiszem, hogy ki tudtam volna elégíteni. 

— Puha tenyerű  kezével sajnálkozó mozdulatot tett. — Láthatja, jóformán üres a bolt. Magunk között 
legyen mondva, a régiségkereskedelemnek befellegzett. Nincs többé kereslet, de áru sincs. A bútor, 
a porcelán- és üvegholmi lassanként eltöredezett, a fémárut pedig beolvasztották. 

A szűk üzlethelyiség valójában zsúfolt volt, de egyetlen darab se rendelkezett a legcseké-
lyebb értékkel sem. A padlófelület legnagyobb részét körös-körül a fal mellett álló, megszámlálha-
tatlan poros képkeret foglalta el. A kirakatban egy tálcán anyáscsavarok, kopott vés ők, törött él ű  
zsebkések, patinás órák — amelyek még csak nem is színlelték, hogy pontosan járnak — és meg-
annyi más különféle kacat díszelgett. Csak a sarokban álló kisasztalon volt egy rakás encsemben-
csem — lakkozott szelencék, achát mellt űk és egyebek — ami között esetleg valami érdekeset lehetett 
találni. Az asztal felé közeledve Winston figyelmét egy sima, gömböly ű  tárgy ragadta meg, amely 
puhán csillogott a lámpafénynél. Kezébe vette. 



Súlyos üvegdarab volt, egyik oldalán lapos , a másikon gömbölyű , majdnem félgömb alakú. Szí-
nében is és szerkezetében is volt valami különleges, es ővíz-szerű  lágyság. A gömböly ű  felület 
felnagyított egy csigavonal alakú , furcsa rózsaszín ű  képződményt , amely az üvegdarab szívébe 
ágyazódott , és rózsára vagy tengeri kökörcsinre emlékeztetett. 

— Mi ez? — kérdezte Winston elb űvölten. 
— Az bizony korall — válaszolta az öreg . — Nyilván az Indiai -óceánból való. Üvegbe szokták 

ágyazni . Van már száz éve, hogy készülhetett . De ha jobban megnézem , még több is. 
— Gyönyörű  darab — mondta Winston. 
— Gyönyörű  darab — ismételte amaž elismerően . De manapság kevesen értékelik ezt. — Köhin-

tett. — Ha netán meg akarná venni , négy dollár az ára . Még emlékszem azokra az id őkre , amikor az 
ilyesmiért nyolc fontot is elkértek . Márpedig a nyolc font — nos, ki se tudom számolni , de nagy pénz 
volt. De kit érdekelnek mostanában az igazi régiségek — az a kevés , ami még megmaradt!? 

Winston rögtön kifizette a négy dollárt , és zsebre vágta az áhított tárgyat . Nem is annyira a 
szépsége vonzotta , hanem annak varázsa , hogy egy egészen más korhoz tartozott . A lágy esővíz-
tapintású üveg különbözött minden más üvegfajtától , amit Winston valaha is látott . Az üvegtárgyat 
nyilvánvaló hasznavehetetlensége tette még csábítóbbá , habár nem volt nehéz kitalálni , hogy valaha 
papírnehezéknek szánták . Jól lehúzta Winston zsebét , de szerencsére nem dudorodott ki túlságo-
san. Birtoklása furcsállható , sőt kompromittáló volt a Pá rt  tagjaira nézve . Minden , ami réginek — s 
ennélfogva minden , ami szépnek — számított , menten gyanút keltett . Az öregember észrevehetően 
felvidult , mihelyt megkapta a négy dollárt . Winston felfogta , hogy háromért vagy talán még kett őért 
is odaadta volna. 

— Van az emeleten egy szobám , amit esetleg szívesen megnézne — mondta az ószeres . — Nincs 
benne sok holmi, csak néhány darab . Lámpára lesz szükség , ha felmegyünk. 

Meggyújtott egy lámpát , és lassan , hajlott háttal mutatta az utat fel a rozzant , meredek lép-
csökön , majd egy piciny folyosón át a szobába , amely nem az utcára nézett , hanem egy macskakö-
ves udvarra meg kémények erdejére . Winston észrevette , hogy a bútorokat úgy rendezték el, mintha 
a szobát lakásnak szánnák . A padlón szőnyegcsík húzódott , a falon egy -két kép lógott , a kandalló 
előtt kiszolgált mély karosszék állt. A kandallópárkányon régimódi, tizenkettes beosztású üvegóra 
ketyegett . Az ablak előtt a szoba egynegyedét hatalmas ágy foglalta el , amelyrő l még a matrac sem 
hiányzott. 

— Itt laktunk , míg a feleségem meg nem halt — mondta az öreg félig mentegetbzve . — Lassan-
ként eladogatom a bútorokat . Az ott egy gyönyörű  mahagóni ágy — vagyis az lenne , ha ki lehetne 
irtani belöle a bolhákat . De azt hiszem , nem érné meg a fáradságot. 

Magasra tartotta a lámpát , hogy az egész helyiséget bevilágítsa , és ebben a meleg félhomályban 
a szoba különösen vonzónak látszott . Winston agyán átsuhant egy gondolat : Ha meg merné koc-
káztatni , valószín ű leg könny ű  lenne heti néhány dollárért kibérelni a szobát . Lehetetlen ötlet volt, 
arra való , hogy azon nyomban el is felejtsék ; de a szoba mégis felébresztette benne a nosztalgiát, 
afféle ősemlékezetet . Úgy tetszett neki, hogy pontosan tudja, milyen érzés volt egy ilyen szobában, 
karosszékben üldögélni a nyílt láng el őtt , lábát a kandallórácson pihentetve , teáskannát őrizve a tű -
zön; teljesen egyedül , teljes biztonságban , szemmel tartás és üldöz ő  hangok nélkül , teljes neszte-
lenségben , ahol csak a vízforraló duruzsol meg az óra ketyeg barátságosan. 

— Nincs telekrán — jegyezte meg Winston önkéntelenül. 
— Ah! — szisszent fel az öreg —, nekem soha nem is volt . Túl drága . Meg aztán , valahogy nem is 

volt rá szükségem. Az ott a sarokban egy szép kecskelábú asztal. Ámbár ha a lehajtható lapjait is 
használni akarja , ki kell cserélni a csuklópántokat. 

A másik sarokban egy kisebb könyvszekrény állt, s Winston afelé indult . Már csak szemét 
volt benne , hiszen a könyvek vadászata és megsemmisítése a proli negyedekben is épp olyan ala-
possággal folyt, mint máshol . Nem valószín ű , hogy бceániában bárhol létezett egyetlen könyv is, 
amit 1960 előtt nyomtattak . Az ószeres , még mindig lámpával a kezében , egy rózsafa -keretes kép 
előtt állt meg , amely a kandalló másik oldalán , az ággyal szemben .lógott. 

— Ha esetleg érdekelnék a régi metszetek ... — kezdte tapintatosan. 
Winston odament , hogy megvizsgálja a képet . Acélmetszet volt, s egy ovális épületet ábrá-

zolt szögletes ablakokkal meg el őtte egy kis toronnyal . Az épületet korlát vette körül , mögötte pedig 
valamilyen szoborféle állt. Winston néhány pillanatig szemlélte . Mintha ismerősnek tűnt volna, ám a 
szoborra nem emlékezett. 

— A keret a falhoz van er ősítve — magyarázta az öreg , de azt hiszem , le tudnám csavarozni. 
— Ismerem ezt az épületet — bökte ki Winston . — Most romokban hever , az Igazság Palotájának 

utcájában. 
— Úgy van . A bírósággal szemben. Mikor is bombázták le? — oh, sok éve annak . Egy időben 

templom volt , Szent Kelemen temploma — bocsánatkérően mosolygott , mintha csak valami nevetsé-
geset mondott volna , majd hozzátette : — Türelem , türelem , kongatja Kelemen. 

— Mit mondott? — kérdezte Winston. 
—Oh... „Türelem , türelem , kongatja Kelemen " Mondóka gyermekkoromból . A folytatásra nem 

emlékszem , de a végét még tudom : „ Ég már a gyertya , ágyban a helyed / Készül a hóhér lecsapni a 
fejed." Egy játékhoz szoktuk szavalni . Mindenki kinyújtja a karját , és az „áldozatnak " alattuk kell 
átbújnia . Amikor a mondókában a hóhérhoz érnek , hirtelen leeresztik a karjukat , és akit megfognak, 
az kiesettt . Minden londoni templom neve benne volt — legalábbis a fontosabbaké. 

Winston azon töprengett , melyik századból való a templom . A londoni épületek korát mindig 
nehéz volt megállapítani . Minden nagyobb , látványos épületrő l , fő leg ha elég újnak látszott , azt álli 
tották , hogy a Forradalom után készült , míg minden más , szemmel láthatólag régebbi építmény ke-
letkezését egy Középkornak nevezett elmosódó id őszakba helyezték . A kapitalizmus évszázadai-
ról úgy tartották , hogy semmi értékeset nem hozták magukkal . Az építészetbő l sem lehetett többet 41 



megtudni a történelemről, mint a könyvekbő l. A szobrokat, bevéséseket, emléktáblákat, az utcaneve-
ket — mindent, ami fényt deríthetett volna a múltra — mind módszeresen megváltoztatták. 

— Nem is tudtam, hogy templom volt — mondta Winston. 
— Sok fennmaradt bel ő lük — folytatta az öreg —, csak most más célra használják őket. Na, hogy is 

van a mondóka? Ja igen, megvan! 

Add vissza a két krajcárom — harangozza a Szent Márton 
Türelem, türelem — kongatja Kelemen... 

már csak ennyit tudok bel ő le. A krajcár az ap гб  rézpénz volt, olyan, mint most a cent. 
— És a Szent Márton templom hol állt? — faggatta Winston az ószerest. 
— A Szent Márton? Az még mindig ott áll. O tt  van a Győzelem téren, a Képtár mellett. Az a 

soklépcsős, háromszögletű  oszlopos, előcsarnokkal és homlokzattal. 
Winston jól ismerte ezt a helyet. Különféle propagandakiállítások múzeuma volt: rakétalöve-

dékek meg úszó erődök makettjeit állították ott ki, viaszfigurákkal ábrázolták az ellenség rémtetteit. 
— Mezei Szent Márton volt a teljes neve — toldotta meg az öreg —, habár nem emlékszem rá, 

hogy bárhol a közelben lett volna valamilyen mezőség. 
Winston nem vette meg a képet. Ez még nagyobb badarság lett volna, mint az üveg papír-

nehezék megszerzése, és nem is lehetett volna hazavinni, hacsak ki nem veszik a keretb ől.. Né-
hány percig azonban még elid őzött az öreggel beszélgetve, akit, mint kiderült, nem Weeksnek hívtak 
— pedig a kirakat feletti táblán azt írta —, hanem Charringtonnak. Charrington úr hatvanhárom éves 
volt és özvegy, harminc éve vezette már az üzletet. Azóta szándékozta kicserélni a ćégtáblát, de vala-
hogy sose került rá sor. Egész id ő  alatt, amíg beszélgettek, Winstonnak a félig megjegyzett mondó-
ka járt az eszében. „Add vissza a két krajcárom — harangozza a Szent Márton / Türelem, türelem —
kongatja Kelemen." Különös módon, míg az ember ezt !smételgette magában, az volt az illúziója, 
hogy valóban hallja a harangokat, egy régi., elveszett London harangjait, amely azért mégis létezett 
valahol, álruhába bújtatva és elfeledve. Úgy tetszett, mintha egymás után zengnének fel a harangok a 
szellemtornyokban. Pedig Winston, emlékezete szerint, sohasem hallott igazi templomi harangszöt. 

Elköszönt Charrington úrtól és egyedül sietett le a lépcs őn, hogy az öreg ne lássa, amint óvato-
san kikémlel, mielőtt az utcára lépne. Magában már elhatározta, hogy bizonyos id ő  — mondjuk, egy 
hónap — múlva ismét megkockáztatja felkeresni a zsibárust. Talán nem is volt ez veszélyesebb, mint 
elmulasztani az estét a Központban. Az igazi ostobaság az volt, hogy egyáltalán visszajött erre a 
helyre, ahol a naplót vette, anélkül, hogy tudta volna, megbízható-e a tulajdonos. De mégis... 

Igen, gondolta végig újra, vissza fog jönni, és vásárolni fog a csodálatos ócskaságokból. A Szent 
Kelement is megveszi, kiszedi a rámából és egyenruhája fels ő  része alá rejtve hazacsempészi. A ver-
sike többi strófáját el őkaparja Charrington úr emlékezetéb ő l. Az emeleti szoba kibérelésének esze-
lős terve is újra agyába villant. Ez az öt másodpercnyi szenvedélyes izgalom annyira könnyelm űvé 
tette, hogy körülpillantás nélkül lépett ki az utcára. Még dudorászni is kezdett egy rögtönzött dallamra: 

Add vissza a két krajcárom — harangozza a Szent Márton 
Türelem, türelem — kongatja... 

Szíve hirtelen jéggé dermedt, belei pedig görcsbe rándultak. Alig tíz méternyire t ő le egy kék munka-
ruhás alak közeledett a járdán. A Szépirodalmi Osztályon dolgozó lány volt az, a fekete hajú. Már 
sötétedett, de nem volt nehéz felismerni. A lány egyenesen a szemébe nézett, aztán gyorsan elhaladt 
mellette, mintha nem is látta volna. 

Winston bénultan állt néhány másodpercig. Aztán jobbra fordult és súlyos léptekkel elindult, ész-
re sem véve, hogy rossz irányban. Egy kérdés mindenesetre megoldódott. Most már semmi kétség 
sem férhetett hozzá, hogy a lány kémkedik utána. Biztosan idáig követte: nem valószín ű , hogy telje-
sen véletlenül sétált éppen ma este, épp ebben a sötét mellékutcában, kilométereke гe minden olyan 
városrésztő l, ahol a Pá rt  tagjai laktak. Nem, ez túl hihetetlen lett volna! Az már aligha számított, hogy 
az Eszmeőrség ügynöke-e vagy egyszer ű  amatőr kém, akit túlbuzgóság f űt. Elég volt, hogy figyelte 
Winstont. Nyilván a kocsmába is látta bemenni. 

Komoly erőfeszítést jelentett gyalogolni. A zsebében lev ő  üvegdarab minden lépésnél a combjához 
verődött. Közel járt hozzá, hogy kiveszi a zsebéb ő l és elhajítja. A legrosszabb a hasában érzett fáj-
dalom volt. Néhány percig úgy érezte, szörnyethal, ha nem talál azonnal egy mosdót. De egy ilyen ne-
gyedben nem volt nyilvános mellékhelyiség. Aztán elmúltak a görcsök, és csak tompa fájás maradt 
utánuk. 

Zsákutca végére ért. Winston megállt, néhány pillanatig tétovázott, mit is csináljon, majd vissza-
fordult és az ellenkező  irányba indult. Ekkor eszébe jutott, hogy alig három perce találkozott a lánnyal: 
Ha futásnak eredne, még utolérhetné. A nyomába szeg ődne, míg egy kihalt helyre nem érnek, és ott 
szétloccsantaná a koponyáját egy utcak ővel. A zsebében rejtőző  üvegdarab is megfelelne acélnak. 
De azonnal lemondott az ötletről, mert a testi mege гáltetésnek még csak a gondolata is riasztotta. 
Nem bírt volna futni, de lesújtani sem. Azonkívül a lány fiatal volt és életer ős, nyilván védekezne. Arra 
is gondolt, hogy a Közösségi Központba siet és záróráig ott marad, hogy legalább részben alibit bizto-
sítson magának. De ez is lehetetlen volt. Halálos kimerültség vett rajta er őt. Csak arra vágyott, hogy 
minél gyorsabban hazaérjen, leülhessen és nyugton maradhasson. 

Huszonkét óra elmúlt, mire visszaért a lakására. A központi világítást huszonhárom-harminckor 
kapcsolják ki. Winston a konyhába ment és léhörpintett majd egy teáscsészényi Gy őzelem gint. Aztán 
az alkóvban álló asztalhoz ült és el ővette a naplót a fiókból. De nem nyitotta ki rögtön. A telek гбnon 
fülsértő  nő i hang harsogott egy hazafias dalt. Ült és bámulta a márványmintás könyvborítót, miköz-
ben hiába próbált tudomást sem venni a sivító hangról. 
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Mindig éjszaka jöttek érted, mindig éjszaka. Az egyedüli helyes cselekedet az volt, ha az ember 
öngyilkos lett, mielőtt lecsaptak volna rá. Egyesek kétségkívül ezt is tették. Számos elt űnésnek 
tulajdonképpen öngyilkosság volt az oka. De ahhoz elkeseredett bátorságra volt szükség, hogy valaki 
öngyilkos legyen egy ilyen világban, ahol mindenféle t űzfegyver és gyorsan ható, biztos méreg telje-
sen hozzáférhetetlen volt. Winston döbbenten gondolt a félelem és a fájdalom biológiai haszontalan-
ságára, az emberi test áruló voltára, amely mindig pontosan akkor válik tehetetlenné, amikor 
különleges erőfeszítésré lenne szükség. Ha elég gyorsan cselekszik, elhallgattathatta volna a fe-
kete hajú lányt. De éppen a végletes veszélyérzet oltotta ki benne az er őt. Ráébredt, hogy a vál-
ságos pillanatban senki sem a külső  ellenséggel harcol, hanem saját testével. Hiába itta meg a gint, 
tompa hasfájása miatt továbbra sem tudott összefügg ően gondolkodni. Érezte, hogy minden h ősi 
vagy tragikus szituációban ugyanaz a helyzet: a harcmez őn, a kínzókamrában, a süllyed ő  hajón — a 
küzdelem célja mindig háttérbe szorul, mert a test egyre csak duzzad, amíg be nem tölti a világ-
mindenséget. És mégha nem is bénít meg a félelem vagy nem sikolt bel ő led a fájdalom, az élet 
egy szűnni nem akaró küzdelem az éhséggel, a hideggel vagy az álmossággal, émelyg ő  gyomorral 
vagy egy fájós foggal. 

Winston kinyitotta a naplót. Fontos volt, hogy valamit leírjon. A n ő  új dalba kezdett a telekránon. 
Hangja úgy hasított Winston agyába, mint egy hegyes üvegszilánk. Megpróbált O'Brienre gondolni, 
akinek vagy akihez a naplót írta, de ahelyett egyre az járt az eszében, mi fog történni miután a Gondo-
latok Rendőrsége elhurcolja. Az nem riasztaná az embert, ha azonnal megölnék. Azt várhatta is, hogy 
kivégzik. De a halál előtt (errő l senki sem beszélt, mégis mindenki tudta) végig kellett járni a 
beismerő  vallomásig vezető  utat: a padlón fetrengést, kegyelemért való esdeklést, törött csontok 
reccsenését, bevert fogakat, alvadt vérbe ragadt hajcsomókat. Miért kellett mindezt elszenvedni, 
hiszen a vége mindig egyforma volt? Miért nem lehetett néhány nappal vagy héttel megrövidíteni 
az életet? Soha senki nem kerülte el a leleplezést, soha senki nem állta ki beismerés nélkül. Ha 
egyszer nem tudtál ellenállni a gondolati b űnnek, meghatározott id őn belül biztosan halott voltál. 
De akkor miért kellett a jöv őnek szükségszer űen tartalmaznia mindezt a borzalmat? 

Wintson újra megkísérelte felidézni O'Brien alakját — valamivel sikeresebben, mint az el őbb. 
„Találkozni fogunk ott, ahol nem lesz sötétség", mondta neki O'Brien. Winston tudta, hogy ez mit je-
lent, vagy úgy gondolta, hogy tudja. A sötétség nélküli hely az elképzelt jöv őt jelképezte, amelyet 
soha meg nem pillant az ember, de amelynek, megsejtve azt, rejtélyes módon részese lehet. Ám a 
telekrán hangja annyira gyötörte, hogy képtelen volt követni a gondolatsort. Szájába tett egy ciga-
rettát. A dohány fele szokás szerint a nyelvére hullott, s ezt a keser ű  port nehéz volt kiköpni. A 
Nagy Testvér arca töltötte el elméjét, kiszorítva onnan O'Brienét. Akárcsak néhány nappal el őbb, 
kivett egy pénzérmét a zsebéb ő l és megszemlélte. Az arc súlyos, nyugodt, oltalmazó tekintettel 
nézett vissza rá. De miféle mosoly rejlett a sötét bajusz mögött? Mint a lélekharang álmos kongása, 
feleltek neki a jelszavak: 

HARCBAN A BÉKE 
A SZABADSÁG — RABSÁG 

TUDATLANSÁGBAN AZ ERÖ 

Fordította PURGER TIBOR 
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I. GONDOLATOK SZÜLETNEK A FEJEMBEN A 
FÜRDÖSZOBÁBAN 

Legjobb ötleteim mindig a fürd6szobában születnek, kora [eggel. 
Nem vagyok éjjeli bagoly, pedig hát az alkotók azt hangoztatják, 
hogy éjjel szeretnek dolgozni, akkor nyugodt a környezet. Én 
olyan elszigetelt helyen nőttem fel, hogy mindig volt elég !dóm, 
elég szabadságom és elégséges helyem napközben is a munká-
ra. Korán kelő  ember vagyok, még az átmulatott éjszaka után is 
hajnalok hajnalán ébredek, viszonylag tiszta fejjel. Éjszaka nem 
foglalkoztat a napi munka, napi gond — fölkelek, kirohanok a für-
dőszobába, és azután mosdás-fogmosás közben jönnek az ötle-
teim, születnek a gondolatok, amelyek már egy tanulmány vagy 
kritika vázát képezhetik. Olvasom én a könyvet, közben aláfirká-
lom, színes ceruzát huzigálok, jegyzetelek, a margót térképpé 
alakítom, de a váz, az alapvet ő  eszme mindig „szappan és víz" 
dolga. Néha az esti fürdés közben is jelentkezik valami, de mire 
megtörülközöm, már el is felejtettem, és reggel újra... Leülök az 
íróasztalomhoz, ha van elég nyugalmam, előveszem a kockás 
füzetemet, amibe mást nem írok, csak a saját gondolataimat, 
előveszem a töltőtollamat, amivel semmi másba nem írok, csak a 
kockás füzetbe — különben utálok töltőtollal írni, de ilyenkor a toll 
mintha fegyelmezné valahogyan az írást; a golyóstoll csúszik-
mászik; könnyen fut, igaz, de maszatol is. Nagyon komolytalan 
kis töltőtollam van, belekerült vagy száz új dinárba, oda kell 
erősen nyomni, akkor kijön a tinta, akkor azt szétmaszatolja az 
ember fia, és ez a vizuális visszafogás megint csak picit az agyat 
pihenteti, jobban tudok koncentrálni. Látszólag arra összpontosí-
tok, hogy ez, ez az átok mégiscsak írjon, de közben van idom 
gondolkodni, van lehetőségem. f rok a füzetbe; persze, mielőtt el-
kezdeném, megint van egy előkészítő  momentum: először vona-
lakat, abrakadabrákat rajzolgatok — borzasztó ügyetlen vagyok, 
nincs kézügyességem a grafikához, tehetségtelen vagyok a vég-
telenségig, lehet, hogy ezeket a „bad painting"-eket egyszer 
még ki fogják állítani valahol? —, amikor látom, hogy bejáródott a 
toll, nekivágok a munkának. Általában egyszerre fogalmazom 
meg a dolgokat, a füzetnek mindig szigorúan a jobb oldalára 
írva; balra kerül, ami kés őbb jut eszembe, a bővítés, csiszolás 
— ha ezeket egybeolvassuk, valami mégiscsak kijön bel ő le! Visz-
szatérve a fürdőszobába, emlékszem, középiskolás koromban 
jöttem rá, hogy tényleg, itt bújnak el ő  a habokból a legjobb ötle-
tek. Borotválkoztam — akkor, ma már nem —, és azt hittem, hogy 



majd úgy is halok meg, mint egy szakállas, díjtalan egyén, de —
megsütött a melegítő . Abban az idбben szón5tđnyéros, spiráldró-
tos melegítőnk volt, amit ha kintról bekapcsoltunk, benn elkezdett 
bolondul izzani: amire ráirányult, ott kegyetlen forróság, körülötte 
meg szibériai fagy honolt. Én borotválkozom, borotválkozom, és 
közben érzem, éget hátulról a melegít б  nagyon: s a kínban 
váratlanul tudatomba tolakszik egy verssor —azóta is vallom, 
hogy a költészet nem mesterség, hanem ihlet dolga: 

rácsokat éget hátamba a melegít ő . 

Nem lett ugyan belöle „teljes ének", de megmaradt szilárdan az 
emlékezetemben; van annak már nyolc-tíz éve, hogy fölfigyeltem 
a csodálatos dologra: gondolatok születnek a fejemben a fürd ő -
szobában. Ezt azért nem próbáltam tovább fejleszteni, nem akar-
tam valami elméletet kialakítani köré, de örülök, hogy így van. 
(...) 

II. JELENTKEZNEK EZEK AZ IFJÚ TITÁNOK 

Huszonhét éves vagyok, nős, és jelenleg a zombori Rádió ma-
gyar m űsorát szerkesztem, meg kisezer-ezer meg még ezer je-
lentéktelen dolgot végzek. Sajnos, így hozta az élet. Néha kicsit 
jб  is, hogy így hozta, mert a magam ír б iságđban — ami sajátos for-
mában: kritika, tanulmány, recenzió képében, m űhöz kötötten je-
lenik meg —, perifériára szorultam. Nem mintha a mi kis irodal-
munkban létezne valami komolyabb központ — nem létezik —, de 
ez nem hiba, ez törvényszer űség. Provinciđ lis költők nincsenek, 
vannak Kőpók, a többi az már semmi. Költő  a provinciában: eset-
leg így. Provinciđ lis Кб ltб  nincs, provinciális író nincs, és azt hi-
szem, provinciális kritikus sincs. Én a magam módján, aho ~jyan 
idehaza dolgozom Zomborban, a periférián, teljesen magamra 
vagyok utalva: nincs kivel szót váltanom, ez elviselhetetlen terhet 
jelent, éppen mert a Sympo-körben n őttem föl. Ez a Symposion-
kör sem volt egy komoly irodalmi központ, inkább nevezném 
társaságnak, de a hiánya érezhet б . Hogy fórummunka folyt-e ott, 
nem bocsátkoznék bele; de volt pozitív értelemben vett F бгum: 
voltak gondolkodó emberek, akikt ő l értelmes szót lehetett hallani. 
Ha támadt egy zseniálisnak tún6 ötletem, és megfogalmaztam 
értők között, pillanatok alatt kiderülhetett, hogy hülyeség, vagy 
tényleg áll. Ehhez csatlakozik még mindaz, amit a beszélget б -
partnerek elmondanak: véleményezik, továbbépítik a gondolatai-
dat. Nem kell okvetlenül az írott szöveg: lehet párbeszéd, vita, 
csevegés bor mellett — ez nagyon hiányzik. Mostani környeze-
temben még nem találtam meg azokat, kikkel a mi nyelvünkön, a 
mi kultúránkról tudnánk adekvátan társalogni. A szellemi társ-
talanság szorongató alkotói dilemmát okoz: megírod a saját, ma-
gánbejáratú véleményed — természetesen megvannak hozzá az 
alapvető  tudományos, irodalomtörténeti és -elméleti, esztétikai 
stb. ismereteid —, és aztán kiderül, hogy ezek a pillérek elégtelenek 
a téma helyes megformálásához, sót, sokszor a mú eszmeiségé-
nek megítélésében is bicsaklást okoz az aktív (ellen)vélemény 
hiánya! Ilyen hiányosság például az is, hogy a mi (jugoszláviai 
magyar) könyveinknek nincs sem el б , sem utószavuk: elmarad 
a kiadói jótállás, ajánlás , elemzés : minden eladó , semmi sem ga-
rantált. Ez a munka szintén a kritikusra vár, neki kell eldöntenie, 
értékes vagy hitvány a kiadvány — az olvasó szempontjából, saj-
nos, utólag . A kritikusnak pedig a mindenkori olvasó érdekeit kell 
képviselnie, mert egy az alkotó, kett б  a befogadó, de a kritikus az 
az egyketted Кбzvetítб , aki megpróbálja „prédikálni" vagy „ kiát-
kozni " a művet : kedvet akar csinálni a katarzishoz , a konkrétu-
mot akár elítéli , akár felmagasztalja . Történik ez a lényeges 
csomópontoknak, érték-viszonyoknak, konfliktus-helyzeteknek a 
megragadásával és felmutatásával . Dr. Vajda Gáborral folytatott 
irodalmi vitánkban jбnéhányszo г  nem értettük meg egymást. írá-
sos eszmecserénk során — sohasem beszéltünk még személye-
sen az életben —, nem sikerült egyetértésre jutnunk abban a 
kérdésben, hogy egy mú átmesélése és értékelése nem egy és 

DR. SZELI ISTVÁN 
EGYETEMI TANÁR 
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐJE 

Kedves barátaim! 

Tizenötödik alkalommal osztjuk ki a Sinkó 
Ervin irodalmi díjat; eddig tizenöt nevet véset-
tünk az emlékplakettekbe, sörömmel kell, rámu-
tatnunk, hogy mindegyiket irodalmi-kulturális-
tudományos jelenünk megbecsült alkotójaként 
tartjuk számon. Ez korántsem a mindenkori bí-
ráló bizottság tévedhetetlenségét bizonyítja, 
hanem sokkal inkább arra enged következtetni, 
hogy minden nemzedék képes önmaga megva-
lósítására, s hogy kételkednünk kell „tehetsé-
ges" és „adottságokban szü Кб lködő " generá-
ciók egyenetlen váltakozásában. O tt , ahol az 
alapvetб  feltételek el őnyösek, ahol a kibontako-
zás nem véletlenek kedvező  vagy kedvezőtlen 
összjátékának a függvénye, ott magától értet ő-
dő  az is, hogy Sínkő -díjra minden esztend őben 
érdemes jelölt van, s őt több jelölt is pályázik 
szinte azonos eséllyel. 

Nem szeretném azt a gondolatot kelteni, 
hogy a díjazottak eredményei annak az irodalmi 
iskolának és sikerrel abszolvált stúdiumoknak a 
következményei, melyeket ez a környezet nyúj-
tott számukra. Nem akarom tehát visszapörölni 
az érdemek felét, ahogy Pet őfi tette nevezetes 
versében. Mégis szeretném a figyelmüket fel-
hívni, hogy ez a Sinkó E rvin szavaival útjára in-
dított negyed évszázados intézmény, első  ta-
nára szellemének következetes ápolásával 
mindig törekedett arra, hogy kell ő  indítást adjon 
az irodalmi pályán elinduló fiatal ambiciózus 
í ráknak. 

17 évvel ezelőtt Sinkó E rv in tekintélyes 
összeget, 10 millió dinárt adományozott a fiatal 
tehetségek támogatására, s végakarata szerint 
ennek az alapnak a kamataiból részesednek 
díjazottaink. Azóta sok minden megváltozott, 
egyebek között az alap értéke is. De hogy ebb б l 
még ma is évente irodalmi és ösztöndíjat fól уб -
síthatunk, az annak köszönhet б , hogy az elmúlt 
időszakban Sinkó Ervin m űvei egyféle rene-
szánszukat élik: több neves intézet, akadémia, 
hazai és külföldi kiadó jelenteti meg, televízió és 
rádió sugárorma alkotásait — ezek mind az Alap 
értékének a fenntartásához járulnak hozzá, 
mély jelképiséggel igazolva, hogy valóságos 
szellemi értékek soha nem devalválódhatnak. 
Hisszük, hogy az értékteremtés és meg ő rzés e 
folytonosságához járul hozzá a ma kiosztásra 
kerülб  díj is. 
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DR. GEROLD LÁSZLÓ 
ZSÜRIELNÖK 
INDOKLÁSA 
Tisztelt gyülekezet! 
hallottuk, tudjuk is, ezúttal osztják ki 15. alká 
lommal azt az irodalmi díjat, melyet a fiatal alko-
tók — költők, írók, kritikusok — tevékenységének 
elismerése és buzdítása céljából alapítottak. A 
tizenötödik év, kivált ha áttekintjük az eddigi dí-
jazottak névsorát, egyértelm űen azt bizonyítja, 
jó helyekre került a Sinkó-díj. Ami pedig szintén 
nem kevésbé lényeges: a névsorban nem 
egy fiatallal találkozunk, aki díjazása idején 
még nem rendelkezett íróságának, kritikussá-
gának nagykorúsági bizonyítványával —elsó 
önálló kötetével. S ez a mozzanat a díjnak arra 
a pozitívumára utal, nagyfokú rugalmasságára, 
ami fiatal alkotók esetében lényeges, s őt sors-
döntő  lehet: a felmutatott részeredményekre 
alapozott bizalom el ő legezésére. A díjazottak 
névsora a jeles bizonyíték: a bizalomnak alapja, 
helye volt és lehet. 

Fekete J. József sinkó-díja is részben az 
elő legezett bizalomé. Ezt próbálta jelezni ha-
gyományosan sz űkszavú kommünikéjében a 
zsű ri is, amikor Fekete néhány évi jelenlétét 
említi kultúránkban, $ azt, hogy „rendszeres iro-
dalmi vizsgálódásai egy alakuló és figyelmet ér-
demlő  kritikusi értékrendre utalnak". 

Aki rendszeres figyelője-követője, netán 
aktív részese is a jugoszláviai magyar irodalmi 
történéseknek, irodalmunk alakulásának, az 
előtt a jelen pillanatban az el ő legezés fontos-
sága éppúgy nyilvánvaló, mondhatnám életbe-
vágó momentum, mint ahogy a zs ű ri előtt volt, 
mikor úgy döntött, hogy a néhány kínálkozó le 
hetőség közül Fekete J. Józsefet jutalmazza a 

ugyanaz . Azt sem sikerült elhitetnünk egymással — valakinek va-
lakire hatnia kellett volna ! —, hogy az alkotó nem azonos a m űvé-
vel, annak megfogalmazója , és nem alanya , állítmánya , tárgya 
stb. A mú egzisztál, az í гб  pedig ugyanolyan verg бdб  kisember, 
mint a többiek: elveszett az az írói mítosz, ami ötven éve még 
erбteljesen létezett . Valahol ez a rejtett lényege az én periféri-
ára-szorultságomnak is; nem tartozom egyik irodalmi klikkbe, 
egyetlenegy folyóirat k đгбbe se: régi kötődésem annyi volt, hogy 
a Symposion szеrkesztбségébe tartoztam — tudvalevően kívülál-
lóként —, újabb meg annyi, hogy a Hídban számítanak az írásaim-
ra, én meg számítok arra , hogy megjelentetik . És itt még nem volt 
nézeteltérésünk ; egyetlenegy dolgozatomat utasították eddig 
vissza , a Mészöly Miklós Szárnyatlan lovak cím ű  novelláskö-
tetérбl írtat. Mészöly prózáját nem ismertem korábban, p бtló-
lat kezdtem vele foglalkozni , semmire se maradt idбm, már akkor 
is részdolgokkal foglalkoztam . Most is részdolgokkal foglalko-
zom, én belevágtam a zenébe , a fotóba , és minden másba, mikor 
úgy éreztem, hogy már meg tudok szólalni az adekvát nyelveken. 
Azután nem tudtam tovább haladni , nem is akartam erővel, mert 
kimerült az információs bázisom, és úgy éreztem, ebb б l a témá-
bб l elég. Szeгеtеk érteni mindenhez egy kicsit, de sohasem ada-
tott meg a lehetőség, hogy Igazán belemélyedjek valami bonyo-
lult, idб igényes tematikába . (gy volt az irodalom terén is. Az 
elsó megjelenб  írásom a filmmel foglalkozott, méghozzá Pasoli-
nivel. Azt hiszem , róla írni , ót megérteni nehéz dolog , legalább 
annyira , mint Szentkuthyt ! Nem közlésre szántam , de véleményt 
szerettem volna hallani , hát bevittem az Új Symposionba , Bognár 
Antinak. Szerencsétlenségemre szerkesztéségi ülés közepébe 
csöppentem — nem tudnám már megmondani, kik voltak jelen, de 
egy részüket később viszontláttam a Kiadói Tanácsban —, éppen 
egy markáns vonású fiatalember szónokolt , akinek az írásaival se 
előtte, se utána nem találkoztam . Azt fejtegette , hogy „ ne hagy-
juk magunkat, mert jelentkeznek ezek az ifjú titánok — mondjuk 
így, nem akarom ismételni a becsmérl ő  kifejezéseit —, akik meg-
prбbálnak 'bekeveredni' a Symposionista berkekbe, potenciális 
veszélyt jelentve az őshonos tagoknak" és így tovább, ebben a 
hangnemben folyt a beszélgetés , elég éles ideológiai -politikai 
színezettel , annyira konstruált és sokszor hamis elvek alapján, 
hogy engem , kezdб  egyetemistát , nagyon szíven ütött. Törté-
netesen én is „első írásos betolakodó" voltam... Végül lejött a 
mutatóba hozott filmelemzés , hiszen akkoriban szinte senki sem 
foglalkozott ezzel ; ma már más a helyzet , vannak többé -kevésbé 
képzett „elméleti dolgozóink", akik hivatalból foglalkoznak és 
próbálkoznak. Második írásom Peter Shaffer Equus c. drámájáról 
szólt — nem szerettem a drámát , ma sem szeretem ; olvasni igen, 
nézni nem . Hatalmas hézagot érzek a színészi munka és az al-
kotói munka között . Szerintem az igazi dráma „könyvdráma", az 
előadott forma már valami egészen más min őség. Érzek benne 
olyan hatású színészi kreativitást , mint a „Fructal Jumbo szörpjei 
a legjobbak !" reklámban , ugye , milyen életh űen mondta , milyen 
jбl mondta . Hát, mondta szegény , mert ez kellett mondania... 
Nem szeretem a „polgári " színházat , amit nálunk játszanak, és ki 
nem mondott feladata , hogy jб  ebéd után kellemes emésztést 
biztosítson. Az írás az újvidéki Bölcsészettudományi Kar két-
nyelvű  kiadványában jelent meg , szerbhorvát fordításban. Shaf-
fe гnál rengeteg dologról lehetett elmélkedni , számomra vadonat-
új volt — drámaelmélettel akkor barátkoztam el őször és utoljára —, 
a különböző  izgató és izgalmas dramaturgiai húzások , drámai konf-
liktusok rendszere felkeltette az érdeklődésemet, váratlan felisme-
réseket hozott . Itt találkoztam „élesben " az ellenjátékosokkal, 
a brechti V-effektussal — a fordító nem tudott mit kezdeni vele, s 
lett belólе  „ brehtovski peti un"... Az Equusnak nincs öt felvoná-
sa, jбt mulattam , és ekkor kezdtem megérteni , vigyázni kell azzal, 
mit ír az ember, mert lehet, hogy elolvassák! Aztán „új id бk —
új témák" jöttek , a Symposion -kör belevitt a latin-amerikai próza 
olvasásába és mítosz -központú olvasatába . Másodéves korom-
ban írtam egy szemináriumi dolgozatot Abe Kбbб  A homok asz-
szonya c. kis гegényéról. Kбbб  a köztudatban tudományos-fan-
tasztikus regények írójaként ismert , már aki ismeri . Engem pedig 
meglepett benne a taoista elméleti megalapozás : a homok míto-
sza. Nem szokta meg a közép -kelet-európai ember a mitikus 
dolgokat . A japánok átitatják a filozófiájukat , haiku verseiket, nó 



drámáikat , hétköznapi életüket valamilyen egyszer ű , áttetsz6, 
észrevehetetlen mitológi đval ; de hogy ekkora mítosza lehet akár 
egy porszemnek is, ez valóban csodálatos . Kurosawa egyik film-
jében , az Onibabában jelentkezik még hasonló fenomén: a 
mocsđ r . Megkapott ez a regény , és miközben róla írtam, a mí-
toszt is valahogy fejtegetni kezdtem . A Sympos!onban még csak 
kültag voltam , olyan valaki , aki felkínálja a munkáit , és megint 
betévedtem egy szerkesztőségi eszmecserére. A beszélgetés 
vendéglőben folytatódott, és ott m đr elő  mertem rukkolni ezzel a 
szöveggel — volt vagy 40 -50 oldatas tanulmány —, megmutattam 
az akkori főszerkesztőnek, Danyi Magdinak, aki átlapozta, és meg-
akadt a szeme a mítoszon. Azt kérdezte, miért nem foglalkozom 
én a latin-amerikai „mágikus" prózával? Ha volt valami tovább-
lökő , fo гmálб  ereje a Symposjon-körnek számomra, akkor az az 
ilyen célirányos kérdésekben-kijel еntésekben realizálódott: a ré 
gebben felfedezett értékeket meger ősítette, és újak kutatására 
inspirált . Kikerekedett azut đП  a beszélgetés hatására több tanul-
mány , könyvismertető , elemzés a latin -amerikai prózáról. A má-
sik nagy, mitikus téma pedig Szentkuthy M!kl бs opusa. Meg sem 
tudnám mondani, mikor, kitő l került elébem az elsó Szentkuthy 
kötet, de az bizonyos, hogy ez is a Sympo adománya. Valaki is-
merte . Annyit tudok , hogy Danyi a párizsi Magyar M űhely Szent-
kuthy-számát összegezte négy-öt flekkben. Nekem megtetszett, 
és mikor a diplomamunka -témđkat kellett benyújtani , én nagy 
bátran Sz. M. Breviáriumát választottam. A Breviáriumot ugyan 
akkor még csak töredékesen ismertem, de már sejtettem, hogy 
kemény fđba vđgtam a fejszémet . Azt sem tudtam pontosan, mi 
mindent jelentetett meg ez az általam nagyra becsült ember. Bori 
tanár úr volt, aki egy félmondatban odavetette: vegye be a Prae-t 
is! Szбrahajlб  vagyok, könnyen meg lehet gy őzni, gondoltam: be-
veszem, kötelességem. Hát bizony, elvitte két évemet, míg đt-
olvastam tüzetesen , kicéduláztam , ezt meg a Breviáriumot; és 
aztán jött az „apraja". 79 óta olvasom Szentkuthyt, és ma, 84 
második felében még nem olvastam ki Szentkuthyt: csak re-
ménykedhetem benne. Amit pedig nekem sikerült kibogozni róla, 
és megjelent az Új Symposionban, a Hídban, a Szentkuthy-
tanulmđnyban, azok csak az elsó megfogalmazás fázisából való 
munkák. A monog гбfiđm egy éve elkészült, kiadásra vár, de je-
lenlegi formájában inkább ismeretterjesztő  bedekker, kiállás 
a 76-77 éves Mester és 50 éves alkotói jubileuma mellett (1934-
ben jelent meg a Prae elsó kiadása), mint szentkuthyi mélysé-
gekbe merülő  elemzés. A megjelentetett könyvek kb. 15 ezer ol-
dalt tesznek ki, publík đlatlan Naplója 150 ezer oldal volt ezel бtt 
két évvel — ez azóta már, remélem, újabb 20-30 ezerrel növeke-
dett, és a budapesti Pet бfi Irodalmi Múzeum számára szalagra 
mondott monológjai biztosan kitesznek még néhány ezer oldalt 
olyan gigantikus életm ű  ez , hogy nem mondhatja róla az égvi-
lágon senki, talán még maga az alkotója sem, hogy tökéletesen 
ismeri! (...) 

Ill. FEJ NÉLKÜL 

Valamikor, úgy négy évvel ezel бtt, egy Zomborban megrendezett 
országos klubközi fotoki đ llítás zsü г ijébe keveredtem: teljesen 
véletlenül, s ez volt az egyetlenegy nyilvános „hazai" szereplé-
sem is. A bíráló bizottság Lennert Géza fotom űvész, a helyi klub 
elnöke : egy nyugdíjas bácsika , és jómagam . Mikor nagynehezen 
elkészült a „szűkebb " válogatás , és már csak egy-két terem pad-
lóját borították képek, szemünkbe ötlött egy furcsa fölvétel, már 
nem emlékszem, ki készítette. Egy fölvétel, melyen néhány alak 
ül, guggol, kicsit torzított, halszemoptikás pózban, a középpont-
ban vicsorgó kutya, pórázon, mögötte pedig egy fej nélküli torzó, 
Igen, ez volt a címe: „Fej nélkül ", aki furcsa , groteszk tartást ka-
pott a lendület miatt, úgy t űnt, mintha a kutya a pórázzal elrántot-
ta volna , kicsavarodott a törzse , leszakadt a feje. Meghökkentem, 
úgy éreztem , ez a fotográfia valami szörnyü igazságot leplez le, 
ami mindannyiunkat érint. Erisen k! đlltam mellette , Géza bará-
tom is hasonló véleményen volt, míg az elnök, a jelenleve funk-
cionáriusok kétkedve néztek, ellenezve a választást, hogy ez egy 
deformált, félresikerült kép, nincs helye még a kiállítási anyagban 

fiatal alkotók díjával. A lapok, a folyóiratok kriti-
karovatai igazolnak bennünket: díjazottunk 
igénye, hogy kritikus szóval, értékmér ő  szán-
dékkál kísérője legyen könyveinknek. S ez na-
gyobb súllyal esett a latba, mint egy zsákutcá-
nak látszó verseskötet vagy egy sajátos hangot 
próbálgató gyermekverskötet —még ha azt ígé-
retes m ű fordítói tevékenység is er ősen támo-
gatta. Úgy éreztük, hogy a díjazott és a nálánál 
fiatalabbak biztatására célszer ű  lesz Fekete J. 
József jelenléttörekvésének nyomatékosítása. 
Mert előtte évekre visszamen ő leg nem jelentke-
zett rendszeresen publikáló fiatal kritikus, s így 
a díjnak ezúttal, vagy ezúttal is, irodalompoliti-
kai jelentősége válik hangsúlyossá. A kritika —
hallottuk a minap egy tévéinterjúban — vissza-
vonult. Kritikaírásunkban szélcsend van. S 
ezért elsó sorban nem is a kritika felel ős, lévén 
másodlagos m ű faj, ami természetesen nem 
zárja ki stimulatív feladatát, funkcióját, de azt 
sem, hogy esetében az irodalom és az irodalom 
körülményeinek állapota destimulatív hatású le-
het. Ha tehát valaki kritikaírásunk apálya idején 
a megjelenő  m űvek rendszeres bírálójaként 
akar, igyekszik jelen lenni kultúránkban, az ön-
magában is jelentós vállalkozás, tiszteletet ér-
demlő  szándék. Fekete esetében a szándék 
mellé eredmény is tartozik. 

Fekete J. József nemcsak jelen van né-
hány éve kritikai életünkben, hanem birálatai 
egy „alakuló kritikusi értékrendszerre utalnak". 
Azaz: nyilvánvaló az a törekvése, hogy szavá-
nak, véleményének, kritikáinak súlya, hitele le-
gyen. Értékrendszere még nem kialakult, de 
írásaiból arra lehet következtetni, hogy rendel-
kezik olyan veleszületett és megtanult adottsá 
gokkal, amelyek nélkülözhetetlenek, hogy meg-
bízható, jó kritikus váljék bel ő le. Ezt akkor is 
nyugodtan állíthatom, ha megítélésem szerint 
itt-ott még tévesen mutat is az irányt ű je: mikor 
nagyobb lelkesedéssel fogadja Leo fintorait, 
mint ahogyan ezek a bukfencversikék megérde 
melnék; amikor túlságosan is rácsodálkozik a 
regénysze гvezőból főszereplővé váló konstruk-
cióra, nem véve észre ennek öncélúságát; vagy 
amikor elvakítja a kritikustárs sziporkázó felszí-
nessége. De Fekete J. József kritikusi szava 
irásainak nagyobb részében er őteljes, meglá-
tásai jók, értékítéletei pontosak. Ha van író, aki-
nek m űveit értón olvassa és interpretálja, akkor 
az mindenekelőtt Brasnуб  István és Szentkuthy 
Miklós. 

Díjazottunk nem tartozik a nagyhangú kriti-
kusok közé, ellenkező leg: igyekszik higgadt, ki-
mért maradni, s ez írásainak el őnyére, de hát-
rányára is válik. El őnyére, mert alapja lehet az 
annyira szükséges, nélkülözhetetlen s megva-
lósíthatatlan kritikusi objektivitásnak; hátrányá-
ra pedig, mert akkor is leáll magyarázkodni, 
amikor erre semmi szükség, a tárgyalt könyv 
nem érdemli meg. Olykor ő  is beleesik abba az 
ifjú kritikusokra oly jellemz ő  hibába, hogy 
összehasonlításkor elvéti a mércét: a Bácskai 
emberöltő  c. kötet kapcsán Marques nevét em-
líti, szem el ő l tévesztve az egymástól csillagév-
nyi távolságra álló alkotói kategóriákat. 

Közhelyszer ű , de igaz, hogy a kritikus ak-
kor vall igazán önmagáról, ha kritikakötetet bí-
rál. Fekete J. József egyik ilyen írásában buk-
kantam erre az alkotótársat dicsér ő  mondatra: 
„Nem tudálékoskodik, hanem gondolkodik a m ű  
felett..." S az idézetben a gondolkodik szó alá 
van húzva. Ugyanennek az írásnak a végén 

mondja: ,,... a kritikus maradjon föld/m űközel-
ben." Alapelvnek, kiindulópontnak aligha lehet 
ennél többet kívánni egy kritikustól. Ebben ben-
ne van az irodalom szeretete, tisztelete, megér-
tésének szándéka, nemkülönben a kritikus igé-
nye is az irodalom elemz ő  megközelítésére. 

Igéretes útravaló. 
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Az interjú nehézségei: a kritikus 
műhözkötöttsége mint 
kiindulópont 

sem, nemhogy díjat, sót legmagasabbat kapjon . Felesleges lett 
volna arról beszélni, hogy a rút, a „rossz" esztétikai értéke 
mennyi, azt a képet látni kellett, leírni, érezni kevés. A történet 
happy end-je, hogy végül mégis az „amputált-fej űek" világát áb-
rázoló fotó nyerte meg az elsó díjat — és ezt életem egyik sikeres, 
harcos tevékenységének tartom. (...) 

IV. IDEJE LENNE FELHÚZNI A HÉTMÉRFÖLDES 
CSIZMÁT, ÉS... 

Aгrб l beszélek, az Új Symposjont hogyan képzelném el, a mosta-
ni szerkesztбség koncepciója alapján. Magánvélemény, mint 
ahogyan mindez magánbeszélgetés: verset nem tennék bele. 
Nem azért, mert gyű lölöm a költészetet, hanem mert igazán 
jó vers csak igen ritkán születik ezen a „disznószagú lapályon", 
és ha magasabbra állítanánk a mércét , az elбsegítené a termé-
szetes kiválasztódást. Azután azokat a bizonyos kispróza kísér-
leteket, amelyek az utóbbi id őben elharapództak a lapban, kate-
gorikusan kitiltanám. Nem lenne ez a becsei középiskolás vetél-
kedő  győzteseinek a publikációs fóruma: nekik és a pályakezd ők-
nek ott a Képes Ifi, meg a többi lokális lap. Egy nagyon er бs kriti-
kai blokkra lenne szükség, ami mellé szervesen illeszkedne egy 
elméleti rész, amely közvetíthetne az aktuális törekvések és az 
olvasó között. Tehát ne legyen a 20-30 évvel ezel бtti eredmé-
nyek átmesélése; akit ez érdekelt, az már régen tudja, akit eddig 
nem érdekelt, az már ne is tudja! Ne a múltban vájkáljunk örökké, 
próbáljunk előre lépni, hiszen mi századokon keresztül „meg-
késettségben leledzettünk". Már végső  ideje lenne felhúzni a hét-
mé гföldes csizmát, és kilépni a nagyvilágba. A világba-lépés 
invokálja a fordítások kérdését. Elsó számotokban rengeteg van 
belбle, felmerül az a kétely, hogy ez a vajdasági folyóirat nem 
lesz-e egyszerűen fordító, közvetítб  szolgálat a Kelet és Nyugat 
között — amire, azt hiszem, se szükség, se er ő  nincs. Meg kellene 
valahogy szervezni, hogy a nyitottság kétirányú legyen: a nyely-
területünkrб l összegyűjteni azokat az avantgarde alkotókat, ko-
moly elméleti szakembereket, akik eddig is jelentkeztek a Sym-
pбnak, Hídnak, és ezzel arányosan kellene felépíteni a fordítás-
blokkot, ami a nyitottságunkat Nyugat felé is megteremtené. A vi-
zuális anyagát a lapnak mindenki, most majdnem azt mondtam, 
hogy mindenki megérti, no, nem érti, de megvan a lehet ősége, 
hogy felfogja, ez nagyon jó — míg más, szellemi törekvések csak 
fordítás útján juthatnak el hozzánk. Problematikusak ezek a ta-
nulmányok, elemzések is, mert általában konkrét, és számunk-
ra ismeretlen m űvekhez f zбdnek, rajtuk keresztül magyaráznak 
egy-egy világirodalmi, m űvészeti, tudományos jelenséget, rend-
szert, módszert — hiába fordítja le az ember бket bárhogyan, 
ha kiindulási alapjuk hozzáférhetetlen. Ez handabandázásnak 
tűnhet, egy quipu-írással írt regénynek, amit senki sem tud elol-
vasni, mert senki sem tud — képletesen —csomót kötni. Ha arra 
kerülne a sor, hogy valaha is folyóiratot szerkesszek — álmom-
ban is akár —, nem politizálnék, még álmomban sem. Nem úgy, 
ahogy az egykori Centripetális farok-ban csinálták a vérmes vjtá-
zбk, mert nem is „illik" a lap profiljához a direkt, durva politi-
zálás, meg aztán az a politikai élet is olyan, hogy nagyon köny-
nyen elcsúszik a.z óvatlan ember. bszinte szeretne lenni, és mar-
haságot mond. De nem ezért felesleges, hanem mert maguk az 
ideológiai szövegek, amiket lehoz a lap — le kell, hogy hozzon —
kjállnak saját magukért: az eszmék korrekt rendszerével, a fogal-
mazás tisztaságával: ha egy szöveg nívós, az már magában is 
pártos , esztétikailag angazsált . A külsбségektб l , divatos sallan-
goktól mjndenféleképpen meg kell szabadulni, legyenek azok 
bármilyen eredetűek; és egyezem a koncepcióval, hogy nyitni, 
tárt kapukkal várni az embereket, kapcsolatokat teremteni. Azt 
hiszem, eredetileg is ilyen elképzelésekkel indult a Symposjon, 
főleg az avantgarde törekvéseket illetően. Valahogy úgy szólt 
a meghatározása, hogy a jugoszláviai magyar középiskolások, 
egyetemisták, értelmjség lapja — a Symposjo П  ettб l már nagyon 
régen elszakadt : az értelmjséget ma, a médiumrobbanások ide-
jén, már nem lehet kötni egy nyelvhez, egy területhez, egy 
kultúrához . Igen. Legyen vége a szalagnak. 

Zombor, 1984. július 16-17. 

FEKETE J. JÓZSEF 

ADALÉKOK EGY 	 
MAGÁNBESZÉL-
GETÉSHEZ 

Az interjú eleve halálra ítélt m ű faj; két pólus között 
kellene ugyanis vill бdzaniuk azoknak az intellektuális 
szikráknak, amelyek fényt vethetnének a témára vagy 
a személyiségre, az interjú alanyára. Az, hogy mindkét 
pólus azonos szinten ismerje a beszélgetés t đ rgyát, 
nem jб , mert a kérdező  könnyen fölébe kerekedhet a 
kérdezettnek. Ha kevésbé tájékozott, az alanyból nem 
tudja kiprovokálni azokat a válaszokat, amelyekre iga-
zán szüksége lenne az olvasónak. Ha pedig netán ro-
kon lelkek, a szövegben nem különülnek el a két em-
ber gondolatai. 

Velem interjút készíteni csakugyan nehéz dolog 
lenne. Természetem szerint inkább zá гkбzott vagyok, 
már ami a szóbeli megnyilatkozást illeti. Szívesebben 
értekezem írđsban, de ezt természetesen nem a szé-
pírбk adóttságával teszem. Mondanivalómnak mindig 
van egy közbeiktatott „reléje" vagy zsilipje, ami meg-
szúrj a gondolatokat, és magától értet ődően korlátozza 
is azok áradását: ez a m űalkotás. A kritikus mindig 
múközelben mozog, könyveken nevelkedik, könyvek-
kel él, és azokon keresztül vall magáról. A kritikus léte-
leme a kritika, nem pedig a tanulmány vagy éppen az 
interjú. A közelmúltban egy újságíró arra kért, hogy 
sebtében foglaljam össze a jugoszláviai magyar kritika 
helyzetét. Azt hiszem, egy ilyen kérdés elnyeli a kérde-
zettet. Nem lehet öt sorba tömöríteni azokat a dolgo-
kat, amelyekrő l egész könyvnyi mondanivalója van az 
embernek. De ha mégis megkísérel válaszolni effajta 
kérdésekre, akkor csak lejáratja magát. Szívesebben 
veszem, ha azt kérdezik tő lem, hogy elégedett va-
gyok-e az írógépemmel, vagy hogy miért nem hordok 
szemüveget. Az olvasó ezt nem tudja. Irásaimat azon-
ban, ha kíváncsi rá, elolvashatja. Az vagyok, aminek 
ezekbő l a szövegekbő l látszom. Miért ismételném hát 
akkor magam? 

Nemzedékem .. . 

Olyan korosztályban nőttem fel, amelynek elsó 
irodalmi tankönyveit Bori Imre és Szeli István írta. 
Számomra m đr tananyag volt Fehér Ferenc és Né 
meth István munkássága. Végz ős elemista koromban 
a Symposion elsó nemzedéke b űvölt. Akkor még nem 
értettem, nem is érthettem éket, ellenben magukkal 
tudtak ragadni és azt hiszem, ilyen az igazi irodalom. 
Mint amikor idegen nyelven írt verset hallgatunk. Nem 
értjük, de érezzük. 

Tehát nemzedékem — mondom ezt valójában 
csak a korosztđ lyra értve — nem vo lt  abban a helyzet-
ben, hogy az apáikat megtagadó fiúk vakbuzgóságá-
val mondhatta volna, hogy jugoszláviai magyar iroda-
lom sohasem létezett. Vagy Szenteleky szavaival: „A 
Vajdaságnak sohasem volt poétája, sohasem volt sa-
játos irodalma." Ez lenne csak igazán abszurdum —
győkértelenséget vallani, közben azért emberi nyelven 
alkotni, ami mégiscsak a gубkerekbбl sarjad . Es legyen 
bármilyen az irodalom, az mindig ezt a nyelvet viszi to-
vább. Visszatérvén a nemzedék kérdésére (oly diva-
tos ez a téma, ha a Sym рбгб l esik szó), azt kell monda-
nom, hogy számomra ismeretlen a nemzedéki köt ő-
dés érzése. Amikor még a Sympеhoz tartoztam, in-
kább szétszórtak voltunk, mint közös célokat, közös 
elveket vallók. Igazi közösség a folyóirat úgynevezett 
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elsó nemzedékére volt jellemzб  — amit egyesek cáfol-
nak, mások viszont határozottan állítanak —, mert 
legalább a gárda tagjainak múveftsége, tájékozódása 
vitt hasonló vagy egyforma. A reneszánsz ember ér-

deklődésével fordultak a modem m űvészetek minden 
irányzata felé, nyitottak voltak, a nagyvilág történéseit 

asszimilálták. A mi ѕіeгkesztбségünk már inkább par-

ciális tehetségú emberekből tevődött össze. A körbő l 

terméѕzetesen kitűnt egy-két ember, akik kés бbbi 

munkájukkal is bizonyítottak, d i.  oly módon, hogy 

mindegyik csak a maga területén tett e гбfeѕzítéseket. 

Miféle nemzedék létezhetett volna itt? Emberek vol-
tunk, alkotók, akik inkább hajlottak az outsider-maga-
tartás, mint egy homogén szerkeszt őségbe tömöњ lés 

irányába. 

A Symposion hiánya 

Annak meghatározása, hogy ez milyen k đvetkez-

ményekkel járt a folyóiratot illet őleg, talán inkább a 

ѕzociolбgiára tartozik . Legalábbis érdekes tanulmányt 
lehetne imi róla. 

Más kérdés, hogy a lap hosszú ideig nem jelent 
meg. Hiánya bizonyára huzamos ideig é гezhetб  lesz. 

Nemcsak azért, mert az olvasó nem vehette kézbe, 
hanem azét is, mert a fiatal alkotók elveszítették a 

publikálás egyik Iehetбségét, pontosabban egyetlen 

ilyen lehetőségüket. Folyóirataink, irodalmi mellékle-
teink nem kisédeteznek olyan emberekkel, akik még 
nem bizonyítottak valamit. Nem is kellett, a Sympó 
ezt acélt szolgálta. Itt nevelkedtek szellemi életünk 
írástudói. A Hid és a Kilátó asszimilálja ma is azokat, 
akik egyfajta publtkáciбs biztonságra vágynak. Nincs 
olyan alkotó, aki szándékosan az asztálfiбkjának írna. 
Aki mégis igy tesz, az bizonytalan saját képességei-
ben, ámítja đnmagát, kibúvót keres lelkiismerete szá-
mára... A Létünk sajátos jelleg ű  lap, amelybe igazán 
nem írhat mindenki, míg az Üzenet, az alkotók névso-
rának szemügyre vétele után, azonnal kimutatja kon-
zervatív zárkózottságát. Fel se lehet mámi, hány fiatal 
tehetség maradt így közlési Iehetáség nélkül a pau-
zálб  Sympб  miatt. Még csak irodalmi dilettánsok se le-
hettek.., pedig rájuk is szükség van a mi kultúrmili-

őnkben, ahol egyre kevesebben ismerik pontosan 
anyanyelvüket. A Sympбnak ezután se lehet egyedüli 
feladata ablakot nyitni a világra, hanem ajtót kell nyit-
nia befelé is. 

Perifériára-szorultság és 
műközpontúság 

Üt-hat évvel ezelбtt engem is a közlés igénye ve-
zetett a megszólaláshoz . Ez talán annak a közhelynek 
a bizonyítása lehetne, hogy minden kritikusban egy el-
vetélt költб  lakozik, pedig csupán arról van szó, hogy a 
kritikát nem tekintem sem az irodalom, sem a politika 
eszkđzének , sem egzakt tudománynak , hanem alko-
tásnak. A mű ről valб  beszédnek, ami önállósága és 
kötöttsége révén magával hozza a tudományosságra 
törekvés szándékát, irodalmunk fejl ődésének elősegí-
tését. Igy nem is tartom magam kifejezetten kritikus-
nak, hanem lelkiismeretes olvasónak, aki ír. 

Mindebbбl az is kideríthető , hogy nálam a kritika-
írásban , óriási szerepe van a szubjektivitásnak, még 
ha csak a megformálásban is, az objektív tények 
objektív értékelése mellett — ami megint csak elérhe-
tetlen cél. Szubjektivltđs nélkül a kritika elveszti cél-
ját, nem mérhetб  dolgok számára akar mércét állítani; 
vagy éppen nagyon is mérhetб  dolgokat Ieltđroz, ami 
az irodalom esetében (bocsássanak meg az elszánt 
strukturalisták) a világ legfeleslegesebb és legunalma-
sabb dolga . Mivel a kritika az ítéletalkotás m űfaja, 
sohasem lehet csalhatatlan. De igyekszik objektív len-
ni. 

Ennek egyik lépcsбfoka az a perifériára szorult-
ság, amiben magam is leledzem. Nem tartozom sem-
miféle irodalmi körhöz, iskolához, folyóirathoz vagy 
klikkhez, és fizikailag is távol vagyok az irodalmi tör-
ténésektбl. Nem fertбznek irodalmi pletykák, szemé-
lyesen szinte egyik írót sem ismerem, akinek a mú-
vérбl írok. Sót véleményt se cserélek senkivel irodalmi 
КбГdésekrбl. Ez utóbbi nagyon hiányzik, mert a zár-
kбzottság és a szellemi magány egy pillanat alatt át-
csaphat begyöpesedésbe. Szükségem van ellenvéle-
ményre, hogy gondolataimat továbbvigyem. Itt és 
most erre nincs lehetбségem. Csak a művekkel tudok 
kommunikálni. Csak a m űvekkel. 
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PROLIFICAZIONE DI PERSONS* 
VERMEHRUNG VON PERSONEN 
MULTIPLICATION OF PERSONS 
Érted te ezt, pajtikám? Látod, ez a legnagyobb baj, senki se ért 
meg bennünket , legalábbis úgy tesznek, mintha nem értene/né-
nek. Elsđ  egocentrikus regényem megjelenése után jöttem csak 
rá, hogy ma már/még semmi keresnivalója sincs az „irodalom-
ban" egy Jorge Asturias Gardának. Kedves barátommal, A. B.-
vel azonban csak azért is terveztünk egy közös vizuális regényt —
mértéktelen hazudozás lett volna —, aminek az általam elképzelt 
szövegét ő  jegyezte volna le az amerikai indiánok (most ameri-
kaiak vagy indiánok ? — sohasem értettem ezeket a nyelvi marha-
ságokat!) quipu-írásával. Regény lett volna ez, igazi csomópon-
tokkal . Makramé-próza . Pulóverirodalom. 

Ez az , ami a regényben oly végtelenül izgat , ez a mérhetetlen in-
tellektua lizáltság , a prózapoétikai háló, az örökős nyugtalanság, 
amikor minden betűгđ l, betúhelyrđl pontosan tudnom kell, mi a 
szerepe . A szónak , betűnek nagyobb a szerepe a regényben, mint 
a lírában, pedig mily nagy a mennyiségi különbség a kettđ  között! 

Már csak ezért is jó ötletnek t űnik — s folyton be-beugrik (ki-be 
ugrál) — az A. B .-vel tervezett quipu -regény . Ideális együttmű-
ködésre számítottam , hiszen jómagam egy szerénytelenségében 
semmit sem csináló stróman lettem volna . A quipu-regénynek 
ugyanis nincs szüzséje , se fabulája , se hđsei , nem kell az alakok 
ábrázolásának problémáival foglalkoznom, hogy a különböz đ  
tragédiai és komédiai , sđt szerelmi szövevények bogozásáról ne is 
beszéljünk , hiszen ki tud ma quiput olvasni ? Ennek a regénynek 
nem lett volna semmÜe , ami minden regényt jellemez , teste lett 
volna csak , szövege , hasas , copfos halandzsaszövege . Bizonyára 
A. B. is belevitt volna valami újdonságot, noha err đl nem sokat 
tudhat még a mindentudó regényf гб  sem, mert képzeletbeli kéz-
és gyorsírónk, fiktív Minden Csomók Tudója, nem szívesen be-
szélt teтveirđl, azonban örömmel szerzett meglepetést társaságá-
nak. Mindenki már fejbál tudja blőd, banális akciójának esetét, 
amikor névtelen és nagyon is neves leveleket írt önmagának, majd 
különféle szeánszokon zokogva-hahotázva olvasta föl azokat 
szájtátó és végtelenül ostoba közönségének: fetrengett, rimán-
kodott, levakarta a csillagokat is az égr ől, csakhogy bizonyítsa 
ártatlanságát, feddhetetlen el đ- és utóéletét — amiben különben 
senki se kételkedett. Ezzel a mikulásjátékkal, az örökös áldo-
zással és mennybemenetellel ellentétben alig volt/lehetett száztíz 
ártatlan — ezek valóban azok voltak — és t đrbe/könyvbecsalt 
szemtanúja/résztvev ője másik grandiózus vállalkozásának, a Me-
tafizikai Vendégkönyvnek. Persze hogy ideglosszázom ennek mene-
tét is (Reminiszcenciák! Reminiszcenciák!): a Látogatót megkérte, 
válasszon magának olyan helyet a lakásban, ahol ízlésének és ké-
nyelmének megfelelđen elhelyezkedhet. Ezután filléres polaroid 
gépével lefényképezte — a Látogató helyett! — a kiválasztott 
helyet, és a fényképet beragasztotta a Vendégkönyvbe. Ezután 
egy párizsi Napóleon-kard utánzatú (volt-e neki egyáltalán?) pa-
pírvágó kést adott a kezébe, s felszólította, hogy vágja fel a HÍD 
legújabb számának lapjait. A számára idegen munka elvégezteté-
se után arra kérte áldozatát, hogy a könyvespolcról emeljen le egy 
kötetet anélkül, hogy a címét megnézné, a kés hegyével üsse fel 
valahol, majd a fotója alá, a vendégkönyvbe, (bocsánat a Ven-
dégkönyvbe), másolja át azt a mondatot, amelyre a kés helye mu-
tat. Az utolsó adat pedig egy újabb idézet lett, amit már A. B. 
választott ki ugyanezzel a módszerrel. Az így megalkotott „jel-
lemrajz" volt hivatott a Látogató metafizikai alkatát foglyul ejte-
ni. A személyiség felszabadításának érdekében a Vendégkönyv 
dokumentációs lapjait a katalogizálás után azonnal elégette. * * 
Hát érted te ezt, pajtikám?... 

Fekete J. József 

* Nem kimondottan kritikai vagy tanulmány jelleg ű  írással eddig csak 
egyetlen alkalommal jelenkeztem, az Új Symposion jubiláris, 200. 	•. ~;• 
számában. Ez az elbeszéléstö гedék az akkor közölt Hódolat a mesternek •. ~.•. 
folytatásának tekinthet ő . Újabb folytatás nem várható. 	 .• .• .• .' 
** Copyright Ingeborg Lüscher 	 ~~'~ 
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A tantrízmusról 

A KÖZELMÚLTBAN jelent 
meg az újvidéki POLJA júniusi—jú 
liusi száma. Egyik központi témája 
a tantrizmus, az indiai kultúra do 
mináns irányzata a IV-tő l a XIV. 
századig terjedő  ezer éves idő  
szakban. Virágkorát a X. század 
körül érte el, s európai fogalmakkal 
élve a reneszánsz korának lehet a 
megfelelője, hiszen hatása oly sok-
rétű  és átfogó, hogy kiterjed az 
irodalomtól és képzőművészettő l 
kezdve a kor filozófiafaig és val-
lásáig is. A tantrizmus sajátos jel-
lemzője, hogy eszméí és a velük 
átitatott alkotások egyaránt kielé-
gítették a széles néprétegeket és a 
szellemi kiváltságok kifinomult igé-
nyeit is. Dušan Pajin tanulmá-
nya a tantrizmus szerepét taglalja  

az indiai hagyományban, Mirko 
Gaspari pedig a kor fogalomköré-
vel ismerteti meg az olvasót. A 
POLJA részletet közöl a két tanul-
mányból, amelynek egyébként a 
belgrádi Prosveta kiadásában ha-
marosan megjelen ő  A tantrizmus 
és a jóga cím ű  gyűjteményes kö-
tetben látnak majd napvilágot. A 
készülő  kötetbő l közli még a fo-
lyóirat Philip Rawson angol szer-
ző  (A tántra művészete) című  
könyvének egy részletét is. 

Az új táj kihívása címen hat 
kortárs kanadai költő  muкбssбgá-
ba kapunk betekintést. Milton 
Acorn, ,Margaret Atwood, Geor-
ge Bowering, Leonard Cohen, 
John Newlove és Michael On-
daatje költészetének rokonvonósai 
nemcsak a korosztály hasonló lel-
kületének megnyilvánulásai, ha-
nem az őket foglalkoztató kér-
dések hasonlóságából is erednek. 
Hazájuk, Kanada, számukra isme-
retlen új terület, amely óriási 
kiterjedésével a prérik magányá-
nak veszélyét hordja magában, s 
ahova be kell költöznie nemcsak 
az emberi testnek, hanem a tudat-
nak is. 

Az új szovjet irodalom szín-
teréről Andrej Vozneszenszkij 
költészetével és a Nagy Október 
utáni avantgard színház aspek-
tusaival ismerkedhet meg az ol- 
vasó. 

Vojin Matić  tanulmányában a 
művészetek megjelenését kutatja, 
Denis Poniž pedig a költészet 
és az esztétikai információ kapcso-
latát taglalja. 

„ Ha Marxról gondolkodunk, 
nem szabad megfeledkeznünk ar-
ról a tényrő l, hogy Marx is köl-
tőként kezdte, s így tehát pontosan 
tudta, mi a költészet. Akárcsak 
Platón, ő  is lemondott a költészet-
rő l, későbbi munkája során azon-
ban sohasem feledkezett meg ró-
la. S ha művészként nem is ,hó-
dította' meg a költészetet, de köz-
gazdászként ezt mindenképpen 
megkísérelte a másik oldalról: köz-
gazdasági munkáit azért ína, hogy 
bebizonyítsa, az ember alkotó-
készsége számára sem a munká-
ban, sem ezen a világon nincs 
elegendő  tér" —írja A művészeti 
termelés mint valódi dominancia 
nélküli művészet című  tanulmá-
nyában Janez Vrečko . Milorad 
Belanč ić  a Sartre-i gondolkodás 
kapcsán a dialektikus éssze гüség 
lehetőségeit fejtegeti Dialektika a 
dogma és a szabadság között 
című  munkájában, Nebojša Vaso-
vié pedig Randall Jarell A kritika 
kora cím ű  írása kapcsán elmélke-
dik az irodalomkritika mai álla-
potáról. 

A POLJA e számában meg-
található még Csányi Erzsébet, 
Bosnyák István és Mladen Šuka-
lo írása, számos vers, beszélge-
tés Milivoj Nikolajević  festővel-
grafikussal! 

A POLJA két társadalmi vo-
natkozású írást is közöl. Vladimir 
$tambuk az önigazgatás és a mű-
szaki fejlődés kölcsönhatásait bon-
colgatja, két belgrádi egyetemi 
hallgató, Vesna Blagojević  és Ra-
de Erceg pedig a belgrádi falak 
graffitóit, s a mögöttük rejl ő  üzene-
tet elemzi. 

Az Új Symposion testvérlap-
jának kettős száma 100 dinárba 
kerül. 
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Semmi esélyed 
sincs... 

„SEMMI ESÉLYED sincs, 
hát használd ki" — ezt a címet 
adták folyóiratuk közelmúltban 
megjelent és Lazar Trifunovi ćnak 
ajánlott számának a belgrádi 
Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának m űvészettörténet szakos 
hallgatói. A Wolfgang Max Faust 
tanulmányából kölcsönzött idézet 
azonban nemcsak a nyolcvanas 
évek nyugatnémet művészeti tö-
rekvéseit jellemzi, hanem vonat-
koztatható a színrelépő  legifjabb 
művésznemzedék egészének élet-
érzésére is, akik alkotásaikkal rea-
gálva az őket körülvevő  társadalmi 
és kultúrközeg jelenségeire, igye-
keznek felfedni annak rejtett vagy 
visszafogott ellenérző  mechaniz-
musait. 

A 3+4(f) e számában terjedel 
mesen foglalkozik a ljubljanai 
szubkulturális színtér jelensé-
geivel. Hézagpótló vállalkózásról 
van szó, hiszen az országban több 
Olyan sajátos m űvészeti-művelб-
dési központ létezik, amelyek 
munkájáról — információcsere hiá-
nyában — csak részleges vagy  

semmilyen ismereteink sincsenek. 
Szlovén szerzők tollából ezúttal a 
ljubljanai ŠKUC (Egyetemi M űve-
lődési Központ) tevékenységével 
ismerkedhetünk meg. A ŠKUC fes-
tők, video- és zеneművészek alko-
tómunkáját karolja fel, és temati-
kus kiadványokat, kazettákat is 
megjelentet. A ŠKUC-cal együtt-
műКбdб  Forum keretében fejti ki 
tevékenységét a DISCO FV és a 
közvéleményt nemegyszer felkor-
bácsoló adásairól közismert Radio 
Študent is. A ŠKUC a fiatalok al-
ternatív kultúrájának fellegvára. A 
punk zene, a •video-alkotások, a 
graffiti-múvészet, a plakátok és 
fotók, a szubkulturális életvitel és 
szórakozásmód megnyilvánulásai, 
és egy másfajta, sajátos, „nem hi-
vatalos" de valóságos, létez ő  al-
ternatív kultúra hordozói. M. Grži-
nič  és B . Borč ič  írásaiból a szlo 
vén főváros szubkulturális képz ő-
művészeti jelenségeivel ismerked-
hetünk meg. Dušan Mandi ć  a vi-
deo-alkotásokat elemzi, Zemira 
Alajbegović  pedig az új zenei élet 
történéseivel foglalkozik. 

A Beszélgetések művészekkel 
rovatban négy interjút olvashatunk. 
A múltév végén tartották meg Belg-
rádban az Egyetemi Múvelбdési 
Központ képtárában a Belgrád—
Bécs kiállítást, amelyen két hazai 
és két osztrák fotó-, szobrász- illet-
ve képzőművész mutatkozott be. 
Ebbб l az alkalomból beszélgettek 
a folyóirat munkatársai a vendég 
szereplő  Christoph Steinbrenner-
rel és Rainer Dempffel, valamint 
a belgrádi De Stil Markovičtyal és 
Vlastimir Miklćtyel. 

Nikola Šuica Radbmir Re-
Ijićtyel készített interjút Homo 
Arcanus 1984. címmel, a belg-
rádi Sebastian galériában megtar-
tott kiállítása kapcsán. 

Az a mód, ahogyan egy kép-
zömúvész tanár belép a még ki 
nem alakult festő  világába, több-
nyire sorsdöntő  hatást gyakorol a 
kezdő  müvész alkotói jövőjének 
alakulására. Az oktató autoritása 
könnyen rákényszerítheti a fiatal 
művészre saját hitvallását, szeren-
csés esetben viszont ápolja és ser-
kenti a vele született tehetséget, 
elősegíti annak termékeny kibon 
takozását. Művészetpedagógia és 
gyakorlat címen interjúban taglal-
ják a fenti kérdéseket a folyóirat 
munkatársai. Stojan Ćelić  festő-
művész és pedagógus munkássá-
gáról Sladana Stankovi ć, Mllfoa 
Lukič, Mileta Prodanovič, De Stll 
Maгkovič, Jarmifa Nešovič  és 
Zoran Belič  Weiss nyilatkozik. 

Fordításokból megismerked-
hetünk a nyolcvanas évek nyugat-
német művészeti törekvéseivel, az 
amerikai művészeti kritika egyes 
jelenségeivel és interjút olvasha-
tunk a múzeumok szerepéről. 

A 3+4(f) rendszertelenül jele-
nik meg, de mindenképpen dicsé-
retes, hogy egyetlen tanszék hall-
gatói ilyen magas színvonalú és 
grafikailag is jól kivitelezett folyó 
irat kiadását igénylik — és realizál-
ják. Az sem elhanyagolandó adat, 
hogy a nyomtatás költségeit Szer-
bia Köztársasági Tudományos Ér-
dekközössége valamint a Böl-
csészkar Tudományos-kutatási Bi 
zottsága vállalta. 
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A marxizmus kihívása 

EGYÉVES késéssel, a közel-
múltban jelent meg a GLEDIŠTA 
(a Szerb SZISZ Köztársasági Vá-
lasztmányának és a Belgrádi 
Egyetem SZISZ Választmányának 
elméleti és társadalomkritikai fo-
lyóirata) négyes (!) száma. Ez a je-
lentős hagyománnyal és hatással 
rendelkezö folyóirat, amely különö-
sen a hatvanas években járult hoz-
zá szellemi horizontunk kiszélesí-
téséhez, a rendkívül nehéz Кбгül-
mények és állandó anyagi támoga-
tás hiánya ellenére ismét régi 16-
nyében csillant fel. A négyes szám 
A marxizmus kihívása gyüjtđ  cím-
mel kilenc külföldi szerzö szövege-
it hozza, akik a legkülönbözőbb fel-
fogások távlatából tárgyalják a 
marxista gondolkodás és a mo-
dern marxizmus problémakörének 
egész sorát. 

„Beszélhetünk-e szellemi ter-
melékenységrő l és politikai jelen-
tőségrő l egy több mint egy évszá-
zaddal ezelőtt keletkezett tanítás 
esetében? Marxistának nevezhe-
tő-e a gondolkodó, ha — egyedül 
a szándékokat tartva meg — meg-
változtatja Marx elmélkedéseinek 
témáit és módszerét? S vajon eb- 

ben az esetben elméleti vagy gya-
korlati jelentőségüek-e a szándé-
kok? Vajón nem puszta elmélet- e 
még a gyakorlati irányultságú el-
mélet is? A kérdező  történelmi he-
lye és perspektívája egyidej ű leg 
meghatározza-e kérdéseinek ér-
telmét és szerkezetét is? Kétség 
bevonhat-e a gyakorlat egy elmé-
letet, vagy ehhez elméleti cáfolat 
szükséges? A nyugati kultúra 
szellemi törekvéseit követi-e a 
marxi gondolkodás, vagy annak al-
ternatíváját jelzi, esetleg h ű tlen 
lett hozzá? Eurocentrikus-e ez a 
tan? Léteznek-e konkrét címzet-
tei? A dogmatikus jegyeket a mar-
xizmus már Marx által viseli-e ma-
gán, vagy pedig azok a késбbbi 
tolmácsolások eredményei? Ver-
senyképes-e a marxizmus más 
gondolkodásmódokhoz viszonyít-
va, vagy talán hézagosságáról len-
ne szó? Egyet jelent-e marxistának 
lenni keleten és nyugaton? Beszél-
hetünk-e a marxizmus esetében 
az egyéni sors és a bíráló elem-
zés kapcsolatáról?" 

Nemcsak procedu гб lis okok-
ból tartotta a szerkeszt őség a fenti 
kérdéseket nyitottaknak, hanem 
mert úgy tűnt, nincs is rájuk egy-
értelm ű  válasz. A marxizmus már 
több mint száznegyven éve két 
ségtelenül érezteti hatását, s maga 
a kifejezés is évszázados (való 
színű leg az anarchisták vezették 
be használatát). Ebben a nem is 
rövid idбszakban a marxizmus (és 
a belő le származtatott fogalmak) 
alatt meghatározott gondolkodás 
módot, cselekvést, tant, módszert, 
világképet, doktrínát, mozgalmat, 
forradalmat, személyiségeket, egye-
sületeket, kiadványokat stb. értet-
tek. 

A válogatás Marx halálának 
100. évfordulójára készült, azon-
ban nem azzal a szándékkal, hogy 
válaszoljon a fenti kérdésekre 
vagy keretbe szorítsa az olvasó 
lehetséges gondolkodási skáláját. 
A szerkesztőség a marxizmus ér-
telmezésének szisztematikus be-
mutatásátбl is eltekintett. Saját ál-
lítása szerint egyedül a marxi és 
marxista eszmék mai befogadási 
lehetőségének/lehetetlenségének 
kérdése vezérelte. 

A szóban forgó szövegek az 
utóbbi tíz év termékei, s elsősor-
ban egyes lényegbevágó módszer-
tani kérdések boncolgatására irá-
nyulnak. A válogatás sikeresen 
tükrözi a korszerű  marxizmus 
(marxizmusok) irányvonalait és el-
lentmondásait, amelyek a kortárs 
szellemi élet marxizmusértelmezé-
sében keletkeznek. A GLEDIŠTA 
e számának külön erényeként je- 
gyezhető  fel, hogy olyan szerzők 
szövegeit hozza, akik nincsenek 
jelen más kiadványainkban, vagy 
Pedig éppen az itt és most közölt 
írások által mutatkoznak be a ju-
goszláv nyilvánosság előtt (Corne-
lius Castoriadis, Vajda Mihály, 
Márkus György, Claude Lefort, 
Jan M. Broekman, Rainer Döbert 
és Klaus Eder). 

1984/1-2 

Korunk és  Lenin  

A KÜLALAK szempontjából 
eddig is legképlékenyebb folyóira-
taink közé tartozó PITANJA idei 
elsđ  számában formátumváltozás-
sal lepte meg olvasóit. A 100 olda-
las, 21x27,5 cm méretrő l áttért a 
192 oldalas, 17x24 cm-es méret-
re. Jobb minđségú a papír — s így 
a szöveg külalakja is —, ugyanak-
kor könyv jelleget, szigorúbb, me-
revebb formát öltött a lap. 

Lenin nem volt akadémiai teo-
retikus, akinek ideje lett volna arra, 
hogy téziseit elméleti összhangba 
hozza és magasabb absztrakciós 
szintre emelje , hanem aktív forra-
dalmár volt, aki nem kerülhette el, 
de nem is akarta elkerülni, a kor 
történelmi fordulópontja által dik-
tált kérdések gyakorlati megoldá-
sát. Innen ered tanainak pragma-
tizmusa. Téves lenne tehát azokat 
akadémiai magaslatokról elemezni 
és felfedezni vélt ellentmondásaik-
kal a valós történelmi pillanatok is-
merete nélkül foglalkozni. Ugyan-
csak hiba volna elméletét tévedhe-
tetlennek, érinthetetlennek kikiál-
tani. Az efféle eljárás tulajdon-
képpen egy adott társadalmi rend 
leplezésére szolgálna, s a lenini 
gondolkodást annak ideológiai 
igazolására használná fel. Lenin 
forradalmi m űvét folytatni annyit je-
lent, mint bírálóan újraértékelni 
azt. Lenin konkrét politikai harc út- 

ján építette tovább a marxista poli-
tikai elméletet és szociológiát. 

A PITANJA (a Horvát SZISZ 
Köztársasági Választmányának el-
méleti és társadalmi kérdésekkel 
foglalkozó folyóirata) idei elsó, 
dupla száma Vlagyimir Iljics Lenin 
halálának 60. évfordulója kapcsán 
gazdag szövegválogatást ad Ko-
runk és Lenin címmel hazai és 
külföldi marxista gondolkodók tol-
lából. jgy Tatjana Đurić  Lenin im-
perializmuselméletének a korsze 
rű  közgazdaságtanra kifejtett ha 
tását elemzi. Szerinte Lenin erede-
ti munkáinak újraolvasása a mai 
marxistáknak megkönnyíti, hogy 
fényt derítsenek a társadalmi fej 
lődés időszerű  problémáira és el-
lentmondásaira. Marcel Liebman 
francia szerzđ  Leninism under  Le-
nin  (Leninizmus Lenin idejében) 
című  múvéból a folyóirat a beve-
zetбt és a könyv második részének 
harmadik fejezetét közli Leniniz-
mus és forradalmi demokrácia 
címen. „Nem elég csak egy alap-
vető  demokratikus ihletettség гб l 
beszélni. Az a hatalmas láng, az 
a népi kezdeményezőkészségbe 
és a teljes felszabadulás iránti 
törekvésbe vetett hit az anarchiz-
mus gondolatát veti fel bennünk. 
És nem is újdonság az ilyenfajta 
reagálás. Amint láttuk, Lenint 
Oroszországba való visszatérése 
napján, amikor elđször tette közzé 
Áprilisi téziseit, azzal vádolták 
meg, hogy Bakunyin kedvéért le-
tért a marxi tanokról" —írja Lieb-
man. 

Ernest Mandel tanulmánya a 
lenini szervezet-elmélettel foglal-
kozik. „Lenin szervezet-elméleté-
nek azt rótták fel, hogy a túlzott 
centralizmussal megakadályozza 
a párton belüli demokrácia fejl б-
dését. Ez a bírálat azonban zava-
ros, mert amennyire a lenini szer-
vezési elvek a szervezetet azokra 
a tevékeny tagokra korlátozzák, 
akik testületi ellenő rzés alatt te-
vékenykednek, ugyanannyira ki is 
bбvítik — ahelyett hogy korlátoznák 
— a párton belüli demokrácia terét. 
A tagság apolitikus és passzív  16-
rege egyébként biztosítja a párt-
gépezet számára a szavazóbázist, 
amit bármikor mozgósítani lehet, s 
amelynek nem sok köze van az 
osztálytudathoz." 

Milan Mesić  a lenini terme-
lésszervezésrбl készített tanul-
mányt, Duško sobolovi ć  a mar-
xizmus és az állami beavatkozás 
kapcsolatáról, Zoran stamenić  
pedig az átmeneti idószak gazda-
ságának egyes kérdéseiről. A fo-
lyóirat közli még Alekszandar 
szolzsenyicin Lenin Zürichben 
című  m űvének részleteit. A mú Le-
nin és művének szabad, irodalmi 
értelmezése, voltaképpen a m ű -
vészeti képzelöerб  és az eredeti 
kordokumentumok ötvözete. A 
könyv 1971 és 1975 között íródott 
Moszkvában, illetve Zürichben. 

Az idén márciusban Zágráb-
ban kerekasztal beszélgetést szer-
veztek Vladimir Bakari ć  munkás-
ságáról. A PITANJA ezúttal Žarko 
Papić  és Boško 2ivkovi ć  beszá-
molóját közli az említett tanácsko-
zásról. Žarko Papić  Bakarićnak a 
társadalmi újratermelés folyama-
taival foglalkozó elméleti munkáit 
méltatja, Boško Živković  pedig a 
munkakörülmények és az elosztás 
társadalmasításáról ír. 
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Folyóiratunk 1984/3-4. számából 
sajnálatos módon kimaradt két képz őmű -
vészeti alkotás szerzójének neve: 

A 9. oldalon MRDJAN BAJIĆ  (Belg-
rád) rajzát, a 73. oldalon pedig TOROK 
ISTVÁN (Szabadka) festményének repro 
dukcióját közöltük. 

A 74. és a 76. oldalon kimaradt az 
011ózás rovatban közölt interjúk fi гrásá-
nak megjelölése is. 

A Major Nándorral készült interjúrész-
let a zágrábi Poletb ő l, az Isidor Graoraccal 
folytatott beszélgetés pedig az újvidéki 
Glas omladine-bő t való. 

Az alkotók és olvasóink szíves elné-
zését kérjük. 

A Szerkesztőség 

w 
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NAJNOVIJI broj (1984/5-6) časopisa 
za pitanja društva, umetnosti i kulture „UJ 
sYMPOSION" nudi svojim č itaocima bo- 
gat sadržaj, pre svega iz oblasti književ- 
nosti i muzike. 

Donosi kratke apsurdne novele istaknu 
tog predstavnika ruske avangardne knji- 
ževnosti dvadesetih godina ovog veka, 
jednog od osnivača nesvakidašnje grupe 
mladih talentovanih stvaralaca, grupe 
OBERIU, i potpisnika poslednjeg rusko-
sovjetskog avangardnog manifesta, Dani-
1
a 
 lvanoviča Harmsa. Objavljeni su i od- 

lomci iz studija pod naslovom „Kraljevstvo 
i izgnanstvo Danila /vanoviča Harmsa" iz 
pera Dejana Mihailovića. 

Casopis donosi pesme mladog vojvo- 
danskog stvaraoca Ferenca Kontre  (Kin-
tra  Ferenc) i kratke pri če Erike Vig (Vígh 
Erika), a takođe i novi nastavak romana 
„1984" od Džordža Orvela (George Or-
well).  

Balint Sombati (8zombathy Bálint)  ii  
ivom prilikom vodio razgovor  0  „takozva- 
noj umetnosti" sa Vujicom Rešin Tuci ćem. 

8aradnik časopisa Јапов  Guljaš 
(Gulyás János) boravio  ii  na ovogodiš- 
njem 31. Jugoslovenskom festivalu igra- 
nog filma u Puli,  0  čemu  ii  napisao izve- 
štaj pod naslovom „Zuckerwasser". 

Robert Červenak (Cservenák Ró- 
bert) je ovor prilikom pokušao da dá 
shvatanje muzike i umetničkog  pro  fila ista- 
knute zvezde ozbiljne muzike, lve Pogore- 
1ića:  Posh e senzacionalnih dogadaja u  Var-
tavi  jeseni 1980. godine širom sveta ii 
postalo jasno da se rodila nova zvezda, 
virtuoz na klaviru. Novine su se takmičile u 
objavljivanju to frapantnijih i zanimljivijih 
podataka  0 mladom izvoda ču, najčešće sa 
prizvukom nekog skandala iIi afire, a mali 
su se bavile njegovim umetni čkim imid- 
žom i stvarnim komponentama muzike ko- 
ju  ii stvarao. Červenakov studij pod naslo- 
vim „Stakleni zid" upravo ii pokušaj razu- 
mevanja Pogorelićeve igre, pokušaj pro- 
diranja u njegovu psihu da bi se otkrila 1 о - 
gička, a nekad i nelogička pitanja koja po- 
buduje, kao i suština, poruke i opravda- 
nist unutrašnjeg sadržaja transformisanog 
u muziku pomoću dirki na klaviru. Po Сег - 
venaku, Pogorélićev ton ii  autonoman. 
„Iza Pogoreli ćevog 8taklenog zida ova 
igra se može sari posmatrati, ali u čest- 
vovati u njoj je krajnje nemogu će. A igra 
kreće, i aki ne pristupiš na vreme, istaješ 
zauvek izvan  nil.  Već ini prisutriih to se de- 
si već  za vreme izvođenja prvog stava." 
Njegova izvedba je „zatvorena, izolovana, 
a spoljašnja lepota sebi čne igre nastoji da 
nas probi. atil koji ruši konvencije privla č i 
nas nudenjem slobode, ali  ii to prinudna 
sloboda" — kaže Ćiervвnak. 

Poseban blok je posve ćen dodeljiva- 
nju književne nagrade Šinko (8inkó-díj), 
koji  ii žiri ove godine dodelio Jožefu Ј . 
Fekete (Fekete J. József) za ostvarenja 
na planu mlade književne kritike. Povo- 
dom nagrade razgovor  ii sa njim vodio 
Lash o Lantoš (Lantos László). 

Časopis u ivor broju takode donosi 
strip mladog novosadskog autora Vilmo- 
ša Harmoša (Harris Vilmos), a kao pri 
log objavljuje i Indeks „ ÚJ sYMPOSION"- 
a za period 1982-1983, č iji  ii  autor Č ila 
Kantor (Kántor Csilla). 

Naslovna strana  ii izradena na osno- 
vu crteža Žarka Ј . Kulića, a poslednja 
strana ii gravira iz 1906. godine, rad Mori- 
sa de Flaminka (Maurice de Vlaminck). 
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MAKKOM - AMáTERDAM 
MEGHIRDETI 

1984. NEMZЕткДZI 
HANG-KÉP 

PROJEKTUMÁT 

A szervezd audio-vizuális egységbe fog-
lalja össze a beérkezd múvészpo гtré-
kat. A folyamatos film- és hangszala-
gok 1985. folyamán körüljárják a világ 
legjelentósebb múzeumait, képtárait, 
kulturális intézményeit, egyetemeit -
bemutatva ezerkilencszáznyolvannégy 
arcát az ezerkilencszáznyolcvánnégy-
es évnek. 
Publlkálési tormák és feltételek: 

vizuális anyag: FILM 
Szuper 8-as, max. idб  3 perc (lehetб -
leg 24 f/sec); a tekercset visszakül-
dik. 
verbális anyag: HANGKAZETTA 
A felvétel ideje nem korlátozott, de 
kéretik a jó min бségú felvétel és 
nyersanyag. A kazettát megtartják. 
vizuális-vоkabuláris anyag: KÖNYV 
A projektum dokumentációját szol-
gálja: az 1/2-es anyag alkotói küldje-
nek magukról egy kisméret ű , fekete-
fehéг  fényképet és legfontosabbnak 
tartott művészi üzenetüket (szöveg, 
grafika stb.), max. egy oldalon 
(21x29 cm). A könyvet minden 
résztvevőnek elküldik. 

Ajánlott témák és kérdések: 
Név -születési hely és idd --milyen ön-
kifejezési formát alkalmaz - miért vá-
lasztotta éppen ezt, és mit jelent az Ön 
számára - eredetiség kontra divat - hu-
manizmus a művészetben - animaliz-
mus - határozza meg a m űvészetet, 
kreativitást, minбséget - ki tud-e egyez-
ni a modern társadalom merev szigo-
rúságával? - múlt, jelen és tervek a jö-
vőre - a művészet ágainak zárt rend-
szere - a klasszikus európai kultúra mint 
visszahúzó erő, szemben a fiatal ameri-
kai kultúrával - kritika a m űvészetben -
van-e kommunikáció a modern m űvé-
szetben? - idő  és m űvészet -realitás és 
illúzió -egyéniségek, eszmék áramla-
tok hatása az Ön/ök alkotásaira - a tu-
domány és m űvészi alkotás forrásai -
androgin szellem avagy hermafrodita 
kommunikáció az emberi fejl đdésben -
a humor mint komoly kritika - menekü-
lési kísérletek - millenniumi érzések -  
hogy érzi magát az édesanyja? - szere-
ti, ha tudtán kívül lehallgatják? - embe-
rek, akiknek semmire sincs szükségük 
- a m űvészet mint alapvet ő/végsđ  ma-
nipulátor - normativitás -egyéni mene-
dékhelyének építése - félelem az alko-
tástб l, élettб l, haláltól - elmondana egy 
érdekes történetet? 
Kérjük, legyen őszinte! 
Határidő : 1984. decemberi. 
Köszönettel: MAKKOM 

Haarlemmerdijk 39 
1013 KA AMSTERDAM 
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Beküldési határidő
: 1964• december 7. 

Méret: maximum 
 21x29 cm. 
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Cím: мEMORIpL GALLERY 

GlаDebbг
o state Colleg e 

GLAssBORO NJ 08028 —USA 

ART IN THE BED 

Art Lover és a Nishinomiyai Művészek 

Szövetsége (The Artists Union from 
Nishinomiya) felkéri Ont, hogy munkái-
val vegyen részt a „MÚVESZET AZ 
ÁGYBAN" című  nemzetkđzi mail art 

látványoságon. Nyitott médium. Kor-

látozás és megkötés nincs. 
Kiállítások. 1984-85-ben Japán és Ju-

goszlávia szerte. 
A гésztvevбknek dokumentációt kul-

dünk. 
VALOs(TÁSA MEG NYÁRI ÁLMAIT! 

Határidő : 1984. október vége. 

Cím: Au shozo Shimamoto 
1-1-10 Koshienguchi 
NISHINOMIYA 663 
JAPAN  
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